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„Sub steagul marxism-leninismului, sub conducerea partidului, 
clasa muncitoare, aliată cu țărănimea muncitoare, a cucerit istorica 
sa victorie în lupta pentru răsturnarea regimului capitalisto*  
moșieresc și pentru instaurarea puterii democrat-populare, pășind 
pe drumul construirii socialismului în patria noastră. Cauza 
pentru care s-au jertfit miile de luptători revoluționari, fii 
credincioși ai poporului nostru, a triumfat“.

(DIN RAPORTUL DE ACTIVITATE AE C.C. AE P.M.R. LA CONGRESUL 
AL Il-lea AL PARTIDULUI, RAPORT PREZENTAT DE TOVARĂȘUL 

GH. GHEORGHIU-DEJ, PRIM-SECRETAR AL C.C. AE P.M.R.)

prezidiul Congresului, după citirea Raportului de activitate al C.C. al P.M.R., prezentat de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej. Tn rîndul întîi, de la stînga la dreapta; tovarășii: Iosif Chișinevschi, Mâtyăs Răkosi, Ciu De, interpretul său, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Constantin Pîrvulescu, Chivu Stoica, A. I. Kiricenko, Dolores Ibarruri, GheorgheApostol; în rîndurile al doilea și al treilea, de la stînga la dreapta, tovarășii: Ștefan Voitec, Alexandru Drăghici, 
Ene Țurcanu, Ludovic Csupor, Petre Borilă, Florian Dănălache, Emil Bodnăraș, Leontin Sălăjan, Ianoș Fazekaș,Alexandru Moghioroș, Miron Constantinescu, Nicolae Ceaușescu, Dumitru Coliu, Constanta Crăciun, Teodor 

lordăchescu. In fund, stînga, conducători ai delegațiilor partidelor comuniste și muncitorești frățești invitate la lucrările Congresului; în fund, dreapta, membri ai secretariatului și comisiilor Congresului.

RAPORTUL DE ACTIVITATE 
al C. C. al P. M. R. la Congresul al Il-lea 

al partidului

Cuvîntarea conducătorului delegației P.C.U.S. 
tovarășul A. I. Kiricenko, 

membru al Prezidiului C. C. al P.C.U.S.
Raport prezentat de tovarășul Oh. Gheorghiu-Dej, 

prim-secretar al C. C. al P. M. R.
Sfîrșitul Raportului. începutul în „Scînteia tineretului“ nr. 2068.SARCINILE CELUI DE-AL DOILEA CINCINAL ÎN DOMENIUL CREȘTERII VENITULUI NAȚIONAL ȘI A NIVELULUI DE TRAI MATERIAL ȘI CULTURAL

In 1960 venitul național va fi cu circa 50% mai mare decît în 
1955 și va fi produs în proporție de circa 85% în sectorul socialist 
al economiei, ca urmare a creșterii rapide a industriei și transfor
mării socialiste a agriculturii.

Din venitul național aproximativ trei sferturi se va destina pe 
întreaga perioadă 1956—1960 pentru fondul de consum, mai ales 
pentru consumul oamenilor muncii de Ia orașe și sate, iar un sfert 
pentru fondul de acumulare (creșterea fondurilor fixe, productive și 
neproductive, a fondurilor circulante din economia națională și 
creșterea rezervelor statului).

Salariul mediu și veniturile bănești ale muncitorilor, tehnicieni
lor și funcționarilor vor continua să crească, iar preturile la bunu
rile de larg consum se vor reduce treptat, ca urmare a creșterii pro
ductivității muncii și reducerii prefului de cost. Salariul real al 
muncitorilor, tehnicienilor și funcționarilor urmează să crească pînă 
în 1960 cu circa 30% fată de 1955. Veniturile reale ale țărănimii 
muncitoare vor crește, atît ca urmare a sporirii producției și pro
ductivității muncii în agricultură, cît și prin economiile ce le va 
realiza de pe urma reducerii prețurilor cu amănuntul.

Partidul șf guvernul vor acorda o grijă deosebită pentru conti
nua dezvoltare și înflorire a culturii, pentru dezvoltarea învățămîn- 
taluî, ocrotirii sănătății și odihnei oamenilor muncii de la orașe și 
sate. Cheltuielile social-culturale ale statului vor asigura satisface
rea din ce în ce mai deplină a cerințelor culturale, de învătămînt, 
sanitare și a altor cerințe ale poporului nostru.

In domeniul culturii, pe lîngă realizarea unor obiective centrale,

III.

Part
Tovarăși,

Victoriile de însemnătate istorică obținute în construirea socialis
mului sînt opera eroicei noastre clase muncitoare, a aliatei sale 
de nădejde, țărănimea muncitoare, a intelectualității credincioase 
poporului, a maselor de milioane ale poporului, conduse de partid. 
S-a confirmat în mod strălucit teza leninistă după care forța par
tidului constă în legătura lui indisolubilă cu poporul, forța poporu
lui constă în unirea lui strînsă în jurul partidului (aplauze furtu
noase, prelungite).

