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Vizitele delegației de partid și guvernamentale a R. P. Romine în R. Cehoslovacă

9 importantă contribuție la cimentarea frăției
popoarelor romîn și cehoslovac Mulțl II cunosc pe utemistul Marin Guță de la Industria JJumba-, 

cuiul A din București. El este fruntaș în producție, tn fotografie: 
Tînărul Marin Guță lucrînd Ia o mașină de imprimat tn secția 
imprimeuri.

DECLARAȚIA COMUNA 
a delegației Partidului Muncitoresc Romîn 
și guvernului Republicii Populare Romine 

și a delegației Partidului Comunist 
din Cehoslovacia 

și guvernului Republicii Cehoslovace
La invitația Comitetului Central al Partidului Comunist din Ceho- 
jvacia și a guvernului Republicii Cehoslovace, o delegație a Par
iului Muncitoresc Romin și a guvernului Republicii Populare Ro- 
ine a vizitat, între 20 și 25 octombrie 1958, Cehoslovacia.
Delegația de partid și guvernamentală a Republicii Populare Ro- 
ine a vizitat Praga, Bratislava, Plsen, Kiadno, Banska Bystrica, 
'oten, întreprinderi industriale, cooperative agricole, a avut posi- 
litatea să cunoască mai îndeaproape marile realizări obținute de 
■porul frate cehoslovac în dezvoltarea economiei și culturii, în ridi- 
rea continuă a nivelului său de trai.
Pretutindeni, delegația Republicii Populare Romine a constatat 
tuziasmul și avintul cu care oamenii muncii de la orașe și sate 
ptă pentru realizarea sarcinii trasate de Congresul al Xl-lea al 
irtidului Comunist din Cehoslovacia, de a desăvirși construirea 
cialismului.
Vizita delegației Republicii Populare Romîne în Cehoslovacia s-a 
sfășurat în spiritul caldei prietenii și alianței puternice dintre po
arele romîn și cehoslovac, care construiesc socialismul și contri- 

, ie la întărirea unității întregului lagăr socialist, indisolubil legat 
in internaționalismul proletar.
Cu prilejul acestei vizite, între delegațiile de partid și guvernamen- 
le ale celor două țări au avut loc tratative la care au participat

> - din partea romînă tovarășii:

Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al C.C. al P.M.R., mem- 
u al Prezidiului Marii Adunări Naționale,
Chivu Stoica, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., pre- 
dintele Consiliului de Miniștri,
Petre Borilă, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R.. vice- 
eședinte al Consiliului de Miniștri,
Ștefan Voitec, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al 
M.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri,

‘ Leonte Răutu, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al 
M.R., șeful Direcției de Propagandă și Cultură a C.C. al P.M.R., 
Gheorghe Gaston-Marin, președintele Comisiei de Stat a Plani- 
ării.

n partea cehoslovacă tovarășii:

Antonin Novotny, prim-secretar al C.C. al P.C.C., președintele Re- 
blicii,
Viliam Siroky, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.C., pre- 
dintele Consiliului de Miniștri,
Jiri Hendrych, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.C., se- 
:tar al C.C. al P.C.C.,
Gtakar Simunek, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.C, 
nistru-președinte al Direcției de Stat a Planificării,
^udmila Jankovcova, membru supleant al Biroului Politic al C.C. 
P.C.C., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri,

Vaclav David, membru al C.C. al P.C.C., ministru al Afacerilor 
terne.
In cadrul convorbirilor a avut loc un cuprinzător schimb de pă- 
i cu privire la principalele probleme ale situației internaționale 
tuale și s-a căzut de acord asupra măsurilor ce trebuie luate pen- 
i adîncirea continuă a colaborării între cele două partide și cele 
Jă state.
Tratativele s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie, înțelegere 
plină și perfectă unitate de vederi a ambelor părți.

I.
Reprezentanții celor două țări socialiste — Republica Populară 
mină și Republica Cehoslovacă — consideră drept o sarcină prin- 
ală de a contribui multilateral la întărirea continuă a unității și 
țiej lagărului socialist — cea mai sigură garanție a securității, 
lependenței, înfloririi economice neîntrerupte și a succeselor fiecă- 
a dintre țările socialiste. Delegațiile Republicii Populare Romîne 
Republicii Cehoslovace consideră prietenia și alianța de nezdrun- 
at cu Uniunea Sovietică drept chezășie a îndeplinirii victorioase a (Continuare in pag. 4-a)
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marilor sarcini care stau în fața celor două țări în construirea so
cialismului și apărarea păcii.

Ambele părți au constatat cu satisfacție o deplină unanimitate în 
ceea ce privește aprecierea evoluției actuale a situației internațio
nale, caracterizată prin superioritatea tot mai mare a forțelor păcii 
și democrației, în lupta pentru înțelegerea pașnică între popoare și 
pentru aplicarea principiilor coexistenței pașnice în relațiile dintre 
state cu orinduiri sociale diferite. In același timp ele urmăresc cu 
toată vigilența activitatea crescindă a forțelor reacționare din țările 
imperialiste, care sporesc atacurile împotriva forțelor democratice și 
patriotice și își intensifică eforturile pentru continua ascuțire a încor
dării internaționale. Cea mai primejdioasă manifestare a acestor 
forțe este politica agresivă a S.U.A., politică ce constituie principala 
cauză a încordării in relațiile internaționale. Crearea de către S.U.A. 
a noi focare de război în Extremul Orient și în Orientul Mijlociu, 
intensificarea cursei înarmărilor atomice, refuzul sistematic de a ac
cepta numeroasele și repetatele propuneri menite să ducă la destin
derea încordării internaționale reprezintă o gravă amenințare a păcii.

Cele două țări prietene sprijină întrutotul inițiativele pașnice ale 
U.R.S.S. și propunerile guvernului sovietic cu privire la dezarmare, 
prezentate la cea de-a 13-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. 
Acceptarea acestor propuneri ar duce la realizarea unor acorduri cu 
privire la încetarea cursei înarmărilor, ar deschide calea spre solu
ționarea treptată a problemei dezarmării, care a ajuns în impas din 
vina puterilor occidentale.

Cele două țări vor contribui și pe viitor la demascarea planurilor 
agresive ale adepților politicii „de pe poziții de forță", la crește
rea continuă a forțelor internaționale ale păcii, democrației și socia
lismului.

Reprezentanții celor două țări condamnă cu hotărîre poziția gu
vernelor S.U.A. și Angliei, care au refuzat să urmeze inițiativa 
Uniunii Sovietice de încetare unilaterală a experiențelor cu arma 
nucleară, și dimpotrivă, au continuat efectuarea acestor experiențe. 
Ambele delegații sînt pe deplin de acord cu măsurile luate de gu
vernul Uniunii Sovietice care, ca urmare a atitudinii puterilor occi
dentale, a fost nevoit să reia experiențele cu arma nucleară în inte
resul securității țării și al întregului lagăr socialist, în interesul păcii 
și securității mondiale. Ele invită cu insistență puterile occidentale 
să dea un răspuns pozitiv la propunerile Uniunii Sovietice, care a 
dovedit încă o dată că este gata să semneze fără întîrziere un acord 
cu privire la încetarea imediată și necondiționată a experiențelor cu 
arma nucleară.

Ambele delegații consideră deosebit de primejdioasă evoluția eve
nimentelor din Germania occidentală. In legătură cu înarmarea ato
mică a Bundeswehrului în R.F.G. se desfășoară o campanie revan
șardă îndreptată împotriva țărilor lagărului socialist, inspirată de 
cercurile conducătoare ale R.F.G., care continuă vechile planuri ale 
imperialismului german. în Germania occidentală se fac auzite cereri 
provocatoare de anexare a Republicii Democrate Germane, de revi
zuire a frontierei păcii de la Oder-Neisse, precum și pretenții asupra 
regiunilor de frontieră ale Cehoslovaciei. Nu sînt puține încercările 
de a considera satisfacerea acestor pretenții absurde drept o con
diție a normalizării relațiilor R.F.G. cu țările lagărului socialist și 
premiza principală a reunificării Germaniei.

Cele două delegații resping cu hotărîre asemenea încercări ale re
vanșarzilor vestgermani și consideră că această politică nu poate 
decît să împiedice rezolvarea problemei germane și normalizarea re
lațiilor dintre R.F.G. și țările socialiste. Partea romînă sprijină întru
totul declarația guvernului cehoslovac împotriva militarismului re
vanșard german.

Ambele delegații se pronunță pentru realizarea propunerii Repu
blicii Populare Polone în legătură cu crearea unei zone denuclea- 
rizate în Europa centrală, ceea ce, după părerea ambelor părți, ar 
ușura rezolvarea problemei germane pe calea tratativelor între cele 
două state germane, ar grăbi crearea unui sistem de securitate colec
tivă în întreaga Europă.

Ambele delegații asigură de tot sprijinul și solidaritatea lor Repu
blica Democrată Germană, forțele democratice și patriotice din în
treaga Germanie care luptă împotriva imperialismului german. Ele

Solemnitatea semnării 
documentelor oficiale
PRAGA 25. — (De la trimișii 

speciali Agerpres). — In urma în
cheierii convorbirilor oficiale din
tre delegațiile de partid și guver
namentale ale Republicii Popu
lare Romîne și Republicii Ceho
slovace, la 25 octombrie ora 12, 
ora locală, a avut loc în marele 
palat Hrad din Praga solemnita
tea semnării documentelor oficiale.

La solemnitate din partea romî
nă au luat parte tovarășii Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar 
al C.C. al P.M.R., membru în Pre
zidiul Marii Adunări Naționale, 
conducătorul delegației; Chivu 
Stoica, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., președintele 
Consiliului de Miniștri; Petre Bo
rilă, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri ; Ștefan 
Voitec, membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri ; Leonte Răutu, membru su
pleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., șeful Direcției de 
propagandă și cultură a C.C. al 
P.M.R., și G. Gaston Marin, pre
ședintele Comisiei de Stat a Pla
nificării, consilieri și experți. .

Din partea cehoslovacă au luat 
parte tovarășii Antonin Novotny, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, preșe
dintele Republicii Cehoslovace; 
Viliam Siroky, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, pre
ședintele guvernului cehoslovac; 
Rudolf Barak, Jaromir Dolansky, 
Jiri Hendrich, Vaclav Kopecky, 
Otakar Simunek, membri ai Birou
lui Politic al C.C. al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, Lud
mila Jankovcova, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. a.1 Par
tidului Comunist din Cehoslovacia, 
Oldrich Cernik, Bruno Kohler, 
Vladimir Koucky, Vratislav Kruti- 
na, secretari ai C.C. al P.C.C., 
membri ai Comitetului Central, 
miniștri, dr. ing. Emanuel Slehta 
și dr. Iosef Plojhar, șefii Partide
lor Frontului Național, Vaclav Da
vid, ministrul Afacerilor Externe- 
Richard Dvorak, ministrul Comer
țului Exterior, Frantisek Kahuda, 
ministrul Invățămîntului și Cul
turii, Vaclav Skoda, ministrul Jus
tiției, Antonin Krcek, prim-secretar 
al Comitetului Orășenesc Praga 
al P.C.C., activiști ai Comitetului 
Central al P.O din Cehoslovacia.

Au fost de față Gheorghe Vi- 
drașcu, ambasadorul R. P. Romî
ne la Praga, precum și dr. Ivan 
Rohall Illkiv, ambasadorul R. 
Cehoslovace la București. Au asis
tat ziariști romîni, cehoslovaci și 
străini.

Declarația comună a delegației 
Partidului Muncitoresc Romîn și 
guvernului Republicii Populare 
Romîne și a delegației Partidului 
Comunist din Cehoslovacia și gu
vernului Republicii Cehoslovace a 
fost semnată din partea romînă 
de tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al C.C. al Par
tidului Muncitoresc Romîn, mem
bru în Prezidiul Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare 
Romîne, și Chivu Stoica, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Par
tidului Muncitoresc Romîn, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, iar din partea ceho
slovacă de tovarășii Antonin No
votny, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia, președintele Republicii 
Cehoslovace, și Viliam Siroky, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, președintele guver
nului cehoslovac.

Acordul » asupra principalelor 
probleme privind colaborarea eco
nomică și schimbul de mărfuri pe 
anii 1959—1965 între R. P. Ro
mînă și Republica Cehoslovacă a 
fost semnat din partea romînă de 
tovarășul G. Gaston Marin, pre
ședintele Comisiei de Stat a 
Planificării, iar din partea ceho
slovacă de tovarășul Otakar Si
munek, președintele Direcției de 
Stat a Planificării din Republica 
Cehoslovacă.

Acordul între guvernul Repu
blicii Populare Romîne și guvernul 
Republicii Cehoslovace privind co
laborarea culturală a fost sem
nat din partea romînă de tovară
șul Vasile Dumitrescu, adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe, iar 
din partea cehoslovacă de dr. 
Frantisek Kahuda, ministrul Invă- 
țămîntului și Culturii al R. Ceho
slovace.

Tratatul între R. P. Romînă și 
R. Cehoslovacă privind asistența 
juridică în cauzele civile, familiale 
și penale a fost semnat din par
tea romînă de tovarășul Vasile 
Dumitrescu, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, iar din partea 
cehoslovacă de dr, Vaclav Skoda, 
ministrul Justiției.

Plecarea din Praga a delegației 
de partid și guvernamentale 

a R. P. Romîne
PRAGA 25. — De la trimișii nari Naționale a R. P. Romîne, 

speciali ai Agerpres : conducătorul delegației, Chivu
La 25 octombrie, după o vizită Stoica, membru al Biroului Pali

de țase zile în Republica Ceho- tic al C.C. al P.M.R., președintele 
slovacă, a părăsit Praga delegația Consiliului de Miniștri ; Petre 
de partid și guvernamentală a Re- Borilă, membru al Biroului Poli- 
publicii Populare Romine, tovară- tic al C.C. al P.M.R., vicepreșe- 
șii Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim- dinte al Consiliului de Miniștri ; 
secretar al Comitetului Central al Ștefan Voitec, membru supleant al 
Partidului Muncitoresc Romîn și 
membru al Prezidiului Marii Adu- (Continuare m pag. 4-a)

Toate forțele tineretului 
pentru terminarea însămînțărilor 

de toamnă
în marea majoritate a regiuni

lor țării, însămînțările de toamnă 
sînt aproape terminate. Fruntașe 
sînt regiunile : Baia Mare, care a 
realizat în întregime planul de 
însămînțări de toamnă, Constanța, 
Ploești, Craiova, Stalin, București, 
și Autonomă Maghiară, unde s-a 
însăinînțat între 92 și 98 la sută 
din suprafața prevăzută.

