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I al burgheziei. Azi: bun al maselor" 1

Megătorii își manifestă atașamentul deplin fafă de politica 
partidului — expresia propriilor lor interese

Construirea socialismului înseamnă bună stare
și fericire pentru toți cei ce muncesc

GALAȚI (Prin telefon de la tri- 
sul nostru). —
De la fabrica de piese de 
limb C.F.R., de la întreprin- 
rea textilă „Fusul", de la șan- 
rele navale Galați, din școli și 
tultăți, pescari și navigatori, 
ungari, țesătoare, ștudenți și e- 
i, cetățeni din. toate cartierele, 
1 Cărămidari, Bădîâan, din țoa- 
părțile orașului au venit la a-

Cuvîntarea tovarășului
GH. APOSTOL

re a sa. Grija față de om este o- 
glindită și în manifestul Consi
liului Central al F.D.P. In nume
roasele întîlniri care au avut loe

sale, ci Interesele Întregului po
por.

Pe drept cuvint ea poate fi 
numită o clasă eroică, deoarece 
a știut In timpul regimului bur. 
ghezo-moșieresc să acționeze cu 
dirzenie împotriva exploatării, 
împotriva obscurantismului, pen
tru dreptate și libertate; chiar 
după eliberare a luptat pen
tru a consolida pozițiile cucerite

Tovarășul Gheorghe Apostol in mijlocul alegătorilor

tarea In cadrul căreia s-au în- 
it cu tovarășul Gheorghe Apos- 
membru al Biroului Politic al 

i. al P.M.R., președinte al 
:.S., care a avut loc duminică 
iinea(a în sala cinematografu- 
„Mihail Eminescu'* din Galați. 

1, împodobită sărbătorește de- 
ise neîncăpâtoare.
Jupă ce întrunirea a fost des- 
:ă de tovarășul Radu Dulgheru, 
n-secretar al comitetului regio- 
P.M.R., a luat cuvîntul tova- 

d Alexandru Vasiliu, vicepre- 
inte al comitetului executiv a) 
ului popular orășenesc. Cil
ul său a fost un bun prilej de 
ere în revistă a realizărilor Te
ului nostru, menite să ducă la 
urirea patriei și bună starea 
ițenilor. Aceste realizări se vă- 
? și în renașterea Galațiului 
ruinele lăsate de vechile re- 

uri și de armatele fasciste în re- 
;ere.
-Nu este o stradă — a spus 
irășul Alexandru Vasiliu — pe 
s să nu se fi construit ceva său 
iu fie ceva în curs de construc- 
Din centru pînă la periferia 

ului — orașul este un întreg 
tier de construcție. Pe fiecare 
dă, grija regimului nostru. de- 
:rat-popular pentru bună starea 
lenilor muncii și-a pus pece- 
Dar toate aceste îmbunătățiri 

sînt decît primii pași spre un 
>r port la Dunăre, cum nu a 

niciodată în timpul vechilor 
muri, un oraș de mare impor- 
ă industrială și comercială cu 
ouă înfățișare. Fiecare din cei 
tenți la locul său de muncă, 
strada sa, acasă în locuința sa, 
te grija părintească pe care 
idul o poartă tuturor oameni- 
muncii, grijă ce se vădește în 
are măsură, în fiecare hotărî-

cu candidați! F.D.P., cetățenii 
și-au exprimat dorința de a parti
cipa cu hotărîre la, traducerea în 
viață a hotărîrilor partidului din 
decembrie 1956, așa, cum, de alt
fel, au făcut și pînă acum. Iar cu 
prilejul acestei adunări, ei și-au 
arătat încă o dată atașamentul 
față de. partid, față de politica sa 
înțeleaptă.

în mijlocul unei puternice ma- 
nffestări de dragoste sinceră față 
de partid, a luat cuvîntul tovară
șul Gheorghe Apostol.. Cuvîntarea 
lui a fost primită cu un deosebit 
interes..

RODICA ȘERBAN

★
După ce a mulțumit alegători

lor din Galați pentru cinstea de 
a-1 fi propus candidat al Frontu
lui Democrației Populare în ale
gri, vorbind despre deosebirea 
profundă între situația clasei 
muncitoare în trecut și cea de 
astăzi, tovarășul Gheorghe Apos
tol a spus ;

Clasa noastră muncitoare, o- 
dinioară asuprită, exploatată, 
lipsită de drepturi, a ajuns clasă 
conducătoare in stat. Muncitorii 
contribuie la elaborarea politicii 
partidului și guvernului, care 
urmăreș'e cu fermitate crea
rea condițiilor de dezvoltare a 
vieții noastre de stat, de întări
re a economiei țârii și de ridi
care continuă a nivelului de trai 
materia1, și cultural al poporului.

In cei peste 12 ani de la eli
berarea noastră, in ciuda greută
ților pe care le-a avut de biruit 
clasa muncitoare din Romlnia, a 
dat dovadă că este intr.adevăr 
clasa cea mai înaintată, clasa 
cea mal revoluționară în stare 
să apere nu numai interesele

și în alianță cu țărănimea munci
toare a preluat întreaga condu
cere de stat.

Amintind frămîntata perioadă 
a anilor 1944—1948, în care 
masele au trebuit să 1n- 
fringă nenumăratele piedici ridi
cate de reacțiunea internă și in
ternațională, vorbitorul a conti
nuat :

Din momentul în care între
prinderile au fost naționalizate, 
mijloacele de producție au deve
nit proprietatea statului ca bun 
al întregului popor. Clasei mun
citoare i-a revenit sarcina de a 
organiza și conduce economia 
țării; Muncitorii noștri, împreună 
cu noii directori a> întreprinderi
lor -ieșiți din rindul muncitori
lor, au știut să facă față- cu 
succes acestui mare examen de 
organizare și de conducere a pro
ducției, tnsușindu-și sarcinile tra
sate de partidul nostru.

Oamenii muncii au înfăptuit 
cu succes primul plan cincinal 
In . acest prim plan'cincinal s-a 
dezvoltat mult economia tării, 
aa fost create noi ramuri- 
industriale care n-au existat 
în timpul regimului' burghezb-1 
moșieresc. s,a dezvoltat agricul
tura țării, deschizindu-se pers
pective luminoase de ridi
care a nivelului de viață 
al poporului muncitor. în anii 
puterii populare știința și cultu
ra au luat un mare avint. La 
Congresul al II-lea al partidului 
nostru s-a-făcut o analiză amplă 
asupra modului in care s au în
făptuit sarcinile fundamentale

Poporul nostru se prezintă Ia alegeri 
strins legat de partid și guvern

BACĂU (de la corespondentul 
nostru ).

Este greu să redai In ctteva 
cuvinte Insuftefirea ce a domnit 
duminică dimineajă in sala Tea
trului de Stat din Bacău. Sute 
de muncitori, intelectuali, țărani 
muncitori, tineri, gospodine și 
pensionari au participat la a. 
dunărea In care se tntU- 
ncau cu tovarășul Alexandru 
Drăghici, membru in Biroul Po
litic at C.C. al P.M.R., ministru 
al Afacerilor Interne, candidat al 
F.D.P. pentru circumscripția e- 
lectorală nr. 1 Bacău-sud. Mulți 
dintre cei prezenți se mai intil- 
niseră cu tovarășul Drăghici la 
Steaua Roșie, fabrica „Confecția", 
clubul C.F.R., și in alte locuri. 
Această mare întrunire cetățe
nească a fost pentru alegători un 
nou prilej de a-și manifesta pro. 
fundul atașament față de politica 
internă și externă a partidului și 
guvernului și de a-și exprima 
hotărirea de a lupta fără preget 
pentru a da viată hotărîrilor ple
narei C.C. ai P.M.R. din decem
brie 1956.

La tribună au urcai oameni 
simpli care altădată nu au cu
noscut dectt exploatarea cruntă și 
mizeria. Azi, ei tși exprimi li
beri gtndul, năzuințele, bucuriile. 
Cuvîntul lor este de aceea ascul
tat cu toată atenția. S-a suit la 
tribună strungarul Cojocaru Lu- 
pu de la uzina metalurgică din 
Bacău. El a vorbit cu mulțumire 
despre grija partidului pentru 
ridifarea nivelului de trai al ce
lor ce muncesc. A luat apoi cu- 
vlntul gospodina Elena Masteruc: 
„Regimul democrat.popular ne-a 
adus nouă, femeilor, drepturi e- 
gale — a spus ea. Azi și noi 
participăm la conducerea trebu
rilor stalului și ne putem spune 
cuvtntul și in forul suprem al 
tării — Marea Adunare Naționa. 
IU. Eu personal mă simt mtndră 
ci trăiesc tn această epoci de 
mart transformări și ct și eu

Cuvîntarea tovarășului > 
AL. DRĂGHICI

contribui la construirea societății 
socialiste".

Vorbitoarea a amintit apoi că 
imperialiștii nu. văd cu ochi buni 
realizările noastre, unitatea și 
înflorirea statului nostru și a la
gărului păcii. „Noi, mamele, ne 
dăm seama că imperialiștii sînt 
cci care încearcă să tulbure li
niștea căminelor noastre și bucu
ria copiilor. De aceea noi salutăm 
politica fermă a țării noastre de 
participare la lupta pentru întă
rirea păcii mondiale".

Profesorul Oprea Panait a vor
bit In numele intelectualilor din 
circumscripție. El a scos in evi
dență grija deosebită a partidu
lui pentru intelectualitate.

De microfon s-a apropiat un 
țăran muncitor îmbrăcat în fru
mosul port național moldove
nesc.

„Vorbesc tn numele țăranilor 
muncitori din comuna Sărata — 
a spus tovarășul Nanu Dumitru. 
Ei m-au însărcinat să exprim 
mulțumirea noastră față de noile 
măsuri luate de partid. Noi r.e 
angajăm ca prin sistemul de con
tractări și achiziții să contribuim 
la asigurarea fondului central de 
produse agricole al stalului. An
gajamentul nostru izvorăște din 
recunoștința țărănimii față de re
gimul democrat-popular. Partidul 
ne-a arătat calea spre belșug, 
tndrumtndu-ne să muncim in co
mun, iar statul ne-a ajutai cu 
mașini care smulg roade bogate 
pămlntului. Pentru toate acestea 
noi votăm la 3 februarie candi
dații F.D.P". Cel prezenți au pri. 
mit cu vii aplauze angajamentul 
personal al țăranului muncitor 
Nanu Dumitru — acela ca In

cinstea zilei de 3 februarie el să 
intre cu tot pămlntul In întovă
rășire.

Primit cu aplauze vii, a luai 
cuvîntul tovarășul Alexandru 
Drăghici. Cei prezenți au ascul
tat cu atenție expunerea sa.

C. ANDREESCU

★

La începutul cuvîntării sale, 
tovarășul Alexandru Drăghici 
a subliniat că actuala cam
panie electorală s-a desfășurat 
sub semnul ho ta firii maselor 
populare de a lupta cu forțe 
sporite pentru traducerea în via
ță a sarcinilor trasate de con
gresul partidului ș: de recenta 
plenară a CC al P.M R. In re
gimul nostru democrat-popular, 
campania electorală contribuie 
la creșterea conștiinței și activi, 
tații politice a maselor-, la lărgi
rea participării lbr la munca de 
conducere a treburilor obștești. în 
regiunea Bacău au avut loc nu 
meroase întîlniri între candidați 
și alegători. La aceste intîlntri. i 
candidate F.D.P, propuși în •- 
dunări au discutat cu alegătorii 
despre politica internă și externă

Propunerile alegătorilor i
PRIND VIAȚĂ i

BAIA MARE (de la trimizul nostru). r 1 _ J
In cadrul tetflnirilor ca candidații, cetățenii din Baia Mare < 

și-au manifestat profunda recunoștință față de marile realizări < 
Înfăptuite de regimul de democrație populară. Cu prilejul j 
adunărilor, alegătorii au venit și cu numeroase propnneri pen- ? 
tru remedierea unor neajunsuri. <

Zilele acestea am trecut pe la Sfatul .popular al orașului < 
Baia Mare. De la început am rămas plăcut impresionat de < 
atenția pe care o acordă comitetul executiv al sfatului popu- < 
Iar, soluționării acestor propuneri. Se ține o evidență clară < 
a tuturor propunerilor. Mal mult : pentru o mai ușoară urmă- > 
rire a realizărilor, propunerile sînt grupate pe probleme. Cu- < 
nosetnd posibilitățile existente și dtndu-și seama de ordinea \ 
urgenței, comitetul executiv ia măsuri pentru realizarea lor ; 
de Îndată. Ața sited lucrurile este explicabil faptul că unele < 
propuneri făcute chiar te ultimul timp, au început să prindă \ 
viață. Astfel, pentru amenajarea mai multor străzi din oraș, > 
printre care „Zorilor , ^Fadeev , ..Lupeni ', „Horea", „Păsărilor" ( 
efc„ s-au transportat peste 1300 ton£ piatră. Traduclnd în < 
viață propunerile alegătorilor din cartierul „Prefabricate", a ) 
început construcția unui pod peste rtu care va fi terminat în ( 
cinstea alegerilor. Cu ocazia tetflnirii cu candidatul lor, ale- S 
gătorii de la întreprinderea „Gheorghe Gheorghiu-Dej" au ; 
propus ca sfatul popular orășenesc să acorde mai multă aten- < 
ție asigurării de spațiu locativ pentru muncitori. Analizînd < 
aceste propuneri și posibilitățile existente, comitetul executiv ) 
a luat măsuri. Astfel, s-a dat o decizie prin care clădirea ad- / 
ministrativă „1 Mai' din strada Vasile Alecsandri trece în $ 
folosința muncitorilor întreprinderii „Gheorghe Gheorghiu-Dej". $

Cetățenii din orașul Baia Mare pot fi siguri că propunerile ? 
lor sînt studiate cu competență, cu dorința de a le da o solu- < 
ționare pozitivă. ȘT. HALMOȘ >

Vasul „Plehanoc* se află de d- 
teva zile în portul Constanța. A 
sosit încurcat cu fosfați tocmai 
din îndepărtata Asie. După acos
tarea la țărm, marinarii au aflat 
multe vești îmbucurătoare. Prin
tre ele se află numele candidatu
lui lor pentru alegerile de la 3 
februarie: un tinăr maistru de la 
Șantierul naval Constanța — Tra
ian Stoian. încă din ziua sosirii, 
marinarii și-au exprimat dorința 
unei întîlniri cu candidatul F.D.P. 
Aceasta a avut loc simbătd la ora 
prinsului.

Un flăcău înalt, slăbuț, a urcat 
pe bordul vasului. La colțul roșu 
se afla adunat echipajul. Pre
zentările de rigoare n-au mai fost 
necesare. Mulți dintre membrii 

\ echipajului ii cunoșteau pe tinărul 
Stoian încă de pe vremea cînd 
lucra ca strungar la șantierul na- 
vaL Discuțiile s-au înfiripat repe
de. Marinarii cu început să po
vestească tinărului maistru aspecte, 
din viața lor.

1 — Să vă spun eu cum o du-
cedu marinarii în dnii 1920—1922 
și mai tîrziu — începu să istori
sească bătrînul marinar Mihai Va- 
rile. . Timpul de muncă era cuprins 
intre răsăritul și apusul soarelui. 
Oamenii veneau pe vas cu salte
le în spinare, cu cearceafurile în 
saci ți cu rufele in pachet. Co
mandantul acea un pistol la șold 
și, printre altele, cunoștea (și

Intîlnire
TER bordul 

vasului
încă cum!) arta de a înfometa pe 
marinari. Acum, altfel stau lucru
rile. In port, sînt asigurate condi
ții omenești de viaț-ă. Măsurile 
partidului au făurit o viață merCu 
mai bună și pentru noi, călători 
ai drumurilor fără pulbere. Bă
trînul marinar a vorbit ceva și 
despre creșterea prestigiului eco
nomic al țării noastre pe plan in
ternațional. Produsele duse de 
noi la ttrgurile - internaționale au 
făcut vestită țara noastră în locuri 
unde odinioară eram nectinoicuțl. 
înainte importam pînă și cele mal 
simple mecanisme, acum expor
tăm tractoare și altele.