Justețea politicii partidului își are izvorul în faptul că această 
politică se întemeiază pe învățătura atotbiruitoare a lui Marx- 
Er»gels-Lenin-Stalin. în întreaga sa activitate, partidul nostru se 
Inspiră din istorica experiență a P.C.U.S., primul partid revoluțio
nar de tip nou, care a condus în mod victorios cl'asa muncitoare și 
poporul în lupta pentru transformarea socialistă a societății. Parti
dul nostru studiază cu perseverență această experiență uriașă și o 
aplică în mod creator în împrejurările istorice concrete ale țării 
noastre.

In cei aproape 35 de ani de existență, partidul nostru a acumu
lat o bogată experiență în lupta grea dusă împotriva exploatării 
burghezo-moșierești, împotriva dictaturii fasciste, în condițiile ile- 

printre care Teatrul Național din București, o atenție deosebită se 
va da dezvoltării culturii în cadrul regiunilor și raioanelor, mărin- 
du-se în acest scop sumele alocate sfaturilor populare pentru con
struirea și terminarea de cămine culturale, teatre, cinematografe 
și muzee.

In domeniul învătămîntului se vor construi școli noî și clase, 
pentru ca pînă la sfîrșitul cincinalului să cuprindem cea mai mare 
parte a școlarilor la cursurile de 7 ani, astfel ca la începutul celui 
de-al treilea cincinal toți copiii patriei noastre să urmeze școala 
de 7 ani (vii aplauze). Pentru ridicarea nivelului ciîltural șî știin
țific al tineretului nostru și îmbunătățirea formării de cadre noi 
necesare dezvoltării economiei și culturii, se va perfecționa conți« 
nutul învățămîntului mediu și superior.

In domeniul ocrotirii sănătății oamenilor muncii și a copiilor se 
va lărgi rețeaua sanitară, care va primi 6000 medici și 12.000 de 
cadre tehnice noi. Față de 1955, cheltuielile pentru sănătate, odihnă 
și pensii vor fi cu 40—50% mai mari în 1960.

In domeniul educației fizice și al sportului se vor crea noi baze 
sportive, în special în regiuni și raioane.

Se vor îmbunătăți serviciile comunale și de deservire a popu
lației. Avînd în vedere rămînerea în urmă din primul cincinal, în 
perioada 1956—1960 se vor construi cel puțin 2,5 milioane m.p. 
suprafață locuibilă pentru oamenii muncii.

In cel de-al 2-lea plan cincinal trebuie să înfăptuim o creștere 
calitativă a întregii activități economice, ridiclnd productivitatea 
muncii, obținînd o reducere simțitoare a cheltuielilor de producție 
și circulație. Trebuie să mărim rentabilitatea întreprinderilor de stat, 
industriale, de transport și agricole, precum și a unităților coope
ratiste, pentru a folosi din plin resursele economiei noastre și a 
realiza o viață tot mai îmbelșugată a poporului nostru muncitor.

Sîntem convinși că în anii ce vor urma, patria noastră, Republica 
Populară Romînă, va fi tot mai puternică și înfloritoare, iar poporul 
nostru muncitor va lupta cu și mai multă hotărîre, cu și mai mult 
entuziasm și patriotism pentru îndeplinirea celui de-al doilea plan 
cincinal (aplauze puternice, prelungite).

i d u 1
galității și ale terorii sângeroase, pentru făurirea alianței clasei 
muncitoare cu țărănimea, pentru făurirea și consolidarea statului 
democrat-popular (aplauze vii).

Partidul nostru s-a întărit cu forțe noi, călite în focul ciocnirilor 
de clasă, în bătăliile pentru consolidarea puterii populare. In rîn
durile sale au intrat sute de mii de muncitori, țărani muncitori, in
telectuali, încercați la școala vieții și luptei revoluționare.

Noii membri de partid au învățat de la vechea noastră gardă, for
mată în condițiile aspre ale muncii ilegale, dîrzenia în lupta cu 
orice fel de greutăți, intransigența față de dușmanii poporului, ho- 
tărîrea de a merge pînă la capăt în înfăptuirea politicii partidului. 
Pentru membrii partidului nostru, slujirea cu credință a poporului 
este legea supremă a întregii lor vieți, (aplauze prelungite).

Mobilizînd masele, fiind pentru ele un exemplu însuflețitor, acțio- 
nînd ca un singur om, comuniștii au condus poporul nostru din 
victorie în victorie.