Conform datelor sosite la Minis
terul Agriculturii și Silviculturii, 
pină la 23 octombrie în întreaga 
țară s-a însămințat 90 la sută din 
suprafața planificată, ceea ce în
seamnă cu 59 la sută mai mult ca 
în aceeași perioadă a anului tre
cut.

In tot cursul campaniei agricole 
de toamnă, gospodăriile colective 
au fost fruntașe pe țară atit la re
coltarea culturilor tirzii, cit și la 
insămințări.

O contribuție importantă la ob
ținerea acestor rezultate au adus-o 
și organizațiile U.T.M. din uni
tățile agricole socialiste, care, sub 
îndrumarea organizațiilor de par
tid, au mobilizat tineretul la ac
țiuni concrete pentru urgentarea 
lucrărilor.

în regiunile : Iași, Timișoara, 
Cluj și Oradea, care au rămas în 
urmă cu însămînțările, se impune 
să se ia măsuri urgente pentru ter
minarea însămînțărilor. Organiza
țiilor U.T.M. din aceste regiuni le

revine datoria de a iniția fără îr> 
tîrziere acțiuni largi cu tinerii me
canizatori, conductori de atelaje 
din G.A.C., cu tinerii întovărășiți 
și cu gospodărie individuală, pen
tru folosirea întregii capacități de 
lucru a atelajelor, a fiecărei zile 
favorabile pentru urgentarea însă- 
mințărilor.

Paralel cu această lucrare și 
după terminarea ei, tinerii meca
nizatori, colectiviști, întovărășiți 
și cu gospodărie individuală să 
intensifice ritmul executării ogoa
relor adinei de toamnă pentru în
sămînțările de primăvară. Pro
ducțiile bune realizate de unitățile 
agricole cooperatiste și de nume
roși țărani cu gospodărie indivi
duale la culturile însămînțate în 
primăvară, în perioada optimă, în 
arătură adîncă de toamnă, dove
desc cu prisosință necesitatea efec
tuării acestei lucrări pentru mări
rea producției agricole.

UTEMIȘTI, TINERI MECANI
ZATORI, COLECTIVIȘTI, ÎNTO
VĂRĂȘIȚI, TINERI CU GOSPO
DĂRII INDIVIDUALE ! DEPU
NEȚI TOATE EFORTURILE 
VOASTRE PENTRU TERMINA
REA ÎNSĂMÎNȚĂRILOR IN ZI
LELE URMĂTOARE 1 EFEC
TUAȚI OGOARE ADÎNCI DE 
TOAMNA PE SUPRAFEȚE CIT 
MAI MARI, PUNÎND ASTFEL O 
TEMELIE SOLIDA RECOLTE
LOR ANULUI VIITOR !

„NAȚIONALUL" ÎN U.R.S.S.

Un examen greu-
trecut în mod strălucit

O clipa m-am crezut în culisele 
Naționalului. Străluciții interpreți 
ai at-îtor neuitați eroi se aflau lea
gă noi fără machiaj, angajați in
tr-o agreabilă discuție, pare-se, 
lipsită de contingențe profesionale. 
Cele mai răsunătoare nume ale 
primei noastre scene veniseră să 
se întîlnească cu ziariștii și să le 
împărtășească impresiile din tur
neul din U.RjSuS,

Aurel Baranga, directorul ad
junct al Teatrului Național ,J. L. 
Caragiale", a început cuvintul său 
cu evocarea popasului în gara Chi- 
șinău, în drum spre Zaporojie.

Ora 1 noaptea. Burniță, Citeva 
sute de oameni, printre care cei 
mai de frunte actori ai RSS. Mol
dovenești, îi așteptau cu brațele 
încărcate de flori pe solii teatrului 
romînesc. O întâlnire emoționantă. 
Acesta a fost începutul. Un început 
încurajator. A urmat Zaporojie și 
primul contact cu publicul sovie
tic. Prima seară, afișele anunțau : 
,.O scrisoare pierdută". Baranga 
mărturisește că regizorul Sică 
Alexandrescu n-a trăit niciodată 
emoții mai puternice. O liniște de
săvârșită a devenit stupină pe sală 
după ridicarea cortinei. Ce va ur
ma ? Liniștea a fost spartă de 
aplauze iar în cele din ur
mă de ovații. Cortina a fost ri
dicată de cîteva ori. Primul exa
men fusese trecut. Și celelalte 
spectacole au obținut un succes 
deplin.

Turneul a continuat la Moscova, 
încă la gară artiștii romîni au fost 
întimpinați de fruntașii scenei so
vietice. Emoțiile sînt ușor de ima
ginat. A te prezenta în fața publi
cului moscovit cunoscut prin exi
gența și cultura sa este o încerca
re dificilă. De aci proveneau emo
țiile.

Dar și aci un mare succes. In cu
lise marele actor sovietic Zavadski 
îi spunea lui Sică Alexandrescu : 
„Ați cîștigat bătălia". La „Anii 
negri" cortina s-a ridicat de 18 
ori. Cel mai bun atestat al suc
cesului.

Examenul crucial al turneului a 
fost spectacolul cu „Revizorul". în 
sală se afla tot ce are teatrul so
vietic mai mare și mai strălucitor. 
Să-l interpreteze pe Gogol în pa
tria lui o trupă de limbă latină 
este un act de curaj. Actorii bucu- 
reșteni s-au întrecut însă pe sine.

Ultimul popas al Naționalului a 
fost Chișinăul.

Regizorul Sică Alexandrescu 
mărturisește că după 40 de ani de 
carieră teatrală credea că nu mai 
poate avea surprize. Și totuși îa 
U.R.S.S. a avut o surpriză copleși
toare — întâlnirea cu publicul so
vietic, competent, exigent și darnic 
în simpatia sa. Sică Alexandrescu 
pomenește despre admirabilii oa
meni de artă sovietici cărora le 
este străină solemnitatea înghețată, 
dar ale căror gesturi emoționante 
nu le poți uita toată viața. Artiștii 
sovietici nu sînt oamenii comple- 
zanței. Observațiile lor erau știin
țifice, profund gîndite și ei nu 
s-au sfiit să atragă atenția și asu
pra unor scăderi din punerile în 
scenă.

Costache Antoniu vorbește des
pre publicul sovietic, un public 
care n-are egal în nici una din ță* 
rile pe care le-a vizitat. G. VaÂliu« 
Birlic subliniază că succesele pri
mei noastre scene se datoresc con* 
dițiilor create de partid și guvern. 
Ion Finteșteanu apreciază succesul 
din U.R.S.S. drept cel mai mare și 
mai important dintre toate succe
sele Naționalului bucureștean. 
Aura Buzescu își mărturisește sfia
la de a vorbi fără nici o repetiție. 
Marea noastră actriță găsește cu
vinte pline de căldură pentru a 
caracteriza dragostea cu care ar- 
îi^ii noștri au fost primiți în 
U.R.S.Ș. Un fapt mărunt dar sem
nificativ : un grup de studenți so
vietici au oprit mașina în care se 
afla Sică Alexandrescu și în semn 
de omagiu au împins-o cu miinile 
lor pînă aproape de Piața Roșie. 
G. Calboreanu se referă la activi
tatea intensă din teatrul sovietic. 
Radu Beligan explică succesul ob
ținut în U.R.S.S. prin consecvența 
cu care Teatrul nostru Național 
merge pe drumul realismului so
cialist. Marcel Anghelescu și-a ex
primat mîndria de a fi participat 
la această sărbătoare a teatrului 
romînesc.

Rareori ai ocazia să asculți ce 
simt pe scenă artiștii preferați, ce 
emoție ascunde calmul cu care 
rostesc replicile. Din U.R.S.S. ac
torii noștri mărturisesc că s-au în
tors copleșiți de primirea entuzia
stă ce li s-a făcut, de prietenia pe 
care le-au arătat-o oamenii sovie
tici. A fost un examen de maturi
tate al primei noastre scene. Un 
examen greu trecut strălucit.

EUGENIU OBREA



Uneori din goana trenului, noaptea, călătorind pe meleagurile 
Transilvaniei, tresari, privind flacăra albastră care joacă in depăr
tare. Tremurul ei de făptură ireală sugerează o tainică putere, de 
duh al adincurilor. Cu milenii in urmă, au privit-o uimiți, cople
șiți de teamă ți venerație, păstorii, oamenii transhumanței. Nu 
i-au deslușit forța. A fost cunoscută această forță in regimurile tre
cute, dar a fost lăsată în voia ei, căci într-o orinduire bur
gheză nu există interes decit pentru buzunarul propriu. A so
sit, însă, timpul nostru. In epoca de construire a unei lumi noi, 
socialiste, duhul adincurilor — gazul metan — a devenit o ener
gie prevăzută în planurile economice ale țării.

in planul care prevede ridicarea Moldovei din vechea ei stare 
de înapoiere la viața trepidantă a ritmurilor industriale, partidul 
a hotărît și folosirea imenselor surse de energie din podișul 
Transilvaniei ; iată aici unul din aspectele cele mai semnificative 
ale înnoirii păminturilor altădată abandonate unei mizerii cu 
lustru patriarhal. Odată cu ideea aducerii acestei forțe — meta
nul — peste lanțul răsăritean al Carpaților s-a pus piatra de te
melie a multor noi unități industriale in ținuturile Bistriței și 
Șiretului.

Intre Nadeș și Onești, de-a lungul celor 200 km., peste Tîrnave, 
peste Olt, peste Oituz, străbălînd pămînturi roditoare și legînd 
malurile ripelor adinei, trebuia întins' un cilindru de Oțel, prin 
golul căruia gazul metan să se năpustească necontenit, clipă de cli- 
Pi- intr-un galop sălbatec spre uzinele Moldovei. Flacăra metanului 
uvea să întețească mult clocotul țițeiului în bateriile de cracare, 
si alimenteze arzătoarele cazonelor de aburi din termocentrale, să 
înlesnească fabricarea clorurei de vinii, să încălzească radiatoa
rele în cosele noului Onești. întreaga Moldovă avea să primească 
prin gazul metan materia primă necesară unor noi prefaceri.

Construcția acestei mari conducte — cunoscută in planul eco
nomic oi țării ca Magistrala de est — devenea o necesitate im
perioasă.

Utilaje care să transporte și să lanseze țevile de 28 de țoii, 
existau tractoarele, lansatoarele, buldozerele puteau oricind 
să-și înceapă activitatea. Dar culcușul șarpelui de oțel trebuie să-l 
sape omul. Metru cu metru. In lut și in stânca. Prin pînze de 
ape și printre rădăcinile arborilor seculari. Omul !

octombrie ar fi zis, desigur, pe 
același ton: „E prea frig, mă fra
te... Piatra e a 
spargi te umpli de noroi,

Dar n-au mai fost pe șantier în 
octombrie. I-au exclus brigadierii 
din mijlocul lor. Fără păreri de 
rău. Pe cine să regrete ? Țicu Mi
hai a fost și prins cînd fura pan
tofii cuiva.

Acestea au fost uscăturile ; pă
durea însă a crescut viguroasă și 
nouă. Și a trecut o lună, pe urmă 
alta și s-a apropiat sfirșitul sta
giului de brigadier. Atunci mulți 
au rămas în continuare, pentru 
alte trei luni. Au rămas cei doi 
veri Moloman, Sebastian și Ion, 
și au început să lucreze la montaj. 
Acum dau examen de calificare. 
A rămas Ion Pămînt, trecînd de la 
lopată la stația de izolarea țevi
lor, de la Sînzieni. Unii ca Boghiu 
Constantin sau Vasile Frumuz au 
fost promovați șefi de brigadă: 
alte răspunderi, mai largi. Vechi 
și noi pe șantier, cu toți și-au 
aflat rădăcinile aici, netulburați 
peisajul pînă ieri necunoscut, 
scrisorile drăgăstoase primite 
acasă, de oboseala care seara 
lăsa greu deasupra umerilor.

S-au călit treptat și totuși 
mitor de repede. Mersul

dracului; cind o

de 
de 
de 
se

Partidul a chemat la înfăptui
rea acestei sarcini deosebită 
prin greutățile ei și măreață 

plin importanță și amploare. Or
ganizația noastră revoluționară a 
început mobilizarea eelor harnici. 

Undeva intr-un colț al Moldo
vei, Vasile Bărbosu a despăturit 
ziarul. Apelul Uniunii Tineretului 
Muncitor i-a chemat privirile. A 
citit. A cumpănit cîteva clipe. îl 
privea pe el ? îl privea.

La Uric; ii, în capătul celălalt 
al țării, brigadierii încercați s-au 
string în jurul lui Marin Nicolae 
și s au înțeles în puține cuvinte.

S-a hotărît să cunoască primul 
șantier din viața lui, ajutorul de 
gaterist Virgil Silimon. S-a hotărît 
să se apuce de al treisprezecilea 
șantier din viața lui, activistul Ion 
Ionescu.

De ce t Așa cum au nevoie de 
soare, de aer și de apă, el, cei
lalți, au simțit că nu pot trăi altfel 
decît dăruindu-și munca pentru 
prinosul poporului. Cînd ești cre
dincios partidului, munca ta o în
chini planurilor lui, țelului în
tregului popor.

Și citind același apel, studentul 
Iulian Cișmașu și-a privit caietul 
do note la cursul de istorie a filo
zofiei mărturisind colegilor: acum, 
de-ar fi vacanță n-aș sta pe gîn- 
duri...

