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PRIMUL ZBOR COSMIC AL OMULUI
Comunicatul Agenției TASS

< MOSCOVA (Agerpres). —TASS 
TRANSMITE: LA 12 APRILIE 1961 

(ÎN UNIUNEA SOVIETICĂ A FOST 
5 PLASATA PE ORBITA ÎN JURUL 

PAMÎNTULUI PRIMA NAVACOS- 
MICA-SATELIT DIN LUME A- 
VÎND UN OM LA BORD, NAVA 
„VOSTOK" („RĂSĂRITUL”).

PILOTUL COSMONAUT AL 
NAVEI COSMICE-SATELIT „VOS
TOK" ESTE AVIATORUL MAIOR 
IURI ALEXEEVICI GAGARIN, CE
TĂȚEAN AL UNIUNII REPUBLI
CILOR SOVIETICE SOCIALISTE.

LANSAREA RACHETEI COS- 
( MICE CU MAI MULTE TREPTE 
C&.A DESFĂȘURAT CU SUCCES. 
J'PUPĂ CE I S-A IMPRIMAT PRI- 
<MA VITEZA COSMICĂ ȘI EA S-A 

DESPRINS DE ULTIMA TREAPTĂ 
A RACHETEI PURTĂTOARE, 
NAVA-SATELIT A ÎNCEPUT ZBO
RUL LIBER PE ORBITĂ ÎN JU
RUL PĂMÎNTULUI.

POTRIV1T DATELOR PRELIMI
NARE, PERIOADA DE REVOLU
ȚIE A NAVEI-SATELIT 1N JU
RUL PAMÎNTULUI ESTE DE 89,1 
MINUTE; ÎNDEPĂRTAREA MINI
MA DE SUPRAFAȚA PAMÎNTU
LUI (LA PERIGEU) ESTE DE 175 
KM., IAR DISTANTA MAXIMA (ÎN 
APOGEU) ESTE DE 302 KM.; UN
GHIUL DE ÎNCLINAȚIE AL PLA
NULUI ORBITEI FATA DE ECUA
TOR ESTE DE 65 GRADE 4 MI
NUTE.

GREUTATEA NAVEI COSMICE- 
SATELIT CU PILOTUL COSMO
NAUT ESTE DE 4.725 KG., FĂRĂ 
A LUA ÎN CONSIDERARE GRE
UTATEA ULTIMEI TREPTE A RA
CHETEI PURTĂTOARE.

S-AU STABILIT Șl SE MENȚIN 
COMUNICAȚII PRIN RADIO ÎN 
AMBELE SENSURI CU COSMO
NAUTUL GAGARIN. FRECVEN
TELE 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 
RADIO-TELEMETRICE SI DE TE
LEVIZIUNE SE FAC OBSERVAȚII 
ASUPRA STĂRII COSMONAUTU
LUI ÎN ZBOR.

COSMONAUTUL GAGARIN A 
SUPORTAT ÎN MOD SATISFĂCĂ
TOR PERIOADA PLASĂRII PE 
ORBITA A NAVEI-SATELIT „VOS
TOK" ȘI ÎN MOMENTUL DE 
FATĂ SE SIMTE BINE. SISTE
MELE CARE ASIGURĂ CONDI
ȚIILE DE VIATA NECESARE ÎN 
CABINA NAVEI-SATELIT 
ȚIONEAZĂ NORMAL.

ZBORUL PE ORBITĂ 
VEI-SATELIT „VOSTOK",
LOTUL COSMONAUT GAGARIN 
CONTINUĂ.

FUNC-

AL NA-
CU PI-

★
MOSCOVA (Agerpres). —TASS 

TRANSMITE: POTRIVIT DATE
LOR PARVENITE DE PE BOR
DUL NAVEI-COSMICE „VOS
TOK", LA ORA 9 SI 22 MINUTE 
(ORA MOSCOVEI) PILOTUL COS
MONAUT MAIOR GAGARIN, A- 
FL1NDU-SE DEASUPRA AMERI- 
CII DE SUD, A TRANSMIS: „ZBO
RUL SE DESFĂȘOARĂ NORMAL, 
MĂ SIMT BINE".

★
MOSCOVA (Agerpres). — TASS

★
TRANSMITE: LA ORA 10,15 (ORA 
MOSCOVEI). ZBURIND DEASU
PRA AFRICII, PILOTUL COSMO
NAUT MAIORUL GAGARIN A 
TRANSMIS DE PE BORDUL NA- 
VEI-COSMICE „VOSTOK": „ZBO
RUL SE DESFĂȘOARĂ IN MOD 
NORMAL, STAREA DE IMPON
DERABILITATE ESTE BINE SU
PORTATĂ".

★
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

TRANSMITE: LA ORA 10,25 (ORA

★
MOSCOVEI), DUPĂ ZBORUL IN 
JURUL PAMÎNTULUI, IN CON
FORMITATE CU PROGRAMUL 
STABILIT, A FOST DECLANȘAT 
SISTEMUL DE FRÎNARE SI PRO
PULSIE, SI NAVA COSMICA-SA- 
TELIT „VOSTOK" CU PILOTUL 
COSMONAUT MAIORUL GAGA
RIN A ÎNCEPUT SA COBOARE 
DE PE ORBITA IN VEDEREA A- 
TERIZARII 
STABILITA 
VIETICA.

INTR-O REGIUNE 
DIN UNIUNEA SO-

NAVA COSMICA A ATERIZAT CU
IN REGIUNEA STABILITĂ

BINE

I
 MOSCOVA (Agerpres). — TASS
TRANSMITE: DUPĂ EFECTUA
REA CU SUCCES A CERCETĂRI
LOR PREVĂZUTE ȘI ÎNDEPLINI
REA PROGRAMULUI DE ZBOR, 
LA 12 APRILIE 1961 ORA 10,55 
(ORA MOSCOVEI), NAVA SOVIE
TICA „VOSTOK" A ATERIZAT 

<JCU BINE ÎNTR-0 REGIUNE STA-

BILITĂ DIN UNIUNEA SOVIETI
CA. AVIATORUL COSMONAUT, 
MAIORUL GAGARIN, A COMU
NICAT: „ROG SA SE RAPORTE
ZE PARTIDULUI ȘI GUVERNU
LUI, PRECUM ȘI LUI NIKITA 
SERGHEEV1CI 1IRUȘCIOV PER
SONAL CA ATERIZAREA A DE-

CURS NORMAL, CĂ MĂ SIMT 
BINE, CA NU AM TRAUMATIS
ME SI CONTUZII".

ÎNFĂPTUIREA ZBORULUI O- 
MULUI ÎN SPAȚIUL COSMIC 
DESCHIDE PERSPECTIVE GRAN
DIOASE DE CUCERIRE A COS
MOSULUI DE CĂTRE OMENIRE.

Convorbirea lui N. S. Hrușciov cu Gagarin
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

iransmite: Curînd după primirea 
știrii cu privire la încheierea cu 
succes a primului zbor cosmic și la 
aterizarea lui Iuri Gagarin în re
giunea stabilită, la ora 13 (ora 
Moscovei) a avut loc o convorbire 
prin telefon între N. S. FIrușciov și 
primul cosmonaut sovietic.

N. S. Hrușciov a urmărit cu mare 
atenție pregătirile și lansarea na- 
vci-satelit „Vostok" și zborul pri
mului cosmonaut din lume, cetățea
nul sovietic Iuri Gagarin, pilot co
munist pionierul cuceririi Cosmosu
lui.

Iuri Gagarin îi mulțumește șefu
lui guvernului sovietic pentru tele
grama de felicitare. Sînt fericit să 
vă raportez, spune pilotul cosmo
naut, că primul zbor în Cosmos s-a 
încheiat cu succes.

N. S. Hrușciov îl felicită încă o 
dată pe Iuri Gagarin. Prin fapta 
dv. de eroism, spune el, ați încunu
nat de glorie patria noastră, ați dat 
dovadă de curaj și eroism în înde
plinirea unei misiuni de mare răs
pundere. Prin fapta dv. eroică ați

devenit nemuritor, deoarece sînteți 
primul om care a pătruns în Cos
mos.

N. S. Hrușciov se interesează cum 
se simte Gagarin.

Mă simt bine, răspunde pilotul, 
întregul aparataj de pe nava cos
mică a funcționat cu precizie, în 
timpul zborului am văzut de la mare 
înălțime Pămîntul. Se puteau vedea 
mările, munții, orașele mari, flu
viile, pădurile.