Elaborînd linia sa politică în diferite etape ale revoluției, par
tidul nostru a desfășurat o uriașă muncă de lămurire a maselor 
asupra politicii sale, a dat oamenilor muncii un țel clar, a orga
nizat și îndreptat forțele poporului spre înfăptuirea orînduirii noi, 
socialiste. Fiecare victorie a sporit încrederea maselor în partid și 

"(CONTINUARE IN PAG. 2-A)'

Dragi tovarăși,
îngăduiți-mî ca, în numele Partidului Comunist al Uniunii So

vietice, în numele întregului popor sovietic să vă salut călduros 
pe dumneavoastră, delegații la Congresul al Il-lea al Partidului 
Muncitoresc Romîn și să transmit Partidului Muncitoresc Romîn 
și harnicului popor romîn frate, salutul cordial și sentimentele 
de sinceră prietenie ale poporului sovietic (aplauze furtunoase, pre
lungite. Toți se ridică în picioare).

Partidul Muncitoresc Romîn — detașamentul de avangardă al 
poporului romîn — se prezintă la Congresul său ca un colectiv 
unic și cimentat, strîns unit în jurul Comitetului Central în frunte 
cu tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, fiu credincios al poporului romîn. 
(aplauze furtunoase).

Congresul Partidului Muncitoresc este un eveniment important 
nu numai în viața partidului, ci și în viața tuturor oamenilor mun
cii din România.

Partidul Comunist Romîn, iar apoi Partidul Muncitoresc Romîn, 
a parcurs un drum lung și glorios în lupta pentru eliberarea națio
nală și socială a oamenilor muncii din Romînia, pentru libertatea 
și fericirea poporului său, pentru construirea socialismului în Ro
mânia.

Continuând și dezvoltând glorioasele tradiții revoluționare ale 
eroicului Partid Comunist, incluzând în rîndurile lui forțele cele 
mai bune, mai înaintate ale social-democrației din Romînia, Par
tidul Muncitoresc Romîn, înarmat cu teoria științifică a marxism- 
leninismului, și-a câștigat prin lupta sa plină de abnegație dusă 
pentru interesele oamenilor muncii, încrederea și sprijinul deplin 
al întregului popor romîn; el este avangarda de luptă și conducă
torul recunoscut al clasei muncitoare și al tuturor oamenilor mun
cii din țară.

Partidul Comunist din Romînia a fost creat în focul bătăliilor 
de clasă, desfășurate în Romînia în anii 1918-1921, ca un partid 
de tip nou, care a apărat în mod consecvent interesele clasei mun
citoare și ale tuturor oamenilor muncii din Romînia (aplauze).

Activînd în condiții de adîncă ilegalitate, în condiții de cruntă 
teroare, Partidul Comunist din Romînia a fost inițiatorul și con
ducătorul luptei oamenilor muncii împotriva regimului burghezo- 
moșieresc, a organizat greve politice și demonstrații, a condus 
lupta țărănimii muncitoare pentru pămînt.

Greva generală din 1920 a muncitorilor din Romînia și în deo
sebi lupta eroică din 1933 a feroviarilor și petroliștilor au înscris 
pagini glorioase în istoria luptei partidului.

Comuniștii din Romînia au luptat cu abnegație pentru libertatea 
și fericirea poporului lor.

Istoria mișcării muncitorești din Romînia cunoaște numele mul
tora dintre cei mai buni fii ai poporului romîn, care și-au dat viața 
pentru cauza partidului, pentru eliberarea oamenilor muncii din 
Romînia.

Astăzi, în aceste zile memorabile, cînd are loc Congresul al Il-lea 
al Partidului Muncitoresc Romîn, evocăm cu profund respect nu
mele glorioșilor fii ai poporului romîn : Ștefan Gheorghiu, llie Pin- 
tilie, Pavel Tcacenco, Vasile Roaită și ale altor luptători de seamă 
pentru cauza clasei muncitoare.

Subliniem cu deosebită satisfacție că Partidul Comunist din Ro
mînia. încă din primele zile ale existenței sale, s-a ridicat în apă
rarea tinerii Republici a Sovietelor împotriva intervenției străine, 
luptînd pentru pace și prietenie cu poporul sovietic.

încă primul congres al Partidului Comunist, Congresul de con
stituire din 1921. și-a exprțmat în rezoluțiile sale solidaritatea cu 
proletariatul rus — care dobândise o victorie de importanță istorică 
mondială — și în numele clasei muncitoare din Romînia s-a ridicat 
cu hotărîre în apărarea tinerei republici, împotriva încercărilor 
cercurilor guvernante de a tîrî Romînia într-un război antisovietic.

In perioada celui de al doilea război mondial, Partidul Comu
nist a mobilizat masele largi ale poporului la luptă împotriva fas
cismului și pentru ieșirea Romîniei din război.