El, Cișmașu, nu a fost prezent, 
în ziua aceea de început la careul 

noului
în ziua aceea de începi.. . 
festiv, pentru deschiderea 
șantier național al tineretului. Cei
lalți s-au întîlnit acolo. S-au întii- 
nit și cu George Mihăilă, cu Pe- 
trea Nicolae, cu Constantin Boghiu, 
s-au întîlnit 60 de brigăzi de pe 
șantierele Galați și Uricani, cu
brigada ploieștenilor, venită cu
drapelul regiunii. Aveau să se cu
noască mai bine în muncă. Deo- 
oamdată s-au răsfirat de-a lungul 
celor 200 de km., în 8 sectoare, 
în sate, oamenii le-au întins flori, 
eopiii i-au întâmpinat cu tot cere
monialul pionieresc, iar flăcăii și 
fetele i-au chemat în hore. Salo
petele brigadierilor erau noi, cîn- 
tecele despre urmașii lui Roaită 
răsunau cu tărie, o energie nouă în
tinerea Valea Oituzului. Totul a 
început printr-o sărbătoare.

Puține ore au despărțit ultimul 
dans al balului de primele lovi
turi de târnăcop în roca dură. 
Primul contact cu munca a fost 
edificator. Fierul uneltei a scăpă
rat izbind în piatră. Greu, foarte 
greu s-a desfăcut bolovanul din 
strînsoarea pămîntului, iar cînd un 
băiat a încercat să-l salte 
țul abia deschis, a icnit 
cios.

— Trebuie sfărîmat cu
A căzut barosul, de sus, cu pu

tere, odată, de cinci, de zece ori. 
S-a spart pietroiul în cîteva bu
căți. Le-a ridioat. A răsuflat, dar 
nu și-a putut stăpîni exclamația de 
îndoială și grijă.

— Aoleu, dac-o merge tot așa...

din șan- 
neputin'

S au călit treptat și totuși ui
mitor de repede. Mersul a- 
cesta rapid a fost cadențat 

de exploziile dinamitei ce arunca 
în aer stîncile inexpugnabile. In- 
dirjirea băieților a crescut odată 
cu greutățile; fiecare din sutele 
de pietre întîlnite zilnic pe traseul

Dîrzenia învinge și pînzele de apă și piatră
conductelor, devenea piatră de în
cercare a voinței. Mihăilă Gheor
ghe, trecut și prin școala șantie
rului de la Cerna-Jiu, recenza la 
bibliotecă „Bărbăție". Recenzia 
era bună, nu pentru că Mihăilă 
are vreun deosebit talent critic, 
ci pentru că munca eroilor com. 
somoliști din orașul de pe Amur 
avea destule laturi asemănătoare 
cu munca șantierului magistralei. 

Pe o distanță de 3 km., cei din 
sectorul 6, de pildă, au trebuit să 
lupte cu apa. Abia săpau patru
zeci de centimetri și deodată caz
maua clipocea în apă. Iar șanțul 
trebuia să fie adînc de 1,70 m.l 
Vicleană, perfidă, pînza de apă 
scălda lutul galben, amenințând 
cu prăbușirea malurilor. Și s-a lu
crat înverșunat, cu încăpățînarea 
lucidă a oamenilor, care a biruit, 
după 18 zile, încăpățînarea oarbă 
a apei.

Sus, pe Aluniș,- o lună întreagă

Așa a mers! După felul în care 
și-au învins indoiala sau 
au fost învinși de ea s-au 

arătat oamenii printre acești fe
ciori între 18 și 25 de ani. La sec
torul Sînzieni, a venit unul Bă
buță și a zgiriat puțin pămintul 
cu cazmaua. O zi. După o zi, s-a 
văietat că munca nu-i de dinsul. 
Brigadierii au început a-1 privi cu 
silă. Cînd blamul colectivului i-a 
devenit de nesuportat a părăsit 
șantierul. Ciubotaru Gheorghe și 
Țicu Mihai din sectorul 2 Daneș 
nu s-au mulțumit să se tragă ei 
înșiși la umbra zăvoiului, (că 
„unde-s mulți și vina fiecăruia 
pare mai mică“), ci au încercat 
să-i molipsească și pe alții.

— E prea cald, mă frate... Pia
tra e a dracului; cînd o spargi, 
te umpli de praf...

Asta o rosteau în iunie. Dacă ar 
fi continuat să stea pe șantier, în

s-au luptat brigadierii cu munte
le pentru un kilometru de înain
tare. Un singur kilometru. încre
zător în fortificațiile sale, munte
le i-a sfidat. Și este adevărat că, 
înainte să-l atace de-a binelea, 
Ion Ionescu, comandantul de la 6, 
veteranul șantierelor, mergînd pe 
urma țărușilor de trasare, și-a 
ghemuit în suflet neîncrederea. 
Care pe care I In fața brigadieri- 

■ lor, muntele a venit împletoșat.
Băieții l-au lovit cu putere, cre
stând în pieptul său șanțul adînc. 
Muntele a gemut și nu s-a putut 
apăra. Și după o lună de zile, ki
lometrul acela cumplit a rămas 
în urmă. Un kilometru din două 
sute.

Nu numai roca dură, nu numai 
infiltrația de apă stimula îndîrji- 
rea brigadierilor ; ci, cîteodată, 
chiar amintirea sau, și mai bine 
spus, memoria istorică a pămîntu- 
rilor peste care treceau. La Oituz 
au folosit pentru șanțul conductei 
tranșeea săpată pe vremuri, în 
urmă cu 42 de ani. Doi kilometri 
prin care bieții, amărîții soldați 
din 1916 se vor fi tupilat sub 
grindina gloanțelor și obuzelor, a 
servit acum de adăpost conductei 
de gaz metan, construcție pașni
că, destinată păcii și vieții. Băieții 
săpau, deodată cazmaua lovea 
ceva tare, lopata dezgropa din ța
rină cartușe, baionete ruginite, 
paturi de pușcă putrezite. Și după 
aceasta, uitîndu-se la ele cu coa
da ochiului brigadierul lucra mai 
repede, cu mai multă putere par
că decît înainte.

Ca pretutindeni la noi, îndîrji- 
rea, această noțiune abstractă, se 
poate măsura în cifre de produc
ție. Brigăzile se luau la întrecere: 
în fiecare duminică, în careu, se 
decerna steagul brigăzii fruntașe. 
Ce mai bătălie a fost în sectorul 
3, de pildă, între brigăzile I-a, 
condusă de Alexandru Cotfas și 
brigada a IlI-a a lui Petrea Nico
lae 1 Trei luni de zile a durat 
lupta, atîta cît a durat și primul 
stagiu. Depășiri au fost și de 
peste 200 la sută. Pînă la urmă, 
brigada lui Cotfas, menținînd cel 
mai mult steagul de brigadă 
fruntașă, l-a și luat, ducîndu-1 în 
raionul Bacău. Cotfas fusese ac
tivist acolo mai înainte de a veni 
pe șantier, instructor raional. Nu 
se putea deci spune că în fața to
varășilor săi de acolo nu-și făcuse 
datoria.

Dumitru Roman este o mînă de 
om. Te uiți la dînsul și te întrebi 
dacă nu cumva brigada îl va fi 
lăsat zi de zi să facă de planton 
la barăci, ținînd seama de puține
le lui puteri. Dacă judeci așa, în
seamnă că te iei după aparențe. 
Or, aparențele mint. Cine se pune 
Ia întrecere cu Dumitru Roman 
trebuie să asude, nu glumă, și 
asta nu ca să-l întreacă, ci măcar 
pentru a ține pasul cu el. Altul, 
Vasile Blană, este, după expresia 
inginerului Popescu de la secto
rul III, „numai suflet". Destul să 
te uiți la el și să-l asculți cum 
glumește ca să te cuprindă un 
drag de viață, ca un șuvoi de aer 
proaspăt ce intră pe fereastră în
tr-o dimineață de primăvară tim
purie. Sau să-l luăm pe Gheorghe 
Gorun, responsabilul sectorului. 
Trei stagii, unul după altul a fă
cut el ca voluntar pe șantierul de 
la Hunedoara, la uzina cocsochi- 
mică. De aci — la armată, iar de 
acolo, cu un mai scurt răgaz pe 
șantierul hidrocentralei „V. 1. Le
nin", a devenit activist de U.T.M. 
în raionul Zeletin. Dacă vreți să 
știți cum a muncit acolo, citiți un 
articol al tovarășului Dumitriu 
secretar al regiunii U.T.M. Bacău, 
publicat în „Tînărul leninist" nr. 
8. Metodele lui în munca de agi
tație și propagandă pot constitui 
un exemplu. Pentru a treia oară 
pe un șantier, instructorul raional 
Gheorghe Gorun nu-și uită recen
ta experiență. Rapoartele lui sînt 
rapoartele sectorului. In cinstea lui 
23 August se angajaseră să ajun
gă la kilometrul 173 din Fierăs
trău. La 23 August trecuseră de 
kilometrul 173 cu vreo 6 kilometri, 
pe o altă porțiune avansaseră cu 
2 kilometri peste plan și toți au fost 
totuși foarte necăjiți că nu au iz
butit să se întâlnească în cele

două înaintări, așa oum își puse
seră în gînd.

Așa au fost date înaintea ter
menelor lucrările pe șantierul Ma
gistralei de Est, cea mai mare 
construcție de acest fel din țara 
noastră. In mai, inginerul Suciu 
se adresa cu îngrijorare colegilor 
săi :

— Dragă, e adevărat că-mi vor 
da și mie brigadieri, în sectorul 
ăsta ? Și clătina din cap, sincer 
necăjit. Nu știu ce-o să mă fac I 

Pentru ca, după cîteva luni, ui
tând tot, să spună acelorași co
legi:

— Dacă stăm bine cu lucrările, 
asta se datorește brigadierilor. 
Fără ei, nu știu ce m-ași fi făcut. 
Nadeș-Onești înscrie o verigă 

nouă într-un lanț de șantie
re care a început acum 11 

ani la Agnita-Botorca. Și acolo a 
fost vorba de săparea unui șanț de 
conductă. Alte apropieri : entu
ziasmul în muncă, hotărîrea de a 
învinge, scurtarea categorică a ter
menelor. Încolo ? Acolo au fost 45 
de kilometri, aici de aproape patru 
ori pe atit. Tradiția Agnitei-Botor- 
ca a rămas însă vie și nu a fost 
măcar unul din cele 11 sectoare 
ale Magistralei de Est în care su
flul romantic al episoadelor de 
atunci să nu însuflețească inimile 
tinere.

La deschiderea șantierului, ve
chiul steag de la Agnita-Botorca a 
fost înmuiat tovarășului Ion lones- 
cu, comandantul sectorului 6, sec
torul cel mai greu. în iunie, glo
riosul drapel a trecut la Oituz 3, in 
iulie el a ajuns la Virghiș... Greu, 
tare greu se mai despărțeau de fal
durile sale de mătase brigadierii, 
și tare mai scinteiau ochii coman
dantului care, în numele sectoru
lui care a învins în întrecerea din 
luna aceea îl primea in mîinile 
sale. Alexandru Cotfas, secretarul 
organizației U.T.M. de la Oituz 
spunea :

— tn 1947 partidul l-a încredin
țat brigadierilor de la Agnita-Bo
torca. E din mătase plină, are fire 
suflate cu aur. E mare și greu.

Intr-adevăr, steagul e mare și 
greu, dar nu numai în privința di
mensiunii și greutății la propriu, 
ci, și mai ales, pentru că simboli
zează mult : eroism, abnegație, 
dragoste nesfîrșită pentru partid și 
hotărîrea de a-i îndeplini cuvi-ntul.

Cine nu-și amintește că briga
dierii de atunci, ai șantierului din- 
1947 au fost denumiți „învingătorii 
de la Agnita11 ? Și ce mîndrie să 
poți să spui și tu, cel care pe a- 
tunci abia te duceai în clasa I-a 
primară, că faci parte dintre în
vingătorii de la Nadeș-Onești ! Cu 
mîndria aceasta au trecut băieții 
peste osteneala și necazurile zilni
ce. Cu mîndria că ascultînd îndem
nul fierbinte al partidului, însufle
țiți de dorința de a fi ha înălțimea 
sarcinilor încredințate de el au 
biruit piatra și apa, noroiul și 
distanțele. Cu mîndria aceasta în 
suflet, Virgil Silimon și-a înfrînt 
durerea (se rănise cu un tîrnăcop 
la mînă) și nu a mai plecat, așa 
cum primul impuls îi ceruse. Și cu 
aceeași mîndrie a venit Iulian Ciș
mașu pe șantier.

S-au pomenit cu el : student la 
facultatea de filozofie. Brigadierii 
s-au uitat unul la altul și n-au 
prea știut ce să spună. Dar s-a do
vedit că atit Cișmașu, cît și Ion 
Moraru, student și el la facultatea 
de istorie, muncesc cu tot atîta tra
gere de inimă ca și ceilalți. După 
studiul dialecticii lui Hegel, după 
cercetarea condițiilor de viață ale 
societății din Egiptul antic, au ve
nit să dea cu tîrnăcopul, să ridice 
bolovanii cu mina, să apese talpa 
pe muchia hîrlețului. Dar studenții 
n-au făcut numai atit. Au ținut in
formări politice, conferințe. Mora
ru povestea, frumos, moldovenește, 
despre bătăliile care au avut lor 
aici, prin locurile acestea. Cu amă
nunte, cu descrierea dispozitivelor 
de luptă din bătălii, mai vechi și 
mai noi. Au plecat cu carnetul do 
brigadieri, după ce munca lor a 
fost citată într-o adunare genera
lă, cind s-a hotărît și trimiterea 
unor scrisori de mulțumire respec
tivelor facultăți. In septembrie de 
l>a ei a sosit cite o carte poștală. 
Anunțau că s-au înscris la faculta
te, au început cu bine cursurile și 
urează brigadierilor succes în ter
minarea lucrărilor.