Iuri Gagarin adaugă că în nava 
cosmică s-a simțit bine, „ca acasă".

Voi fi bucuros să mă întîlnesccu 
dv. la Moscova, spune șeful guver
nului sovietic. împreună cu dv., îm
preună cu întregul nostru popor 
vom sărbători într-un cadru festiv 
această măreață faptă de cucerire 
a Cosmosului. Să.vadă întreaga lu
me de ce este capabilă țara noastră, 
ce poate să înfăptuiască marele nos
tru popor, știința noastră sovietică.

Fie ca acum să ne ajungă din 
urmă toate țările, spune Iuri Ga
garin.

N. S. Hrușciov răspunde: „Bine 
ziceți, fie ca țările capitaliste să a-

jungă din urmă țara noastră care 
a deschis calea spre Cosmos și care 
a trimis primul cosmonaut din 
lume".

N. S. Hrușciov spune că alături 
de el se află Anastas Mikoian care 
îl roagă să-i transmită lui Iuri Ga
garin felicitări și salutări cordiale.

Iuri Gagarin mulțumește.
La întrebarea șefului guvernului 

sovietic dacă soția lui Iuri Gagarin 
știa că acesta va zbura în Cosmos, 
aviatorul cosmonaut răspunde afir
mativ.

N. S. Hrușciov îl roagă să trans
mită un salut cordial soției și co
piilor săi. El transmite de asemenea 
un salut tatălui și mamei lui Iuri 
Gagarin. „Au tot dreptul să se mîn- 
drească cu fiul lor care a săvîrșit 
o atît de măreață faptă de eroism" 
— spune N. S. Hrușciov.

„Ați săvîrșit o faptă glorioasă 
care va trăi de-a lungul secolelor", 
subliniază Nikita Hrușciov.

„Pe curînd, la Moscova. Vă do
resc toate cele bune" — încheie el 
convorbirea.

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite: Maiorul Gagarin, primul 
pilot cosmonaut din istorie a împli
nit acum o lună 27 de ani.

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

In 1941 s-a înscris la Școala me
die dar din cauza invaziei hitleriști- 
lor a fost- nevoit să-și întrerupă în
vățătura.

După cel de-al doilea război mon
dial, familia lui Gagarin s-a mutat 
în orașul Gjatsk. Aici Iuri a conti
nuat să învețe la Școala medie. In 
anul 1951 a absolvit cu rezultate 
excelente școala de meserii din ora
șul Liuberțî din apropiere de Mos
cova, ca specialist modelier-turnă- 
tor și totodată a absolvit o școală 
pentru tineretul muncitor.

Iuri Gagarin a învățat apoi la 
Institutul tehnic industrial din Sa
ratov, pe Volga. In 1955 a absolvit

acest institut cu rezultate excelente.
Gagarin și-a început activitatea 

în aviație pe cînd era încă student 
al școlii tehnice. El a învățat la aero
clubul din Saratov. După absolvi
rea cursului de la aeroclub, în 1955 
a început să învețe la școala de a- 
viație din orașul Orenburg. Din 
1957, după ce a absolvit această 
școală cu diplomă de merit el ser
vește ca pilot în aviația sovietică.

Anul trecut Iuri Gagarin a fost 
primit în rîndurile Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice.

Este căsătorit. Soția sa, Valen
tina Gagarina, are 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, în vîrstă de 
59 de ani, muncește ca tîmplar. 
Mama lui, Ana, născută în 1903, 
este casnică.

Telegrama adresată
de N.S. Hrușciov lui LA. Gagarin

MOSCOVA (Agerpres) TASS, transmite telegrama adresată de 
N.S. Hrușciov lui I.A. Gagarin:

Maiorului GAGARIN IURI ALEXEEVICI 
cosmonautul sovietic care a efectuat pentru 

prima dată în lume un zbor cosmic 
Scumpe Iuri Alexeevici 1

Am marea bucurie de a vă felicita călduros pentru remarcabila 
faptă de eroism — primul zbor cos mic la bordul navei-satelit, „Vostok". 

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

Zborul efectuat de dv. deschide o nouă pagină în istoria omenirii în 
cucerirea Cosmosului și umple ini mile oamenilor sovietici de mare 
bucurie și mîndrie pentru patria lor socialistă.

Vă felicit din toată inima în legă tură cu reîntoarcerea cu succes din 
călătoria cosmică pe pămîntul natal. Vă îmbrățișez.

La revedere, pe curînd la Mos cova.
12 aprilie 1961 N.S. HRUȘCIOV

TELEGRAMĂ
TUTUROR OAMENILOR DE ȘTII NTA, INGINERILOR, TEHNICIE
NILOR, MUNCITORILOR, TUTUROR COLECTIVELOR ȘI ORGANI
ZAȚIILOR CARE AU PARTICIPAT LA ÎNFĂPTUIREA CU SUCCES 
A PRIMULUI ZBOR COSMIC DIN LUME A UNUI OM PE NAVA-

SATELIT „VOSTOK", PRIMI 
TOVARĂȘULUI IURI

MOSCOVA (Agerpres). —TASS 
transmite: Comitetul Central al 
P.C.U.S., Prezidiul Sovietului Su
prem și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au felicitat călduros pe 
toți oamenii de știință, constructorii, 
tehnicienii, muncitorii, toate colecti
vele și organizațiile care au partici
pat la înfăptuirea cu succes a pri-

LUI COSMONAUT SOVIETIC, 
LEXEEVICI GAGARIN,

mului zbor cosmic al omului, ct» 
prilejul acestei mărețe victorii a 
rațiunii și muncii.

Ei au felicitat din inimă pe maio
rul Gagarin pentru măreața sa fap
tă de eroism — primul zbor în 
Cosmos.

(Continuare în pag. 4-a)



Amintiri despre V. I. Lenin
A. ZÎREANOV SO

nostimi : __

II dusesem de vreo două-trei ori 
pe Vladimir Ilici la tovarășii din 
Minusinsk. Intr-o zi îmi spuse:

— Astăzi ar trebui să merg la 
Minusinsk.

II întrebai:
— Dar ai permisie?
— Nu — îmi răspunse el. — Dar 

nici nu-i nevoie, mergem noi și 
fără ea.

Am plecat la Minusinsk și ne-am 
întors peste noapte. La popasuri îl 
ascundeam sub paie. Cînd ne-am 
întors la Șușenskoe, au picat pe1 
neașteptate patru jandarmi. Nu 
i-am lăsat să intre în casă. Ieșii 
în stradă și ei mă întrebară: (

— Deportatul e acasă?
— Acasă — le-am răspuns eu.
— Se poate intra?
— Mă duc să-l întreb pe chiriaș, 

și dacă vă dă voie, puteți intra — 
le-am spus eu.

Așa era porunca: atunci cînd jan
darmii vin singuri, fără suprave-' 
ghetor, să nu-i las să intre la Le
nin fără învoirea lui. Cum deschisei 
ușa izbei, Vladimir Ilici îmi strecură 
un bilețel : „Na — îmi spuse el. 
— Dă-li-l“ — adică jandarmilor. 
Jandarmii au citit bilețelul pe 
rînd, s-au liniștit și au plecat.

Cînd m-am reîntors în izbă, Via-, 
mir Ilici m-a întrebat:
— Li, unde-s oaspeții?
I-am răspuns: 1
— Pe noi nu ne poftește nimeni] 

la ospăț, atunci de ce să-i poftim! 
n ■ i pe ei? !

Multă vreme a ris Vladimir Ilici) 
cu poftă de această întîmplare. ]

Cînd au venit la Șușenskoe Na-< 
dejda Konstantinovna cu mama ei,< 
s-au mutut în gazdă la familia 
Petrov. <

I
ln primăvara anului 1897 am 
primit în gazdă la mine, cu 
recomandația unui conțopist de la 
plasă, pe un deportat politic abia 
sosit la Șușenskoe și care, după 
cum am aflat mai tîrziu, nu era 
altul decît Vladimir Ilici Lenin.