Partidul Comunist din Romînia a fost sufletul și organizatorul 
istoricei insurecții de la 23 August 1944, care a dus la lichidarea 
regimului fascist al lui Antonescu. Alături de armata sovietică, 
poporul romîn a luptat cu arma în mînă pentru eliberarea sa națio
nală și socială (aplauze).

Sub conducerea partidului comunist, oamenii muncii din Romînia 

s-au eliberat pentru totdeauna de sub jugul capitaliștilor și moș 
rilor străini și romîni și au instaurat în țară regimul democr; 
popular, în care întreaga putere aparține oamenilor muncii în frur 
cu clasa muncitoare (aplauze).

W rv
Tovarăși!
In cei 11 ani care au trecut de la eliberarea țării, Partid 

Muncitoresc Romîn a îndreptat eforturile oamenilor muncii sp 
refacerea și dezvoltarea continuă a economiei naționale, spre i 
tărirea sub toate aspectele a statului democrat-popular, spre cc 
struirea bazelor socialismului în Romînia.

Poporul Romîniei se mîndrește pe bună dreptate cu succesele c 
ținute sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn în opera 
construire a socialismului și de consolidare a independenței si 
tului său.

Raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej înfățișează un 1 
blou luminos, care arată cum s-a dezvoltat și s-a întărit Rep 
blica Populară Romînă în anii puterii populare.

Volumul producției globale a industriei a crescut de 2,9 i 
în comparație cu anul 1938.

Industria grea și ramura ei cea mai importantă, construcția 
mașini, s-au dezvoltat în Romînia într-un ritm mai rapid de 
celelalte ramuri ale industriei.

In această perioadă producția de fontă a crescut de 4.3 ori, i 
producția de oțel — de 2,7 ori.

Romînia, care în trecut importa din străinătate, în propor 
de 95%, mașinile de care avea nevoie, acoperă acum cu ajutoi 
propriei sale industrii cea mai mare parte din nevoile ei de maș: 
și utilaj.

Continuînd să dezvolte industria grea, Partidul Muncitore 
Romîn acordă totodată o serioasă atenție dezvoltării tuturor i 
murilor industriei, dezvoltării agriculturii, ceea ce constituie o co 
diție extrem de importantă pentru ridicarea neîncetată a nivelu 
de trai al oamenilor muncii.

In anul acesta s-a recoltat în Romînia o cantitate de cere: 
cu 3 milioane de tone mai mare decît în anul antebelic 19.' 
Aceasta dovedește că agricultura din Romînia se ridică ia un ni: 
mai înalt.

Sporirea producției de cereale a țării se datorește în primul rîi 
atenției serioase pe care C.C. al Partidului Muncitoresc Rom 
și guvernul romîn o acordă porumbului — cultură care dă recol 
deosebit de bogate. In prezent suprafața cultivată cu porumb 1 
prezintă jumătate din întreaga suprafață cultivată cu cereale s. 
34% din întreaga suprafață arabilă.

Mărirea producției de porumb sporește recolta globală de c 
reale destinate consumului. In afară de aceasta, mărirea producți 
de porumb este o condiție extrem de importantă pentru dezvc 
tarea creșterii animalelor, pentru sporirea productivității lor, dr 
și pentru îmbunătățirea aprovizionării populației cu carne, ut 
lapte și alte produse animale.

Se știe că înflorirea și avîntul real al agriculturii se pot obții 
numai pe baza unirii în cooperative de producție a gospodăriile 
țărănești. Și în acest important domeniu, în Romînia s-au înregistr: 
succese. Convingîndu-se din proprie experiență de avantajele cu 
tivării în comun a pămîntului, țărănimea muncitoare din Rom 
nia trece treptat pe făgașul dezvoltării socialiste

In anii puterii populare, odată cu dezvoltarea economiei țări 
s-a ridicat extrem de mult nivelul cultural al populației.

Importante succese au obținut în Romînia știința, literatura 
arta.

Intelectualii ieșiți din rîndurile poporului au devenit participai 
activi la construirea socialismului (aplauze). *

★
Dragi tovarăși 1
Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, întregul popor soviet 

se bucură sincer împreună cu dv. că primul plan cincinal de de: 
voltare a industriei Republicii Populare Romîne a fost îndeplin 
înainte de termen (aplauze).

(CONTINUARE IN PAG. 4-A). ‘
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RAPORTUL DE ACTIVITATE
al C. C. al P.
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le-a strîns tot mai puternic tn jurul său. Partidul nostru — condu- 
:ător Încercat și de nădejde al poporului, recunoscut și urmat de 
jopor — s-a dovedit la Înălțimea misiunii sale Istorice (aplauze 
puternice).

Tovarăși,
Tăria partidului nostru constă tn unitatea rtndurilor sale, In țap

ul că el este construit pe bazele ideologice, organizatorice, politice 
ji tactice ale leninismului.