Cum nu s-ar fi legat de șan
tier ! De muncă, de viața de 
tabără 1 Cu legile ei nescri

se, necodificate, dar atât de știute 
de toată lumea. Legile ei care cin
stesc fruntașii Ș» îi rușinează pe co
dași. își vor aminti întotdeauna de 
amănuntele pitorești cu care înce
peau zilele obișnuite de lucru, și 
zilele de sărbătoare. Dimineața, în 
zori, Nicolae Mașala ducea goarna 
la buze și intona, ostășește, deștep
tarea. Un sunet de goarnă pătrun
zător, să-1 audă trei sate. Mulți 
s-au încercat să-i fure măiestria 
lui Mașala, dar nici unul n-a izbu
tit. De mic băiatul fusese cu oile, 
mînuise buciumul. Dar de unde 
pînă unde avea sectorul o goarnă ? 
Toyarășul Amarandei, comandan
tul, o iuase de la președintele sfa
tului : a văzut-o la un paznic câm
penesc și pînă n-a primit-o 
nu s-a lăsat.

După ce suna goarna, tabăra era 
în picioare. După masă, urgent la 
mașini. Ziua de muncă începea 
sub zodia cîntecului. Tot cîntecele 
vechi, îmbătrînite pe șantiere dar 
neveștejite încă, cîntecele oare dau 
brînci inimii de brigadier: „Hei 
rup", „Noi urmași ai lui Vasile 
Roaită" .și altele. Odată a venit pe 
șantier un bărbat. A ascultat cum 
cîntă unul și altul și, cînd i s-a pă
rut că nu e bine, le-a spus. Acom- 
paniindu-se cu acordeonul a cîntat 
și el. Unii băieți o țineau pe a lor, 
dar s-au lăsat convinși cînd au a- 
flat că printre ei se află compozi
torul Mauriciu Vescan, ale cărui 
cântece tocmai le cîntaseră.

Cît a fost vară și lumină destulă, 
mingea de volei s-a bucurat de 
drepturi mari. Băieții au aruncat 
bolovanii în apa rîului și au în
jghebat un teren. Pentru teren au 
format o selecționată. Pentru se
lecționată au cerut și au primit 
echipamentul sportiv complect, Și 
au început meciurile : cu monta
jul, cu sudajul, cu satele de prin 
vecinătăți... Mă rog, deși „Sportul 
Popular" n-a scris despre ele, to
tuși au fost pasionante și s-au bu
curat, la scară locală, de mare a- 
fluență de public.

La capitolul vieții culturale i 
s-ar cuveni cuvîntul lui Gheorghe 
Mihăilă, brigadier și bibliotecar la 
șantierul Sînzieni, care îl va reco
manda pe Bărbosu ca pe un citi
tor perseverent și va scoate una 
după alta fișele de lectură ale al
tor brigadieri aflați, cu munca, de-o 
parte sau de alta a Carpaților. La 
Daneș, comandantul sectorului, 
Sandu Stănescu, a organizat o e- 
echipă artistică „Ochii brigăzii"; o 
echipă de muzicuțe, alta de fluie
rași și, într-un fel de spectacol de 
revistă, a înfățișat publicului din 
Daneș aspecte din viața de tabără. 
La Oituz, comandantul Gheorghe 
Gorun și secretarul de U.T.M. 
Alexandru Cotfas au cumpărat din 
banii proprii albume cu vederi.

Vederi frumoase; pe hârtie bună, 
velină, înfățișînd monumente și 
clădiri bucureștene. Destinatari ? 
Cîștigătorii concursurilor „Drume
ții veseli" și „Cine știe, câștigă". 
Poate că întrebările nu erau tot
deauna potrivite, dar ele aveau, 
incontestabil, o imensă bunăvoință 
și intenția de a instrui cu adevă
rat. La fiecare răspuns nimerit, 
orchestra modestă —• acordeon, 
țambal, baterie — dădea onorurile 
muzicale concurentului, întreținînd 
o atmosferă veselă, antrenantă.

— 15 puncte dacă spui de cine-s 
versurile :

„Ce te legeni codrule 
Fără ploaie, fără vînt, 
Cu crengile la pămînt ?“

Concurentul cunoaște această 
poezie a lui Eminescu, i se acordă 
cele 15 puncte, dar i se promit 
alte 20 de puncte dacă poate să in
terpreteze și cîntecul scris pe ace
ste verauri. Serile acelea se înche- 
iau întotdeauna cu regretul de a 
fi fost prea scurte.

Duminicile, careul. Raportul 
comandanților de brigăzi, 
înălțarea drapelului, ordinul 

de zi al comandantului de sector: 
„se clasifică brigăzile pe șantier în 
ordinea următoare"... Și deodată, 
fețele celor din brigada a IV-a se 
lungesc, amărîte. „...Brigada a 
IV-a, care are un indice de 149 
la sută, nu poate fi clasificată to
tuși pe locul cuvenit, pentru că 
disciplina în dormitor a lăsat de 
dorit..." Se ținea seama și de dis
ciplina de producție, și de curățe
nie, și de cîntecele pe care le cu
noaște brigada, și de economiile pe 
care, la primirea salariului briga
dierii le depun la C.E.C. Careul 
devenea rînd pe rînd cunună de 
trandafiri sau funie de urzici, după

cum striga, nnd pe rînd, fruntași 
lor ieșiți la mijloc t

„De trei ori ca la brigadă,
Hei-rup, hei-rup, hei-rup, bum 

și, respectiv, codașilor, strînși și ei 
ca vai de lume, la vedere t

„De trei ori ca musca-n lapte,
Hodoronc-tTone, piu, chiu-bum!1 
Cine asculta, pe adresa lui, < 

astfel de ovație, se ferea ca de dra 
cui să mai ajungă să aibă parte d< 
ea. Și în felul acesta lupta împo 
triva chiulăilor, codașilor, în spe 
cificul ei tradițional brigadieres 
a cîștigat pe șantierul Magistrale 
victorii însemnate.

Școală o dîrzeniei, școală a dis 
ciplinei, școala spiritului de colec 
tiv — iată șantierul Magistralei 
Ceea ce brigadierii au construit < 
pentru economia țării de mar 
valoare. Dar cel mai de preț lucn 
este spiritul brigadieresc, suflu 
nou pe care-l vor transmite alto 
locuri și altor oameni.

Unii au devenit aici utemiști 
In numai 3 luni de stagiu, veț 
întreba poate ?

Da. Aici, în munca grea, omul st 
definește mai repede decît aiurea

A izbucnit un incendiu la sftr 
șitul lunii august, îritr.-o pădure 
Două nopți au lucrat brigadierit 
făcînd șanț, stringind buștenii, lo 
calizind focul. De seara de la l 
pină a doua zi la 12. Și iar dupi 
amiază pînă a treia zi. Nu s- 
plins de osteneală Petrea Nicolae 
nici Sebastian Moloman, nici Mî 
hai Bălănucă. Au luptat împotrivi 
focului așa cum învățaseră să lup' 
te cu stîncile, cu apa, cu oboseala 
Și este de crezut că întotdeauna 
oriunde se vor afla, in lupta ci 
greutățile le va veni în ajutor a 
mintirea acestor luni de șantie, 
dintre Nadeș și Onești, de pe șan 
fierul celei mai mari conducte d. 
gaz-metan din țară.

Astăzi are loc închiderea șantierului național al tineretului. 
Brigadierii se vor despărți. Dar nu de tot, nu pentru 
mult timp. Alte șantiere, alte locuri de muncă îi 

așteaptă. Dumitru Roman, acest Sfarmă-piatră sub înfățișare fi
ravă va pleca la Orașul Stalin, împreună cu Constantin Chirică, . 
cu Ion Teodorescu. Spre Onești, la marile construcții de acolo își 
vor îndrepta pașii Alexandru Vlagea, llie Ion, Iosif Dan. Alții, 
ca Vladimir Geantă, Alexandru Ion, Ștefan Nicolae, Ion Mustață 
se vor întilni la Galați. Cei mai mulți, răsfirați prin toate colțu
rile Moldovei vor simți în scurtă vreme urmările binefăcătoare ale 
trudei lor. Căci duhul albăstrui al adincurilor, gazul-metan, va 
cuprinde pătnîntul Moldovei ajutând, pretutindeni, ritmului indus
trializării. Nadeș-Onești este doar pruna etapă, realizată acum, a 
unui proiect grandios. La realizarea celorlalte două etape, care 
vor aduce metanul pînă în vechea cetate de scaun a lașilor și 
pînă pe cheiurile Dunării, la Galați, tot tineretul va fi chemat 
să-și aducă inima fierbinte și brațele tari. învingătorii de la 
Nadeș-Onești vor veni cu siguranță să dea răspuns și noilor 
chemări ale organizației revoluționare, iar steagul glorios dăruit 
de partid, steagul care și-a început istoria în 1947, pe cei 45 de 
kilometri dintre Agnita și Botorca, își va continua marșul, în tot 
răsăritul țării fluturînd generos deasupra fețelor arse de soare 
ale urmașilor lui Vasile Roaită.

Text și foto: ȘTEFAN IUREȘ
VICTOR CONSTANTINESCU

Umăr lingă umăr, brigadierii au învins,
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Daniil Nesterenko
Doua fapte eroice ale luiComsomolișfi 

fruntași
(regiunea Akmolinsk - 
sovhozul „Svobodnîi")

CONSTANTIN ȘIANOV 
muncitor al sovhozului

KLAVDIA MUHINOVA 
turnătoare la atelierul mecanic 

de reparații

în
IDA GA1VORONSKAIA 

viitor inginer, își face stagiul 
sovhoz

Zi de toamnă călduroasă... 
Iarba nu mai foșnea, iar 

văzduhul parcă încremenise.
Gura ni se uscase de ar

șiță. Ne era sete.
Spre seară, cînd stepa ca- 

zahă se învăluie în amurg și 
razele soarelui abia licăresc 
la orizont, am ajuns în sfîr- 
șit la fîntină. Era o fîntină 
mică, îmbrăcată ta gresie.

— Dalnii este departe ? 
întrebă Șurka. Mergem și 
tot mergem...

-— Dalnii ? Dar ați și so
sit. Iată colo orășelul, răs
punde un tractorist înalt. 
Stateți pentru complectarea 
efectivului de muncitori ?

— Da. Comsomoliști. Am 
sosit acum.

— Atunci ooborîți și fiți 
oaspeții noștri.

Cri mai înalt strigă cuiva: 
faceți o tură fără mine, mă 
duc la masă.

Noii venlți au mers ta ta
bără.

Tractoristul oare se și 
spălase, întinse pe jos o pu
foaică și invită pe oaspeți să 
cineze.

Aflînd că aproape toți 
erau din regiunea Stalin, 
tractoristul se bucură.

— Ai voștri formează de 
acum o jumătate de sovhoz. 
Dar din raionul Djerjinsk 
este cineva ? Nu ? Păcat .. 
Buni oameni avem la Dzer- 
jinsk ; Nesterenko e de a- 
colo..

— Dar cine este Neste
renko ? întrebă fără să vrea 
Șurka.

— Mi-e greu fraților să
nii amintesc de cele întîm- 
plate, răspunse tărăgănat 
tractoristul. Dar odată ce ați 
venit aici trebuie să cunoa
șteți crte ceva 
Stepa nu-1 va 
dată ..

despre el, 
uita nicio-

ASLIAN AHMETZIANOV 
conducătorul unei combine

La început au fost taberele 
de corturi așezate la margi
nea pămînturllor înțelenite. 
Așa arăta în 1954 strada Kiev- 
skaia din sovhozul „Svabod- 
nîl“. Tineretul sovietic a trans
format, prin lupta sa eroică, 
stepa Kazahstanului într-un 
pămint mănos, într-o mare de 
cereale. Bogăția sovhozului s-a 
răsfrint asupra oamenilor. In 
jurul clădirii sovhozului a 
crescut un mic orășel, cu stră
zile, magazinele, 
sale. Strada Klevskaia s-a 
transformat. Corturile au ră
mas o amintire, înlocuite fiind 
de vilele și casele în care lo
cuiesc acum muncitorii sovho
zului, deveniți astăzi încercați 
veterani ai fostelor pămînturi 
virgine și înțelenite.

instltuțiiie
Strada Klevskaia

grea a fost 
prima primăvară p« aceste 
pămînturi. într-o lună tre
buia să organizăm numai 
într-un singur raion 11 sov
hozuri. Drumurile în stepă, 
pline de rîpi, deveneau din 
zi în zi mai inaccesibile. Se 
zvonise că podul de peste 
lșim se prăbușise.

Pînă cind legătura dintre 
sovhozuri nu era întreruptă 
materialul tehnic trebuia 
cărat pe pămînturile desțe
lenite, oamenii trebuiau pla
sați la locul muncii etc. Dar 
ea să fi putut ajunge la 
punctele de trecere spre 
sovhozuri trebuiau străbă
tuți vreo sută de km. chiar 
și mai mult. In acest timp 
ni s-a trimis de la stația 
Jansîpao, o serie de tractoa
re „54“ și „S—80". Cu a- 
ceste tractoare trebuia să 
mergem spre punctele de 
trecere, să lucrăm pămîntul 
pentru a-i smulge rod bo
gat. Din nefericire însă n-a
veam niei ulei, nici com
bustibil așa că tractoarele 
stăteau nemișcate. Ce să fa
cem ? Daniil Nesteren
ko care era atunci ajutor de 
brigadier spuse : — Ieșirea 
din această situație, fraților 
este una singură — să adu
cem combustibil și ulei.

Dar cum să fie aduse, 
cind stăteam acolo ca într-o 
mlaștină, fără nicio scăpare? 
Daniil însă ceru să rezolve 
el această problemă. Au răs
puns la propunerea sa Va
siliok Ter, vînător, un trac
torist din cei vechi, fost tan- 
chist, Grigoi Aslanov și în-

— Eh... ee 
prima

că vreo cîțiva. S-au adunat 
opt oameni. Au luat un 
tractor „S-80" au remorcat 
un autocamion cu butoaie 
goale și au pornit. Aveau 
de făcut vreo 30 km. pînă 
la bază.

Iată tractorul s a oprit la 
mal. Băieții au sărit pe pă
mîntul noroios și dîrdîind 
de frig nu știau oe să facă. 
Drum nu exista. Janrinpaika 
se umflase mult. La dreapta, 
tub podul de oale ferată 
apa mugea.