Stoica Alexandru e un tînăr ofi
țer de vas. El a amintit despre 
spectacolele pe care marinarii le-au 
dat prin Arabia Saudită. Arta 
populară romînească a găsii în 
rindul arabilor admiratori entu
ziaști. In Finlanda am retntîlnit 
prieteni vechi, participanți la 
Festivalul de la București. Ce 
emoționantă a fost întîlnirea 1

Bucuroși, marinarii povesteau lui 
Stoian tntîmplări din viața lor, 
exprimau atașamentul lor față de 
politica partidului și guvernului.

Cîiyd stai de vorbă despre lu
cruri interesante nici nu știi cînd 
trece timpul. Oamenii s-au despăr
țit. Dar nu pentru mult timp. Sa 
vor înttlni din nou în ziua ale
gerilor în fața urnelor...

ION ȘINCA

Votăm candidați! F. D. P...
♦ „pentru viitorul copiilor mei"
* „pentru toate realizările care 
au schimbat chipul patriei11

Țăranca muncitoare Rdfila Ce s-ar fi întimplat altă dată? 
Chisbora se ajla In camera de Este ușor de închipuit. In orice 
alintare a maternității din Ora- caz; nimeni nu s-ar fi îngrijit de 
dea. strtnglnd cu dragoste la soarta mea și a copiilor Acum 
piept pe Gabriel și Rafila. cel tnsă...
doi gemeni pe care i-a născut Pentru cel 5 copii ai mei, pen-

acum clteua zile:
..O’ să vS spun ? E cea de a 

cincea naștere, dar prima pe 
care o fac la maternitate. înain
te de anii ăștia ai noștri, cind 
am născut-o pe Eugenia nici nu 
se pomenea pe la noi. pe la Nă- 
dar. raionul Marghita. de naș
tere cu doctori. Numai eu știu 
cile am pătimit Acum, dacă nu 
veneam la maternitate nu știu ce 
s-ar fi întimplat, deoarece unul 
dintre gemeni este debil; cu 
ajutorul medicilor trăipște și se 
va face mare.

tru Viața și viitorul lor fericit și 
pașnic, voi vota cu bucurie la 3 
februarie candidații F.D P.“.

*
Pictorul Traian Goga și-a pus 

la o parte pensula și s-a depăr
tat de plnza din care ne privește 
blind o bătrlnă de prin partea 
locului, apoi ne.a declarat:

„Datorită regimului nostru de
mocrat-popular am asigurate 
condiții optime pentru a munci 
pe tărlmul artei plastice. Năzu

ința cea mai fierbinte a mea este 
ca temele pe care, le abordez să 
reflecte viața noastră nouă, fru
musețea patriei Multe dintre lu
crările mele expuse- la expoziția 
regională de . arfă plastică au 
fosf ăpreciăie și trimise la expo
ziția inter-regională de la Bucu- 
reșJ1. Aceasta tnsebmnă un im
bold deosebit .pentru creația 
mea. Voi vota la 3 feb-uarie 
candidații F.D P Strit ’conștient

in anii puterii populare, reali
zări care au schimbat chipul pa
triei. Votez de asemenea cu în
credere in realizările ce vor fi 
înfăptuite în anii următori".

Foto: E. POPPER
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Construirea socialismului înseamnă bună stare
» f • •» fericire pentru toți cei ce muncesc

Poporul nostru se prezintă Ia alegeri
strîns legat de partid și guvern

(fjratare din bug. l.p)

fn primul cincinal. o<jată cu 
creșterea industriei, numărul mun
citori^ s-a dublat față de 
per ioaq- dinainte de cel de-al 
doil** război mondial, in 
același timp au crescut foarte 
mult eerintate de consum ale oa 
menilpr muncii. N-a fost posibil 
ca în același timp cu dezvoltarea 
industrfej și * economiei în ge
neral să asigurăm satisfacerea 
integrală a tuturor nevoilor de 
viața ale celor ce muncesc. Tre- 
buia asigurată baza materială 
pentru ridicarea neîntreruptă, 
a nivelului de trai. Această 
bază o constituie dezvoltarea 
industriei și în primul rind 
dezvoltarea acelei părți a Indus
triei pgre produce mașini, agre
gate. unelt* pentru ușurare* 
muncij și pentru sporire* produc, 
tivitățli *i Mașinile și utilajele 
odinioară importate ct* bani grei 
din țării* capitaliste, le producem 
acum îb tara noastră.

Ngi pfișdilfem ze<4 de prii dț 
tractoare car* lucrează p» plain, 
rile țării noastre, fabricăm ca. 
mioane etc.

Anul trecut am fabricat past* 
3 300, iar fn scurt timp vom pra? 
dup* anual 6.000 de camfo»n«. 
Cin» putea să se gindeascj ci 
țar* nq*»lF* v* fi îb stare să-și 
asigure din producție proprie u- 
filaiul nec»ș*r Industriei petroli
fere șj s* asigure dezvoltarea a- 
cestel industrii ? Se știe doar că 
petrolul, această mare bogăție * 
tării, era stăpîniț de țnulte trus
turi și mojippolurf șțrginț, Je c*- 
P't^litli englași, francezi. »«*e. 

ricani. olandezi, belgieni. Din 
cauz* unei exploatări nerationale 
ajunsesem la sfîrșitul celui de al 
doilea război mondial la o pro
ducție de 4 milioane, tone d* pe
trol. Trusturile capitaliste au pre
tins că rezervele de petrol sint 
epulșat*. Qu toațe acestea astăzi 
noi producem II milioane tone 
de petrol anual. Geologii noștri, 
oamenii noștri de știință, ingi
nerii, tehnicienii și muncitorii, 
primind un ajutor efectiv din 
partea oamenilor de știință și a 
tehnicienilor sovietici, au desco
perit rezerve foarte important* de 
petrol șl tn loc să av«m numai 
regiunea Prahovei ca regiune pe
trolifer*. avem o regiune tot așa 
de Importantă ca șl Valea Praho
vei, regiunea Olteniei. Numai din 
Olteni* extragem In fiecare an 
peste 2 milioane tone tlfel Nnl 
am organizai șl dezvoltat cu 
mar» rapiditate Industria chimi. 
că.

Un mare avlnt * luat Industria 
energetică. Pîng acum *u fost 
construit* peste 20 central* t*r- 
mo și hidro-aleclric*. construim 
la Bleaz una din cele mai mari 
hidrocentrale gin sqd-estul Euro
pei

Ea va asigura lumină electrică 
pentrp întreprinderile din Mol- 
dova și va contribui la Iri
garea terenurilor arabil* din 
aceșștă parț* * țării Oamenii 
noștri de știință au visat multă 
vrepie ea energi* apelor să fie 
pusă în slujba noporului Acest 
vis se înfăptuiește tn regimul 
nostru de democrație populară.

lată tovarăși ce a înfăptuit 
poporul nwtru muncitor în dez
voltarea industriei cu sprijinul 
Uniunii Sovietice și al celorlalte 
țări de dempcra(ie populară. 
La marile realizări obținut* 
de poporul nostru muncitor pe 
drumul construcție) socialiște, 
a arătat tovarășul Gheorgh* 
Apostol, o coqtribțjtie de sea
mă *u adus sl sindicatele. Ele 
și-au dovedit capacitatea lor or
ganizatorică de mobilizare a ma
selor muncitoare la lyptă pentru 
traducere* in viață * sarcinilor 
stabilite de partid în construcția 
economică și culturală. In educa
re» comunistă a oamenilor mun
cii. la îmbunătățire* traiylul ce
lor ce muncesc.
In continuare, tovarășul Gheor- 

ghe Apostol s-a ocupat de dez
voltarea agriculturii 
noastră

Ca și ÎB celelalte 
economiei naționale 
cultură folosirea tehnicii moder, 
pe a luat o mare dazvoltșre. A. 
vern un 
țiuni de 
zestrșț* 
servesc 
tntovărățiril» agricol* și p* țăra
nii muncitori cu gospodării indk 
vidușl*. coptribulnd Ia obținerea 
unei cantități tot mai însemnat* 
de produs* agricola Avem 
număr mșr* d* gospodării 
cole dt stat inzestrște cu 
toar» și mașini, in mare 
produg* in țară csre a|ută I* 
dezvoltarea agriculturii, la con
vingerea țăranilor muncitori că 
numai mereind ne calea transfer; 
mărji soșialiat* a agriculturii **

In tara

ramuri pic 
și In agri-

număr însemn*! de sta- 
mașini și tractoare fn- 
cu tractoare cțr* 
gospodăriile colective.

de-

un 
agrl- 
trac. 
parte
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face progrese simți'

arată c* țărănimea 
se îndreaptă cu In- 

pe drumul socialis
es

attt de 
'obea pe 

poate con- 
ce in ce 
dezvoltate 
te-» ob(l. 
de partid 
populare

fabrică, uzină, comună, cetățenii 
fac bilanțul activității lor, al ac
tivității organelor locale și In 
lumina hotarîrilor plenarei CC. 
a! P.M.R din decembrie 1956. 
văd ce au de făcut, unde au gre 
șjt, trag concluzii și stabilesc 
sarcini de viitor

Și muncitorii și țăranii mun
citori se gtndesc ca la locul lor 
de muncă șă producă mai mult, 
mai ieftin și mai bine. Ei înțeleg 
că prin creșterea producției și 
productivității muncii in indu
strie, prin sporirea rodniciei pă- 
mintului creează condițiile în ve
derea ridicării continue a nlve. 
luiui de trei al populației Sar. 
cinile pe care plenara C.C. al 
P.M.R. |e pune In f»ta poporului 
muncitor vor putea fi înfăptuite 
numai prin munca comună a or- 
ganelor de partid și de stat cu 
masele largi de oameni al rnim. 
ții. Trebuie să întărim și mai 
mult legătura dintre partid, gu. 
vern și popor Această legătură 
există și s-a manifestat cu pu
tere in nenumărate rjnduri 
de la eliberare și pini as
tăzi. Cu atit mai mult *- 
aceste legături se pot întări a- 
cum. cind este vorba de a tri. 
mi’e în Marea Adunare Națio, 
pală noi reprezentanți *i clasei 
muncitoare, țărănimii și inte
lectualității noastre Marea A- 
dunare Națională v* dezbate 
problemele fundamentale * vieții 
politice și economice interne șl 
problemele politicii externe a 
statului nostru Deputății Marii 
Adunări Naționale sint datori să 
dea socoteală in fata alegătorilor 
de activitatea depusă ip organul 
suprem *1 puterii de stat. După 
fiecare sesiune a Marii Adunări 
Naționale, ei vor trebui să expli
ce alegătorilor In ce cons, 
tă legile adoptate și să caut* 
împreunj cu cetățenii din circum
scripția respectivă Căile pentru a 
da viată acestor legi.

Printre candijatii F D.P In ac
tualele alegeri *e află un număr 
mult mai «are de muncțtari care 
lucrează nemijlocit în producție 
decit șrau in ultima legislștură a 
Marii Adunări Naționale, un nu. 

țărani munci- 
alectiv pe o.

(Urmare din pag. l-a) 

statului nostru, despre măsu. 
. trebuie luate pentru

creează condiții tot mai bune de 
viată tuturor țăranilor munci
tori

Regiune* Galați se află în a. 
ceasta privință printre primei* 
regiunii ale tării. Pe baza acti
vității organizațiilor de partid și 
a sfaturilor populare, terenurile 
arabile din regiunea Galati sînt în 
mare parte lucrate cu mașinile 
statului, iar cooperativizarea *. 
grieulturii 
toare.

Aceasta 
muncitoare 
credere
mului. Numai in alianță 
clasa muncitoare, țărănimea mun. 
citoare care a suferit 
mult fn trecut cind 
moșiile boierilor. îți 
strut o viată din 
m*i bună. Trebuie
succesele mari pe care 
nut comitetul regional 
cu sprijinul sfaturilor 
și al celorlalte organizații ob
ștești. Să consolidăm și să dez- 
voltăm aceste rezultate pentru 
că numai prin transformarea so
cialistă * agriculturii, se creează 
condiții bun* de aprovizionare 
cu materie primă a industriei 
bunurilor dc larg consum, se a- 
sigură aprovizionarea cetățenilor 
care trăiesc In orașe.

Vorbitorul * amintjt tn conți. 
nu*re sarcinile importante car* 
stau în fata unităților socialist* 
din agricultură în condițiile des
ființării sistemului d* țot*. obli
gatorii 1* majoritatea produselor 
agricol*.

Este necesar să ne ocupăm mat 
mult de întărirea activității sta. 
tiunilor de mașini și tractoare «a 
*1* s» devin* unități inajntate 
fn munc* d* transformare se- 
ciaîistă * agriculturii și a satelor 
noastre. Mecanizatorii din S.M.T. 
trebuie să efectueze lucrări de 
bună calitate. fn fata O.A;$. se w ....
pun sarcini foarte importante. r>m stibifTnd’ceea

măr mai mare de 
tpri care lucrează 
goare.

Analiztnd ce am 
u. stabilind ceea

făcut bun sau
,,_____,_________ ce este de fă-

EJ* trebuie si dea statului canti- cpt mai departe pentru a obține 
tăfi mari de în f._
rind grîu și porumb.

Trebuje să intărțm continuu acti
vitatea economică și organizato
ric* * Q.A.Q și întovărășirilor 
agricol*, aș* cum s-a botă rit la 
conferința regională de partid, 
trebuie să ne concentrăm toată 
atenția asupra intovăpășirik» *- 
gricole. s« convingem membrii a- 
cestor 
mintul 

Este
Mtului
* produce cantități mari de le
gume pentru a asigur* aprovizio
nare* nu numai a orașului Ga
lati Și Brăila, ci si * altor centre 
industrial* din regiune. Este ne
cesar ea gospodăriile colective, 
întovărășirile, țăranii individuali 
să dezvolte creștere* animalelor 
și păsărilor, să se extindă fer
mele de porci ete. care aduc 
marj venituri țăranilor muncitori 
și contribuie I* aprovizionarea

8’

întovărășiri să lucreze pă- 
In comun.
bine să folosim valea Si

si valea Dunării pentru

a 
rile ce , _ ,
continua dezvoltare și înfrumu 
setare a orașelor și satelor noas- 
tre, despre ceea ce avem de fă- 
cui in viitor în această direcție

Felul cum s-au desfășurat a- 
ceste întîlniri, problemele care 
s-au discutat, interesul și incre. 
derea cu care au venit alegătorii 
la Întîlniri, dovedesc adincul de
mocratism al orindulril noastre 
de stat, hotărîrea poporului mun 
Cltor de a sprijini politica parti
dului pe care o consideră drept 
propria sa politică Cetățenii au 
ridicat îndeosebi probleme legate 
de creșterea producției, a produc, 
tivității muncii, reducerea prețu
lui de cost, mărirea producției a 
gricole, ridicarea nivelului cultu
ral al maselor, -probleme referi
toare la situați* internațională. 
Alegătorii au făcut sule de propu
neri prețioase care vor contribui la 
îmbunătățirea muncii in diferite 
sectoare de activitate. To*te a 
cestea arată maturitatea Țolitisj.. £UI,a 
notărirea mereq cresc: ndă a popu- c°op 
lației de a lupta peniru- xiezvol- a3îh 
tarea economiei noastre socialis- 'iațj

Tovarășul Gheorghe Apostol 
a plecat la Praga

Luni dimineața, tovarășul 
Gheorghe Apostol, președintele 
Consiliului Central al Sindicate
lor, a părăsit Capitala, îndrep- 
ttndu-se spre Praga pentru a 
participa la lucrările celei de a 
13-a sesiuni a Comitetului Exe
cutiv al Federației Sindicale 
Mondiale.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost de fată: tovarășul 
Chivu Stoica, secretarii C.C.S., 
Liuba Chlșinevschl șl ing. Mlhai 
Marin, Stelian Moraru, I. Dobre, 
N. Popescu, președinți ai comi
tetelor centrale ale sindicatelor, 
șefi al secțiilor C.C.S., activiști 
ai sindicatelor.

tregului popor muncitor din tara 
noastră.