In primele zile Lenin a locuit în 
aceeași cameră cu noi, după aceea 
a cerut să-i dăm o cameră sepa
rată. Și i-am dat o cămăruță mică 
de tot în locuința noastră, în care 
Vladimir Ilici a stat paisprezece 
luni. In cameră am pus un pat 
de lemn, o masă și patru scaune 
simple. Mai tîrziu i-am făcut și po- 

,lițe pentru cărți.
( Dar cu toate că Vladimir Ilici 
(închiriase o cameră separată, își 
(ducea viața laolaltă cu noi. Mînca 
(adeseori cu noi la masă, 
(singură strachină, cum se 
Siește la țărani, stătea cu 
(vorbă și rîdea împreună cu noi cu 
(rîsul lui puternic și molipsitor. Ce 
(om simplu și prietenos era Vladimir 
(Ilici, cît era de vesel și plin de viață! 
) Adeseori mergeam cu el la vînat. 
(O dată am fost la o vînătoare de 
(cinci zile. Am locuit într-un bordei, 
(ne-am tîrît prin mlaștini. Tare-i 
(mai plăcea lui Vladimir Ilici vînă- 
(toarea! Uneori își lua pușca lui 
Icea veche și rătăcea zile întregi 

prin mlaștini; vînat mult nu prea 
aducea, dar era tare mulțumit.

Iarna, Vladimir Ilici și-a făcut 
un fel de ghețuș, pe care patina 
adeseori.

Tovarășul Lenin se interesa mult 
de viața țăranilor; toți cei care i 
se adresau găseau la el ajutor. 

Vladimir Ilici muncea mult, tot 
timpul scria, citea. îmi spunea că 
traduce niște cărți.

a. m. afanastfv pfjmirea de Ia stația Beloostrov
încă din 1905, eu și

mei, muncitorii bolșevici 
(tersburg, auzisem mult vorbindu-se 
(despre Lenin. Deși nu-1 văzusem 
(niciodată, știam că e conducătorul 
(maselor proletare. Convingerea asta 
(am păstrat-o în toți anii reacțiunii 
(și ai războiului imperialist. Se 
(înțelege de la sine cu cîtă nerăb- 
(dare așteptam în 1917 întoarcerea 
Slui în Rusia eliberată de sub jugul 
(autocrației. Citind în „Pravda" 
(„Scrisorile din depărtare" ale lui 
(Lenin, am simțit în ele o înflăcă
rată încredere în revoluție, în 
,( nuncitori. 
(să fie aici, 
'(revoluția.' In 
< așteptată. 
iPe atunci

Sestrorețk. . 
tîmpinăm pe 
trov, prima stație de pe teritoriul 
rusesc. Aici se adunară delegații 
— cam la vreo sută de muncitori 
de la Sestrorețk și un grup de 
activiști de partid sosiți de la Pe
trograd. Eram cu toții într-o stare 
de spirit solemnă și entuziastă. 
Pe la orele unsprezece seara, în 
depărtare se zăriră farurile loco
motivei. N-am cuvinte pentru a 
reda emoția care ne cuprinsese pe 
toți. Marele conducător al revolu
ției se întorcea în țară.

Trenul trase la peron și se opri. 
(Dar cum să afli în ce vagon călă
torește Vladimir Ilici? Șeful de 
(tren ne indică vagonul. Am încer- 
Scat să mă uit pe fereastră, însă 
(geamul era aburit.
( La lumina palidă a felinarelor 
(din gară nu l-am recunoscut în- 
(dată pe Vladimir Ilici cînd apăru 
(pe plaforma vagonului îmbrăcat 
(cu un costum cenușiu și cu un, 
(pardesiu. De-abia după cîteva clipe’ 
(mi-am dat seama că era el, scum- 
(pul nostru Ilici. Am uitat de tot 
(țe era în jurul meu. Cuprins de în
suflețire, cu glasul sugrumat de. 
(emoție am strigat: 
( — Lenin! Lenin!
( Ne-am- năpustit spre platformă, 
(l-am luat pe Ilici în brațe și l-am 
(ridicat deasupra capetelor noastre. 
(Ilici nu se așteptase la o primire 
Îatît de entuziastă și ne spunea 
cu glas emoționat:

— Lăsați, tovarăși; ce 
IL-am adus pe sus în 
gării. Muncitorii făcură 
jurul lui Ilici pentru ca 
dintre persoanele străine 
aflau pe peron să nu poat

In ritm
In aceste zile de primăvară, pe 

ogoarele gospodăriei colective din 
Hăpria, împînzite de colectiviști, stă
ruie o rodnică muncă pentru noua 
recoltă. Ca urmare a muncii însu
flețite, conducerea gospodăriei co
lective a raportat încă la data de 
6 aprilie terminarea însămînțărilor 
din epoca l-a pe 25 ha și plantarea 
cartofilor pe 8 ha teren.

De asemenea harnicii colectiviști,

susținui
pînă la această dată, au pregătit 
pentru însămînțarea porumbului 
ha teren, au tăvălugit grîul 
toamnă pe 70 ha și au curățit 
șunea colectivei prin muncă 
triotică pe 80 ha.

Printre fruntași se situează pînă 
în prezent colectiviștii Lazăr Ionel, 
Simu Ioan, Toader I. și alții.

HAȚEGAN ALEXANDRU 
de la punctul de coresp. — Hăpria

30 
de 

pă- 
pa-

dintr-o 
obișnu- 
noi de

tovarășii 
din Pe-

în revoluție, 
și tare am fi vrut ca Ilici 

, cu noi ca să conducă 
sfîrșit, sosi ziua mult

lucram la uzina din 
Am hotărît să-l fn- 

: Ilici la gara Beloos-

faceți ?!
i clădirea’ 

roată în, 
nici una

: care se 
tă răzbate

d

iubit. 
miș- 

mun- 
dele-

pînă la conducătorul nostru 
Vladimir Ilici a fost foarte 

cat de această primire. Un 
citor luă cuvîntul în numele 
gației pentru a-1 saluta. Ilici as
cultă cu luare aminte fiecare cu
vînt. Apoi răspunse și el printr-o 
mică cuvîntare. Nu mai țin minte' 
conținutul cuvîntării sale, atîta știu 
că a vorbit despre continuarea luptei 
noastre, despre necesitatea de a pune 
capăt măcelului imperialist. Stăteam 
cu toții în jurul lui și ne bucuram 
ca niște copii. Fiecare din noi 
simțea că a căpătat forțe noi și 
energie mai multă. Ilici era din 
nou între noi, Ilici al nostru, con
ducătorul neclintit 
dascălul partidului bolșevic 1

Vladimir Ilici trecu împreună cm 
alți călători veniți din străinătate 
în odaia în care se controlau pașa-, 
poartele. Noi nu am fost lăsați să’ 
intrăm acolo.

Apoi, însoțit de tovarășii săi 
drum, Vladimir Ilici se urcă 
vagon. Noi ne-am strîns lîngă va-i 
gon, strigînd „Ura!" și fluturînd] 
căciulile în aer. Trenul porni. Cei, 
din vagon începură să cînte „In-’ 
ternaționala". Muncitorii de pe pe-, 
ron își alăturară și ei glasurile și’ 
cîntară pînă cînd trenul dispăru] 
în depărtare. Ne întoarserăm plini 
de bucurie, fericiți.

In gară un grup de filfizoni vor-, 
beau cu o ură neîmpăcată despre1 
sosirea lui Lenin. Am ascultat cu, 
atenție ceea ce spuneau. Fiecare’ 
din noi și-a dat seama încă o dată, 
cîtă dreptate avea Lenin avertizîn-' 
du-ne că ne așteaptă o luptă grea. 
Și ne simțeam gata de luptă, gata 
ca, sub 
ducerea 
vînturi

și încercat și

de1 
în

steagul lui Lenin, sub con-' 
lui, să risipim în cele patru 
pe toți dușmanii revoluției.

Vacanța ce a luat sfîrșit în urmă 
cu cîteva zile a însemnat pentru 
mulți pionieri și școlari din raionul 
nostru, pe lîngă un binemeritat pri
lej de joacă și distracții, și zile 
pline de rodnice activități pionie
rești și patriotice.

lată, de pildă, cum și-au petrecut 
o parte din vacanță pionierii și șco
larii de la Școala de 7 ani din Benic. 
Organizați pe clase, cei dintr-a V-a, 
a Vl-a și a VlI-a au ieșit pe lanul

nota o problemă

cu grîu de toamnă al gospodăriei 
colective „Partizanul roșu" din Be
nic, pentru a-1 curăța de cocenii 
de porumb ce existau aici. Și în 
cîteva zile, pionierii și școlarii celor 
3 clase- au curățat o suprafață de 
10 ha cu grîu de toamnă, cele mai 
bune rezultate în muncă obținîndu-le 
cei dintr-a VI I-a, care au strîns 
cocenii de porumb de pe o supra
față de 4 ha.