Bucățile de ghiață se în
grămădiseră atît de mult 
între piloni, încât apa se 
ridicase pînă la tablierul 
podului și se revărsa peste 
pod într-o cascadă amenin
țătoare.

Cu toții se adunară lingă 
mașină să se sfătuiască. Di
rect pe teratament, pe șine, 
au puteau merge ; drumul 
ara abrupt și înalt. Putea să 
treacă ți trenul. Nesterenko 
mergea de-a lungul țărmului 
privind valurile spumoase. 
Se opri la mașină și le spu
se :

— Vă e frică ? Oricum 
trebuie să trecem. Ei, ce 
zici tanchistule poți merge? 
în război am forțat noi gra
nițe și mai grele.

— Bine, răspunse tanchis
tul. Să riscăm.

Nesterenko se așeză în 
cabină, la dreapta tractori
stului. Vasiliok Ter urcat 
pe acoperiș a strigat : „de
clar sezonul de înot des
chis".

Tractorul se înfundă cu 
botul în apă. Șenilele dispă
rură și ele sub apă. în ca
bine apa ajunse pînă la 
briu. Mașina fu luată de eu- 
rent. Toți se agățară de oe 
putură, ațintindu-și privirile 
spre țărmul celălalt.

Pămîntul era tot mai a- 
proape. O șenilă a început 
să se facă vizibilă... încă o 
clipă. O clipă doar !

Deodată se auzi strigătul 
lui Daniil ; ,,Aslanov viteza 
a treia 1“ Și deodată o pu
ternică smucitură. Pe pod 
se rupsese pragul de apă
rare împotriva gheței. Apa 
năvăli asupra oamenilor. în 
cabina autocamionului se 
făcu întuneric. Unul dintre 
băieți se asvirli asupra ușii. 
Nu se deschidea. Se aplecă 
spre șofer. Apa îi ajunse 
pînă la gît... Luă o gură de 
aer ; dădu în sfîrșit de 
minerul geamului, învîrti 
și se asvirli pe fereastră.

Pe tractoristul cel înalt 
apa îl izbi de colo-colo. Se 
vedea plutind în partea 
unde rămase Nesterenko.

— Ce s-a întimplat cu el? 
strigă Șurka.

Vocea tractoristului tre
mură. Cu greu își înăbuși 
oftatul.

— L-am pierdut pe Nes
terenko... A pierit Și Vasi
liok Ter. An îngropat intii 
pe Vasilka, iar la 1 mai pe 
Daniil Nesterenko. Pe piep
tul neînsuflețit al lui Neste
renko străluoea steaua de 
Sur de Erou al Uniunii So
vietice. Cu răsuflarea între
tăiată tractoristul spuse i

— A trăit ca soldat și a 
murit ca soldat. Steaua a 
primit-o la forțarea Nipru- 
lui în luptele pentru zdrobi
rea invadatorilor hitleriști.

tn toamna anului 1943 por
nise împreună cu unitatea 
sa să cucerească un cap de 
ood. Au rezistat ostașii o zi 
ji o noapte. Cind a sosit 
regimentul nostru, în viață 
nu mai rămăsese decît Nes
terenko. Zăcea lingă mi
tralieră rănit, fără cunoștin
ță...

Nesterenko a fost un ur
maș demn al tatălui său — 
Potap Varlamovici Neste
renko, Erou al Muncii So
cialiste. Acum Potap lucrea
ză la sovhozul Nikitovski 
din Ucraina. Mama lui Da
niil a fost și ea distinsă cu 
ordinul „Gloria Maternă".

Datorită așa dar dîrzeniei, 
spiritului de sacrificiu al 
tovarășilor noștri am reușit 
•ă ne îndeplinim sarcina. 
Colhoznicii ne-au ajutat și 
am ajuns la punctele de tre
cere.

La înmormintarea lui Nes
terenko a venit multă lume 
și din alte sovhozuri. Tine
rii au jurat să fie ca el... 
De la înmormîntare am mers 
să arăm primele brazde. 
Numai tanchistul a rămas în 
cort ; el n-avea cu oe să 
are. îndurerat, își dădu co
rintul să sooată tractorul 
din fundul apei, să-l 
și să lucreze cu el.

Fapta eroică a lui 
renko a ajuns să fie
cută în toată regiunea pă- 
mînturilor virgine, însufle- 
țindu-i pe comsomoliști la 
fapte eroice asemănătoare,

A. 1VASCENKO

repare

Neete- 
cunos-
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Angajamentul nostru— 

UN MILION 
DE PUDURI!
Toamna aceasta de la Kulunda este cea mai grea 

din cele 5 cîte au fost .pînă acum pe pămînturile 
desțelenite. Ba vin ploi cu duiumul, ba uragane se 
abat pe neașteptate. Chiar și cu zăpadă a început 
să amenințe pe coloniști cerul întunecat al Altaiului. 
Dar noi nu sîntem dintre cei care să ne speriem cu 
una cu două.

Tezele în vederea celei de-a 40-a aniversări a 
Comsomolului au stîrnit un nou val de energie, au 
aprins inimile neliniștite ale tinerilor. Citind tezele, 
parcă ai trăi aevea întreaga cale eroică ia Comso
molului leninist. Dar mai mult te bucură faptul că 
în rîndurile generației noastre — comsomoliștii ce
lui de-al patrulea deceniu — există mulți oameni 
curajoși, dîrzi. Aceștia au trezit la viață stepa, au 
dăruit patriei o mare cantitate de cereale.

Mulți flăcăi și fete din aceștia există în sovhozul 
nostru „Kulundinski". Iată de pildă, pe Sașa Snur- 
nițin. Comsomolistul a cules grîu de pe 40 ha. în
tr-un schimb. Sau mecanicul Ivan Nedogarok. Lu- 
crtnd cu tatăl său Grigori Afanasievicf el a cules 
aceeași cantitate de cereale de pe 40 ha.

Sovhozul și-a îndeplinit de mult angajamentul său 
de predare a cerealelor, vărsînd în magaziile statu
lui 700.000 puduri de cereale. Luptăm pentru a da 
patriei încă un milion de puduri de cereale. Și fie
care este convins că kuiundinii tși vot ține cuvîntul. 
Acesta va fi darul nostru pentru ziua de naștere a 
gloriosului Comsomol.

V. LEONOV 
Erou al Muricii Socialiste.

tractorist la sovhozul ..Kulundinski" 
tinutul Altai

TINAR UL
Erou al

La Expoziția Unională Agricolă 
din Moscova, m-am intilnit cu ti
nărul combainer Grigori Cosma— 
Grișa cum i se mai spune — ca
re venea din Kazakstan. El po
vestea cu mlndrie unui grup de 
excursioniști despre 
muncilor agricole care 
na.:.

Tn cursul discuției, 
evocat zilele minunate 
1954, cind la chemarea
primele grupuri.- de tineri au por
nit spre Siberia 
pentru a trezi la 
rile înțelenite.

...Cind Grigori 
tenii lui au sosii
era iarnă. întinsa stepă — aco-

rezultatele 
sînt tninu-

tinărul a 
ale anului 
partidului,

și Kazakstan, 
viafă pămintu-

Cosma șl prie- 
în Kazakstan

Mundi Sodallstc

s
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L-om însoțit pe Șubekov, secretar al 
comitetului raional de comsomol 
Kurgaldjinsk, regiunea Akmolinsk, în
tr-o călătorie prin raionul său. Acesta 
este un raion obișnuit de pe pămintu- 
rile desțelenite, însă în ce privește su
prafața este mai mare decît Belgia, O- 
landa și Luxemburgul luate la un loc. 
tn întîmpinarea noastră venea stepa, pe 
movilele de lingă vizuini stăteau hir- 
ciogii, iau ulii de stepă de pe stilpii de 
telegraf priveau cu uimire mașina. La 
un moment dat stepa a dispărut, la fel 
fi ulii, in stingă și în dreapta drumului 
se întindeau ogoare de grîne : începeau 
pămînturile sovhozului „Arîkti“.

Pe drum luasem cu noi o bătrină ca- 
zahă care mergea la o noră a ei la cen
trul raional. Am așezat-o lingă șofer. 
Era limpede că nu mai plecase de mult 
de acasă căci ogoarele din stepă, noile 
construcții ale orășelului, stîlpii de te
lefon și de telegraf îi provocau o uimi
re plină de bucurie. Cind uimirea i s-a 
mai potolit însoțttoarea noastră a în
ceput să ante. Melodia ba creștea, ba

1 M B O L
F R A TIES

în acele vremuri erau aspre legile po
pilor ruși și mulilor cazahi. îndrăgosti- 
ții au trebuit să treacă prin multe gre
utăți Și nenorociri pînă au reușit să se 
căsătorească. Ei se mtîlneau în taină, 
in stepă, Maria a compus un cîntec des
pre iubitul său, despre stepa liberă, 
despre durerea și fericirea ei. Ea l-a 
compus în limba eazahă. Acum această 
melodie o cîntă fetele iubiților lor, iar 
la Teatrul de Operă se montează o o- 
peră despre Maria și Dudorai, fiindcă 
Maria a devenit de mult cunoscută în 
rindurile poporului cazah, drept simbol 
al legăturilor frățești dintre oazahi și 
ruși. Spun adevărul, bunicuța ? — a în
trebat-o Șubekov pe însoțitoarea noa
stră care terminase 
cu atenție discuția, 
a confirmat.

— Așa este. 
Și nicăieri nu se 

turi frățești atît de bine ca pe pămîntu
rile desțelenite. Iată că în fața noastră 
apare și sovhozul care poartă numele 
marelui scriitor cazah Abbai. El a fost 

se transforma într-un șoptit înfundat. Și creat acum patru ani de către mosco- 
viți. Sovhozul „Kenbidaik" este un 
vechi sovhoz, dar cei din Belgorod și 
Kursk, care au venit aici să le ajute 
i-au insuflat 0 sevă nouă. In sovhozul 
,J)rujba“ te întâlnești cu fetele din 
Bielorutia, în sovhozul Kurgaldjinsk cu 
băieți din Leningrad, in Arîktin cu 
mecanici din Rostov. Aceasta numai în 
citeva sovhozuri dintr-un singur raion, 
dintr-o regiune. Iar Kazahstanul este 
format din 16 regiuni.

Aici distanțele se măsoară cu mii de 
kilometri, suprafețele însămînțate ou 
milioane de hectare, recolta cu miliar-

deși nu înțelegeam cuvintrle, simțeam 
răzbitind din dntec bucuria fi triste
țea, fericirea și mîhnirea, și din ntu 
bucuria, o bucurie mare, necuprinsă ca 
ți această stepă cate h-ore sfîrșit.

— Știi ce cîntă ? îmi zise atingîn- 
du-mă Șubekov cu cotul.

— Nu.
— Acesta-i cîntecul Măriei Dudorai.
__ fțș
— N-ai auzit de ea?... Atunci ascul

tă... Aceasta s-o întimplat cu o jumă
tate de veac în urmă prin aceste locuri, 
nu departe de Kurgaldjinsk. Maria, o 
fată rusă de 16 ani, fiica colonialului 
Egor l-a îndrăgit pe djighitul Dudorai.
jii Dudorai a îndrăgit-o pe Maria. Dar

cîntecul ți asculta
Clătinindu-și capul

observă aceste legă-

de de puduri. Tinerii, comsomoliștii 
care au venit aici la chemarea partidu
lui, au transformat Kazahstanul dintr-o 
stepă, într-un Kazahstan al păminturi- 
lor desțelenite, într-o republică a griu
lui, într-un mare grknar al țării.

Peste 20 de milioane și jumătate 
hectare de pămînturi înțelenite și vir
gine au fost valorificate aici. Peste 22 
milioane hectare de cereale urmează să 
fie secerate anul acesta. Statul a în
zestrat din belșug sovhozurile CU tehni
ca înaintată. Pe ogoarele colhozurilor și 
sovhozurilor 4ior funcționa aproape 
90.000 de combine, zeci de mii de se- 
cerătoore, mașini de cules și încărcat 
fin, autocamioane, mecanisme. Este de 
admirat abnegația și eroismul tinerilor 
care au venit pe pămînturile virgine. Pe 
merit Comsomolid a fost decorat cu 
Ordinul Lenin pentru valorificarea pă- 
mînturilor virgine. Nu degeaba recolta 
obținută de pe prima brazdă de pe pă
mînturile înțelenite se păstrează în pre
zent la Moscova la Muzeul Revoluției, 
drept una din cele mai prețioase relic
ve ale gloriei în muncă ți în luptă a 
poporului nostru.

Stepa este „ziua de ieri" a pământu
lui înțelenit. Aici au crescut orășele de 
toată frumusețea. Iar în aceste orășele 
nu mai trăiesc voluntarii, noii coloniști, 
ci veteranii care acum trei-patru ani au 
fost moscoviți, leningrădeni, kieveni, 
iar astăzi ou devenit băștinașii ace
stor locuri.

Ei au săvîrșit și săvârșesc fapte eroice 
dar aceasta nu-i împiedică să arate ca 
oamenii cei mai obișnuiți, să rida, să 
fie triști, să aprecieze o glumă, să se 
împrietenească, să iubească, si se însoa
re, să facă copii, să devină cititori pă
timași, sportivi, vînători.

A. DIDUSENKO

. se duceau la ei, qrălîndu-le cum 
se pot înlătura dificultățile. In 
această muncă grea, a reieșit pu- 

. ternic frumusețea sufletească 
tinerilor, care nu și-au cruțat for- 

. țeie pentru a răspunde cu cinste 
chemării Partidului de a desțeleni 

, pămihturile virgine. Tinerii care 
au venit în Kazahstan își vor a- 

. minți totdeauna de vara
1956, Pe o întindere de 4 mii da 

. ha., pe pămîntul semănat întlia 
: oară sg unduiau tn bătaia vintu- 

lui, spicele aurii.
Tatăl lui Grișa a venit să-l viJ 

ziieze și în prima zi, fiul a vrut 
neapărat să-i arate stepa. Cînd 

. au afuns la holdele întinse de 
\ grlu, tatăl a frecat in palmă ujz 

spic și i-a spus:
. — Iată plinea! Dintr-un hectar,

va ieși cu siguranță 100 de pu
duri, Și tatăl nu a greșit.