Plenara C.C. al P.M.R. din — JT.----- J pqj
neabătut 
noastre, 

industria 
. .....^ramuri

care au în țara noastră posibili
tăți însemnate datorită bogățiilor 
noastre naturale. O mare alen|ie 
trebuie să acordăm industriei 
chimice, industriei petrolifere. 
Prin lupta dusă de clasă munci 
tear* Și sub conducerea ei, țâră - 

,nimda muncitoare a scăpat de
jugu! boierimii-, de biciul 
rendaș.uluii Sprijinul perma- —_____ ___ ______
nent acordat de stat in acest timp vorbitorul a spus: „Politica ex

ternă a statului nostru a 
fost și rămîne politica a- 
părării și menținerii păcii. Țara 
noastră are un sprijin de nădej
de în Uniunea Sovietică. China 
populară și în celelalte țări de 
democrație populară care luptă 
în mod consecvent pentru o pace 
durabilă, pentru rezolvarea tutu
ror problemelor litigioase pe ca- 

tratativelor.
upă mari eforturi și strădu- 
din partea lagărului păcii și 

Wțe cu Uhiu- 
-- .... __4 presiunea 

tarelor doritoare de- pace au... .

27.29 decembrie 1956 a 
sarcină să continuăm 
dezvoltare» industriei 
Trebuie să dezvoltăm 
orientlndu-ne spre acele

de 
cu 
de

a-

apartamente precum și sut* 
locuințe individuale ridicate 
ajutorul creditelor acordata 
stat.

Dezvoltarea Industriei, ridica, 
rea nivelului general de viață, au 
influențat pozitiv dezvoltarea a. 
grieulturii tn regiune Mai mult 
de 26.000 familii de țărani mun
citori^ și-au unit păminturile tn 
cele peste 520 de gospodării co
lective și intovărășiri agricole.

In continuare, tov Alexandru 
Drăghici s-a referit la politica 
externă a statului Arătînd care 
este poziția partidului și guver
nului față de principalele proble. 
me ale situației international*.

Emisiuni radiofonice consacrate 
campaniei

In ziua de marți 29 ianuarie 
1957: La orele 12,40 pe pro
gramul I (stafiile de radio cu 
lungimile da undă de 1935, 351 
și 397 m), se va transmite: 
„Cronica electorală" ; Ia orele

electorale
19,45, pe programul II (stațiile 
de radio cu lungimile de undă 
de 351, 285, 206, 540, 261 șl 330 
m ), se va transmite o emisiune 
intitulata : „Scriitorii noștri des
pre alegerile de altădată".

a urmărit crearea condițiilor 
pentru. Creșterea producției la 
hectar In ultimii 4 ani agricul
tura a fost înzestrată cu circa 
10.0011 de tractoare, 6.000 de se
mănători, 5.000 de secerători. 
5.000 de

Calea 
tru a 
tat cau

loa

5.000
batoze și combine.

arătată de partidul nos- 
nit și devine netnce- 
fregii țărănimi

Sute de tone cărbune peste plan
In tntimpinarea zilei de 3 fe

bruarie, fiecare brigadă de mi
neri luptă pentru realizări deose
bite întreagă Valea Jiului frea. 
mată de avtntul întrecerii. La Lu
nea, numai In primele două de
cade, minerii din sectorul IV au 
extras peste plan 1574 tone căr
bune. tn frunte se află brigăzile 
conduse de tlnărul Teodor Mata- 
saru și de tovarășii Aurel Tifal 
și Gheorghe Cosma, care au dat 
tn această perioadă 485 tone căr
bune peste plqn, tntrectnd cu 5 
tone brigăzile care lucrează In 
abatajul 104.

Un succes deosebit a fost înre
gistrat de minerii din Petrila: 
piuă in ziua de 24 ianuarie, pla
nul pa întreaga exploatare a fost 
depășit cu 7 la sută, Numai bri- 
gățile conduse de minerii Cornel 
Cenușă și loan Marian au dat 
peste plan, in primele două de
cade ale lunii ianuarie, 200 tone 
cărbune.

Minerii din Lupeni șf-au luat
i i-

Gata pentru campania agricolă 
de primăvară

PLQEȘTl (De 1* coresponden- 
tul nțptm).

Timpul a permis ca arăturile 
adinei de toamnă să fie făcute 
pină a

angajamentul de a extrage peste 
prevederile planului pe anul 
1957—10.000 tone cărbuni cacsifi- 
cabili. Pină In ziua de 20 ianua
rie, brigăzile conduse de minerii 
Avram Dojiu, Nagy Bela, Damian 
Traian și Nicolae Slăncioiu pre. 
duseră exploatării 288 tone car. 
buni peste prevederile planului.

La Aninoasa, tn fruntea între
cerii se află brigada mereu frun
tașă a lui Mănăilă Vasile. Brf-d 
gada a extras oină la 22 ianuarir 
1216 tone cărbune peste plan, de- 
pășindu-și astfel angajamentul 
luai eu 716 tone cărbuni.

♦
Brigada de tineret condusă de 

minerul Kopetin Geza dă căr
buni tn cantul ultimelor zile ale 
anului 1962 In cinstea alegerilor 
acepstu brigadă și-a luat anga
jamentul să dea primele tone de 
cărbuni tn cantul anului 1963.

con vi

.. —. .uri și străi 
rtea lagărului păcii 
ii, tn frwțe 
:ca ș: sub

' ‘toar? de

ilismulul
muncii; de nea Sovieticte. pentru ridicarea continuă a 

nivelului de trai al poporuluf 
nostru

Pentru oamenii muncii din re 
giunea Bacău ca și pentru intre- 
gul popor muncitor campania de 
pregătire a alegerilor a constituit 
un nou prilej de ș-și martilast* 
nemărginita mindrie pajriotică 
fată de marile realizări ale re
gimului democrat-popular. Din- 
fr.o tară înapoiată din, punct de 
vedere economic, în. care TOSSel* 
erau împiedicate de a-și însuși 
culturș, Romînia a devenit sub 
regimqi democrat-popular o tară 
cu o îndustrre ai agricultură in <
aU'iesAr xt 

fața tării. Regiunile odinioară pă- nenf™r, n 
răsite au început să se trezească 
1| V|a||.

fn drumul făurșrii unei via|t 
fericit* nu este pțrițțis .nitgămii 
dintre noi să uit* de'ice! Secul 
întunecat pentru atașele celor ce 
muncesc. Să-și amintească oame
nii muBcii de la întreprinderile 
„Proletarul”, ..Sieaua roii*’, 
„Partizanul" din Bacău, de la fa
brica de postav Buhuși, de la in. 
treprinderile din Piatra Neșmț. 
precum și oamenii muncii din 
celelalte întreprinderi industrial* 
din regiune despre condițiile de 
mizerie și umilință in care erau 
nevoiți să lucrez» pentru capita
liștii exploatatori care se cuibă
riseră tn aceste locuri — Brâtia- 
nu. Fildermatl Izvor a.nu. Măcâ- 
răscu și alții. Nu se poate uita 
de asemene* că odinioară pu- 

I terea moșierilor care apăs* peste 
i viața satelor hărăzise pentru ve 
Ici* țării noastre calitatea de a fi 
și de a rămîne o tară _emîsa- 

: mente agricolă*.
Apu! acesta se împlinesc 50 de 

ani de la răscoalele țărănești din 
1907 Și țăr*nil din regiune* 
Bacău, cum au fost cei de la 
Blăgești. Valea hii Ion și altii. 
au plătit atunci cu viata celor 
mai buni dintre ei. îndrăzneala 
de a pretinde un trai mai oaia- 
nesc de la moșieri și capitaliști. 
Răscoalele țăranilor nu au dus 
insă la izbindă pină cind clasa 
muncitoare n-a zdrobit puterea 
politică a burgheziei. Dea hi» în 
anii regimului nostru democrat 
au prins via’* visurile răsculati- 
lor de la 1907. Astăzi, tn alianță 
cu clasa muncitoare și sub con
ducere* ei, țărănime* muncitoare 
a scăpat de exploatarea moșie
rească. de robia ciocoilor și că- 
mătarilor și a devenit stăplna pă- 
mtntuiui pe care-1 muncește.

Tov. Alexandru Drâghici a 
vorbit apoi pe larg despre suc
cese)* principale obținute de cla
sa muncitoare tn alianță cu ță
rănimea muncitoare și de intelec
tualitatea legată de popor pe 
drumul construcției socialiste și 
a subliniat importanța măsurilor 
importante ale plenarei C-G a) 
P.M.R. menite să asigure crește
rea nivelului de trai într-ua ritm 
mai rapid.

Este știut, a apus vorbitorul, 
că un trai îmbelșugat, o viață 
mai bună, nu se poate făuri decit 
p« temelia unei industrii puter
nic*. De aceea, industrializare* 
tării a fost și rămîne cauza în-

■ ■' 1 ■ ■ «-re-»-

ffldul fBă' Weătelor d
llblaL.numă-. fost doțțindite succese-aa drumul 

As- coexistentei lașrtjj* între cele 
coo- două sist ema-Darț Ircurilor impe- 
tm. fisiiste nu Iț -•

■■’-Ml* paee! Intel____ .
ComplexuLde măsuri, lu*i de unPr profituri fabuloase, 

plenară tn fedorța rlțifȘȚii ni- .loqesc politica războinică 
veluiin de viată al poporului și cea mai sigură‘sursă de 

din programul 
II-lea Congres

dezvoltării economiei face parte 
din pfogramul trasat de cel de-al 
II-lea Congres al partidului. In 
anul 1956 s.au luat tn această 
privință o serie de măsuri prin
tre care sporirea pălăriilor la nț

fse.

convenea politica
— paee. Interesate în "Obținerea 

de unpr profituri [pbuloase, ele fo. , ^,...2.- ^4,»,^ pe
„ ------- _a creștere

a profitului De aceea, la sfirși- 
tul anului trecut forțele armate 
anglo-franco-israelfene au atacat 
in mod barbar Egiptul, țară eare 
abia se eliberase de sub jugul 

, " , a na. MARCEL GAVRILESCU 
tehnician miner

m. colonial. Popotșil egipiean _ .._ 
>rt, ționaiizat una din b.pgățiije s*Jp 

propria ^s» muncă — 
iTuî mtm-'șește pe teritoriu! Egiptului. Pen-

jntroducerea alo- glezi și francezi care dețineau 
acțiuni în societatea Canalulifl 

. de Suez, au po mit prin unealta 
lor -r aercurij* conducătoare dig 
Israel, războiul împotriva Egip
tului.
, Aproape în același tițnp cu de- 
^lansarea. agr*șiujiji "împotrjvg 
Egiptului, cercuri!* imperialiste 
au organizat un complot contră, 
revoluționar în Ungaria» Princi
palul auțor a fqst imperialisgțui 
american, O campanie furibundă 
*_ fost pornită într-o serie de 
țări și împotriva partidelor co
muniste.

După cum se vede, imperialis
mul a organizat uq complot ge. 
heral imnotriva păcii. Forțele 
păcii s-au dovedit a fi mai pu
ternice. Atit in Ungaria, unde 
grupuri de fasciști înarmați cu 
armament din S.U.A. și Germa
nia Occidentală au organizat acte 
de barbarie și sălbăticie împotri
va muncitorilor, comuniștilor și 
a unor ofițeri ai armatei poou- 
lare ungare cit și in Egipt, im
perialiștii organizatori ai acestor 
comploturi împotriva păcii, au 
suferit infringed categorice. în 
fata avertismentului Uniunii So
vietic* imperialiștii englezi și 
francezi au trebuit să pună capăt 
agresiunii din Egipt. Tot cu aju
torul Uniunii Sovietive partea 
cea mai conștientă a clasei mun. 
citoare maghiare, sub conducerea 
partidului. * zdrobit în cele din 
urma contrarevoluția urzită de 
imperialiști. în ciuda acestor *■ 
șecuri, imperia'iștiii caută 
șă inițieze alte planuri prin 
să tulbure liniștea 
Recenta declarați 
lui' Eisenhower - 
bitorul — făcută 
șutai american 
„coctrin* Eisenhc 
scopurile urmărite de imperialiș
tii americani. Ei vor să intervină 
<m Torța armata în Orientul Mij
lociu pentru a impune popoarelor 
arabe jugul colonial și *-și însuși 
petrolul și celelalte bogății al* 
acestor popoare. Aceste planuri 
reprezintă totodată o primejduire 
a păci: Țării* arab*, prin repre- 

------------ - zentanții lor întruniți la Cairo, 
glie noastre sint legi democra- >J răspuns printr-un protest e- 
tice. Ele apără pe cetățenii cins- nergic Încercării de amestec în

me,-oase categorii de muncitori, 
t-w-lcieni, ^nvătătgri, creată; prin

*i«*a biwsei stu- Gan*tul de
-------- -----------Ja cîș!Ț5u1l1 ____ . ----------„.r...... ..........  

citorilor cu salarii mici, mărirea tru acest motiv imperialiștii en- 
pensiilor mici, J: ' 
catiilor de stat*

AnaiizițȘ în|
»ate in țș'mrjv 
gintr-o serie1 de 
late. Plenara C.C. al P.M.R. a 
constatat că, deși s.au al

'TpWWâf
mnnatorr' *u un

ui
lefii

n»n. si
>r, mări

iz

Ei a-au organizat în așa fel 
Incit fiecare să răspundă de ca- 

---------m3șinii pe
.... j va conduce

, -imăvara. ă
Multi tineri s-au evidențiat zț

litatea reparațiilor 
care el însuși o 
primăvara.deși s.au abținut

■ nștigii- 
J unei 

------ *u un nivel 
necarespunzător. Comitetul Cen
tral, in gleugț* sa, a aprobat mă- 
surițe propuse de Consiliul de 
Miniștri șrTT.C.S. referitoare la 
îmbunătățirea sistemului de sa
larizare. Sistemul de salarizare 
îmbunătățit v* determina o jus
tă diferențiere a cfștigurilor tn 
raport cu calificarea și condițiile 
specifice de muncă.

O altă problemă soluționată de 
P'enară este lichidarea sistemu. 
luf de cote obligatorii și stabili
rea măsurilor pentru constituirea 
pe viitor a fondului centralizat 
de cereale al statului prin con
tracturi și achiziții Aceasta v* 
ducr I» ridicarea stimulentului 
Urăn:nrii muncitoare, a cointere
sării ți pentru mărirea produc
ției de cereale la hectar.