PREJA ZAHARIE- - - - - - ♦♦♦♦•♦- - - - - -  
ce trebuie rezolvată

i

Angajamente îndeplinite
Lucrătorii din cadrul O.C.L. Co

merț Mixt Alba Iulia s-au angajat, 
ca îri cinstea aniversării a 40 de 
ani de la înființarea Partidului Co
munist din Romînia, să depășească 
lunar planul de desfacere al produ
selor alimentare și industriale, cu 1 
la sută.

Lună de lună apoi, angajamentul 
lor a prins viață. Pe graficul de 
desfaceri au fost înscrise realizările: 
1,1 la sută depășire în luna februa
rie, 2,24 la sută în luna martie și, 
în sfîrșit, 5,32 Ia sută depășire de 
plan în prima săptămînă a lunii 
aprilie.

In fruntea întrecerii socialiste ce 
se desfășoară între lucrătorii din 
comerțul mixt, pentru depășirea 
planului de desfaceri și pentru o 
bună aprovizionare și deservire a 
populației se situează magazinele 
alimentare Nr. 102 și 103 din Zlat- 
na, conduse de comuniștii Bibolar 
Traian și Oprea Gheorghe.

CRISTEA IOAN

Pe urma materialelor publicate

în funcțiune aPentru punerea 
aparatului Roentgen cu care a fost 
dotat dispensarul din Intregalde; 
pentru iluminatul clădirii sfatului, 
căminului cultural, școlii, etc., co
muna Intregalde a primit în vara a- 
nului trecut un grup electrogen. în
treprinderea de gospodărire orășe
nească din Alba Iulia (director tov. 
Fizeșan Iosif), care a primit co
manda pentru executarea instala
țiilor și punerea în funcțiune a 
grupului, s-a angajat solemn că în 
scurt timp becul electric își va re
vărsa razele sale 
la Intregalde.

Iată însă că se 
pe un an de cînd 
a fost adus la Intregalde și de lu
mină nici vorbă. Grupul electro
gen (din clișeu) continuă să se 
afle în curtea sfatului, expus ploi
lor. Astfel stind lucrurile, pe drept 
cuvînt se pune întrebarea: Cine se 
face vinovat de faptul că aparatul 
Roentgen nu poate fi folosit pentru 
ocrotirea sănătății populației? A 
cui este vina că sfatul, căminul etc. 
nu au lumină electrică? Fără doar 
și poate că vina o poartă, în pri
mul rînd, I.G.O. Dar nu mai puțin 
vinovată de această situație este și

strălucitoare și

împlinește aproa- 
grupul electrogen

secția sanitară raională, care nu 
a întreprins aproape nimic pentru a 
se grăbi terminarea lucrărilor de in
stalații și punerea în funcțiune a 
grupului electrogen.

Pentru a se pune capăt acestei 
stări de lucruri și a se face „lu
mină" în problema curentului elec
tric la Intregalde, organele sfatului 
popular raional, care răspund de 
problemele de gospodărire comunală, 
au datoria să ia de îndată măsuri 
ca în cel mai scurt timp să fie pus 
în funcțiune grupul electrogen din 
comuna Intregalde.

Azi deservirea 
populației este mai bună 
In numărul 596 

a.c. al ziarul ii „ 
fest publicat, s..b titlul 
nu merg tocmai bine", 
critic în legături? 
ce se manifestau la 
mixt al cooperativei „30 
brie 1947“ din Bărăbanț.

Scurt timp după ce ziarul 
sesizarea, lucrurile au fost 
•ale. Magazinul este deservit de 2 
vinzători, iar dcsfaierea mărfurilor 
se face acum în med corespunzător.

S-au luat măsuri
Ccupîndu-se de reducerea prețului 

de cost și crește ea producției sec
torului zootehnic din G.A.S. Calda 
dt Jos, ziarul „S'cat a roșie" a se- 
sijat în număru. său din 10 martie 
a c. unele lipsuri ce se manifestau 
in acest sector.

Pentru înlăturarea deficiențelor 
semnalate de ziar, organizația de 
bază și conducerea gospodăriei au 
luat o serie de măsuri, printre 
care confecționarea a două plat
forme pentru depozitarea furajul! 
repararea drumurilor din incinta 
gospodăriei și altele.

din 10 martie 
.Steaua roșie" a 

„Lucrtuaje 
un material 

cu deficiențele 
magazinul 

Decem-

a făcut 
îndrep-

»■-

Porumbul siloz — furajul principal
în dezvoltarea creșterii animalelor

Prevederile Directivelor celui 
de-al IlI-lea Congres al partidului 
arată că pentru realizarea sarci
nilor mari în domeniul dezvoltării 
creșterii animalelor și a ridicării 
productivității lor, una ’din condi
țiile principale o constituie asigu
rarea unei bogate baze furajere. Și 
furajul cel mai valoros, care asigură 
obținerea unor producții mari de 
lapte și carne este porumbul însi- 
lozat în faza de lapte-ceară, cînd 
are cele mai multe unități nutri
tive.

Rezultatele folosirii în hrana a- 
nimalelor a porumbului însilozat, 
de calitate și în cantități îndestu-.

IN CLIȘEU: Ele
vii clasei a VlI-a a 
Școlii de 7 ani din 
Micești, la ora de 
lucrări practice, 
execută plantatul 
cartofilor pe lotul 
școlar sub îndru
marea profesoarei 
Fechete Finica.

lătoare, sînt dovedite de experiență. 
Gospodăria colectivă din Micești, 
de exemplu, care în anul trecut a 
asigurat cîte . 10 tone porumb siloz 
de bună calitate de fiecare vacă și 
a administrat 
hrana acestora 
cest furaj a 
ție de peste 
pe cap de 
ceeași gospodărie folosind porumb 
siloz și în hrănirea oilor, are în 
prezent cele mai frumoase oi. Re
zultate asemănătoare au obținut și 
gospodăriile colective din Mihalț, 
Oiejdea, Teiuș, Cistei, care au în
silozat anul trecut cantități impor
tante de porumb.

In raion însă, nu toate gospodă
riile colective au acordat aceeași 
importanță cultivării și însilozării 
porumbului. Gospodăria colectivă 
din Obreja, bunăoară, a cărei con
ducere îndrumată în slabă măsură 
de organizația de partid, a dat 
anul trecut altă destinație supra
feței cultivată cu porumb pentru 
siloz, s-a situat sub plan în ce 
privește producția de lapte de vacă. 
Insilozînd o cantitate minimă de 
150 tone porumb siloz, și acela 
de slabă calitate, . colectiviștii de 
aici n-au realizat de la vaci decît 
1.500 litri lapte pe cap de vacă 
furajată.

Comparînd rezultatele obținute de

în timpul iernii în
30—35 kg din a- 

obținut o produc-
2.500 litri lapte 

vacă furajată. A-

colectiviștii din Micești cu cele ob
ținute de cei din Obreja în 
ce privește producția de lapte 
obținută de la vaci, și mai ales 
ținînd seamă de faptul că gospo
dăria colectivă din Obreja este mai 
avantajată față de gospodăria din 
Micești în ce privește posibilitățile 
de asigurare a unei baze furajere 
puternice, se poate vedea clar cît 
este de necesar și avantajos să se 
folosească în hrana animalelor și 
îndeosebi a vacilor de lapte po
rumbul însilozat în cantități sporite 
și de bună calitate.

De aceea, în aceste 
condițiile de climă și sol 
sămînțarea porumbului 
condițiuni, organizațiile 
și comitetele executive ale sfaturilor 
populare de la comune trebuie să 
îndrume și să sprijine gospodă
riile colective ca acestea să asigure 
animalelor cantități îndestulătoare 
de furaje valoroase, prin cultivarea 
unor suprafețe importante de po
rumb pentru siloz.