In decursul întregii istorii a partidului s-a dovedit că orice aba- 
ere de la linia partidului poartă tn sine pericole pentru Însăși 
'iința partidului și că lupta pentru puritatea rtndurilor sale, pentru 
mitatea sa de monolit este o Îndatorire supremă a tuturor mem
brilor partidului.

Partidul nostru și-a demonstrat tăria de neclintit In fața unor 
■nari încercări ale unității rtndurilor sale și ale coeziunii sale lnte- 
ioare, atît tn perioada cuceririi și Întăririi puterii populare, cit și 
n perioada trecerii la construirea socialismului.

După cum s-a arătat, în perioada luptei duse de forțele democra- 
ice, în frunte cu partidul comunist, pentru instaurarea puterii popu- 
are, iar apoi pentru apărarea și dezvoltarea cuceririlor democratice 
ile poporului, partidele reacțiunii făceau eforturi disperate pentru a 
mpiedica făurirea și dezvoltarea alianței între clasa muncitoare șl 
nașele țărănimii, pentru a stăvili ofensiva forțelor populare și a 
estaura vechea rînduire.

Pentru atingerea acestor scopuri, partidele reacționare recurgeau 
a toate mijloacele. Ele primeau în rîndurile lor pe membrii organi- 
:ațiilor fasciste, legionare, organizînd bande teroriste care săvîr- 
eau acte de violență împotriva forțelor democratice, de felul ce- 
or ce au avut loc la uzinele Malaxa în februarie 1945, în Piața Pa 
atului la 8 noiembrie 1945, în cursul alegerilor din 1946 etc. Odată 
u aceasta, reacțiunea își strecura agenții în organizațiile și gru- 
lările democratice în scopul subminării lor, infiltra legionari și 
ilte elemente fascisto-reacțior.are în P.S.D. în scopul de a întări 
iripa dreaptă din acest partid și a sparge Frontul Unic, și, în 
leosebi, tindea să infiltreze elemente dușmănoase în Partidul Co- 
nunist — forța conducătoare a frontului democratic.

Tocmai în aceste împrejurări, grupul fracționist, antipartinic al 
leviatorilor de dreapta, condus de A. PauKcr, grup din care făceau 
iarte V. Luca, demascat mai tîrziu ca vechi agent al Siguranței,
i Teohari Georgescu, abuztnd de funcțiile pe care ie dețineau tn 
onducerea partidului și de faptul că nu au fost controlați sistema- 
ic și la timp, au călcat în mod grosolan linia și hotărîrile partidu- 
ui, principiile leniniste de primire individuală în partid. Urmtnd 
ropria lor linie lichidatoristă, fracțloniștil au practicat metoda 
.întrecerilor" pentru primire în partid și a „înscrierii în partid în 
loc“ a tot felul de elemente dușmănoase, carieriste, necinstite și 
lescoinpuse. Aceste elemente, strecurate în partid, n-au stat cu mii-, 
iile în sîn. Ele au pus la cale acțiuni anarhice, provocatoare, potriv- 
iice liniei și metodelor partidului, pentru a crea în rîndurile oame- 
ilor muncii confuzii și nemulțumiri și a compromite partidul în 
ața maselor. Elemente dușmănoase au pătruns într-un -număr de 
rgane conducătoare de partid șl chiar în Comitetul Central. Era 
impede că dușmanii ținteau departe, că ei vroiau să zdruncine 
inăuntru partidul nostru.
Analizînd situația creată, Comitetul Central al Partidului a în- 

rerupt în 1947 primirile în partid. In anul 1948, în conformitate 
u hotărîrile Congresului Partidului Muncitoresc Romîn, Comitetul 
lentral al Partidului a organizat verificarea tuturor membrilor de 
artid. In urma verificării au fost scoși din partid 192.000 de oa- 
reni, dintre care aproape jumătate elemente dușmănoase, exploa- 
atoare, necinstite.

Au fost promovați în muncă zeci de mii de membri de partid 
instiți, care erau ținuți pe linie moartă de elementele carieriste și 
ușmane strecurate în diferite organe de conducere.
Verificarea rîndurilor partidului și activa participare a masei 

îembrilor de partid la dezbaterile prilejuite de verificări au avut 
n rol uriaș în educarea partinică a membrilor partidului, în cres- 
?rea vigilenței lor politice și a simțului lor de răspundere față ae 
artid. In această acțiune sute de mii de oameni ai muncit ne- 
tembri de partid au ajutat în mod efectiv partidul la verificarea 
îembrilor săi. In urma verificării a crescut prestigiul organizațiilor 
e partid în ochii celor mai largi mase ale poporului.
Analizînd rezultatele acțiunii de verificare, plenara C.C. al P.M.R. 