Aceste măsuri luate de Plenara 
Comitetului Central, vor întări și 
mai mult alianța dintre munci
tori și țărani vor asigura un nou 
avlnt *1 economiei naționale și 
pe această bază creșterea niveîu. 
lui de trai *1 celor ce muncesc 

Regimul democrat-popular, a 
spus mai departe vorbitorul, vin* 
In fața alegătorilor cu realizări 
foarte prețioase. Acestea sînt re
zultatul politicii înțelepte a par
tidului și guvernului, a muncii 
eroice depuse de clasa muncitoa- Ri 
re și țărănioiea muncitoare, de 
intelectualitatea noastră, intr-un 
cuvint de toți cei ce muncesc 
Poporul nostru se prezintă la a- 
legeți strîns unit în jurul parti
dului și guvernului. Oamenii 
muncii știu că partidul pune in 
centrul preocupărilor omul cu 
nevoile sale.

Refer:ndu-s» la sarcina apărării 
legalității socialiste, la rolul a- 
cesteia in întărire* statului nos
tru, in zdrobirea uneltirilor duș
mănoase vorbitorul a spus: Le-

, ’9aPS miezul țâșnii.
Traetoriștii: d» 1* gospodăria de 
st*t Dragau ești, raionul Cricov. 
nu au scăpat acest prilej. în 
schimb s-a țntîmplat un lucru 
neprevahpt: tractdarel» și mași
nile! agricole nu au intrat la 
reparații la data planificată 
Pentru a nu întîrzia ieșirea iu 
cșmpania de primăvară a trac
toarelor și mașinilor, tinerii de 
ajei și-au luat angajamentul ca 
p|nă la 3'februarie *.c. să ter. 
mine reparațiile.

de zi în munca
Gheorghe Miliăită, _____  _____
Nicolae Stoian, Leonid Vișan și 
alții. Ei au contribuit din plin la 
terminarea reparației ce)or 14 
tractoare, 24 semănători, 75 gra
pe, 10 pluguri, 6 cultivatoare, 5 
dîscui toare etc.

Zilele primăverii pot veni : ti
nerii din gospodăria agricolă da 
stat Drăgăneșți și-au făcut da. 
toria.

de reparații: 
Mlhai Ălexe,

primul noi succese ne dăm seam*, că 
greutăți și lipsuri mai mari șau 
mai mici vom mai tntîmpina în 
munca noastră 
important este 
șeam* I* timp 
cordăm forțeie 
O viață nouă.
nu sc peate construi chiar 
de ușor. Insă treptat 
măsura succeselor fn 
mie și cultură se ridică nivelul de 
viață, se creează noi condiții de 
a înfrumuseța traiul oamenilor.

Ip continuarea cuvintării »aie. 
t»v Gh*erghe Apostol a trecut In 
revistă principalele eveniment* 
ale situației internaționale, subli. 
ttiind că iert* și unitate* cret- 
Clndă * țărilor lagărului soda, 

ij list constituie garanția asigură
rii păcii tn lume și a zădărniciri! 
planurilor cercurilor agresive.

Victoria ta alegeri * Frontului 
Democrației Popular* — a spus 
in continuare vorbitorul — v* In. 
semna o nouă și puternică expre
sie a încrederii pc car* masei* 
largi ale poporului nostru o acor. 
dă politicii partidului, politic* 
fermă d* construire * socialis
mului în țara noastră.

Votul p* car* cetățenii țării 
noastre fi vor da la 3 februarie 
eandidaților F.D.P. va exprima 
hotărîrea lor d« a întări regimul 
de democrația pppulară. da * In. 
țări putgrea muncitorilor și tira
nilor, de a dezvolta economia, 
cultura și (tilnt* dip țara noas
tră.

Să transformăm ziua de 3 fe
bruarie tatr.o adevărată sârbi. 

e toare. să exprimăm hotărire* 
l" . -H . .. . . . _

reoon-
s* 

«Crlștca 
*• dez- 
constru- vxcași^ixzusui, |JCllu u uvuuora ns-
?lepun« seamnă bunăstare și fericire p»n.

. . . tru toți cel c« muncesc.
Galațiul

de construcție; 
insă să ne dăm 
de ele, să ne in- 
pentru a le
• societate

birui, 
nouă 
affl 
I*

econo-

Egipt Tot cu aju
Sovieth-e partea

P«
Si
«•

tot mai bogată a cetățenilor 
cestul oraș

Vorbitorul s-a ocupat apoi 
larg de sugestiile, propunerile 
observațiile critice făcute de
legători tn cursul campaniei elec. 
torale, arătlnd că viitorii deputat! 
aleși In regiune împreună cu ar- 
ganele locale, vor alcătui un 
plan de lucru tn vederea rezol
vării celor mai importante 
rinte al* 
va putea 
sprijinul 
și«t.

Orașql 
rul. s-a 
vțdere industrial, ffnduril» mum 
citurilor au crescut, s-a 
ștruit pteliprul căilor ferate, 
lărgește puternic uzina 
Nicol**’, foarte puternic 
voltă șantierul naval, se 
ieșt* o nouă fabrică de 
lanțuri și

Trebui* 
să devină 
a fost tn 
mtinil* noastre stă această putere 
și cred că gălătenji vor fl tn ata
re să facă dip acest oraș un o- 
raș frumos, vfu, drag nu numai 
gălătenilor, ci tuturor cetățenilor 
din tară Gălătenil vor participa 
cu însuflețire la reconstrucția și 
înfrumusețarea orașului lor drag 
ca el să devină cu adevărat un 
or*ș socialist care să se deose
bească complect de orașul bur
ghez de ieri Orașul Galati *r* 
perspective minunate de dezvol
tare șl din punct de ve
dere Industrial și clin itunțt de 
vedere comercial Situația de port 
important, așezat la granița cu 
Uniunea Sovietică, deschide mari 
posibilități de activitate tn ur> 
mătnrii ani. Transportul pe apă 
va lua o mare dezvoltare in anii 
care urmează îi v* contribui 
mult la dezvoltarea economică * 
orașplui.

In continuarea ouvtntării aal», 
tovarășul Gh. Apostol * spus:

Intimpinînd alegerile în fiecare

cetățenilor, plan cșre 
fi îndeplinit numai cu 
larg al cetățenilor tn-

Galati, a spus vorbită- 
dezvoltat din punct de

sirmâ.
să facem ca 
mal plin de viată decit 
timpul burgheziți. In

0 mărturie 
a grijii pentru om

noastră de a Înfăptui eu însufleți, 
re sarcinile mari pe care le pune 
partidul tn fata ciaeei muncitoare, 
in fața întregului popor, ta ve
derea construirii cu succes a so
cialismului, pentru că aceasta tn.

Cuvîntul femeilor

fiți, dar »le lovesc In același timp treburile lor interne.
în cei care ar nesocoti libertățile Față de toate aceste problem*, 
cetățenești și ar căuta să loveas- tara noastră tși are punctul ei de 
că în regimul democrat-popular, vedere bine stabilit, care cores- 

Vorbitorul * subliniat apoi sue- punde hotărîrii ferme a tntregq- 
cesele obținute tn ridicarea acqno- iui nostru popor de a ff luptător 
mică a Moldovei, regiune ținută credincios in armata puternică a 
multe veacuri tn cruntă tnapp- partizanilor păcii.
iere economică. Regiunea Bacău, Republica Populară Romînă 
a devenit în anii puterii populare duce o politică activă de pace 
un șantier al marilor construcții. car* corespunde intereselor po-

punde hotărîrii ferme a întregq- 
!ui nostru popor de a fi luptător

Intors
Victoria ____ __ ,
comandantului:

— Tovarășe comandant, 
misiunea * fost îndeplinită 
(foto 1).

Pilotul și comandantul tși 
string cu căldura mlinile. 
l)*r cind latul pare că s.a 
sfirșit. la orizont se profi
lează mașina salvării. Șofe
rul stopează brusc lingă a.

n, așa cum a tăcut de *. 
a ori pin* acum. Din ca. 
a, ca de obicei, sare In 
iba sanitarul.
- Tovarășe comandant, 
cai foarte grav. Un «e-

- Pot decola, tovarăș* 
comandant ?

De.abi* * sosit și iată.l 
pe pilot din nou gata de 
zbor

— Nu ești obosită? De.a. 
bi* ai zburat..

— Îngăduiți-mi să abort 
Rugămintea aceasta are In 

ea ceva protocolar, insă tot. 
odată omenesc. Dar mai 
mult decit orice e vorba de 
simțul datoriei.

Au trecut ctteva minut* 
de la producerea accidentu
lui. lată-l pe bolnav pe tar- 
gă. Sanitarii șl pițoțil 11 *, 
șeaz* in avionul care v* de
cala in curind (foto 3).

Un uruit puternic și avio
nul a pornit. Saltă ușor pe 
pista aerodromului, pier, 
ztndu-se in zarea lumi
noasă.

Ei, dacă cineva ar putea 
să facă o socoteală, să afle 
al citelea zbor este acesta ? 
Poate nici aviatorii nu știu. 
Și cind te gindești că de 
fiecare zbor atirnă viața ti- 
nul om. Ce poate oare fi mai 
prețios decit viața unul om? 
Cu ani in urmă putini erau 
cei ct se gindeau la ce tn. 
seamnă viața unul om. Pu 
țin li Interesa pe guver

din zbor, pilotul 
Srott raportează

nanfii de altădată dacă un 
om se stige din viată învins 
de boli.

Un am din fundul tării * 
suferit un accident. Cu a- 
vionul el este transportat 
urgent la spital. Un bolnav 
are nevoie urgent de un ine. 
dicament Deasupra satului 
se rotește un avion care lan
sează o parașută cu medi. 
camentul necesar. Un bol
nav ar* nevoie de o inter
venție urgentă a medicului 
și in satul său nu există un 
asemenea specialist. țată-1, 
insă, in scurtă vrem* sosit 
cu avionul.

Un amănunt. Cineva * făcut 
totalul și o socoteală a ki
lometrilor pareurși de avioa
nele sanitare de la înființa
rea Aviasanului. Cifra lor 
totalizează de cinci ori dis
tanta de la pămint la lună 
și înapoi, lată un amănunt 
și incă unul semnificativ!

Foto reportaj: 
V. RANGA 
R COST1N

devenit în anii puterii populara duc* o politică activă 
.1 șantier al marilor construcții. «ar* corespund* inter_____

Unitlțr și întreprinderi ca rafipăv porului muncitor din țara noas- 
ria nr.îSișt ț(J, torm»cerrtra!a dia țră. La Organizația Națiunilor 
Comăntșn, centrala electrică <te Unite glasul țării noastre se face 
termoficare de la Borzești, fabri- tot mai mult auzit. De la trihu- 
cil* dț eimțnt ți azbociment de "a. O.N.U., reprezentanții Romî- 
la Bicaz, eomblnatel* foreitiere de niei, alături de ai celorlalte țări 
la Roznov și Vaduri, uzina „Mun- a* democrație populară, apără 
citorul liber" din Bacău, hidro- neabătut: cauza păcii între po- 
centrala , V. I. Lenin" de la poare, bunul cel mai de preț al 
Bicaz, șj iaminortil de țevi de la omenirii.
Roman, ultimele două în curs de Vorbitorul șt.a exprimat con- 
constructie. constitue mtndria le- vingerea că oamenii muncii din 
gitimă a oamenilor muncit din regiunea Bacău, alături de între- 
țar* noastră. Pe baza ajutorului gul nostru popor, var munci pen- 
tehnic acordat de Uniunea Sdvle- fru îndeplinirea hotărîrilor plena- 
tică și a colaborării frățești din- rei C.G al P.M.R. care prevăd 
tre țara noastră și țările soda, ridicarea continuă a nivelului de 
liste, industria extractivă a regitr- viață, întărire* alianței frățești 
nii a cunoscut tn acești ani o dez- dintre muncitori și țărani, pentru 
voltare continuă atingînd produc- apărarea păcii.
tii nemaiîntîlnite în trecut. Se Manifestul Frontului Democra- 
dezvoltă cu succes o altă ramură țici Populare, a spus in încheiere 
Industrială care are în acqastj tov. Alexandru Drăghici — chea- 
rțginne importante resurse de mă pe muncitori, pe țăranii mun- 
materii prime — industria ohi- citări, pe intelectuali, pe toți oa- 
mtcă. Anul trecut a început con- menii cinstiți să se prezinte I* 
struejia unui mare combițiat de alegeri și să-și dea cu încredere 
îngrășăminte arătoase la Roznov votul lor pentru candidați! F.D.P, 
și * unui combinat chimic la Votînd la 3 februarie, candi- 
Borzești. Pentru oamenii muncii dații F.D.P., vom vota pentru 
din regiune au fost construite și socialism, pentru o viată hnbelșu- 
date în folqsință mii de aparta_- gata, pentru înflorirea patriei 
ment*. Numai în principalei* cen. noastre, ne vom exprima hotărîrea 
trai Momești, Comănești, Bicaz, de a țpăra marii» noastre euce- 
Roman, Buhuși șl Vaduri, s-au riri, viața fericită a copiilor HOȘ- 
construit în acești ani 1.300 de tri', viitorul lor luminos.

din Capitală
tas*, de la întreprinderea Indus
tria Bumbacului, prof. Natali* 
Petrin, directoarea șcalij medii 
nr. 22 și gospodina Florie* A- 
Iexandru. Ele au vorbit despre 
drepturile largi d« care se bucură 
astăzi femeile, drepturi cîștigate 
prin lupta clasei muncitoare. 
Vorbitoarele au adresat femeilor 
din Capitală chemarea de a da 
la 3 fehruarie 1957 votul lor can- 
didafilor Frontului Democrației 
Populare.

în încheiere, adunare* a trimis 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn o scrisoare 
prin care femeile din Capitală 
îșî exprimă dragostea și atașa
mentul lor fată de partid și gu
vern și hotărîrea de a lupta pen
tru victoria tn alegeri a Frontu.- 
lui Democrației Populare.

a fost deschiși de 
Enescu. președinta 
Femeilor Democrate

Luni ***r*, a avut loc 1n sal* 
Ministerului Căilor Fer*t« o *• 
dunăre * femeilor din Capitală 
consacrată alegerii deputațitor 
in Mare* Adunare Națională de 
la 3 februarie 1957,

Adunare* 
tov. Stela 
Comitetului 
din R.P.R.

A luat cuvîntul tov. Elen* lor- 
dăcbescu-Lascu, membră a C C 
«1 P.M.R., secretară a comitetului 
orășenesc București *1 P.M.R. 
Vorbitoarea * făcut o amplă ex
punere asupra lucrărilor plenarei 
Comitetului Central al P.M.R. 
din decembrie 1956.

Au mai luat cuvîntul munci
toarea fruntașă Mari* Mibăi- 
lescu de la uzinele „Clement 
Gottwald", ing. Elisabeta Năs-



Decrete ale Prezidiului
Marii Adunări Naționale

Prezidiul Marii Adunări Națio, 
nale a Republicii Populare Ro. 
mine » emis un decret pentru 
organizarea pazei obștești în cș. 
tnune. ,

Paza obștească este organiza, 
tă de comitetele executive ale 
sfaturilor populare comunale, cu 
concursul locuitorilor din comu
ne și are drept scop menținerea 
ordinei publice și asigurarea pa
zei bunurilor proprietate de stat 
și a oricăror alte bunuri obștești, 
precum Și a celor particulare.

Printr-un decret al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a fost 
înființat Comitetul de Stat pen
tru Problemele de Muncă și Sa
larii.

Comitetul de Stat pentru Pro
blemele de Muncă și Salarii este 
condus de un președinte și este 
alcătuit dlntr.un număr de 
membri, desemnați de Consiliul 
de Miniștri dintre membrii gu
vernului.

Zilnic, noi tronuri cu grîu sovietic 
intra în țară

Zilnic tn stația C.F.R. Galați- 
Largș sosesc tn cadrul ajutorului 
economic pe care Uniunea Sovie
tică tl acordă țării noastre, 
printre alte mărfuri, Însemnate 
cantități de cereale. In zilele de 
26, 27 și 28 ianuarie au sosit aci 
800 tone de griu din cele 450.000 
ton* acordate ca tmprumut țării 
noastre de către Uniunea Sovie
tică.