Pentru a obține o cantitate spo
rită de masă verde și știuleți din 
care să se obțină un furaj cu mare 
valoare nutritivă, gospodăriile co
lective trebuie să cultive porumb 
hibrid care are o productivitate 
sporită. In acest sens, un exemplu

zile, cînd 
permit în- 
în bune 

de partid

(Continuare în pag. 3-a)



f/Weg GLORIOASEI ANIVERSARI Cu forțe sporite pe ogoare
Respectîndu-și cuvîntul dat

In toate secțiile U- 
zinelor Metalo-Chimi- 
ce din Zlatna domneș
te în aceste zile un 
'entuziasm deosebit. 
Muncitorii, tehnicienii 
•Și inginerii de aici se 
’pregătesc să întîmpine 
glorioasa aniversare . a 
partidului cu succese 
deosebite în muncă.

Și roadele întrecerii 
stat oglindite cu pu

tere ta bilanțul primu
lui trimestru. Pe în
treaga uzină planul 
producției globale a 
fost îndeplinit, pe cele 
trei luni care au tre
cut de la începutul a- 
Titilui, în proporție de 
102,3 la sută. Acest 
harnic colectiv mai ra
portează apoi cu în
dreptățită mîndrie că

★ Mupxitorii secției tipografie de la I.I.L. ,.Horia“ din Alba Iulia, 
s-au situat ta luna martie pe primul loc în 
fășurată în cinstea aniversării partidului prin depășirea sarcinilor de 
plan cu 77,8 la sută.

Tot ta această perioadă munci torii secției 
bună calitate.

★ Echipa minerului PETRU BANCIU este 
harnice echipe din cadrul sectorului minier Haneș.

au dat numai lucru de

una din cele mai 
In luna martie, echi

pa condusă de el și-a depășit sarcinile de plan cu peste 35 la sută, 
reușind să reducă în același timp consumul de materiale cu 2 la sută.

Șefii de manevră BOANCA CORNEL și HULEA MARIAN, de 
la stația O. F. R. Coșlariu, dau dovadă de multă conștiinciozitate și 
perseverență ta munca ce o desfășoară. Ei reușesc ca în fiecare 
schimb să descompună cîte un tren în plus.

★ Tractoristul ANĂSTASOAIE DUMITRU de la G.A.S. Galda de 
OSs, a realizat în campania agricolă de primăvară, pînă la 10 .aprilie, o 
depășire de 223 ore funcționare tracțor și o economie de carburanți 
în valoare de 500 lei. El a obținut aceste rezultate frumoase prin folo
sirea chibzuită a timpului de lucru, prin o susținută luptă împotriva 
timpilor morți și o bună întreținere a tractorului.

★ Colectivul de lucrători ai ma gazinului alimentar din Teiuș, com
pus din Radu Octavian, responsabil, Popa Maria și Sîrbu Nicolae, 
vînzători, a realizat planul de desfacere ta luna martie ta procent de 
124 la sută.

Pe lîngă acest fapt, deservirea populației se face de către acest 
colectiv în mod corespunzător, aii mentele oferite spre vînzare sînt 
întotdeauna proaspete și cu un as pect atrăgător.

Rexuliafe frumoase
Muncind cu multă însuflețire pe 

egoare, pentru a obține rezultate cît 
mai frumoase, membrii gospodăriei 

•colective „Unirea" din Alba-Iulia 
au terminat însămînțările din epo- 
«a I-a cu 8 zile înainte de termen. 
De asemenea ei au pregătit terenul 
pentru însămînțările din epoca Il-a 
*\jau însămînțat 40 la sută din su
prafața de porumb planificată.

In grădina de legume au început 
plantatul răsadului de varză timpu

Promovat pentru faza raională a 
•celui de-al VI-lea concurs al for
mațiilor artistice de amatori, corul 
căminului cultural din Ighiu n-a 
reușit să se ridice la înălțimea aș
teptărilor. Ba mai mult. La faza 
raională, corul acestui cămin cul
tural s-a prezentat chiar mai slab 
decît la fazele anterioare ale con
cursului. Din formația corală au 
lipsit o seamă de tovarăși, iar în 
interpretare s-au simțit goluri, semn 
-că pregătirea corului n-a fost pri
vită cu toată răspunderea.

Față de situația intervenită, în
trebarea : „cine se face vinovat de 
acest eșec?" este cît se poate de 
firească. Și cine alții dacă nu acti
viștii culturali de aici sînt chemați 
■să răspundă acestei întrebări?

Dar activiștii culturali din Ighiu 
stat datori a da răspunsuri și altor 
întrebări de acest fel. Ce au de 
spus activiștii culturali de aici, 
bunăoară, despre felul cum este fo
losit căminul cultural din sat, 
despre activitatea cultural-educa- 
tivă desfășurată în rîndul colecti
viștilor, despre felul în care se des
fășoară la căminul cultural pregă
tirile ta vederea aniversării a 40 de 
.ani de la înființarea partidului?

Prin grija organelor de partid și 

economiile realizate în 
primul trimestru trec 
de 160.000 lei.

In cadrul întrecerii 
între secții, în luna 
martie, rezultatele cele 
mai bune au fost obți
nute de colectivul de 
muncă al secției me
talurgice, care și-a de
pășit sarcina de plan 
cu 9,7 la sută.

întrecerea socialistă des-

rie și se continuă cu pregătirea stra
turilor și a canalelor secundare.

Concomitent cu lucrările în cîmp 
și la grădină, membrii gospodăriei 
au plantat 1.500 pomi din soiurile 
raionate, pe o suprafață de 8 ha 
teren impropriu culturilor de ce
reale.

Printre fruntași în muncile agri
cole stat colectiviștii Timișan Tra
ian, Mitrofan Gheorghe, Buciuman 
Ana, Sîrbu Ioana, Șulea Ion și alții.

Concluzii pe marginea unor constatări
de stat, și cu participarea țăranilor 
muncitori au fost puse în Ighiu, cu 
ani în urmă, bazele unui cămin cul
tural. Treptat apoi, căminul a fost 
înzestrat cu toate cele necesare. A 
luat apoj, ființă în sat o bibliotecă 
cu mii de volume în rafturi, un ci
nematograf mult rîvnit de oamenii 
muncii din partea locului. Au fost 
create deci toate condițiile desfășu
rării unei intense activități cultura
le. Dar, cum stat folosite aceste 
condiții ? Ce au de spus activiștii 
culturali ta legătură cu aceasta ? 
Și nu se poate spune că în Ighiu 
nu sînt forțe. Ele sînt însă dezlî- 
nate. Astfel fiind, activitatea cultu
rală e lipsită de nuanță, de conti
nuitate.

Nu se poate totuși spune că la 
Ighiu nu se desfășoară o oarecare 
activitate culturală. Răul constă în 
faptul că, dusă unilateral, ea este 
departe de a fi la înălțimea sarci
nilor actuale. In timp ce munca cu 
cartea merge bine, activitatea că
minului cultural șchiopătează. Bi

Angajamentele prind viață,
La revizia de vagoane C.F.R. Te

iuș năzuința harnicului colectiv de 
a ’cinsti a 40-a aniversare a parti
dului cu rezultate cît mai însemnate 
în muncă, prinde tot mai mult via
ță. La bilanțul lunii martie rezulta- 
tul muncii a fost concretizat în în
semnate depășiri de plan. Astfel, pe 
luna martie planul a fost depășit 
cu 19,8 la sută, iar pe trimestrul I 
cu 44,35 la sută.

Aceste frumoase succese obținute 
în luna martie stat rodul muncii în
suflețite a întregului colectiv, care 
a reparat, fără detașare din tren, un 
număr de 80 vagoane. Cele mai 
bune rezultate în întrecerea socia
listă au fost obținute de tura con
dusă de comunistul Radu Iacob, 
care a realizat planul de producție 
pe luna martie în procent de 125,2 
la sută.

Primul bilanț
In urmă cu cîteva zile, utemiștii 

de pe ogoarele raionului nostru au 
încheiat primul bilanț al muncilor 
patriotice efectuate în acest an. In 
cele 3 luni scurse de la începutul 
anului și pînă acum, tinerii din uni
tățile agricole socialiste au muncit 
cu spor, cu elanul caracteristic 
vîrstei, hotărîți ca împreună cu cei
lalți colectiviști să smulgă rod mai 
mare ogoarelor, să contribuie la în
tărirea economico-organizatorică a 
gospodăriilor lor.