in iulie 1950 a combătut cu tărie denaturarea grosolană a liniei 
artidului în domeniul construcției de partid și a stabilit sarcina 
e a aplica neabătut principiile leniniste de primire în rîndurile 
artidului.
Cu prilejul discutării In plenară a daunelor grave aduse parti- 

ului de linia lichidatoristă tn problemele construcției de partid, 
•acționiștii au păstrat o tăcere totală față de critica făcută. Expli- 
ația atitudinii lor consta în aceea că ei erau interesați să se treacă 
lai ușor asupra acestei chestiuni, pentru a-și păstra situația în 
artid și posibilitatea de a continua activitatea lor fracționistă.
In perioada cînd poporul nostru muncitor a trecut la construirea 

ocialismului, grupul fracționist de deviatori s-a ridicat din nou 
npotriva liniei generale a partidului. Ei și-au îndreptat focul 
npotriva rolului conducător al partidului în viața de stat, au în- 
ercat să împiedice controlul partidului asupra sectoarelor de stat 
nportante care îticăpuseră pe mina lor, au căutat să provoace și 
ă alimenteze confuzii ideologice. Deviatorii au creat obstacole 
1 calea dezvoltării ramurilor hotărîtoare ale economiei și a îmbu- 
ătățirii condițiilor de trai ale oamenilor muncii.
împletind devierea de dreapta cu aventurismul „stîngist“, fracțio- 

iștii au dus, pe de o parte, o politică de protejare și stimulare a 
niaburimii, iar pe de altă parte au călcat în picioare principiul 
berului consimțămînt al țăranilor muncitori în transformarea so- 
alistă a agriculturii, au împins la măsuri provocatoare, lovind 
stfel în alianța dintre clasa muncitoare și țărănimea muncitoare.
Partidul nostru a considerat și consideră că unul din cele mai 

nportante învățăminte ale drumului de luptă parcurs de partidul
ii Lenin — Partidul Comunist al Uniunii Sovietice — este acela 
i: „nu se poate admite ca în statul-major conducător al clasei 
mneitoare să-și găsească loc scepticii, ooortuniștii, capitulanții, 
ădătorii (aplauze prelungite). A duce o luptă pe viață și pe moarte 
npotriva burgheziei, avînd capitulanți și trădători în propriul tău 
tat-major, în propria ta fortăreață, înseamnă să cazi în situația 
nor oameni prinși între două focuri... Pentru a obține victoria, tre- 
uie, înainte de toate, ca partidul clasei muncitoare — statul ei 
îajor conducător, fortăreața ei înaintată — să fie curățit de capi- 
ilanți, dezertori, spărgători de grevă și trădători“.*)

*) Cursul Scurt de Istorie a Partidului Comunist (bolșevic) al 
Jniunii Sovietice. încheiere. Ediția a IlI-a 1955, E.S.P.L.P., pag. 524.

în 1952, Partidul, în frunte cu Comitetul său Central, a zdrobit 
1 toată hotărîrea acțiunea deviaționistă, antipartinică și antistatală 
grupului de fracționiști, ca fiind primejdioasă pentru opera de 

instruire a socialismului, și i-a înlăturat pe deviatori din condu
cea partidului. Comitetul Central a luat măsuri de întărire a ro- 
■ lui conducător al partidului în statul democrat-popular, a luat 
.ăsuri economice, organizatorice și politico-ideologice în vederea 
îlălurării efectelor devierii de dreapta. Hotărîrile Comitetului Cen- 
al cu privire la deviere au fost dezbătute în întregul partid. Zdro- 
irea devierii a fost o strălucită manifestare a unității de neclintit 
partidului (aplauze furtunoase, prelungite). Coeziunea sa interi- 

ară s-a sudat și mai mult, a crescut combativitatea membrilor de 
artid împotriva abaterilor de la linia partidului.
Indicația dată de Congresul de unificare al PAR. in rezoluția 

1, că „unitatea partidului trebuie păstrată și întărită, neadmițîn- 
u-se în rîndurile Iui nici un fel de fracțiuni sau grunulețe“, a fost 
dusă la îndeplinire de Comitetul Central (aplauze vii).
Putem spune cu adîncă satisfacție că astăzi, în momentul £on- 

resului partidului, unitatea rîndurilor sale, coeziunea sa în jurul 
omitetului Central este mai puternică decît oricind (aplauze pu- 
irnîce).
Din cele de mai sus sîntem datori să tragem următoarele învă- 

imlnte pentru activitatea viitoare a partidului nostru :
cea mai mică abatere de la principiile leniniste de construcție 
partidului aduce grave daune partidului ;
existența fracțiunilor în partid este imeompatibilă cu principiile 

rganizatorice și ideologice ale partidului și nu poate fi tolerată ;
controlul asupra activității organelor și organizațiilor de partid, 

supra activității membrilor de partid, indiferent de funcția pe care 
au, este o lege a activității partidului;
atîta vreme cît în țara noastră există clase dușmane, atîta vreme 

it există imperialism, dușmanul va încerca să-ș[ strecoare agenții 
1 partid pentru a-i submina capacitatea de luptă ; de aceea parti- 
ul trebuie să țină permanent trează vigilenta politică, pentru a 

iedica pătrunderea în rîndurile sale a elementelor dușmane 
aplauze puternice).
Experiența partidului nostru demonstrează iustețea profundă a 