In cele 6 șlle care au trecut 
de cînd au început să sosească 
din U.R.S.S. primele cantități de 
griu, prin această statie au in. 
trat în (ara noastră 1133 tone 
griu și 3.783 tone orz.

GrtuJ sosit din îndepărtatele ti 
nuturt ale Kazahstanului a fost 
depozitat în silozurile orașului 
Galați.

și francez".

VIZITE ALE PRIETENIEI
A. Zapotocky la Moscova(Agerpres)

Ciu En-lai în Nepal

IN EDITURA ACADEMIEI
R. P. R.

AU APARUTi

I l
Acad. AL. ROSETTI: „Lim- 

ba romină in secolele al 
XHI-lea - al XVI.Iea“.
— Contribuții la Istoria 

Umbli romlne literare tn 
secolul al XlX-lea, sub 
red. acad, Tudor Vianu.

Recepție la Ambasada 
U. R. S. S.

Ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, A. A. Epișev, a o- 
ferit luni seara o recepție in sa
loanele Ambasadei, cu prilejul 
vizitei în țara noastră a delega
ției comerțului din U.R S S. 
condusă de V F. Ulianov, loc- 
țiitor al ministrului Comerțu
lui al U.R.S.S.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

Oaspefi sovietici la Bacău
iljvltatia Comitetului Exe- 

"’ I ‘ ‘ ' ir ora-
Bacău tyni dimineață a so-

La .......
euțiv al Sfatului populai 
șuiul Bacău tuni diminei . _
sit la Bacău o delegație a comi
tetului executiv al Sovietului o- 
rășepesc Ufa, capitala Repu
blicii Autonome Bașchire din 
U.R.S.S.

Delegația este condusă de tov. 
Popkov Potap Emilianovicl, depu
tat tn Sovietul Suprem al R.A.S. 
Bașchiră, președintele Comitetu-

Iui executiv al Sovietului orășe
nesc Ufa.

La sosire oaspeții au fost tn 
ttmpinali de conducători ai orga- 
nelor locale de partid și de rtat 
precum și de numeroși oameni 
ai muncii.

Delegația Sovietului orășenesc 
Ufa va vijita orașul și roți- 
unea Bacău și va avea schim
buri de experiență cu conducăto
rii organelor locale ale puterii 
de stat.

Informații
Dumintcă au sosit tn Capitală 

Slavko Ian, directorul Teatrului 
de dramă dih Ljubljana. împre
ună cu sofia Vida Ian, artistă, 
profesoară la Academia de artă 
dramatică din Ljubljana

ne vizitează 
Institutului to- 

• culturale cu 
lua contact cu

Oaspeții, care 
țâre la Invitați» In 
mia pentru relațiile 
străinătatea, vor Iui 
oamenii noștri de teatru pentru 
schimb d* experiență.

★
Duminică a părăsit Capitala 

delegația de medici sovietici con
dusă de prof. dr. Ekaterina Vjș- 
siukova. care a vizitai Institutul 
de geriatrie șl a făcut un schimb 
de experiență cu medicii romhti.

La plecare delegația a fost sa
lutată de prof, dr. I. Țurai, loc
țiitor al ministrului Sănătății, 
membru corespondent al Acade- 
miei R.P.R., dr. Ana Aslan, di
rector ai Institutului de geriatrie, 
de medici și cercetători științifici 
din cadrul institutelor Academiei 
RP.R.

neasa, tov. Marcel Popescu a fost 
condus de tovarășii: Ana Toma, 
prim locțiitor și N. Anghel. loc
țiitor al ministrulyi Comerțului 
Exterior. M. Crobami. prețedm. 
tele Camerei deC ța R.P.R-
precum fi «ope-
nori a; __ Cofflerțtf-
Exterior ș: ai Camerei d* Contort 
* RP.R

A lost de față A. P. E.-amin. loc 
țiltorvl reprezentantului comer
cial al U.K S.S. la București.

★

Ia amiază s-a deschis tn

IjMTkE... fumători
„Soldaiu.1 american ar ff tn mat mare siguranță dac/ nu of 

fi flancat tn Orientul fllijtpciu și Apropiat de soldatul englez 
(Din recentul discurs al lui Dulles).

Luni a părăsit Capitala plecînd 
spre Moscova, tov. Marcel Popes
cu. ministrul Comerțului Exterior 
al R.P.R., pentru definitivarea 
schimbului de mărfuri pe anul 
1937 intre R.P Romtnă șl 
Uniunea Sovietică.

La plecare, pe aeroportul Bă-

Luni _
Capitală o. expoziH* a industriei 
de ceasornic* a R. Ctohoalqvace. 
Iu standurile expoziției sini ex
puse ceasuri electrice de precizie, 
tehnice și cronometre sportive.

La deschidere au fost de față 
reprezentanți al Ministerului Co 
mertului Exterior și Camerei de 
Comerț a R.P R.. al Ministerului 
Căilor Ferate, Ministerului Poș- 
telor șl Telecomunicațiilor și ai 
unor mari întreprinderi Industria- 
le din Capitală.

A fost de față dr. Ivan Rohall 
Jllkiv. ambasadorul R. Cehostova 
C*( ' ~

Expoziția va ti deschisă timp 
de ' ’ ’ *"~
tei 
di*

la București.

10 zile In localul reprezentan- 
comerciale a R. Cehoslovace 
str. Oțetari nr. 2.

(Agerpres)

MOSCOVA 28 (Agerpres). - 
TASS transmite: Președintele 
Antonin Zapotocky și ceilalți 
membri ai delegației Republicii 
Cehoslovace care se află In vizită 
oficială la Moscova, au vizitat 
la 28 Ianuarie. Stadionul Castrai 
„V. I. Lenin* din Lujniki

Președintele Republicii Cri o. 
slovace s-a interesat de felul* In 
care s-a desfășurat construirea

KATMANDU 28 (Agerpres).- 
Chin* Nouă transmite : La 26 ia
nuarie a avut loc in piața centrală 
din Katmandu, eapitala Nepalu. 
Iul, un miting In cinstea premie
rului Chi En-lai, Ia care au par
ticipat 30.000 de locuitori di» 
oraș.

Apariția Ia tribuni a premiero- 
lui Ciu En-lai și a locțiitorului 
premierului. He Lun. a fost pri
mită cu aplauze furtunoase.

In cuvlntarea sa. Ciu En-lai 
ți-a exprimat speranța că PiâU

orașului sporturilor, de condițiile 
care s-au creat pentru sportivi și 
spectatori.

Tineretul a făcut o primire en
tuziastă oaspeților care au privit 
din loja centrală a Paietului 
Sporturilor, meciul echipelor 
feminine de basket „Burevestnik** 
(Rostov-pe-Don) și ..Dinamo" 
(Kiev), care participă la campio
natul L’.R-S S.

tenia dintre Nepal și China va 
fi veșnică ca munții Himalaia. Îmi 
exprim spetanto. > *po* •*. că 
ce!» două țări ale noastre vor 
merge întotdeauna Împreună 
acțiunea de menținere a oscii 
întreaga teme și de întărire 
prieteniei dintre popoare.

Seara, primul ministru a! Ne
griului. Acerria. a rietî» o re- 

Ciu 
Eiulai »i ut Jc^iitqrului premie, 
rA, Ne l'JT | V

in 
m
a

cepție In cinstea premierul

G. K. Jukov în India
DELHI 28 (Agerpres) — TASS 

transmite: Vizita mareșalului
Uniunii Sovietice. G. K. Jukov, 
1* India, se desfășoară Intr o 
atmosferă de prietenie crescândă 
indiano.sovietică Opinia publică 
din capitala Indiei și presa in. 
diană acordă multă ateație vizi
ta' mareșalului G. K. Jukov.

Festivitățile car* au avut toc la 
26 ianuarie cu prilejul zilei re
publicii. au continuat la 27 ia
nuarie.

Dimineața. G K Jukov a par
ticipai la tndhionzla adunare a 
organizatiDor aKtaro . sportive 
care a avat loc pe stadionul din 
Deltei

In după, amiaza aceleiași zile. 
G K. ăskcv a partiapat la săr
bătoarea dansului popular Indian 
care a avat ioc pe stadionul na. 
penal din Deltei.

la seara zTei de 27 ianuarie. 
G K. Jukov și persoanele care il 
însoțesc au plecat ca na 
special la Dehrsdcn.

tren

G. Marosăn despre 
unele probleme politice 
și economice ale Ungariei

►

I

I 
I
I
I
I

i
i
i
I
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Lupta de clasă
SUMAR ianuari» 1957

EDITORIAL: Hotărlri Importante pentru consolidarea fi dez
voltarea cuceririlor socialiste ale poporului.

A. RUMEANf'EV: Realitatea socialistă șt „teoriile* tovară
șului £. Kardel).

SILVIAN IOSIFESCU: Probleme actuale tn cercetarea mof 
teniril literare.

I MANEA, S. VERONA: Contradicțiile imperialiste din O. 
rientui Mijlociu și „doctrina ^isen/ower“.

VIAȚA DE PARTID
E. SZANTO; Munca In mase — principalul In actiaitaiea de 

partid.
Cu privire la reducerea numărului de adundrl și ședințe 
și imbunăUlirsa planificării muncii organizațiilor de partid 
din întreprinderi și instituții.

AL. GO LI AN U: Reducerea prețului de cost In discuția uie- 
miștilor.

A. CHIROȘCA: Cooperativizarea agriculturii tn comuna Mt- 
năstirea.

I MITRAN; Clnd Ișt fac loc atitudinile de „guri,cască“. 
GH. CALIN: O problemă de educație partinică.

DIN EXPERIENȚA CERCURILOR DE ECONOMIE 
CONCRETA

Ing. M. P1SLARU: Tematica, strlns legată de problemele 
oroducției.

MARIA CIOCĂNEA : Experiența noastră.
INFORMAȚII.

SCRISORI CĂTRE REDACȚIE
GAL IULIU: Sprijinirea fi dezvoltarea inițiativei locale In 

conducerea industriei
Ing. V. ȘANDRU, ing. S. SEGAL; Pe tema conducerii mai 

sinuBre și mai operative a industriei.
RĂSPUNSURI LA (NȚREBARILE CITITORILOR

ți. D STERI AN . Despre centralismul democratic tn condu
cerea economiei.

— Cu privire la discutarea In adunările organizațiilor de 
buză a cererilor de primire in partid.
Arș d-eutul un membru al comitetului orășenesc de partid 
să fie ales in prezidiul unei adunări generale a organiza
ției de bază și să ia fuutntul In ședință?

ne. Cum se cunstituia si ce atribuții statutare au comitetele d» 
partid orășenești de subordonare raională ?

NOTE
I. BORDEIANU.: Clteva probleme ale literaturii de populari, 

zare a științei și tehnicii.
GR BOTOI : Despre unele lecțti pe teme economice expuse in 

fața propagandiștilor.

A apărui nr. 1

BUDAPESTA 28 (Agerpres) - 
După cum transmite agenția 
M.T.I., la 27 ianuarie a avut loc 
in orașul Pecs un miting al oa
menilor muncii organizat de Co
mitelui regional din Baranva al 
Partidului Muncitoresc Sorii'»:. 
Ungar, tn cadrai ntităigo'aî a 
luat curta’.si ministrul ie stat 
Gyorgy Marcsaa membra ai Ca- 
mitei».ri executiv provizorie ai 
Partiduiai Mandtoresr Soda' st 
Ungar care, intre altele s-a reie- > 
rit I* grentlț-.le economica care 
au test presocate de ever urca
tele ce au urmat după Z3 <atoo>- 
brie. ‘ I

Noi constrain sccialismil * 
continuat Marosan. ținind seama 
de experiența lagărului socialist 
inlentațienal și de partiailarM- 
țile condițiltor economice ungare 
N*i nu spunem că cunstnrim to- 
cialismnl „dup* moda ungară*, 
ci declarăm că in construire* so
cialismului |i»em seama de parti
culari utile vieții economice unga
re, fără a ne legăna in iluzii Nu 1 
ne lăsăm atrași de nici * teadiafă 
de a copia pe cineva, dar ținem 
seama de experiența lagărului so- 1 
cialisț internațional. Fără această 1 
experiență, socialismul nu poate 1 
ti caaauuit asedieri ■ ,4

In legătură cu recenta „proHe- va 
mă a scriitorilor*, Gyorgy Mam. 
san a spus intre altele că. săpȘ- 
mini de.a rindul 
teptat cu răbdat 
sa-Și schimbe_________—
numai o parte din scriitori apre
ciază Just situația reală, ceilalți 
continufnd activitatea de ațițzre 
Knpotriva democrației populare Și 
a lagărului internațional al so- .. _ „______
cialismuhil „Dat fiind că aceștia *“»»ur*tori ai ordinet 
au considerat atitudinea conci
liantă a guvernului drept o ma
nifestare de slăbiciune, guvernul 
a întreprins împotriva acelor 
scriitori care au participat la tul
burări. măsurii* car* se impu.

Beau. Intr.adevăr există scriitori 
care phiă ieri eran laureați ai 
premiilor Kossuth șt ai altor pre. 
mH, iar astăzi se află ia servi, 
ciul imperialiștilor*. Ia legatară 
cu aceasta probtomâ. Marosaa a 

rev»to!k>ra.- 
’■ 1Mf*r v*

de arotor tata- 
ror scrătcritor și ziariștilor care 
siajeac iawrcsetor ca adevărat 
papara și tara construiesc so- 
ciahaaoL Dar aici aa ajular ac 
va ii acordat scriMarilar care îm
părtășesc vederi coatrarevriaf»- 
nare, națnculiste, șevniste zei.-. 
teaca și s: c-aarjheze. Nea dorito. 
a sous Marcsaa, să asiguram 
n-axaanm de toertate și laacrăta- 
ritor dia presă. Dar aceasta ti. 
bertate trebuie să crească pe tere- 
na( deaaocra-iei populare. Ea tre. 
tenie să stoymsca iaterese sr *•_ 
parafei angar și cauzei saciaiăs. 
mid al

Reaeainda.se Ia ehesSene* șco
lilor saaperioar». Mzrosan a «nb- 
liniat ca statal ^enrocrat-popplar 
nu numai că asigură, dar stimu
lează ea toate forțele dezvoltarea 
științei. Tineretul studențesc tre. 
baie educat în spiritul marxism. 
leninișanului: de aceea, in insti- 
■atoie de Invăfămlnl supertor «e 

studia ca și pină acum 
Msm. leninismul Guvernul 

__________ , ete^^re* fe*tfri^
1 guvernul a ag- VțceJmpngWri t

au * ■_____ _______
ordine și disciplină, a declar*! 
Marosan. să nu se mire dacă gu
vernul va proceda și cu ei tot 
așa. cum a procedat și cu ceila'ți

Iii

ii.
find să tulbure această

Vietnamul

ÎNCHIDEREA 

socistăților de asigurare 
engleze și franceze 
din Egipt

CAIRO 27 (Agerpres).
TASS transmite: După cum re
latează presa, în conformitate cu 
noua lege cu privire la trecerea 
in mliniie egiptenilor a băncilor 
și societăților de asigurare, Kai- 
sun, ministrul Finanțelor al E- 
giptului, a dispus închiderea ta- 
turor societăților de asigurări en
gleze și franceze care au funcțio
nat fn Egipt și care au fost se
chestrate in momentul dnd a în
ceput «gresiunea znglo-lraxo- 
iaraeliană împotriva Egiptulm.