Și rezultatele obținute de ei, la 
sfîrșitul celor 3 luni, stat îmbucu
rătoare. Planul pe anul 1961 la cu
rățiri de pășuni, de 4.600 ha, a fost 
realizat în numai 3 luni, cu o de
pășire de 1.609 ha, cel al redării 
de noi terenuri agriculturii a fost 
realizat tot în 3 luni cu o depășire 
de 60 ha față de 400 ha cît era 
planificat pe întregul an, iar planul 
transportului în cîmp de îngrășă
minte naturale de pe întreg anul 
a fost depășit cu 31.780 tone.

La obținerea acestor remarcabile 
rezultate și-au adus contribuția 
toate organizațiile U.T.M. din ra
ionul nostru, ta mod special evi- 
dențiindu-se însă utemiștii din co
munele Sîntimbru, Cricău, Teiuș, Fe- 
neș, Meteș, Oarda de Jos și Vințul 
de Jos.

blioteca comunală, în fișele căreia 
au fost înscriși în primul trimestru 
al anului 705 cititori, în cinstea a- 
niversării a 40 de ani de la înfiin
țarea partidului a chemat la între
cere toate bibliotecile comunale din 
raion și a și început să traducă în 
fapt obiectivele propuse. Dar ce a 
făcut căminul cultural ta acest 
sens? Tovarășul Stană Ion, direc
torul căminului, abia acum a ajuns 
la concluzia că pentru a se lua mă
surile necesare trebuie să convoace 
o ședință a consiliului de conducere 
și a activului căminului cultural. Și 
nimeni nu s-a gîndit să-l ajute. Nu-i 
așa, tovarășe Teișan Constantin? Nu 
vedeți în aceasta un rău, tovarăși 
învățători și profesori din sat? Și- 
apoi ta această privință o contri
buție din cele mai prețioase ar fi 
trebuit să o aibă comitetul executiv 
al sfatului popular comunal în frun
te cu președintele său, tovarășul 
Hada Dionisie și comitetul comunal 
de partid.

Cu multa însuflețire
In această campanie, membrii 

gospodăriei agricole colective din 
Șeușa muncesc cu multă însuflețire 
pentru ca toate lucrările să le facă 
la timpul optim. Și, strădania lor 
nu a rămas fără rezultat. Ei au reu
șit să fie printre primii pe raion 
care au terminat de însămînțat, ta 
teren bine pregătit, orzul, floarea- 
soarelui pe întreaga suprafață pla
nificată, precum și plantarea carto
filor timpurii și de. toamnă pe 2 și 
respectiv 6 ha.

SOTOM
Paralel cu executarea lucrărilor 

de însămînțări din epoca l-a a cam
paniei de primăvară, lucrări pe care 
le-au și terminat la timpul optim 
pe zeci de hectare, harnicii colecti
viști din Ciugud au muncit cu 
multă dîrzenie zile întregi pentru a 
termina un dig pe malul Mureșului 
lung de 1.200 m.

La această lucrare de mare îm-

Rezultate bune, dar nu peste tot
In timp ce ta grădina de legume 

a gospodăriei agricole colective din 
Oarda de Jos, prin strădania colec
tivistului grădinar Oprean loan și 
a altora, lucrările sînt mult avan
sate, nu același lucru îmbucurător 
se poate spune și despre operativi
tatea cu care consiliul de conduce
re, lipsit de sprijinul sfatului popu
lar, conduce însămînțarea culturi
lor din prima epocă, urgența a Il-a.

Bunăoară, la această unitate, pînă 
la data de 11 aprilie, încă nu a fost 
însămînțată floarea-soarelui pe cele

IN CLIȘEU: Plantatul viei la 
gospodăria agricolă de stat „Alba 
Iulia" — sectorul Țelna.

O activitate culturală rodnică nu 
se poate desfășura cu forțele îm
părțite. Pentru reușită fiecare in
telectual al satului trebuie să se 
simtă mobilizat la acțiune. Nu-i de 
ajuns, tovarăși Herlea Iulian, Ho- 
diș Gavrilă și Tăndău Ion numai să 
conduceți elevii la film, ci să des- 
fășurați și o susținută muncă po- 
litico-educativă cu filmul. Rezulta
tele obținute de dumneata, tovarășă 
Teodorescu Olimpia, în munca de di
fuzare a cărții sînt îmbucurătoare, 
dar munca depusă pentru perma
nentizarea echipei de teatru lasă de 
dorit. Iar dumneata, tovarășă Beli- 
găr Tamara, cum explici faptul că 
în registrul de evidență a activității 
metodice și culturale n-ai completat 
nici un rînd de la începutul anului 
școlar și pînă acum?

Cu forțe unite, porniți tovarăși 
activiști culturali din Ighiu o acti
vitate culturală concretă. Așteaptă 
acest lucru colectiviștii, toți țăranii 
muncitori din sat. Și dacă în acest 
sens sînt vizați învățătorii și pro
fesorii satului, la fel de răspunză
tori de felul cum se desfășoară ac
tivitatea cultural-educativă sînt și 
tovarășii Adam Aurel, Petrescu Na
talia, Barbu Samflora și, în gene
ral spus, toți intelectualii din Ighiu.

In plus de aceasta, gospodăria 
colectivă din Șeușa a mai însămta- 
țat și 30 ha trifoi și 2 ha lucernă 
în cultură ascunsă, a grăpat și tă- 
vălugit griul de toamnă pe 100 ha 
și a repicat roșiile timpurii pentru 
I ha teren etc.

In executarea acestor munci s-au 
evidențiat în mod deosebit colecti
viștii Bela Nicolae, Oarga Nicolae 
Copan, Petrașcu Nechifor, Oarga Ni
colae lui Bundiș și alții.

MIP IE Ea® R
portanță, executată prin muncă pa
triotică, care pune la adăpost de 
inundații 150 ha terSn cu fertilitate 
sporită, și-au adus din plin contri
buția, alături de comuniștii Anghel 
Gheorghe, Avram Ioan, Filimon I., 
Puiu Maxim, Stanciu Laurian, și 
zeci de colectiviști și colectiviste, to- 
talizînd un volum de 200 zile lu
crătoare.

5 ha planificate și sfecla furajeră 
pe 10 ha, iar Cartofii au fost plan
tați abia pe 7,5 ha din 15 planifi
cate.

Deoarece ne găsim într-o perioa
dă destul de avansată și orice zi de 
întîrziere în executarea însămînță- 
rilor poate duce la pierderi serioa
se de recoltă, consiliul de conduce
re, cu ajutorul Sfatului popular co
munal Oarda de Jos, poate și tre
buie să termine lucrările de însă
mînțări ta timpul cel mai scurt.

Porumbul siloz - furajul principal 
în dezvoltarea creșterii animalelor 

I

(Urmare din pag. 2-a)

bun îl constituie gospodăriile co
lective din Berghin, Teiuș, Benic, 
Galda de Jos și altele, care și-au 
asigurat pentru însămfațare, prin 
schimb, importante cantități de po
rumb hibrid.

Obținerea unor producții sporite de 
porumb la ha, bineînțeles, nu se reali
zează de la sine. In acest sens tre
buie să se acorde toată atenția lu
crărilor de pregătire a terenului, de 
însămînțări și îngrijirea culturilor 
care nu diferă mult de cele ce se 
aplică porumbului pentru boabe, sin
gura deosebire fiind că la porumbul 
pentru siloz numărul de plante la 
hectar este cu 15.000—20.000 mai 
mare.

Pentru a se obține cantități spo
rite de porumb însilozat, con
ducerile gospodăriilor colective, în
drumate de organizațiile de bază 
și sprijinite de sfaturile populare, 
trebuie să ia toate măsurile pentru 
ca porumbul pentru siloz să se în- 
sămînțeze în teren bine pregătit, 
îngrășat și arat din toamnă și cît 
mai aproape de locul de însilozare.

Aplicînd o agrotehnică superioară 
culturii porumbului pentru siloz, 
vom asigura o bază furajeră bogată, 
vom putea crește mai multe ani
male, vom obține mai multă carne 
și lapte.



PRIMUL ZBOR AL OMULUI IN COSMOS
cea mai mare victorie științifică din istoria omenirii

TELEGRAMĂ
(Urmare din pag. l-a)

Zborul omului sovietic în Cosmos 
constituie o măreață realizare a ge
niului creator al poporului nostru, 
rezultatul muncii libere și însufle
țite a oamenilor sovietici — con
structori ai comunismului. Aceasta 
este o măreață și remarcabilă con
tribuție a poporului sovietic la te
zaurul științei și culturii mondiale, 
se spune în felicitare.