. *Odată cu succesele obținute în 
producție, brigada s-a bucurat șl 

. de o înaltă prețuire; pe pieptul 
! comsomolistului Grigori Cosma 

strălucea steaua de aur de Erou 
al Muncii Socialiste.

Tn luna februarie a anului 1957, 
! m-am intilnit cu Grigori la Krems 
;. lin, la consfătuirea tinerilor des^ 

țelenitori ai pămînturilor virgine., 
. Grișa amintindu-și de trecut, po- 
i vestea cum, în împrejurări grele 

ies la iveală trăsăturile cele ma^ 
nobile ale tinerilor desțelenitori, 
curajul, eroismul tor în lupta pen
tru învingerea greutăților.

Nu de mult m-am Intilnit din 
■ nou cu tinărul Erou al Muncii S04 

cialiste, tot la Kremlin, cu prile- 
' juț celui de al XI11-lea Congres 
- al ComsotnolulUi, unde venise în 

calitate de delegat. La început nu 
' l-am recunoscut. Se dezvoltase 

mult. Tinărul brigadier îmi vor- 
_ _ pea cu înflăcărare despre prieteni;
Această despre planuri. Brigada lui a ho- 

.. ' .. .j atașeze
la tractorul ,,DT-54" nu trei semă-

perită cu zăpadă — părea un ne
mărginit covor alb, strălucitor. 
Grișa a intrat repede in marea 
familie a muncitorilor din locali
tate, El nu a așteptat să fie che
mat, ci imediat s-a dus la atelie
rul S.M.T.-ului și a spus simplu:

— Știu să remorchez mașinile,
— Poftim — i s-a răspuns — de 

un bun ajutor avem totdeauna 
nevoie.

Flăcăul nu avea astâmpăr Mun
cea și la fierăria colhozului și la 
căratul lemnelor, Grișa se îm
prieteni astfel repede cu noii săi 
tovarăși. A trecut o săptătnină, 
apoi alia, Comuniștii, tovarășii 
din conducerea S.M.T.-ului au ob
servat că acest ținti, în aparență 
liniștit, are o inimă fierbinte și 
miini de aur. De aceea, in aju
nul. arăturilor de primăvară, l-au 
numit întf-o brigadă de tracto
riști. Comsomoltștii l-au ales apoi 
și secretarul organizației lor.

★
Intr-o dimineață intră ca o fur

tună tn atelier, un mecanic care-l 
strigă pe Grișa :

— Fugi la direcțiune, te caută 
un iinăr.

Mare fu mirarea lui Grișa, cîrid 
văzu In fdța lui, cu o valiză in 
mină, pe fratele lui mai mic.

— N-am avut răbdare, am ple
cat după tine, încercă parcă să 
scuze băiatul.

— Și cum, mama... ?
— Cu aprobarea ei deplină...

★
...Primăvara a sosit. Tinerii 

canizatori au ieșit cu toții să 
viață întinsei stepe. Pămîntul 
tare. Plugurile tăiau parcă 
piatră. Axul de aramă ai plugului 
se strica mereu și era greu 
de reparat. Din această cauză 
munca la arături se desfășura 
încet. Ce era de. făclii? /..'....'i. ___
întrebare și-o puneau zilnic tinerii tărît ca în acest an să 
mecanizatori, ț -—‘ —

— Iată ce, băieți — șpuse într-o nători, cite erau pînă acum, ci pa-
zi GriȘa — sd reconstruim i ' ‘ ■
de aramă de la plug și să-t înlo
cuim cu oțel. Tn același titnp să 
facem și piese de rezervă.

Propunerea lui Grișa fu îmbră
țișată cu entuziasm.

Brigada lui Grișa nu făcea un 
secret din ,.descoperirile" ei, Cind 
băieții . auzeau că alte brigăzi de 
tractoriști au aceleași greutăți.

anului

se

me- 
dea 
era 

in

zi GriȘa — să reconstruim axul tru. Aceasta va perntlte si se foto-, 
de aramă de la plug și să-l înlo- sească pe deplin forța tractorului

și- să se termine semănăturile in
tr-un timp cu mult mai scurt. In 
ultimă instanță aceasta înseamnă 
să siringi o recoltă și mai bogată 
decît altădată...

Așa muncesc Grișa Cosma și to
varășii săi.

C. GEGUZIN

Acolo unde
zburătăceau ciulinii

în urmă cu 4 ani, 
în locul unde se află 
astăzi sovhozul nos
tru, se întindea stepa 
nemărginită, vîntul 
gonea ciulinii, trîmbe 
de praf se ridicau 
spre cerul înalt. Ste
pa era neatinsă, pus
tie și neroditoare pen
tru oameni. Așa ară
ta în fotografiile a- 
celor timpuri: pustie 
și goală.

Dacă în ținuturile 
noastre ar apărea un 
om care ar dori să 
fotografieze sau să 
picteze stepa, ar tre
bui s-o oaute la o 
distanță de zeci de 
kilometri de la așe
zarea principală a 
sovhozului. Pe țăr
mul Ișim-ului, acolo 
unde vîntul zburătă
cea valurile de ciu
lini, s-a înălțat un o- 
rășel al locuitorilor 
de pe noile pămînturi, 
cu străzi drepte, de-a 
lungul cărora s-au a- 
liniat case de locuit, 
magazine, o școală 
medie, spital, o gră
diniță de copii, creșa, 
biblioteca, cantina.

în jurul sovhozului 
unduiește necuprinsa 
mare a grînelor. Și

cu toate că de la 
sovhozul nostru pînă 
la Moscova e cale 
lungă —- de altfel el 
se numește „îndepăr
tatul" — noi nu ne 
simțim de loc izolați 
pe insula noastră din 
marea de grîu. în o- 
rășel sosesc zilnic 
ziare, aproape toți 
locuitorii au radio și 
trăiesc aceeași viață 
tumultoasă, creatoa
re, ca la Moscova, ca 
și în întreaga Țară 
Sovietică. Aici, de
parte de Moscova, în 
inima Kazahstanului, 
noi ne simțim mîndri 
că am contribuit la 
crearea unui mare 
belșug de cereale. în 
renumitul miliard de 
puduri dat de Kazah- 
stan avem și noi păr
ticica noastră. Anul 
trecut colectivul sov
hozului a recoltat în 
medie cîte 13 chin
tale grîu de pe fie
care din cele 31.500 
ha. însămînțate și a 
dat statului aproape 
2.300.090 puduri de 
cereale selecționate. 
Această cantitate ar 
fi suficientă pentru a 
hrăni o zi întreagă 
populația de 200 mi

lioane a Uniunii So 
vietice. După cum 
vedeți, mîndria noas
tră este pe deplin 
întemeiată.

Valorificarea pă-» 
uitatului desțelenit: 
este un lucru extrem 
de avantajos. Săi 
luăm,de pildă, sovho
zul nostru. Cheltuie
lile inițiale pentru or
ganizarea sa au fost 
de 5 milioane rublei 
pentru ca numai ta 
al doilea an de pros 
ducție să obținem uri 
venit net de 9.300.000 
ruble. Dintre acestea, 
6 milioane le-am de
pus pentru bugetul 
de stat, iar 3 milioa
ne le-am folosit 
pentru extinderea 
producției, a con
strucțiilor, pentru. sa
tisfacerea cerințelor 
culturale și de trai 
ale muncitorilor noș
tri. Iar dacă vreți să 
aflați cum trăiesc ei, 
la prima ocazie ve- 
niți să ne vizitați.

D. NECITA1LOV 
Erou al Muncii S(ri 
cialiste, Directorul 

Sovhozului „Dalnii", 
regiunea Smolensk
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DECLARAȚIA COMUNA Plecarea din Praga a delegației de partid
a delegației Partidului Muncitoresc Romîn 
și guvernului Republicii Populare Romine 

și a delegației Partidului Comunist 
din Cehoslovacia

și guvernului Republicii Cehoslovace

și guvernamentale a R. P. Romîne

(Urmare din pag. l-a)

își exprimă convingerea că realizarea propunerilor guvernului R.D.G. 
în vederea pregătirii unui tratat de pace cu Germania și crearea 
unei confederații germane constituie singura cale spre făurirea unei 
Germanii unite, democratice și iubitoare de pace. Aceste propuneri 
corespund atît intereselor vitale ale poporului german cit și intere
selor tuturor popoarelor europene și păcii generale.

Delegația cehoslovacă sprijină propunerile cuprinse în apelul gu
vernului Republicii Populare Romîne adresat guvernelor țărilor bal
canice, fiind convinsă că realizarea acestor propuneri ar duce la 
consolidarea păcii în această regiune și ar constitui o nouă con
tribuție la întărirea securității colective în Europa.

Cele două părți condamnă cu hotărire politica colonială agresivă 
a puterilor imperialiste și își exprimă solidaritatea deplină cu lupta 
de eliberare națională a popoarelor Asiei și Africii; ele sint una
nime în a considera că trebuie să se pună capăt amestecului impe
rialist în treburile interne ale țărilor Orientului Apropiat și Mij
lociu și că trebuie respectate întrutotul drepturile și interesele 
popoarelor din aceste regiuni. Ținînd seama de aceasta, ele cer ca, 
în spiritul rezoluției Adunării Generale a O.N.U., trupele ameri
cane și britanice să fie retrase fără întîrziere din Liban și Iordania.

Cele două delegații sprijină cu toată hotărîrea poziția justă a 
Republicii Populare Chineze față de provocările militare și acțiu
nile agresive ale S.U.A. în strîmtoarea Tai van. Ele declară că 
poporul chinez are dreptul indiscutabil de a elibera prin toate mij
loacele Taivanul, insulele Penhuledao și insulele de coastă, care 
constituie o parte integrantă a Chinei. Ele condamnă cu indignare 
politica guvernului S.U.A., care prin acțiunile sale urmărește să 
împiedice destinderea încordării în Extremul Orient. In cazul în 
care guvernul Statelor Unite nu va renunța la politica sa agresivă, 
asupra iui va cădea întreaga răspundere pentru grava amenințare 
a păcii și securității în Extremul Orient și în lumea întreagă. Cele 
două delegații sprijină inițiativele de pace ale Republicii Populare 
Chineze și sint convinse că numai retragerea forțelor armate ame
ricane de pe teritoriile Chinei va duce la destinderea încordării în 
Extremul Orient.

Atîta timp cit există pactul agresiv al Atlanticului de nord, am
bele delegații consideră necesar să se mențină Tratatul de la Var
șovia și angajamentele pe care semnatarii acestui tratat și le-au 
luat în interesul asigurării păcii și securității. Totodată cele două 
părți iși reafirmă convingerea că încheierea unui pact de neagre
siune între organizația Atlanticului de nord și organizația Trata
tului de Ia Varșovia ar constitui un pas important înainte în ve
derea asigurării securității colective în Europa și în lumea în- 
i.eagă.

II.
în cadrul tratativelor delegațiile au avut un schimb de păreri 

cu privire la probleme ale activității celor două partide. Repre
zentanții Partidului Muncitoresc Romîn și al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia s-au informat reciproc asupra dezvoltării cons
trucției socialiste în industrie, în agricultură, în domeniul culturii 
și în alte domenii de activitate. Cele două delegații constată in 
unanimitate că relațiile frățești dintre cele două partide se dez
voltă cu succes și își exprimă hotărîrea de a contribui și în viitor 
Ia întărirea continuă a ajutorului frățesc reciproc, a unității și co
laborării dintre țările socialiste și a mișcării comuniste interna
ționale în spiritul marxism-leninismului și al principiilor interna
ționalismului proletar. In realizarea acestor țeluri ambele partide 
se conduc neabătut după Declarația reprezentanților partidelor co
muniste și muncitorești și Manifestul Păcii semnate la Moscova 
cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

Ambele partide consideră de datoria lor să păzească puritatea 
învățăturii marxist-leniniste. Ele resping cu hotărire orice mani
festare a revizionismului contemporan care și-a găsit îndeosebi 
expresia in programul și politica Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via. Revizioniștii iși îndreaptă atacurile dușmănoase împotriva 
partidelor frățești și mai a cs împotriva Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice care, ca ui mare a dezvoltării istorice a mișcării 
revoluționare in.ernaționale, a devenit centrul ei firesc și forța ei 
conducătoare. Partidul Muncitoresc Romîn și Partidul Comunist 
din Cehoslovacia vor luipta și în viitor cu toată fermitatea împo
triva oricăror încercări de subminare a unității șl legătur.lsr pu
ternice de colaborare dintre țările socialiste, de scindare a mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale. Cele două partide con
sideră drept condiție esențială a construirii cu succes a sccia is- 
mului întărirea permanentă a unității rîndurilor lor, întărirea ro
lului conducător al avangărzii revoluționare a clasei muncitoare 
— partidul marxist-leninist — în toate domeniile de activitate, 
strînsa lui legătură cu masele, politica consecventă de industria
lizare și de transformare socialistă a agriculturii, precum și apli
carea creatoare a bogatei experiențe in construirea socialismului 
în Uniunea Sovietică și în celelalte țări socialiste.

Cele două delegații au hotărit să dezvolte și să întărească neîn
cetat relațiile dintre partidele lor, adoptînd măsuri pentru lărgirea 
formelor de colaborare și a contactelor reciproce, pentTU cunoaște
rea experienței în toate domeniile muncii de partid și adîncirea 
unității frățești care leagă Partidul Muncitoresc Romîn și Partidul 
Comunist din Cehoslovacia.

Ambele delegații își exprimă profunda satisfacție pentru întărirea 
legăturilor economice și culturale dintre cele două țări, întemeiate 
pe principiile internaționalismului proletar și ale întrajutorării so
cialiste, șl își manifestă hotărîrea de a adinei și extinde aceste 
legături în interesul construirii socialismului în țările lor. Cele 
două partide acordă o deosebită importanță dezvoltării colaborării 
economice multilaterale dintre țările lor, diviziunii socialiste a 
muncii în cadrul sistemului mondial socialist în scopul industria
lizării socialiste și obținerii unui avînt general al economiei celor 
două țări. Delegațiile Republicii Populare Romîne și Republicii 
Cehoslovace constată că există condiții favorabile pentru lărgirea 
colaborării economice și tehnico-știiințifice reciproce, pentru schimb 
de experiență în domeniul introducerii tehnicii înaintate. In acest 
scop ele au hotărit să încheie și, prin împuterniciții lor, au semnat 
acordul cu privire la principalele probleme ale colaborării econo
mice și ale schimbului de mărfuri pe perioada 1959—1965. De 
asemenea, s-a stabilit înființarea unei comisii guvernamentale ro- 
mîno-cehoslovace pentru colaborarea economică și tehnico-știin- 
țifică.