Ziarele scriu că aceasta d.«po
ziție se extinde asopru a 64 de 
sprietăți er.jiez» și franceze care 
vor fi trecute sute aAafnistrarea 
a nouă societăți egipte* de asi
gurări.

L3 țdjsSr

glE

0^

— Feriră mai incită siguranță, laafi-vă tălpășița de aicil Desen de NELL COBAR

ACORD ECONOMIC
sovieto-birman Relațiile de prietenieI

sovieto-egiptene
se dezvoltă continuu

sovet-re. Și

tr T- Mz-
Caortetulai

CAIRO 27 (Agerpre»). — 
TASS traasnre - La 2* ianuarie, 

i rireedretel* Bagublîqi ^gțpt.
Gamei Ab<to> Natser. a vizitat 

. expozitLa iadaatrtol* sovietică
- ' r: :•

Preșe-rinte'e Ktsser a exami. 
>nat <s deosebit interes expoziția, 
i oprindu-se timp îndelungai In 
1 :ața multor expmaăe and* a pri
nt'! expirații detailate ia toate 

^i-'t^e=lto care 0 ateresao . 
*_2_' • * apo.’iîiei. L G. 
IBOfeȘAXOS - *1 mrris-

traiai Caaaer- ui Exter ior ai 
; U R S S_ a comanicat președtn- 
' telri Nasrer că guvernul sovietic 

a teeter I ca dspa leren:r.area ex- 
poaittei să rewrite tâ dar gsver- 
■risd egiptean o raare «.rte * 
rr*—atz'or — aatosacăle și 

, tractoare rraș-ni agricale șț ru
tiere. motoare etoctrtoe, utilaj 
extil și sanitar, msti-samre op- 

txe. aparate de cnematograf.
Btrfai *

Spioni englezi 
arestați la Budapesta

BUDAPESTA 27 (Agerpres).- 
După cum anunță Ministerul A- 
facerilor Interne al Ungariei, in 
urma unei declarații primite din 
partea populației, la 17 ianuarie 
1957, organele ministerului au a- 
restat pe cetățenii englezi R. 
Cooper, K. Lord, B. Lord și D. 
Cripps. Asupra lor s.au găait 
acte false, eliberate chipurile de 
comandamentul militar sovietic 
din Budapesta, și datate 12 no
iembrie 1956.

Din cercetările efectuate a 
reieșit că Cooper este colabora
tor al serviciului de spionai mi. 
litar englez, iar B. Lord a «er. 
v>t in politia militară a armatei 
engleze

S-a dovedit de asemenea că a- 
cești oameni aduceau scrisori din 
partea membrilor așa.zisului 
„oomițet studențesc revoluțio
nar". refugiați în Anglia, adre
sate membrilor acestui comitet, 
rămași la Budapesta. Cei ares
tați gveau sarcina să stabilească 
o legătură între aceștia Conform- 
depozițiilor lor el urmau să 
stringă informații despre arma
tele ungară și sovietică, precum 
și despre situația politică și »co. 
nomică din Ungaria.

Ca ce s-a îndeletnicit NIXON 
in timpul vizitei în Earopa 

BERLIN 28 fAgerpres). - fi c-a aautna »re*>ocr*cx- 
d-a Mânc-eu al zgee-’e A.D.X, 
am s-au aflat asanase Ir ezi- 
tină eu t/utot-re;* pe cure te-a 
ia* vieeoreșeainieie Ntaa» -s 

vizite: sa to iz Esros* la 
*ț:rșital asafe» trecut Xăau» a 
făcut pregătiri pentru canvrea rea 

-conierioțe ecrozere* a eoo- 
tța/evoiuțioaarilar asgurl

La Munchea. rmalezză cnrus- 
poodeatui, Nixan, Lasou: de ixx. 
basadoral Statotor Unite Itt Aus
tria, Thomson, de ambasadorul 
Statelor Cs» ia Reoobiica Fe
derala Germana, Couart, și de 
axnăod antal 'orțdor terestre 
«zericane in Europa, Henry Ho
les. s-au întilnit cu reprezen
tanți ai guvernului Adenauer «i 
a tes-'ezeitanu ai azgatozaU-tor 
de emrgranți unguri. La tratative 
au participat miniștrii guvțrmfit 
de la Bonm Brentano și Sthră-, 
WerjgM' -’li: h»rthyști t»st“ 
ș Andras Xaka, precum și I 
țr *M»fn;st;u al Ungari** 
ducătorul rezcWur.:: ungare diu 
străinătate — Ferenc Nagy, che
mat special din S.UJL i aczs' 
scop. Principalul «obiect a! tra
tativelor a fost crearea unui soc

I centru de conducere al emigran-

Dr-

iîT

r’xdi

-----------' membru al O.N.U. 
numai după unificare 

- SCRISOAREA LUI FAM VAN DONG ADRESATA MEMBRI.
LOR CONSILIULUI DE SECURITATE AL O.N.U. $1 PREȘE

DINTELUI ADUNĂRII

HANOI (Agerpres). — China 
Nou* transmite: La 25 ianuarie 
Fam Van Dottg, ministru! Afa. 
cerilor Externe al Republicii De
mocrate Vietnam, a adresat re
prezentanților țărilor-membre 
ale Consiliului de Securitate al 
O.N.U- precum și președintelui 
Adunării Generale a O1N t). o 
scrisoare în care cere respinge
rea cererii autorităților din Viet
namul de sud cu privire la ad
miterea Vietnamului de sud tn 
Organizația Națiunilor Unite In 
scrisoare se spune: „Conside
răm eă cererea autorităților din 
Vietnamul de sud cu privire la 
admiterea Vietnamului de sud în 
Organizația Națiunilor Uaits 
este contrară spiritului acordu
rilor de la Geneva din anul 
1954 cu privire la Indochina și 
mai ales spiritului și literii De. 
claraiiei,, finale a conferinței de 
la Geneva cu pțivtire la Indochi
na din 21 iulie 1954".

In scrisoare se subliniază că. 
potrivit paragrafului 6 al acestei 
Pecțprațți fipiala, „Vietnamul de 
sud nu poate fi considerat ca un 
stat aparte șt, în consecință, este 
evident că nu poate deveni mem
bru al Organizației Națiunilor 
Unite". Cerîmd ca Vietnamul de 
sud să devină membru al O.N.U.

GENERALE A O.N.U. — 

autoritățile Vietnamului de sud 
se contrazic ele InșHe „deoarece 
au aprobat comunicatul final al 
conferinței de la Bandung al ță
rilor Asiei și Africii, tn care se 
arată limpede că Vietnamul poa
te deveni membru ai O.N.U. nu
mai după unificare*.

Poporul vietnamez, care nă
zuiește spre pace și colaborare 
internațională, se spune în con
tinuare tn scrisoare, dorește fier, 
binte unificarea grabnică a pa
triei sale pentru a-si aduce con
tribuția Ia lucrările Națiunilor 
Unite ca stat-membru ai O.N.U.

In scrisoarea sa ministrul de 
Externe al R. D. Vietnam sub
liniază că acțiunea autorități- 
lor Vietnamului de sud au drept 
scop permanentizarea scindării 
Vietnamului. „O asemenea acțiu
ne constituie o nouă manevră 
care are același scop ca și refu
zul de a organiza o conferință 
consultativă cu reprezentanții 
guvernului Republicii Democrate 
Vietnam, In cadrul căreia să se 
discute problema alegerilor ge
nerale tn vederea unificării țării, 
tn conformitate, cu acordurile de 
Ia Geneva, cu privire la Indo- 
china*.

teaa și urmărește întărirea corn, 
tiuuă a prieteniei mereu cres
cânde Intre statele noastre.

In cuvlntarea d« răspuns, pre
ședintele NASSER a spus: „In 
nmurie poporului egiptean mul. 
lumesc poporului sovietic pen
tru acest gest care dovedește 
dezvoltarea relațiilor de priete- 
■t* latre Egipt și Uniunea Sovie
tici Vrem e ____ X ’
să se întărească și să se 
votle*.

După aceea • avut loc o 
rerbire prietenească între 
ședințele Nasser și miniștrii 
l-au însoțit șl I. G. Bolșa- 
tarv. locțiitor al ministrului Co. 
«erțultri Exterior al U.R.S.S., 
E. D. Kiselev, ambasadorul 
L’JLS.S. în Egipt. S. S. Nikitin, 
reprezentantul comercial al 
U.R S S , și D. G. Borisenko, di
rectorul expoziției

_ Părăsind expoziția,președintei*
■: ~ - -■■■—■- -• z-g e—. Xâsser a scris următoarele în 

i “ • - ; 1 : „Sint foarte
Hk> - -- ~
vor _________ ________ __ __
te actianâ de restabilire^'eco- lat de —tulț 'progres ^pe care 

« Batioaale distruse , z- 1-ăm văzut in toate domeniile 
gresori in timpul ti»i*l_ '
militare. Acest act al guvernului 
soriezfc coastiteie • doved* * 

ggy»rnt^i*• *’£*'* S1.ohl&K**.•-.-«
Se.- st: a popoare .’T UmonH prieteniei tntr» cele două țări ale 
Sovietice fată de poporul egip- noastre*.

nea

ca aceasta prieteni*
i dez.

con. 
pre
care

*a etparate « ;•**<« «e jhccuros da pirita făcută la expo. 
toJcsf nwtoti egăle-n rit * fu*ă din Egipt Sint incin-

•O! ‘ ,de a- ilJtm răi
rtsrfr vieții Sp«r di această expoziție 

va contribui la lărgirea schimbu
rilor comerciale intre Uniunea 

‘ ceea ce va
duce la o și mai mere întărire a

noastre*.

„Euratom“ în impas
BRUXELLES 28 (Agerpres) 

?.:i "e : * ■.ra'a’ive. mi- 
nișfrh de Extern* ai Franței Ger- 
mzaci occidcatato. Italiei, Bel. 
g-el O'aadei și Lezeanburgtitai, 
lctme ;i la ron erința de la 
3raxelles au ajuns la condurii 
ca textele tratatelor privind •)*. 
gzmzztez „pielii comune" și a 
.JEsretoereloi* (comunitatea ato. 
m ei eeraeeanăl au pot fi pase 
încă la nonei tn forma definiție*. 
Astiel eă aa fixat o nouă reu- 
ntw xstm data de 4 februarie..

C* tot epttm.smul afișat de 
dreumstanU de mtntetrnl de Ex
terne belgian. Paul-Henei Spaak.

unul din inițiatorii acestor pro. 
iecte, mtr-o convorbire cu zia. 
riștii a admis că „In general mai 
tint numeroase greutăți ce tre
buie depășite**, fără a da preci. 
zări In ce constă aceste greutăți. 
Corespondenții de presă șl obser. 
vaterii politici de la Bruxelles 
au transmis lasă numeroase in
formații asupra divergențelor de 
vederi dintre guvernele celor 
șase țări, divergente de fond 
care tn bună parte s-au mani
festat thcă de la Inițierea proiec
telor „pieții comune* șl „Eurato- 
mului*. ta urmă cu circa doi ani.

KOMENTABIIy
t

MISTER SANDYS
Șl ECONOMIILE

I

I
i

î

I

Duncan Saadys, care este 
Mul ministru al Apărării din 
■oul guvern al noului prim- 
■ inistm MacMillan, șLa 
luat zilele trecute zborul spre 
Washington.

Cu puția timp înainte, el 
fusese însărcinat să reorgani
zeze armata Și să realizeze 
economii ia domeniul cheltuie
lilor militare. Cum vizita sa 
In S.UA. nu e străină de a- 
cest lacra, mister Sandys a 
declarat pe aeroport ziariști
lor: „Nu intenționez să fac 
economii decit cu acordul Sta. 
telor Unite**.

Daca-i așa, apoi contribua
bilul englez o să fie nevoit 
să-și deschidă larg buzunarul, 
ca să intre pină la fund mina 
lui mister Sandys-.

VOCEA STAPINULU1

Insula Okinawa este o co. 
lonie americană. S-ar părea 
că localnicii ar trebui să fie 
in culmea „fericirii** că Wa
shingtonul le-a tăcut favoarea 
aă-i subjuge. Totuși — ce lip. 
să de recunoștință 1 — locui
torii Okinawei nu manifestă 
nici o bucurie in acest sens. 
Ba, am putea spune, dimpotri
vă. Cu toate străduințele la.

căzilor recrutați pnntre băști- 
nași de a nu sc face de ria 
iată de stâpiai. populația in
sulei se opune coton ia I iști tor. 
Una din manifestării* recente
ale acestor opoziții a fost a- 
legerca Io postul de primai 
al orașului Naha (cel mai 
importam centra de pe insu. 
la) a lui Kamejiro Senaga, 
președintele partidului popular 
din Okinawa, cunoscut luptă
tor anticolooialist

Desigur că un astfel de 
primar nu-i de loc comod pen
tru stăpinl Trepădușii okina- 
wezi, care trăiesc din oasele 
aruncate de la masa america
nă, s-an grăbit să protesteze 
împotriva alegerii Iui Senaga. 
Astfel. Mormasu Tomihara, 
președintele celei mai mari 
bănci de pe insulă (bancă la 
care americanii au multe ac
țiuni), a declarat că „orașului 
Naha nu I se vor mai avansa 
bani din cauza situației schim
bate* Tot din acest motiv au 
demisionat mai mulțt consilieri 
comunali.

Faptul că poporul și-a dat 
votul lui Senaga, n-are nici 
o importanță pentru lacheii 
americanilor. Pentru urechea 
muzicală a acestora, vocea 
de... aur a stăpinului e mai 
aproape și mai dulce deelt 
glasul poporului.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
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Demisia lui J. Connant
WASHINGTON 28 (Agerpres). 

—Agenția Associated Press a. 
nunți că președintele Eisenhower 
» acceptat demisia lui James 
Connant, ambasadorul Statelor 
Unite in R.F. Germană.

înainte de a fi fost numit ca 
ambasador la Bonn, Connant a 

comisar al S.U.A. in 
occidentală. Connant 
asemenea membru al 
pentru cercetarea ac. 
antiamericane**.

fost înalt 
Germania 
a fost de 
„Comisiei 
tivităților

BUDAPESTA. La 28 ianuarie 
la Budapesta a fost dată publi- 
tității o declarație oficială cu pri
vire la tratativele dintre Parti
dul Muncitoresc Socialist Ungar 
și Partidul Comunist Italian.

: PEKIN. La invitația guvernu
lui Ceylonului. Ciu En-lai, pre
mierul Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Chineze, va face 
9 vizită de prietenie !n Ceylon 
Îitre 31 ianuarie și 6 februarie 

957.

MOSCOVA. La 28 Ianuarie a 
sosit la Moscova Marcel Popescu, 
ministru! Comerțului Exterior al 
Republicii Populare Romine, pen. 
tru tncheierea tratativelor cu pri
vire la schimbul de mărfuri pe 
1957 Intre U.R.S.S. și Republica 
Populară Romtnă.

HAGA. La 27 ianuarie a avut 
loc la Flissingen, predarea către 
Uniunea Sovietică a navei elec
trice Diesel „Angara", construită 
de firma olandeză ..De Shelde", 
m urma unei comenzi sovietice.

ATENA. G. E Cebotarev în
sărcinatul cu afaceri ad-interim 
al U.R.S.S. în Grecia, a organi
zat vizionarea în avanpremieră a 
filmului sovietic consacrat vizi
tei delegației parlamentare a 
Creciej țn U.R.S.S.

Parlamentarii greci au acordat 
o înaltă prețuire filmului sovie
tic.