C.C. al P.C.U.S., Prezidiul So
vietului Suprem și Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S., subliniază că 
oamenii de știință, inginerii, tehni
cienii, muncitorii sovietici au des
chis drumul geniului omenesc spre 
adîncurile spațiului universal. Ei au

făcut aceasta în numele păcii pe 
Pămînt, în numele fericirii tuturor 
popoarelor.

Poporul sovietic, se spune în fe
licitare, demonstrează în prezent în
tregii lumi măreața superioritate a 
orînduirii socialiste în toate dome
niile vieții societății. Zborul cosmic 
al omului este rezultatul înfăptuirii 
cu succes a programului grandios 
al construcției desfășurate a comu
nismului, al preocupării neobosite a 
Partidului Comunist, a Comitetului 
său Central leninist și a guvernului 
sovietic în frunte cu Nikita Hruș- 
ciov, pentru dezvoltarea continuă a 
științei, tehnicii, culturii, pentru bi
nele poporului sovietic.

TELE GR A M Ă
Primului secretar al C. C. al P. C. U. S., 

Președintelui Consiliului de Miniștri al U. R. S. S.
-yț Tovarășului N. S. HRUȘCIOV,

> Președintelui Prezidiului
Sovietului Suprem al U. R. S. S.

f Tovarășului L. I. BREJNEV,

Numele lui Iuri 
Alexeevici Gagarin, 
înscris în Cartea 

de onoare 
a Comitetului Central 

al Comsomolului
MOSCOVA (Agerpres). —TASS 

transmite: Numele lui Juri Gagarin 
primul pilot cosmonaut din lume 
care a deschis oamenilor de pe Pă
mînt drumul spre Cosmos, a fost 
înscris în Cartea de onoare a Co
mitetului Central al Comsomolului.

In hotărîrea Comitetului Central 
al Comsomolului se spune:

„Pentru fapta de eroism fără pre
cedent în istoria omenirii, faptă care 
proslăvește pe veci poporul sovie
tic, știința și tehnica sovietică, care 
constituie un minunat exemplu de 
slujire cu abnegație a intereselor 
patriei, să fie înscris în Cartea de 
onoare a C. C. al U.T.G.L. din 
U.R.S.S. numele tovarășului Gaga
rin Iuri Alexeevici, educat de Com- 
somolul leninist, primul pilot cos
monaut din lume, care a deschis 
oamenilor de pe Pămînt drumul 
spre Cosmos".

Punem realizările sovietice în slujba 
păcii $i securității popoarelor 
Chemarea adresată popoarelor și guvernelor 

tuturor țărilor de către Comitetul Central al P. C. U. S., 
Prezidiul Sovietului Suprem al U. R. S. S.

și guvernul sovietic
MOSCOVA (Agerpres). TASS tr ansmite : La 12 aprilie, în ziua 

lansării și înapoierii cu succes a primului cosmonaut din lume, Comi
tetul Central al P.C.U.S., Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. si 
guvernul sovietic au adresat popoarelor și guvernelor tuturor țărilor 
o chemare la pace. Ei au cerut tuturor oamenilor să depună eforturi 
pentru lichidarea cursei înarmărilor, înfăptuirea dezarmării generale și 
totale, asigurarea păcii în întreaga lume.

C. C. al P.C.U.S., Prezidiul Sovi etului Suprem și Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. au subliniat că o eră nouă în dezvoltarea omenirii 
a fost deschisă de Uniunea Sovietică, țara socialismului victorios. 
Țara noastră a luat-o înaintea tuturor statelor și a lansat cea dintîi 
un om în Cosmos. Zborul triumfal ăl unui om sovietic în Cosmos, a- 
rată C. C. al P.C.U.S., Prezidiul Sovietului Suprem și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. constituie încununarea victoriilor U.R.S.S. în cu
cerirea spațiului cosmic.

Punem realizările sovietice nu în slujba războiului, ci în slujba păcii 
și securității popoarelor. C. C. al P.C.U.S., prezidiul Sovietului Su- 
prem și Consiliul de Miniștri al U. R.S.S. consideră victoriile sovietice, 
din Cosmos nu numai ca victorii ale poporului sovietic, ci și ale* 
întregii omeniri.- - - - - - - ♦♦♦♦♦♦- - - - - - - - - - - - -

In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, al 
Consiliului de Stat și al Guvernului Republicii Populare Romîne, în nu
mele poporului romîn, adresăm Comitetului Central al P.C.U.S., Prezi
diului Sovietului Suprem, Consiliului de Miniștri, dv. personal și în
tregului popor sovietic, cele mai cal de felicitări cu prilejul lansării în 
Cosmos și a întoarcerii cu succes pe pămînt a primului om, a omu
lui sovietic. „

Vă rugăm să transmiteți de asemenea, calde felicitări și urări de 
bine savanților, inginerilor, tehnicienilor și muncitorilor care au con
tribuit la înfăptuirea acestei epocale realizări, precum și lui Iuri Ale
xeevici Gagarin, primul cosmonaut din lume.

Inaugurarea erei călătoriilor omului în spațiile interplanetare este re
zultatul uriașelor realizări ale poporului sovietic, sub conducerea 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, reprezintă o nouă confir
mare a locului de frunte pe care-1 ocupă știința și tehnica sovietică pe 
plan mondial, o strălucită afirmare a superiorității orînduirii socialiste.

Este o mare bucurie și mîndrie pentru poporul nostru, ca și pentru 
popoarele celorlalte țări socialiste și întreaga omenire progresistă, 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.

GHEORGHE GHEORGH1U-DEJ ION GHEORGHE MAURER
Prim-secretar al O. C. al P.M.R. Președintele Consiliului de Miniștri al

Președintele Consiliului de Stat al ' „ p Romîne
R. P. Romîne
12 aprilie 1961.

Cristofor Columb al spațiului
PARIS (Agerpres). — Agenția 

France Presse transmite: „Uniu
nea Sovietică — prima care a lan
sat în 1957 un satelit artificial în 
jurul Pămîntului, prima care a lan
sat o rachetă care a atins Luna 
printr-o lovitură direct spre țintă 
în 1959, în sfîrșit, prima care a 
pus pe orbită și a readus pe Pă
mînt anul trecut animale superioa
re, a dat lumii pe Cristofor Columb 
al spațiului. Astăzi omenirea se o- 
prește un moment înainte de a în
toarce pagina și de a deschide un 
capitol nou, capitolul călătoriilor 
cosmice de mîine.

Amundsen la Polul Sud, Edmund 
Hillary pe înălțimea Everestului,

S-a împlinit visul de veacuri al omenirii
LONDRA (Agerpres). — S-a îm

plinit visul de veacuri al omenirii 
— primul om înfăptuiește zborul în 
Cosmos. Iar acest om este un cos
monaut sovietic. Postul de radio 
Londra a anunțat îndată după 

Lindbergh deasupra Atlanticului de 
Nord apar acum simpli excursio
niști.

Acest zbor de necrezut era aștep
tat: din mai 1960 el este pregătit 
în mod oficial prin etape spectacu
loase ș; calculate în mod științific.

Devansînd ficțiunea pură, știința 
popularizată a dezvăluit de mai 
multe luni misterul care înconjura 
voiajul primului cosmonaut. Și, în- 
tr-un discurs pronunțat în Siberia 
Nikita Hrușciov a anunțat apropie
rea evenimentului.

Ca toate marile realizări din is
torie, această realizare a depășit 
orice imaginație".

trasmiterea comunicatului TASS cu 
privire la primul zbor al omului în 
Cosmos pe bordul navei cosmice 
sovietice „Vostoc" această veste im
presionantă, întrerupînd toate cele
lalte emisiuni.

t„U.R.S.S. a cîștigat cursa 
pentru lansarea unui om 

în spațiul cosmic11
WASHINGTON (Agerpres). — 

„Uniunea Sovietică a cîștigat cursa 
pentru lansarea unui om în spațiul 
cosmic" — relatează agenția ame
ricană United Press International 
într-un prim anunț despre comuni
catul agenției TASS cu privire la 
plasarea pe orbită a primei nave- 
cosmice-satelit avînd pe bordul său 
un om. Reproducînd datele cuprinse 
în comunicat, comentatorul agenției 
citate subliniază că „lansarea și pla
sarea pe orbită a navei cosmice a- 
vînd pe bordul său un om, consti
tuie cea mai spectaculoasă realizare 
în domeniul rachetelor de cînd U- 
niunea Sovietică a inaugurat era. 
cosmică cu primul sputnic,, la 4; 
octombrie 1957".