;zei leniniste că partidul, curățindu-se de elementele oportuniste, 
chidatoriste, fracționiste, își întărește rîndurile. întărește unitatea 
a de acțiune, de voință, de gîndire (aplauze vii).
Tovarăși,
Hotărînd reînceperea primirii în partid, Comitetul Central a luat 

răsuri pentru respectarea cu strictețe a principiului primirii strict 
idividuale, pentru întărirea partidului cu cele mai înaintate, sănă-

M. R. la Congresul al II-lea al partidului
toase și combative elemente din rîndurile oamenilor muncii și, îna
inte de toate, din rîndurile clasei muncitoare.

In organizațiile care au primit noi membri și candidați de partid 
se simte o puternică înviorare a muncii de partid.

Imensa majoritate a noilor membri și candidați de partid primiți 
în anii 1952—1955 sînt muncitori și tehnicieni fruntași tn produc
ție, inovatori și raționalizatori, țărani colectiviști și întovărășiți, 
intelectuali de valoare, crescuți de partid, participanți activi în 
opera de construire a socialismului.

Partidul numără astăzi 595.398 membri și candidați de partid, 
dintre care 56.583 candidați. Ei sînt uniți în 29.393 organizații de 
bază din Întreprinderi industriale, agricultură, instituții, cartierele 
din orașe. Aproximativ 62% din membrii și candidații de partid 
lucrează nemijlocit tn industrie și agricultură.

In birourile organizațiilor de bază sînt aleși peste 76.000 membri. 
Partidul nostru are astăzi 19 organizații regionale, 190 organizații 
raionale și 159 organizații orășenești în orașele de subordonare re
gională și raională. în comitetele de conducere ale acestor orga
nizații sînt alese aproximativ 11 mii cadre de partid.

In perioada de care se ocupă raportul, a crescut nivelul muncii 
politice și organizatorice a partidului, au fost îmbunătățite formele 
organizatorice și metodele de muncă în raport cu noile sarcini.

Au fost înlăturate unele verigi intermediare în structura partidu
lui și au fost întărite comitetele raionale și orășenești, nemijlocit 
legate de unitățile de producție; structura aparatului de partid a 
fost modificată în raport cu nevoile asigurării conducerii și contro
lului de partid asupra ramurilor de activitate economică și de stat.

S-a obținut o îmbunătățire simțitoare a muncii organizațiilor de 
bază ale partidului. In centrul preocupărilor lor stau problemele 
producției industriale și agricole, îndeplinirea îndatoririlor ce le 
revin din hotărîrile partidului și guvernului ; către aceste sarcini 
sînt îndreptate eforturile lor în munca politică și organizatorică. 
Structura organizațiilor de bază din întreprinderi a fost îmbună
tățită în legătură strînsă cu procesul de producție. Organizațiile 
de partid din unitățile productive exercită dreptul de control asu
pra administrației.

Succese însemnate au fost obținute de partid în domeniul edu
cației marxist-leniniste a cadrelor și membrilor partidului și în 
munca politico-educativă în rîndurile oamenilor muncii. Peste 500 
mii de membri și candidați de partid și activiști fără de partid stu
diază anul acesta învățătura marxist-leninistă și problemele de 
bază ale politicii partidului în diferite cursuri ale învățămîntului 
de partid, în afara orelor de muncă. In ultimii 7 ani, peste 48 mii 
de cadre de partid au absolvit cursuri de partid de 3 luni, aproape 
12 mii — școli medii, peste 2.400 — școli și cursuri superioare de 
partid, circa 31 mii — școli și universități serale de marxism-leni- 
nism. Membrii de partid, oamenii muncii au la îndcmînă operele cla
sicilor marxism-leninismului, editate în tiraje de masă. A crescut 
rolul mobilizator șl organizator al presei de partid, legătura ei cu 
problemele actuale ale muncii practice de construire a socialismului.

Munca politico-educativă a partidului a dus la creșterea nivelu
lui ideologic șl a orizontului politic și cultural al marii majorități 
a membrilor de partid. Datorită muncii partidului, a crescut nive
lul politic al maselor.

Plenara din august 1953 a Comitetului Central a pus sarcina de 
a se crea, în jurul organelor de partid, un activ de partid alcătuit 
din 80—100.000 dintre cei mai înaintați membri de partid din toate 
sectoarele de activitate, care să constituie un puternic sprijin în 
munca de înfăptuire a hotărîrilor partidului și guvernului.