In cursul tratativelor ambele delegații au hotărit extinderea co
laborării dintre cele două țări în domeniul relațiilor culturale, în- 
cheindu-se un nou acord cultural.

Totodată a fost semnată o convenție cu privire la asistența juri
dică in cauzele civile, familiale și penale.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn și guvernul 
Republicii Populare Romîne au adresat Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cehoslovacia și guvernului Republicii Ce
hoslovace invitația de a trimite o delegație de partid și guverna
mentală a Republicii Cehoslovace să viziteze Romînia. Partea ce
hoslovacă a acceptat această invitație.

Cele două părți își exprimă convingerea fermă că vizita dele
gației de partid și guvernamentale a Republicii Populare Romîne 
în Republica Cehoslovacă și rezultatele rodnice ale convorbirilor 
care au avut loc cu acest prilej vor contribui la dezvoltarea cola
borării și întărirea prieteniei dintre popoarele romîn și cehoslovac, 
la consolidarea unității lagărului socialist, a securității și păcii 
în lume.

Praga, 25 octombrie 1958.

Prim-sțcretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 

din Cehoslovacia,

ANTCN1N NOVOTNY
Președintele guvernului Republicii 

Cehoslovace,

VILIAM SIROKY

Prlm-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn,

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne,

CHIVU STOICA

Prînzul oferit de tovarășul Viliam Siroky
PRAGA 25. — De la trimișii 

speciali Agerpres: La 25 octom
brie tovarășul Viliam Siroky, pre
ședintele guvernului Republicii 
Cehoslovace, a oferit un prînz în 
cinstea delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Popu
lare Romîne condusă de tovarășul 
Gheorghe Ghearghiu-Dej, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
membru al Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a R. P. Romîne. 
La prînz au luat parte membrii 
delegației, precum și conducători 
ai Partidului Comunist din Ceho

Toastul tovarășului Viliam Siroky
Dragă tovarășe Gheorghe 

Gheorghiu-Dej,
Dragă tovarășe Chivu Stoica, 
Dragi tovarăși,
Acum cîteva clipe s-a semnat 

Declarația comună a delegațiilor de 
partid și guvernamentale ale Re
publicii Pgpulare Romîne și Repu
blicii Cehoslovace. Această Decla
rație reprezintă un document im
portant nu numai pentru relațiile 
dintre țările noastre, dar și pen
tru o nouă creștere a forței și uni
tății lagărului socialist, pentru o 
nouă întărire a mișcării muncito
rești revoluționare internaționale, 
pentru pace în lume.

Declarația noastră comună este 
expresia fermă a unității depline 
a Partidului Muncitoresc Romin 
și a Partidului Comunist din Ceho
slovacia, a guvernelor ambelor 
noastre țări în aprecierea tuturor 
problemelor actuale ale luptei pen
tru pace în lume, precum și a 
sarcinilor noastre în lupta pentru 
socialism și comunism. Această 
unitate izvorăște din faptul că par
tidele noastre se conduc în mun
ca lor cu fermitate și consecvență 
după ideile nemuritoare ale marx
ism-leninismului, că ele pornesc 
consecvent în politica lor de la 
principiul internaționalismului pro
letar, de la interesele comune ale 
lagărului socialist și ale mișcării 
comuniste internaționale.

Declarația noastră comună ex
primă hotărîrea fermă a țărilor 
noastre de a depune toate efortu

slovacia și ai guvernului Republi
cii Cehoslovace: Antonin No
votny, Rudolf Barak, Jaromir Do- 
lansky, Zdenek Fierlinger, Jiri 
Hendrych, Vaclav Kapecky, Ota- 
kar Simunek, Ludmila Jankovcova, 
numeroși reprezentanți ai vieții 
publice din Cehoslovacia. Printre 
cei prezenți se aflau de asemenea 
Gheorghe Vidrașcu, ambasadorul 
R. P. Romîne la Praga, și dr, Jvan 
Rohal Ilkiv, ambasadorul R, Ceho
slovace la București.

In timpul primului tovarășii 
Viliam Siroky și Chivu Stoica au 
rostit toasturi.

rile în lupta pentru consolidarea 
păcii, pentru consolidarea conti
nuă a lagărului socialist, reazi- 
mul principal al păcii în lume, al 
libertății și securității tuturor ță
rilor. Pornim de la premisa că in
teresele fiecărei țări socialiste în 
parte sint inseparabile de intere
sele întregului lagăr socialist. 
Dacă revizioniștii caută să opu
nă aceste interese, ei ascund un 
fapt sigur: că o politică îndrep
tată spre slăbirea unității lagăru
lui socialist este totodată o poli
tică care dăunează poporului 
propriu, o politică care slujește 
intereselor imperialismului.

Unitatea profundă a intereselor 
naționale și internaționale se ma
nifestă convingător și în dome
niul economiei. Declarația noastră 
comună exprimă ferma hotărire a 
țărilor noastre de a merge pe 
drumul adîncirii continue a cola, 
borării economice, potrivit prin
cipiilor diviziunii socialiste in
ternaționale a muncii, a spe
cializării și cooperării în produc
ție. Acest fapt are o însemnătate 
uriașă. Astăzi, cind în fața ochi
lor noștri se dezvoltă într-un ritm 
necunoscut în trecut știin'a și 
tehnica, tocmai aceste forme de 
colaborare între țările socialiste 
arată singurul drum just și posi
bil spre asigurarea prin forțe pro
prii a unei dezvoltări cit mai ra
pide și economice a forțelor noa
stre de producție, spre mobiliza
rea tuturor forțelor și mijloacelor 
tuturor țărilor lagărului socialist, 
spre binele popoarelor lor și pen

tru victoria socialismului in între
cerea economică cu capitalismul. 
Sistemul mondial socialist, forța 
lui, este astăzi principalul reazim 
al securității tuturor popoarelor, 
al libertății și păcii in lume. 
Avîntul necontenit, consolidarea 
continuă a unității și colaborării 
frățești multilaterale între țările 
socialiste, constituie o stavilă pu. 
ternică în calea planurilor expan
sioniste ale forțelor imperialiste 
internaționale și dă tuturor po
poarelor siguranța că vor zădăr
nici uneltirile acestor forțe.

Declarația noastră comună a 
relevat necesitatea întăririi conti
nue a colaborării între cele două 
partide frățești din țările noastre, 
a Întăririi continue a unității miș
cării muncitorești revoluționare 
internaționale, fn această colabo
rare rezidă sursa principală a pu
terii popoarelor în lupta împotri
va jugului imperialist, pentru în
lăturarea exploatării omului de 
către om, pentru înlăturarea orică
rei asupriri de rasă și naționale, 
în lupta pentru înlăturarea defi
nitivă a imperialismului, pentru un 
viitor fericit al omenirii.

Toastul tovarășului Chivu Stoica
Iubite tovarășe Novotny,
Iubite tovarășe Siroky,
Dragi tovarăși,
Tratativele noastre rodnice s-au 

încheiat prin semnarea Declarației 
comune, a unui acord de colabo
rare economică de lungă durată, 
și a altor acorduri.

Sînt convins că exprim părerea 
unanimă a tuturor celor prezenți 
aci, apreciind că Declarația noa
stră comună reprezintă un docu
ment de mare însemnătate pentru 
dezvoltarea continuă a relațiilor 
de prietenie și a colaborării strîn- 
se între Partidul Muncitoresc Ro
mîn și Partidul Comunist din Ce
hoslovacia, între Republica Popu
lară Romînă și Republica Ceho
slovacă.

Rezultatele tratativelor noastre 
și Declarația comună semnată 
constituie o contribuție adusă de 
ambele țări la întărirea unității la
gărului socialist în frunte cu U-

Comunismul este mai mult ca 
oricînd cea mai mare nădejde a 
oamenilor muncii din întreaga 
lume, chezășia victoriei în lupta 
lor dreaptă.

Această luptă cere o unitate de
plină a mișcării muncitorești re
voluționare mondiale, un devota
ment de granit față de ideile marx
ism-leninismului, o coeziune fer
mă a întregii mișcări în jurul 
centrului său firesc. Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice. Sîn- 
tem convinși că tratativele noa
stre, dragi tovarăși, au servit din 
plin și fără rezerve acestui țel 
comun.

Permiteți-mi să închin pentru 
dezvoltarea cu succes a mișcării 
muncitorești revoluționare interna
ționale; pentru victoria comunis
mului; pentru noi succese în con
struirea socialismului ale poporu
lui frate romîn, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn; în 
sănătatea tovarășilor Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica și a 
tuturor oaspeților noștri dragi.

niunea Sovietică, a unității și coe
ziunii mișcării comuniste interna
ționale, la cauza coexistenței paș
nice între toate țările lumii.

Spiritul tovărășesc ce a carac
terizat convorbirile noastre, calda 
prietenie manifestată pretutindeni 
la adresa noastră ca reprezentanți 
ai poporului romin, sint mărturie 
vie a legăturilor indisolubile ce 
există între popoarele noastre, în
tre clasa muncitoare din Romînia 
și cea din Cehoslovacia, între par
tidele noastre marxist-lțniniste

Dați-mi voie să ridic un pahar 
pentru prietenia noastră indestruc
tibilă in rindurile comunității fră
țești a țărilor socialiste, în frunte 
cu forța conducătoare a lagărului 
socialist. Uniunea Sovietică; pen
tru eroicul și înzestratul popor 
cehoslovac: în sănătatea tovarășu
lui Novotny, a tovarășului Siroky 
și a celorlalți conducători de par
tid și de guvern din Cehoslovacia, 
în sănătatea dv. a tuturor.

(Urmare pag. l-a)

Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Le.on.te Răutu, membru 
supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., șeful Direcției de 
propagandă și cultură a C.C. al 
P.MJC, și G. Gaston Marin, preșe- 
dintele Comisiei de Stat a Planifi
cării.

Străzile centrale ale orașului 
Praga erau pavoazate cu pancarte, 
pe care era scris in limbile ro- 
mină și cehă „Trăiască prietenia 
romino-cehosloixrcă“. De asemenea 
pe frontispiciile marilor clădiri
au fost arborate drapelele de stat. parului 
cehoslovac și romîn.

La plecarea delegației noastre 
în piața gării centrale din Praga 
se aflau mii și mii de oameni. Zeci
de mii de oameni erau mșiruiți pe 
străzile care duc la gară. Mulți
mea purta stegulețe tricolore ro- 
mînești și cehoslovace. Trecerea 
delegației noastre in drum spre 
gară a fost salutată cu urale pu
ternice. S-au scandat lozinci des
pre prietenia romîno-eehoslovacă.

La gara centrală conducătorii 
Partidului Muncitoresc Romin și 
guvernului R.P.R. au fost conduși 
de tovarășii: Antonin Novotny, pre
ședintele R. Cehoslovace, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, Viliam 
Siroky, președintele guvernului 
Republicii Cehoslovace, J. Dolans- 
ki, Z. Fierlinger, J. Hendrich,

Cuvîntarea 
Viliam

Dragă tovarășe Gheorghiu-Dej, 
Dragă tovarășe Chivu Stoica, 
Dragi tovarăși,

Permiteți-mi ca în clipa în care 
părăsiți capitala noastră să vă 
mulțumesc din toată inima pen
tru vizita dv. prietenească și să-mi 
iau rămas bun de la dv. în nu
mele Comitetului Central al par
tidului nostru, in numele guver
nului și în numele poporului mun
citor cehoslovac.

in cursul scurtei dv călătorii 
prin republica noastră ați putut 
vedea marea operă pe care o 
creează sub conducerea Partidului 
Comunist din Cehoslovacia munci
torii, țăranii, intelectualitatea mun
citoare din țara noastră. Ați vă
zut cu ce înflăcărare se strădu
iesc să atingă țelul pe care Par
tidul Comunist din Cehoslovacia 
l-a trasat întregului popor — de- 
săvîrșirca construiriiy socialismu-

Sosirea la Moscova a delegației 
R.P. Polone în frunte 

cu W. Gomulka
MOSCOVA 25 (Agerpres). - 

TASS transmite: Sîmbătă la 
prînz a sosit la Moscova cu un 
tren special delegația Republicii 
Populare Polone, în frunte cu 
Wladyslaw Gomulka, prim-secre- 
tar al C.C. al Partidului Munci
toresc Unit Polonez.

Delegația va face o vizită de 
prietenie in Uniunea Sovietică la 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. și Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

Delegația a fost întîmpinată 
cu multă căldură. In piața gărij 
Bielorusia și pe artera principală 
a orașului — strada Gorki — 
pentru a saluta pe oaspeții din 
Polonia s-au adunat un mare nu
măr de locuitori ai Moscovei.

La gară delegația poloneză a 
fost întîmpinată de A. B. Aristov, 
N. I. Beleaev L. I. Bre’nev, E. 
A. Furțeva, N. S. Hrușciov, N.

Al doilea mesaj adresat de
Pîn De-huai compafrioților 

din Taivan
PEKIN 25 (Agerpres). — După 

cum anunță China Nouă la 25 oc
tombrie ministrul Apărării Națio
nale al Republicii Populare Chi
neze Pîn De-huai a dat publici, 
tații al doilea mesaj adresat com- 
patrioților din Taivan.

Reafirmînd faptul că probleme
le chineze trebuie reglementate 
de către chinezii înșiși Pin De- 
huai a respins amestecul ameri
can în treburile Chinei și a ară
tat ce înseamnă pentru populația 
din Taivan subordonarea față de 
politica americană.