„In S.U.A. un zbor cu un om în< 
jurul Pămîntului — scrie comenta
torul — nu este programat de iz
menii de știință americani decît tîrzu. 
în 1961 sau la începutul lui 1962".

La locul aterizării navei cosmice
MOSCOVA (Agerpres). — Zia

rul „Izvestia" a publicat următorul 
reportaj al corespondentului său 
special Gheorghi Ostroumov de la 
locul în care a aterizat nava-satelit 
cosmică „Vostok".

Baza grupului care are misiunea 
de a-1 întîmpina pe pilotul cosmo
naut Iuri Gagarin pe locul în care 
acesta va ateriza. Am sosit aici în 
dimineața zilei de 12 aprilie încă 
înainte ca radioul să fi anunțat ves
tea lansării navei-satelit „Vostok".

In cameră sînt două hărți mari. 
Una din ele este barată de o linie 
roșie — traseul navei-satelit. Pe 
mese se află aparate de radio și 
telefoane. E curat și aerul este 
proaspăt. Nimeni nu fumează. Be
curile aparatelor de telecomunicații 
sînt aprinse. Specialiștii și-au o- 
cupat locurile. Oamenii sînt 
mulțumiți : vremea este bună,
însorită, vîntul este slab. De sigur 
că aviatorilor le este astăzi mai u- 
șor să lucreze, dar esențial este că 
și cosmonautului îi va fi mai ușor 
să aterizeze.

Se verifică aparatele. De pe ae
rodrom se raportează: avioanele 
sînt gata de plecare. Comanda a 
fost dată și ele se află în aer. Kon
stantin Terentievici, conducătorul 
grupului, pune mîna pe receptorul 
telefonului. Are o figură energică. 
De multe ori l-am văzut zîmbind, 
acum însă expresia feței sale este 
severă, concentrată. După ce lasă 

jos receptorul, zîinbește din nou.
— Startul s-a desfășurat cu suc

ces, nava încă nu s-a plasat pe or
bită, dar cosmonautul a și transmis: 
Văd Pămîntul învăluit în ceață.

încă un minut, două și vocea lui 
Levitan, cunoscută tuturor, transmi
te Comunicatul TASS despre înce
putul istoricului zbor.

Navei-satelit i-a trebuit ceva mai 
puțin de o oră și jumătate pentru 
a purta primul om deasupra globu
lui. Pe vremuri, Magelan a trebuit 
să navigheze trei ani pe oceane 
pentru a înconjura planeta noastră. 
Cosmosul oferă alt drum mult mai 
rapid.

Cosmonautul zboară. Este un fiu 
al Țării sovietelor. Iar acum, în ca
mera statului major, pe oamenii de 
aici îi interesează, așa cum îi intere
sează desigur pe oamenii de pe 
întregul pămînt, în primul rînd care 
este starea sănătății pilotului navei 
cosmice și cum se simte el. Radioul 
răspunde. Trecînd deasupra Americii 
de Sud. Gagarin a transmis: mă simt 
bine, zborul se desfășoară normal.

Ai de ce să te minunezi: viteza 
— .aproape 8 kilometri pe secundă, 
înălțimea — aproximativ 200 km. 
De jur împrejur — un spațiu aproa
pe lipsit de aer, un frig pe care 
este greu să-l masori. Și totuși 
zborul decurge normal. In ajun, un 
corespondent al ziarului „Pravda" 
și cu mine am avut o convorbire 
cu medicul Vitali Gheorghievici Va- 

lovici, care trebuia să fie lansat cu 
parașuta, împreună cu un grup de 
alte persoane pe locul unde a ate
rizat Iuri Gagarin.

Antrenamentul minuțios, tehnica 
foarte bine pusă la punct, experien
ța acumulată de oamenii de știință 
și de constructorii sovietici în do
meniul lansării navelor-satelit avînd 
Ia bord animale, ne-a spus Valo- 
vici, constituie cu adevărat o ga
ranție de nădejde a securității că
lătoriei comice.

...Planeta este departe, sub navă. 
Dar pilotul nu este rupt de Pămîn
tul care l-a trimis. Orașele țării 
noastre transmit în Cosmos muzi
că: Moscova — Cîntec despre Mos
cova, Habarovskul — „Valurile A- 
murului".

Sună un telefon. Un glas emoțio
nat anunță:

— Iuri Gagarin este la noi.
Telefonează oamenii care au reu

șit deja să-i strîngă mîna curajosu
lui călător. Aterizarea a decurs ad
mirabil și, fără a mai aștepta eli
copterul, Iuri Gagarin s-a dus sin
gur în întîmpinarea oamenilor care îl 
văzuseră pe cînd mai era încă în aer.

Zborul despre care se va vorbi 
peste ani și peste veacuri a luat 
sfîrșit. Omul nostru sovietic care a 
întreprins o călătorie eroică în Cos
mos, este din nou printre noi, este 
din nou în .familia noastră.

...Elicopterul l-a transportat pe 
Iuri Gagarin în localitatea în care 
a auzit la telefon vocea lui Nikita 
Sergheevici Hrușciov. Primul-secre- 
tar al C.C. al P.C.U.S. l-a felicitat 

din inimă pe comunistul Iuri Ale
xeevici Gagarin — cuceritorul Cos
mosului, fiu al marii patrii socialiste, 

întrebările cu care este asaltat 
omul care a privit pămîntul din lu
mea exterioară nu mai contenesc. 
Curiozitatea este explicabilă, Iuri 
Gagarin povestește: Cerul este foar
te, foarte întunecat, în timp ce pă
mîntul este albăstrui.

împreună cu Iuri Gagarin a ve
nit și arbitrul sportiv I. G. Bori
senko. El a înregistrat cele trei re
corduri mondiale stabilite de Iuri 
Gagarin în timpul minunatului său 
zbor: recordul de înălțime, recordul 
de durată și recordul greutății înăl
țate.

L-am văzut pe Iuri Gagarin chiar 
acum. Este un om scund și solid : 
zîmbitor, așa cum poate fi un om 
cu adevărat fericit, a coborît de pe 
scara avionului. E îmbrăcat într-o 
salopetă de culoarea cerului și poar
tă o cască de zbor. Cei care au ie
șit în întîmpinarea lui îl felicită și-l 
sărută. Cu una dintre persoanele.a- 
propiate lui, probabil un vechi prie
ten, care l-a întîmpinat aici pe ae
rodrom, Gagarin s-a îmbrățișat atît 
de puternic îneît parcă s-ar fi luat 
la trîntă cu el. Toți erau veseli, bine 
dispuși.

— Vă felicit călduros în numele 
cititorilor ziarului „Izvestia", i-am 
spus eu.

— Transmiteți-le salutul meu cor
dial, a spus primul cosmonaut. O- 
chii-i sclipesc de parcă ar mai re
flecta încă lumina stelelor.

Semnalele navei cosmice 
au fost recepționate 

și în R. F. G.
BONN (Agerpres). — Știrea; 

zborului unui om sovietic în Cos
mos, primul asemenea zbor diff lu
me, a devenit dintr-o dată cel mai 
important eveniment al zîlei în Ger
mania occidentală. Știrea lansării și 
zborului unei nave cosmice sovie
tice avînd un om la bord a fost di
fuzată imediat de toate posturile de 
radio vest-germane. Ea a fost repe
tată de mai multe ori.

★
LUEBECK- (D.P.A.). Observato

rul din Luebeck a anunțat că mier
curi la ora 8,45 a recepționat sem
nale prin radio ale navei cosmice 
sovietice și de asemenea cîteva cu
vinte ale primului astronaut sovie
tic, care însă au fost atît de slabe 
și acoperite de alte posturi, îneît nu 
s-au putut înțelege amănunte. După 
cum a anunțat Observatorul, sem
nalele navei cosmice sovietice au 
fost recepționate cu ajutorul unui 
dispozitiv special pe unde scurte, 
construit pentru recepționări din. 
spațiu.
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