LENINGRAD. La 27 ianuarie 
la Ermitajul din Leningrad a avut 
loc deschiderea festivă a expozi. 
ției „Arta plastică în R.P.R.". In 
cele II săli ale expoziției sînt 
prezentate peste 160 de lucrări da 
piețură, sculptură și grafică sera, 
pate de 35 de artiști plastici ro- 
rttîni.

„Scînteîa tîneretuîui"
29 ianuarie 1957 pag. 3-a ’
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PRIVILEGIU AL BURGHEZIEI sIERI
BUN AL MASELORAZI

T
Șuturi 4955

sucomba de o îndrăzneala ; 
tit. in urmă cu 20 terenuri

»

De ce sportul

Șl tn trecut, tn Romtnla existau talente. Poporu' 
nostru a creat șl pe vremuri valori sportive de 
care, și tn zilele noastre, ne amintim cu profundă 
dmpatie. Este lesne de înțeles de ce, după atîția 
ani, tresărim emoționați atunci ctnd auzim de nu
mele unui Toma Aurel, Petrică Răduleecu sau 
Toszer iosif. Din păcate Insă aceștia erau doar 
Cîțiva. Creșterea masivă a fruntașilor sportului ro- 
mînesc era îngrădită datorită condițiilor vi- 
trege hărăzite țn acei ani mișcării sportive de 
către vechiul regim capitalist. Presa vremii con-

sta- 
deplora-

semna
rea 
bili In care se 
zbate» sportul 

nostru. „Nu avem un stadion — scria ..GAZETA 
SPORTURILOR- din 1 octombrie 1937 —core să 
deservească tn orice timp progresul sportului ro- 
mlnesc".

Lipsa acută de baze a lăsat o pecete adtncă. ne
fastă asupra mișcării noastre sportive. Dar cine 
erau interesați pe atunci să construiască un mare 
stadion sau o sală de sport ? Alde Gabriel Ma
rinescu et Co., care și așa erau mulțumiți de ve
niturile ce le realizau din sport, fără sd fie ne- 
volți să mai investească capital In alte lucrări?! 
ttGazeta sporturilor** scria mai departe: „Se a- 
propie iarna. Toate sporturile vor intra deci tn 
șomaj. Și chiar tn cursul verii. Rugblul este obli
gat să-și ttnjească existența departe, la șosea. 
Atletismul are foarte rare ocazii de manifestare. 
Notația este obligată să-și transporte existența de 
la uri bazin la altul. Iarna, tn lipsa unui bazin 
acoperit, sucombă**.

Ținerii care au crescut șl s-au formai tn anii 
regimului nostru nu au, firește, de unde si știe 
asemenea lucruri. Ei știu să meargă la bazinul 
acoperit de la Floreasca ori din Cluj să se dezbrace 
in cabine confortabile, să se antreneze la o tem
peratură de plus 30 grade Celsius, In timp ce a, ard 
este un ger de ,^rapă pietrele**.

Un boxer romîn. campion olimpic ? Acest gînd. 
' • • - — intr^adevăr uluitoare. era 9oco-
_ . ...____ _____ ) de ani. o curată nebunie. Ce-i 
drept, nu prea se găseau la tot pasu: astfel de 
gînditori cutezători. Astăzi. însă, ana fi prea mo
dești dacă gîndurile nu s-ar avîma, pretențioase, 

spre cele mai înalte culmi sportive Și avem de( 
ce I Mai ieri, la Olimpiada de la Melbourne, boxul 
rominesc a fost reprezentat cu cinste de patru 
pugi’.iști: unul a cîștigat medalia de aur. doi1 
medalii de argint, iar al patru’.ea — de bronz Așa 
dar. boxerii romîni au demonstrat în lumea boxu
lui amator clasa lor avansată. Și ei nu sint s:n- 
gurii pugiliștî valoroși. Se poate vorbi de o ple
iadă renumită de boxeri. Pe lingă activitatea pro
fesională, fiind iubitori ai sportului cu mănuși, ei 
au posibilitatea să se ocupe de sportul preferat.

1937. Un an care pentru masele de tineri sportivi nu spune 
mai nimic. Miile de tineri fii ai oamenilor muncii erau înde
părtați de sport. Doar odraslele burgheziei se bucurau de pri
vilegii. In lumea sportului bintuia profesionismul.

1956. Anul cu cefe mai insemnate succese ale tinerei mișcări 
sportive din R.P.R. Am intrat în noul an cu am'ntirea succe- 

iselor. a victoriilor strălucite de la Olimpiadă. Care este secretul 
acestui salt uriaș față de tre
cut ? Faptul că sportul a deve
nit un bun al maselor, faplul că 
milioane și milioane de ti

neri au asigurate condiții pen-
J tru a practica sportul

Puteau oare boxerii romîni, în trecut. 6ă se 
bucure de atiti glorie ? Firește că nu 1 Lupta cu 
viata nu le dădea timp și pentru box. Multe talente 
s-au pierdut. Orînduirea capitalistă le poartă 
conștiință I A- 
ceastă pro
blemă era de
seori ridicată 
tn presa din trecut. Iată, de altfel, ce scria ziarul 
„Sportul Capitalei4* în numărul 6ău din 27 februa. 
rie 1937, la rubrica — bine intitulată de data a- 
ceasta — „Shooturi": „Numai cu meseria de bo- 
xeur nu s-a putut trăi niciodată pe meleagurile 
noastre, mai cu seamă astăzi cînd pugilismul ro
mi nesc suferă de reumatism acut".

„Reumatismul acut" al sportului profesionist de 
pe vremuri din țara noastră a căpătat astăzi, în 
țările capitaliste, proporțiile unei adevărate artrite.

Sportul 
. talist 

șit de 
sionism, 
de tot ce 
mai nobil 
matorismul — 
tinde spre an
chilozare.

Reumatism— 
anchiloză, a- 
cesta este dru
mul profesio
nismului, cu 
care se face 
astăzi mult ta
paj în occident ’

P.e

ShootuîSi
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Nici măcar 
o privire...

Ziarul „Sportul Capitalei* re 
lata In anul 1937 ci ..din 9000 
de țcoiarF pe care-i pasionează 
fottialul, pumai 300 vin dumi. 
ni:a Ia match*. Nid ' de-p.-ivi; 
măcar nu aveați posibilitate. Pe 
atunci nici că se punea problema 
de a se crea elevilor condiții op 
time penlru practicarea sportului

Cită deosebire fată de timpu
rile noastre de astăzi cînd, chiar 
stadioanele sint puse la dispozi
ția elevilor nu numai pentru a 
viziona manilestatii sportive, ci 
și pentru a practica ramurile 
sportive preferate. In vara anu
lui trecut stadioanele Republicii 
..23 August*, bazinul Dante 
Gherman au găzduit centre de 
pregătire a copiilor, la diferite 
probe atletice și de natație. Nu 
trebuie să uităm că. cu prilejul 
acestor concursuri s-au eviden 
țiat mulți elevi printre care Gri- 
gore Marinescu In vlrstă de 15 
anj care a sărit 1.80 m. in inăl 
time sau Iordan Gerafim. care a 
aruncat greutatea la 11.95 m. La 
ștrandul Dante Gherman tn zi 
lele țălduroase. peste 2000 de co
pii au învățat să iooate. Cei mai 
buni au fost aleși ca să-și desă- 

, vlrșeasci pregătirea la bazinu' 
acoperit de Ia Floreasca. Mulți 

i dintre copiii care fac astăzi pri 
‘ mii pași pe terenurile de sport s. 
, vor număra desigur printre cam- 
pionii și recordmanii țării noas- 

I tre.

Domnișorii spilcuiți 
cochetau...

Cine erau cei care făceau sport 
pe vremuri ? Această Întrebare 
primește răspuns chiar din sim. 
pla lectură a colecției ziarului 
..Sportul Capitalei" din 1937. In 
numărul 483 din 4 iulie, tn evan- 
cronica la cursa nautică pe Du. 
nare, se precizează In mod de
magogic că scopul competiției 
este..........propaganda sportu’ui
nautic". Ce trebuie să înțelegem 
prin această „propagandă* din 
moment ce ia întreceri parti- 
cipau doar un număr restrins 
de concurenți și aceștia erau 
doar dintre cei de „sus“ ? Pu
teau oare participa munci
tori ? Nici pomeneai» I Ine. 
inte de toate, pentru a concura, 
era nevoie ca fiecare să aibă 
ambarcațiunea sa personală. Și 
cine avea ambarcațiuni ? Dom. 
nișorii, fiii exploatatorilor, care 
nu luptau pentru culorile vreunui 
colectiv sportiv, ci doar pentru 
amorul lor propriu, pentru a fi 
la „modă". Asta In timp ce a. 
devărațil Iubitori ai sportului, 
se mulțumeau doar cu... privitul.

Ciți erau cei care luau startul, 
de pildă, in caravana nautic» 
pe Dunăre, in anul 1937? Un 
număr restrins : 10—15 concu
renți:

In cursa de mare fond pe Du. 
năre din anul trecut au luat 
startul peste 150 de particlpanțl 
Dar acesta nu este singurul 
exemplu.

„DEPLASĂRI"...
Greutățile întîmpinate în tre

cut de sportivi, aflați la che
remul patronilor de cluburi, a- 
tingeau proporții greu de înțe
les în ziua de azi. Deplasările 
peste hotare se făceau prin 
constrângerea sportivilor care 
erau siliți să facă diverse sa
crificii bănești, în dauna traiu
lui, și așa mizer. Ziarul „Dimi
neața" din 1 ianuarie 1937, re
lata sub titlul „Turneul. Sta
diului Romîn în Franța** ur
mătorul fapt plin de semnifi
cație : „Dacă aducerea echipe
lor franceze la București este 
astăzi aproape imposibilă, dată 
fiind situația precară a clubu
rilor .noastre din punct de ve
dere financiar, — rugbyul ne- 
realizînd nici un fel de venit 
cluburilor — nu același lucru 
este cu deplasările. Toți jucă
torii care se deplasează con
tribuie cu o cotă pentru spe
zele de transport, pe cînd la 
aducerea echipelor străine la 
București, nu contribuie ni
meni".

lntr.,n comentirin al .Spor- 
tu'ai Capitalei* ar. A*7 18
iulie, vorbind despre un domni, 
șor care a abandonat atletismul 
pentru ci gisise o ocupație mai 
„onorabilă-, comentatorul spor
tiv scrie: .„..lată un motiv In
plus pentru ruralii Manea Dira 
Cristea și ceilalți care se ror 
consola eu faptul că fwgtoifitțț 
kilometrilor, cu durerea sforțării 
in inimă nu e făcută pentru dom 
nișorii sptlcuiți. ci tot pentru ei 
păcătoșii de robi -și țărani-. Pu- 
finii fa vor iți care participau la 
concursuri organizate de per. 
soane sus puse apăreau pe sta. 
dionul colonelului Grigoriu de la 
Predeal, la competiții selecte or
ganizate de regele Carol al ll-lea. 
Aici, ei iși etalau picante costu
me de sport. In acest timp, mun- 
ci tor ii cu greu iși încropeau • 
pereche de tirlki. pentru a m 
întrece și ei pe aleile de la șosea 
In rarele concursuri organizate 
de sindicate.

Era tentat să întoarcă capul la 
fiecare 20 de pași. Iți amintea 
însă de fiecare dată de sfatul 
unui bâtrîn atlet:

— Cînd alergi nu te grăbi și 
nu te uita nici după vrăbii și 
nici după flori...

— Ei, ce mi-e și cu bătrînii 
ăștia — se gindea Dinu Marin. 
Parcă poți să nu întinzi pasul 
cînd în față mai sint doar trei 
alergători... Dar... Da, auzea 
deslușit: un pas. Din urmă se 
apropia un adversar. Auzea de 
acum răsuflarea regulată și 
calmă a urmăritorului. Obosise. 
Încercă să se distanțeze. Simțea 
că se sufocă. Atunci, făcu loc 
urmăritorului. Dar ciudat, acesta 
nu-l întrecu. 1 se alătură, mer- 
gînd cot la cot o bucată.

Prea o pornești ca din 
pușcă... Păstrează-ți pasul după 
puteri... Altfel o să te întreacă 
toți...

Iși ascultă adversarul. De ce ? 
Avea încredere în el. Cine era ? 
Un maestru emerit al sportului, 
„bătrînul" atlet Dinu Cristea. Și 
mai era ceva: cunoscutul atlet 
îi era și antrenor, erau și din a- 
ceeași asociație/' era și tatăl lui. 
Iși măsurau forțele deopotrivă, 
în aceeași întrecere sportivă (șta
feta ziarului „Munca**.) Doi 
atleți, doi reprezentanți a două 
generații de sportivi ai țării.

Să vi-i prezentăm:

Dinu - senior...

TI RG 
de jucători

Nu putem uita tre
cutul 1 El ne amintește 
de vremuri cînd ma
sele de tineri nu puteau 
practica sportul — pe 
atunci un privilegiu al 
burgheziei.

I

Era un tînăr țăran muncitor 
din comuna Vasilați de pe malul 
Dîmboviței. Era puternic și să
nătos. Habar n-avea atunci ce 
este sportul! atletismul, perfor
manțele. Pe atunci in satele țării 
noastre nici nu se pomenea de 
așa ceva.

Pe vremea cînd făcea armata 
și-a. tntllpit „prietenul" de care 
nu s-a despărțit nici pînă azi: 
sportul. . .
Văzuse într-o duminică niște

Priviți acest grafic. La pri
ma vedere, în mod firesc, 
cifre’e nu vă spun nimic. în 
spatele lor insă, stau realizări 
uriașe pe tărlm sportiv. Să pri
vim aceste cifre in mod com
parativ. în anul 1950, tn cele 
3.500 colective sportive acti
vau 400.000 membri, iar la 
sfirșitul anului 1955. numă
rul colectivelor sportive a 
crescut la 6.500, cuprinztnd 
veste 1.000.000 membri, din
tre care 300 000 femei. Un 
număr impresionant de tineri 
sportivi au participat la mari 
competiții de masă. în anul 
1946, 100.000 tineri au ținut 
să se întreacă In cadrul a-

-.estor competiții, pentru ca In 
1956 numărul tinerilor parti- 
cioanti la competițiile de masă 
sd atingă cifra impresionantă 
de 2.000.000

Aceste cifre, pline de conți
nut, sint pe deplin semnifica
tive I

ROMINIA-
fară cu renume sportiv

In sport, ca și In știință, meto. 
di comparațiilor este excelentă 
pentru a scoate la iveală adevă. 
rj . De aceea, punerea în balanță 
a realităților de ASTĂZI eu a 
magicilor de IERI ne poate 
lastra cel mai bine progresul 

Înregistrat.
Am să iau două fapte petre, 

cute Ia un interval de aproxima, 
tiv 20 ani: participarea noastră 
la Olimpiada din 1936 și la a. 
ceea de II Melbourne, din noiem
brie anul trecut. Pe vremea ctnd 
cei mai buni sportivi ai lumii se 
adunaseră la Berlin eu aveam 
(spre marea deziluzie a „Vocii 
Axericii*) doar vreo patru ani și 
i esne de înțeles) nici o conțin, 
genți cu sportul Totuși am a- 
■~at ulterior, din poveștile spor- 
trvvor mai vtrstnid, despre con- 
diți.-’e deplorabile ale deplasării. 
Sportivii au plecat din danii și 
colecte, s-au căciulit pe la ușile 
d ieritilor .jnecenați'" 
rii sportive.
S3-ȘÎ 
ria_

ai tnișci- 
iar unii a trebuit 

plătească siopiri călăto.

în 1956 o delegație sportivă 
romînă se deplasează în orașul 
Melbourne, călătorind în condi
ții excelente Și în orașul austra
lian. sportivii Rominiei noi cu
ceresc onorurile marii consa
crări...