In mesajul său, Pin De-huai a- 
rată că a dat ordin trupelor de 
pe frontul Fuțzian să nu bombar
deze aerodromul din Tzînmîndao, 
portul, coasta și vasele din gol
ful Liaolo în zilele cu soț as.fel

Comunicatul guvernului
provizoriu al Algeriei

CAIRO 25 (Agerpresl. — In
tr-un comunicat dat publicității la 
25 octombrie la Cairo, guvernul 
provizoriu al Republicii Algeria 
declară că nu poate accepta pro
punerile făcute de generalul De 
Gaulle la conferința sa de presă 
de joi, propuneri pe care le con
sideră drept o „cerere de capitu
lare necondiționată**.

Poporul algerian, se spune în 
comunicat, luptă de patru ani 
pentru a-și redobîndi suveranita
tea națională și independența.

„Guvernul provizoriu al Repu
blicii Algeria, continuă comunica

V. Kopecky, O. Simunek, mem
bri ai Biroului Politic al C. C. 
al Partidului Comunist din Ceho

slovacia, Ludmila Jankovcova, 
membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.C., și de alți 
reprezentanți de frunte ai vieții 
publice.

In piața din fața gării tovarășii 
Viliam Siroky, președintele gu
vernului Republicii Cehoslovace, 
și Chivu Stoica, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Romi
ne, au rostit cuvintări. Oamenii 
muncii din Praga care sau adunat 
in piața din fața gării au ovațio
nat îndelung pe reprezentanții po- 

romin frate.
O companie de onoare a prezen

tat onoruri conducătorului delega
ției romîne.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale R. P. Romine și R. Ceho
slovace.

Membrii delegației de partid și 
guvernamentale a R.P. Romine iși 
iau un călduros rămas bun de la 
conducătorii de partid și de stat 
ai R. Cehoslovace.

Delegația romînă care se îna
poiază în patrie este condusă prin
tre alții de A. Gregor, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe al 
Republicii Cehoslovace. împreună 
cu delegația a plecat la București 
Ivan Rohal Ilkiv, ambasadorul 
Republicii Cehoslovace în R. P. 
Romînă, și Gheorghe Vidrașcu, 
ambasadorul R. P. Romîne în R. 
Cehoslovacă.

tovarășului 
Siroky

lui. V-ați convins de atașamentul 
nețărmurit al poporului nostru 
muncitor față de legăturile fră
țești cu Uniunea Sovietică, 
v-ați convins cit de ferm stă 
el pe pozițiile principiilor in
ternaționalismului proletar și v-ați 
convins, desigur, și de faptul că 
poporul nostru nutrește un devo
tament fără margini pentru rela
țiile sale cu Uniunea Sovietică, 
v-ați convins că apără neclintit 
principiile internaționalismului pro
letar. V-ați convins desigur, și de 
faptul că poporul nostru, pornind 
de la aceste principii are senti
mente de profundă stimă pentru 
prietenia și colaborarea frățească 
cu poporul romîn, că dă o înaltă 
prețuire marii opere pe care po
porul romîn a făurit-o sub con
ducerea gloriosului Partid Munci
toresc Romîn în construirea vieții 
socialiste.

G. Ignatov, A. I. Kiricenko, 
F. R. Kozlov, O. V. Kuusinen 
A. I. Mikoian, N. A. Muhitdinov, 
M. A. Suslov, N. M. Șvernik K. 
E. Voroșilov, P. N. Pospelov, D. 
S. Korotcenko, A. N. Kosîghin. 
Pe peron erau de față miniștri 
ai U.R.S.S. precum și membri ai 
corpului diplomatic.

N. S. Hrușciov și W. Gomulka 
au rostit cuvintări.

★
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 25 octombrie, 
după sosirea la Moscova, mem
brii delegației Republicii Populare 
Polone, in frunte cu Wladyslaw 
Gomulka, prim-secretar al Comi
tetului Central al P.M.U.P., con
ducătorul delegației, au făcut o 
vizită lui N. S. Hrușciov, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C.U.S., preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și lui K. E. Voroșilov, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

îneît compatrioții chinezi de pe 
insulele mari și mici să poată 
primi provizii suficiente. Sistarea 
bombardării acestor obiective în 
zilele cu soț este condiționată de 
neintroducerea escortelor ameri
cane.

Referindu-se la recentele trata
tive între Dulles și Cian Kai-și 
mesajul demască esența planuri
lor de a forma „două Chine**. 
„Documentul publicat după tra
tativele Dulles-Cian Kai-și se a- 
rată în mesaj — nu are forță 
juridică. De el vă puteți debarasa 
— totul depinde de hotărîrea voa
stră. In lume există doar o sin
gură Chină. „Două Chine** nu 
există. Sîntem unanimi în acea
stă problemă**.

tul. condamnă viitoarele alegeri 
din Algeria, și consideră rezu ța
țele acestora ca nule și neavenite, 
întrucît ele se desfășoară sub 
presiunea unei armate de ocvpa- 
ție străine de peste 600.000 de 
oameni.

Comunicatul subliniază că gu
vernul provizoriu este gata să în
ceapă negocieri cu guvernul 
francez pentru a se asigura o re
zolvare de ansamblu a problemei 
algeriene. Negocierile nu pot avea 
loc decît într-o țară neutră, arată 
comunicatul.

Sîmbătă a plecat spre Paris de
legația R- P. Romîne la cea de-a 
10-a sesiune a Conferinței gene
rale U.N.E.S.C.O., ce va avea loc 
între 4 noiembrie și 5 decembrie.

Delegația este condusă de acad. 
Atanase Joja, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
Invățămîntului și Culturii, preșe
dintele Comisiei Naționale a R. P 
Romîne pentru U.N.E.S.C.O.

★
S’mbătă ta amiază a avut loc 

la Casa Prieteniei Romîno-Sovie- 
tice deschiderea expoziției „Din 
realizările științei și tehnicii so
vietice", organizată de Consiliul 
Genera^ A.R.L.U.S.

★
Vineri seara a avut loc la Insti

tutul de artă teatrală și cinemato

grafică „I. L. Caragiale" decerna
rea premiilor acordate unor colec
tive teatrale participante la Festi
valul teatrelor dramatice.

Premiul I a revenit colectivelor 
Teatrului Muncitoresc C.F.R. din 
Capitală și Teatrului Maghiar de 
Stai din Satu Mare.

Pentru regie premiul I a fost 
atribuit regizorului Horea Popescu.

La scenografie s-a atribuit pre
miul I artistului emerit Jules Pe- 
rahim.

Dintre actori au fost distinși cu 
premiul special artiștii poporului 
Jules Cazaban, Gyorgy Kovacs șl 
George Vraca. Premiul I a fol 
decernat artiștilor emeriți Margay 
reta Baciu și Ion Manta și actrițe^ 
Emma Elekeș,

Scurta dv. vizită în patria noa
stră s-a desfășurat într-o atmo
sferă plină de bucurie Aceasta 
este firesc. Vizita dv. a fost o vi
zită care a avut loc între două 
țări frățești, legate indisolubil prin 
unitatea de țeluri, prin unitatea 
ideologică comună marxist-lenini- 
stă, prin străduințe și interese co
mune în lupta împotriva imperia
lismului. în lupta pentru socialism, 
pentru pace.

Am exprimat în declarația co
mună poziția noastră fermă și u- 
ni-tară față <fe problemele inter
naționale și față de dezvoltarea 
continuă a relațiilor noastre reci
proce.

Acordurile semnate reprezintă 
un pas concret, important pentru 
o .nouă lărgire a colaborării noa
stre. întreaga desfășurare a voi
tei dv., dragi prieteni, toate întâl
nirile dv. cu oamenii muncii d"n 
țara noastră, precum și tratativele 
noastre, dovedesc cu certitudine că 
popoarele romîn și cehoslovac vor 
păși ferm și consecvent, într-o 
prietenie devotată și o colaborare 
multilaterală continuă, pe drumul

Cuvîntarea 
Chivu

Iubite tovarășe Novotny, 
Iubite tovarășe Siroky, 
Iubiți tovarăși și cetățeni ai 

orașului Praga, capitala Repu
blicii Cehoslovace,

înainte de a părăsi frumoasa 
dv. țară vă mulțumim din toată 
inima pentru primirea caldă, to
vărășească și manifestările de 
sinceră prietenie de care delega
ția de partid și guvernamentală 
s-a bucurat tot timpul din partea 
conducătorilor de partid și de 
stat, din partea oamenilor muncii 
cehoslovaci. Ele sînt o expresie 
puternică a prieteniei de nezdrun
cinat dintre popoarele noastre, 
strîns unite în luptă comună pen
tru cauza nobilă a păcii și a so
cialismului.

Noi am dus aci, pe baza unei 
depline unități de vederi, tratati
ve rodnice. Prin rezultatele lor, 
ele vor contribui la întărirea mai 
departe a prieteniei romîno-ceho- 
slovace, la dezvoltarea colaborării 
multilaterale între țările noastre, 
la întărirea continuă a unității 
marii familii a lagărului socialist, 
în frunte cu Uniunea Sovietică.

Unitatea de nezdruncinat a par
tidelor comuniste și muncitorești, 
a statelor socialiste, în spiritul

Răspunsurile lui N. S. Hrușciov 
la întrebările unui ziarist brazilian

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
TASS transmite: In numărul 11 
al revistei „Mejdunarodnaia Jizn“ 
s'.nt publicate răspunsurile lui N. 
S. Hrușciov la întrebările ziaris
tului brazilian Murilo Marroquin 
de Sousa, care a participat la 
Congresul de la Stockholm pentru 
dezarmare și colaborare interna
țională.

Agresiunea în Orientul Apropiat 
și agresiunea în Extremul Orient, 
arată în răspunsul său N. S. 
Hrușciov, sînt verigi ale aceluiași 
lanț, rezultatul direct al politicii 
lui Dulles de echilibristică „în 
pragul războiului". Uniunea So

In legătura cu conferința 
în problema cipriotă

ATENA 25 (Agerpres), — La 
Atena a avut loc în cursul zilei 
de 24 octombrie o importantă con
ferință la care au participat mi
nistrul afacerilor externe al Gre
ciei, Averoff, recent reîntors de 
la Paris, arhiepiscopul Makarios 

și tnolți funcționari din ministe
rul de externe grec, specialiști in 
problema cipriotă.

Tovarășul Avram Bunaciu 
s*a înapoiat în Capitală

Sîmbătă dimineață s-a înapoiat 
în Capitală venind de la New York, 
tov. Avram Bunaciu, ministrul A- 
facerilor Externe, conducătorul de
legației țării noastre la cea de-a 
13-a sesiune a Adunării Generale 
a Organizației Națiunilor Unite.

La sosire în Gara de Nord, tov. 
Avram Bunaciu a fost întîmpinat 
de tovarășii Aurel Mălnășan și 
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consolidării continue a unității, 
torței lagărului socialist, în frunte 
cu Uniunea Sovietică, pe drumul 
întăririi mișcării comuniste inter
naționale, că nu vor precupeți nici 
un efort în lupta pentru victoria 
păcii și socialismului.

Vă rugăm șă transmiteți mun
citorilor, țăranilor și intelectuali
tății muncitoare din Romînia, sa
luturile calde, frățești ale întregu- 
loi popor muncitor din Cehoslova
cia. Urăm din toate inima Parti
dului Muncitoresc Romîn, guver
nului Republicii Populare Romîne 
și întregului popor muncitor, ca 
țara dv să obțină și pe viitor nu
meroase succese in dezvoltarea e« 
conomiei naționale și a culturii, în 
construirea socialismului, în lupta 
pentru pace și prietenie între po
poare.

Trăiască și să înflorească prie-
tenia de nezdruncinat dintre DO-
porul cehoslovac Și poporul ro-
mîn 1

Să se întărească continuu uni-
tatea de neclintit a lagărului SO-
cialist în frunte cu Uniunea So-
vietică 1

tovarășului 
Stoica

leninist al internaționalismului 
proletar, este o chezășie a inde
pendenței și prosperității fiecărei 
țări socialiste și constituie cea 
mai puternică forță în apărarea 
păcii și libertății popoarelor.

Vom transmite poporului romîn 
salutul cald al poporului ceho
slovac, care muncește cu hărni
cie și pricepere sub conducerea 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia pentru victoria deplină 
a socialismului în patria sa.

Vă urăm, dragi tovarăși, și 
prin dv. întregului popor frate 
cphoslovac, noi succese pe calea 
luminată de măreața învățătură 
marxist-leninistă.

Trăiască poporul frate ceho
slovac 1

Trăiască Partidul Comunist d;n 
Cehoslovacia si președintele Re
publicii Cehoslovace, primul se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia, tovarășul Antonin No
votny 1

Trăiască guvernul Republicii 
Cehoslovace și președintele său, 
tovarășul Viliam Siroky!

Trăiască prietenia romîno-ceho- 
slovacă I 

vietică este pentru stabilirea de 
relații prietenești între toate sta
tele, independent de orînduirea lor 
socială și de stat și nu vedem 
nici un fel de piedici în calea ce
lei mai largi dezvoltări a unor re
lații multilaterale intre țările so
cialiste și cele capitaliste,

N. S. Hrușciov a subliniat în 
continuare că lupta de eliberare 
națională a popoarelor din Asia, 
Africa, precum și din America La
tină constituie o mișcare de nehi- 
frînt a zilelor noastre. Forțele co
lonialismului și agresiunii nu vor 
fi în stare să oprească acest to
rent puternic, de nestăvilit.

După conferință, arhiepiscopul 
Makarios a declarat ziariștilor că 
a fast pus la curent cu tratativele 
din Consiliul permanent N.A.T.O. 
în legătură cu organizarea confe
rinței propuse de Spaak pentru 
rezolvarea problemei cipriote. Ma
karios a adăugat că este pesimist 
în privința posibilității de a se or
ganiza această conferință.

Al. Lăzăreanu, adjuncți ai Mi
nistrului Afacerilor Externe, Dio- 
nisie lonescu, șeful Ceremonialului 
de Stat, I. AÎoruzi, directorul Pro
tocolului din Ministerul Afacerilor 
Externe, precum și de funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe.

(Agerpres)
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