...S-a întîmplat, cu ani în ur
mă, 9ă se întîlnească sportivi ro
mîni cu un antrenor din S.U A. 
Au intrat în vorbă. ..Rumania. 
Rumania ?“ își chinuia memoria 
americanul, silabisind numele 
țării noastre. „Aha, exclamă el 
după multă gîndire „Rumania, 
Ploesci, oii {petrol)...**

-Astăzi, cînd j 
sport, pe un stadion 
numele țării noas
tre; oamenii știu 
că este vorba des 
pre patria unor 
campioni olimpici, 
a celor mai bu
ne jucătoare de 
handbal și ten s 
de masă din lume

LIA MANOLIU 
maestri a sportu’ui

STADIOANE
Jk

complex sportiv la Tg. Mureș--. 
J-a Uși a fost data in folosință 
sala de spori Voința"— „S-au ju
cat primele meciuri pe minunatul 
stadion din Reșița"— ,.O nouă 
baza sportivă la Orașul Stalin". 
..Stadionul uzinelor de tractoare 
poate găzdui 15.000 spectatori"-. 
„Stadonul nzioeior de tractcare 
are tribune noi"».

Acestea siat numai citeva din 
zecile de informații apărute anul 
trecut in coloanele ziarelor. Dar 
cite asemenea informații n-au a. 
părut de-ț lungul anilor, de la 
instaurarea regimului de demo
crație populară ? Sute... poate 
mit Au devenit „fapte diverse".^ 
Dar cu ce ioaltă semnificație...

Stadionul .13 August44 este 
numai una din multele construc
ții sportive realizate In ultimii

început construirea unui

pe un teren de 
se pronunță

ani Car ctte alte 
mii și sute nu 
au mai fost cons
truite...

tn anii regimu
lui nostru, con
strucțiile sportive au . ____
p'oare deosebită. Numai in ul
timii patru ani au fost construite 
și date in folosință reci de bare 
sportive, utilate modem, con. 
strucții care depășesc tot ceea ce 
a reușit să realizeze burghezia 
tn zeci de ani.

Dintre cele mai cunoscute ci. 
tăm: Parcul sportiv Dinamo, 
Sala și bazinul acoperit de la 
Floreasca, complexul lanoș Her- 
bak din Cluj, stadiooul Voința 
din Oradea, stadionul nou din 
Constanța ș.a

Două generații
concursuri t ări. Se simțea
puternic și să alerge mai
repede decît cei pe care îi vă
zuse. A început atunci, cînd nu 
era la instrucție, să alerge des
culț, cu pantalonii suflecați, prin 
curtea cazărmii.

Ofițerii rîdeau văzîndu-l aler- 
gînd de colo pînă colo. Spu
neau că ar fi puțin... smintit. 
Ce puteau ști ei însă de bucuria 
care-l năpădea atunci cînd sim
țea că poate să alerge kilometri 
întregi fără să obosească, că 
după aceste antrenamente se 
simțea mai puternic, mai 
sprinten.

După armată s-a înscris la un 
club sportiv...

— Aleargă, i-a spus patronul 
clubului. După ce a alergat mai 
multe sute de metri, l-a oprit:

— Ai picioare zdravene. Te 
primesc /

Așa a început Dinu Cristea 
drumul în sport.

Din anul acela — 1935, a în
ceput să alerge in concursuri ofi
ciale de pistă, alături de atleți 
adevărați pe care nu după mult 
timp i-a și întrecut, ctștigînd în 
același an la Cluj titlul de cam
pion național la 5.000 și 10.000 
metri.

„în acel moment — povestește 
Dinu Cristea — dragostea mea 
pentru atletism n-a mai cunoscut 
margini. Alergam mereu și de 
cele mai multe ori cîștigam con
cursuri. Eram însă nemulțumit. 
Mă durea indiferența generală cu 
care era privit sportul — atletis
mul mai cu seamă. Ce urmăreau 
patronii de „Unirea tricolor", 
„Stadiul romîn* sau „Juventus**? 
Simplu : bani 1 In același timp 
însă stadioanele, echipamentele 
și materialele sportive lipseau.

Nici că se pomenea de compe
tiții sportive mari, care să a- 
dune la startul lor mii de tineri 
doritori să practice atletismul. Eu 
alergam pentru că îmi plăcea, 
dar îmi dădeam seama că nu 
știu cum trebuie să alerg. Aler
gam și mă pregăteam fără nici 
un fel de plan, nu știam ce e 
acela un antrenament bun, pla
nificat. Nu știam să fac încălzire, 
nu cunoșteam foloasele gimna
sticii pentru antrenamente și nici 

. ajutorul pe care fi-l poate da o 
pregătire multilaterală. Intr-un 
cuvînt, nu știam decît să alerg 
cit mă țineau picioarele. Depla
sările la concursurile internațio
nale se făceau în condiții grele 
de tot, cu trenul în clasa treia, 
{patronii mergeau în vagoane ex- 
tralux) de multe ori fără hrana 
necesară. Așa participam cu ani

j • în orașul Cluj practică 
sportul tn mod organizai, 

(24.376 tineri dintre care 
16.337 fete.
( • 456 este numărul titlu-
( rilor cărților cu caracter spor- j tiv care au văzut lumina ti
parului pînă la sfirșitul anu- 

1956. 2.325.000 exempla- j re din cele 456 cărți au fost ț tipărite și difuzate în masa 
(practicanților sportului.

MILIOANE DE TINERI
II cunoașteți desi

gur pe Ștefan Pe
trescu, campionul o- 
limpic la pistol vi
teză. Drumul parcurs 
de el este drumul a 
zeci și sute de tineri 
sportivi ai țării noas
tre care au atins 
măiestria sportivă 
pornind de la o în
trecere de masă. 
Cînd acum cîțiva ani 
a participat la „Cupa 
Sportul Popular" nu 
s-a gîndit desigur că 
va urca într-o zi pe 
treapta cea mai înal
tă a podiumului în
vingătorilor olim
pici...

Ca el. au început 
mii și mii de tineri. 
Mișcarea sportivă din 
tara noastră a îmbră
cat un1 larg caracter 
de masă. Marile 
competiții sportive 
adună la startul lor 
zeci și sute de mii de

oameni ai muncii. Au 
devenit obișnuite ci
frele cu patru și cinci 
zerouri care... con
stituie bilanțul parti
cipării la o întrece
re sportivă de masă.

Primul cros de 
masă s-a desfășurat 
în anul 1946 în cin
stea întîmpinării zi
lei de 1 Mai. Au par
ticipat atunci 80.000 
tineri. Dar ce mo
destă ni se pare cifra 
aceasta astăzi, cînd la 
diferitele întreceri cu 
caracter de masă 
(crosuri, spartachiade 
etc.) participă anual 
peste 2.000.000 con- 
eurenți.

Activitatea organi
zată a căpătat de 
asemenea un larg ca
racter de masă. Peste 
1.000.000 oameni 
practică sportul în 
mod organizat și 10 
la sută dintre aceștia

au clasificarea spor
tivă.

Sportul a pătruns 
puternic în satele pa
triei noastre și atrage 
zi de zi noi contin
gente de tineri ță
rani muncitori, trac
toriști etc. Este de 
subliniat că, după 
numai aproape trei 
ani de la înființare, 
asociația Recolta nu
mără în rîndurile sa
le peste 400.000 spor
tivi dintre care 
24.000 clasificați. 
Studenții participă și 
ei la o bogată activi
tate sportivă. Aproa
pe 31.500 studenți 
s?nt încadrați în ce
le aproape 600 secții 
pe ramură de sport 
ale asociației. Dintre 
aceștia 7 au obținut 
înaltul titlu de mae
stru emerit al sportu
lui și 20 titlul de 
maestru al sportului.

Complexul sportiv „Dinatno" din București
luat o am.

AFLUX DE COPII
Intr-una dintre diminețile tre

cute l-am găsit pe cunoscutul an
trenor PETRE STEINBACH la 
lucru, dar de data aceasta în fața 
unor... scripte. Scopul vizitei noa
stre era de a cere părerea antre
norului Steinbach despre dezvol
tarea fotbalului în rândurile tine
retului. Foarte amabil, el a accep
tat propunerea noastră.

în urmă la concursuri! Dar pen
tru că eram ambițios, uitam de 
oboseală, de mlncare, de neca
zuri și alergam..."

Anul acesta Dinu Cristea îm
plinește 22 de eni de activitate 
sportivă. Vîrstapecare a atins-o 
a trecut de mult de patre de
cenii. Și totnși, le atletism, după 
cum spune chiar el, nu va re
nunța niciodată, otita timp dt îl 
vor ține picioarele. De ce ?

— Pentru ci adevăratul atle
tism și adevăratele performanțe 
le-am obținut de-abia in anii din 
urmă, în anii regimului demo
crat-popular, ctnd mie, ca yi tu
turor celor ce vor să practice 
sportul li s-au creat condiții ne
cunoscute yi nevisate tn trecut. 
Performanțele și rezultatele pe 
care le obțin sint recunoștința 
mea, a unui atlet care la hătrinețe 
a cunoscut bucuriile visate ani șl 
ani de-a rîndul...

ți Dinu - Junior
Cu 19 ani în urmă, în 1938, 

atunci cînd fiul său a văzut pen
tru prima dată lumina zilei, Dinu 
Cristea a jurat că îl va tine cit 
mai departe de sport.

— Socoteala era simplă — 
spune Dinu Cristea — Pe atunci 
era un chin să faci sport.

$i totuși, Dinu Cristea nu și-a 
ținut jurămîntul. Fiul său, Dinu 
Mdrin, practică astăzi sportul. 
Au trecut de atunci ani și ani 
de zile și odată eu ei, vremurile 
acelea. Astăzi sportul e la în- 
demîna oricui. Și deci și a lui 
Dinu Marin.

Dinu Cristea și-a uitat jură
mîntul.

...„Marea hotărîre" așa cum o

numește Dinu Marin o luai-o 
încă de cînd avea 14 ani.

— Voi păstra tradiția fami
liei... Și și-a anunțat părinții: 
„Mă voi face strungar ca și tata". 
Aceasta era însă de fapt numai 
jumătate din hotărirea lui Marin. 
Și în privința tradiției sportive 
a familiei (tatăl atlet, iar mama 
vinător sportiv) se stabilise pre
cis : mă fac tot atlet și tot fon- 
dist. Nu se poate delimita precis 
ziua sau săptămîna cînd Dinu 
Marin s-a îndrăgostit, de atletism. 
Poate cînd Lyi însoțea tatăl la 
antrenamente yt concursuri pe 
stadioane; sau poate atunci cînd 
a participat el instigi la primele 
concursuri de atletism pe școală. 
Cert este că a început să se an
treneze și câ dragostea lui pen
tru acest gen de sport a crescut 
de la o zi la alta. Deseori, după 
orele de învățătură sau practică, 
Dinu Marin putea fi găsit pe 
terenul din spatele școlii profe
sionale a uzinelor ,^3 August", 
unde învăța. Terenul sportiv îi 
stătea la dispoziție, ecnipăment 
avea suficient, iar profesorii de 
educație fizică care să-l îndrume 
nu lipseau nici ei. Așa a în
ceput...

...1954. La faza pe raionul „23 
August" la crosul „Să întîmpi
năm 1 Mai", Dinu Marin s-a 
clasat printre primii. Era prima 
și cea mai însemnată competiție 
spbrtivă oficială la care participa. 
S-a calificat la faza pe Capitală. 
Și bucuria primei victorii spor
tive ț fost deopotrivă de mare, 
atît a fiului, cît și a tatălui, țn 
aceeași zi, bătrînul atlet i-a 
jutat pentru prima dată fiul»^ 
său să-și încalțe pantofii cu cui9

primiți gratuit de la colectivul 
sportiv.

De atunci, deseori, după orele 
de lucru puteau fi văzuți pe 
stadion, antrenîndu-se împreună, 
tatăl și fiul.

Tînărul strungar de la l.O.R. 
(Industria Optică Romînă) pornea 
pe drumul măiestriei sportșve, 
antrenîndu-se perseverent, în- 
dîrjit. Cuvintele tatălui ii erau 
un îndemn :

— Numai cine nu vrea nu 
poate să faci astăzi sport, nu 
poate să obțină performanțe în
drăznețe.

Calea lui Dinu Marin spre 
performanțe pare că a fost de
schisă anul trecut cînd s-â clasat 
al lll-lea — în cadrul finalei pe 
țară a crosului „Să întîmpinăm 
1 Mat*—la proba de 1.000 metri 
juniori. A urmat apoi selecțio
narea în echipa asociației „Ener
gia** la probele de 800—1.500 
metri pentru divizia republicană 
de atletism și performanțele au 
crescut lună de lună. Nu de 
mult a fost selecționai în lotul 
republican de juniori.

— Va realiza performanțe 
mari — spunea Laszlo Hireș, 
antrenorul lotului republican de 
atletism. Are multă voință și 
perseverență... și seamănă tată
lui...

Se pare că așa este...
— Vreau să duc mai departe 

performanțele familiei — ne 
spune Dinu Marin. Dar am un 
adversar greu încă de întrecut, 
pe tata. Anul acesta vreau însă 
neapărat sâ-l întrec într-un con
curs oficial.

— Întrecerea este deschisă — 
intervine bătrînul atlet în discu
ție. Insă cu una cu două tot nu 
mă voi da bătut.

Doi atleți: tată și fiu, două 
generații de sportivi.

— Acum 3 ani cînd am venit 
în cadrul asociației Dinamo, am 
format 6 echipe de juaicri și 2 
echipe de copii. Fiind în sezonul 
de iarnă, această operațiune am 
făcut-o în sală. Din cei mulți ve- 
niți, din școli elementare și me
dii, am reținut pe acei care i-am 
considerat apți pentru fotbal. 
Treptat, treptat, am selecționat și 
din aceștia, astfel că astăzi după 
3 ani, am rămas la cei mai buni, 
care formează două echipe de ju
niori și două de copii.

In fiecare an, echipele se reîm
prospătează, ținînd cont de faptul 
că jucătorii trec într-o categorie 
de vîrstă superioară.

In ultimii ani, marea majoritate 
a echipelor de fotbal din cate
goria A, B și chiar C, au rezol
vat într-o măsură problema pepi-» 
nierelor. Aș da cîteva exemple de 
colective în această direcție : E- 
nergia Ploești, Progresul C.P.C.S., 
Știința Cluj, Progresul București, 
Flamura Roșie-Arad, Știința Timi
șoara, Știința București, Tînărul 
Dinamovist Orașul Stalin, Tipa
rul Dinamovist București, Tînărul 
Dinamovist Bacău.

Afirmarea fotbalului nostru în 
' turneele F.'I.F.A., cînd echipele 

de juniori din R.P.R. au cîștigat 
serii, a constituit un rezultat cate
goric al progresului fotbalului * 
nostru, datorită condițiilor create 
de regimul democrat-popular. Me
rite are și antrenorul de stat G 
Teașcă care s-a ocupat de selec
ționarea juniorilor și răspunde de 
aproape trei ani de această proble
mă, precum și antrenorul Botescu 
Augustin, sub îndrumarea căruia 
s-au format cîțiva fotbaliști tineri 
cu frumoase perspective. De ase
menea, taberele și competițiile re
zervate juniorilor ne arată clar 
preocuparea care există astăzi în 
țara noastră pentru dezvoltarea 

tinerelor vlăstare ale fotbalului 
nostru.

Stntem mîndrt că țara 
noastră a devenit una 
dintre fruntașele spor
tului pe plan mondial. 
Acest lucru se datoreș- 
te regimului democrat- 
popular care a făcut ca 
sportul să devină un 
bun al maselor.
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