In urma muncii desfășurate, această sarcină a fost îndeplinită. 
Educînd cu grijă activul de partid, consultîndu-se cu activul, atră- 
gîndu-1 în munca de fiecare zi pentru organizarea și controlul în
deplinirii hotărîrilor, organele de partid își vor putea cuprinde mai 
bine sarcinile lor multiple.

In ultimii ani, munca de selecționare, de creștere și repartizare 
a cadrelor s-a îmbunătățit. S-a dat o mai mare atenție promovării 
cadrelor, al căror devotament față de partid a fost verificat in 
practică. Zeci de mii de cadre de partid care au căpătat experiență 
în muncă și și-au dezvoltat cunoștințele politico-ideologice au fost 
repartizate în munci de răspundere pe linie de partid, de stat, eco*  
nomică. S-au obținut rezultate pozitive în asigurarea stabilității în 
funcții a cadrelor.

In urma aplicării tot mai consecvente a normelor leniniste ale 
vieții de partid s-a dezvoltat democrația internă de partid. Se țin 
regulat, la termenele stabilite, adunările și conferințele de dare de 
seamă și de alegere a organelor de conducere, prin vot secret, în 
toate organizațiile de partid. Se țin de obicei regulat plenarele co
mitetelor de partid și adunările activului de partid. Aaunările, con
ferințele, plenarele au Contribuit tn mare măsură la dezvoltarea 
muncii colective a organelor de partid, la activizarea masei mem
brilor de partid, la creșterea combativității organizațiilor de partid 
față de lipsuri. S-a dezvoltat autocritica și îndeosebi critica de 
jos în organizațiile partidului.

Datorită îmbunătățirii generale a activității sale politice și or
ganizatorice, partidul a asigurat conducerea cu succes a tuturor 
sectoarelor de activitate economică, de stat, a organizațiilor de 
masă, în lupta pentru traducerea în viață a liniei politice a parti
dului.

Congresul din 1948 a dat partidului un nou statut. De atunci 
condițiile social-economice ale țării s-au schimbat radical. Rolul 
conducător al partidului în statul democrat-popular a crescut. Par
tidul și-a îmbogățit experiența. In fața partidului stau astăzi noi 
sarcini mari în construcția socialismului. Multe din prevederile 
statutului nu mai corespund. De aceea a apărut necesitatea unor 
modificări în statutul partidului. Proiectul statutului modificat, care 
se prezintă Congresului spre examinare și aprobare, cuprinde mo
dificările corespunzătoare.

In toate organizațiile de partid proiectul de statut modificat a 
fost larg dezbătut. Membrii de partid au participat activ la dez
bateri și au făcut numeroase observații și propuneri. Aceste dez
bateri au dovedit creșterea conștiinței politice și a simțului de răs
pundere al membrilor de partid. Adoptarea proiectului de statut mo
dificat, cu îmbunătățirile pe care le va aduce Congresul, și apli
carea consecventă în viața de partid a statutului — legea de bază 
a partidului — va duce la ridicarea continuă a nivelului muncii 
de partid, la întărirea generală a partidului.

Tovarăși,
Care sînt principalele probleme asupra cărora trebuie să ne 

îndreptăm atenția în viitor pentru a înlătura lipsurile existente 
și a îmbunătăți munca de partid ?

a) Dezvoltarea democrației 
interne de partid, întărirea 

disciplinei de partid
Dacă, așa cum s-a arătat, în aplicarea principiilor democrației 

interne de partid s-au obținut rezultate incontestabile, care exer
cită o influență pozitivă asupra întregii vieți de partid, mai 
avem, din păcate, destule neajunsuri în această privința.

In activitatea multor organe de partid se manifestă tendința 
de cocoloșire a lipsurilor, de înăbușire a criticilor îndreptate 
spre dezvăluirea și înlăturarea neajunsurilor, se manifestă ati
tudinea formală față de critică și autocritică.

De pildă, în biroul Comitetului regional Stalin, timp îndelun
gat se cocoloșeau reciproc lipsurile, semnalările și criticile de 
jos erau ascunse în sertare ; cei ce criticau erau persecutați sau 
neluați în seamă. Cîteva elemente descompuse, pătrunse în co
mitetul regional, folosindu-se de această stare de lucruri, au 
dăunat grav muncii de partid. Analizînd această situație, Comi
tetul Central a scos din funcție pe primul secretar și pe alți ac
tiviști. Elementele descompuse au fost excluse din partid pentru 
faptele lor nedemne. Organizația de partid regională a ales o 
nouă conducere.

Unii activiști au o atitudine cu totul formală față de critică 
și autocritică — lege a dezvoltării și îmbunătățirii continue a 
întregii activități a partidului, Sînt multe cazuri cînd aceștia, 
în diferite adunări și conferințe de partid, invită participanții la 
„critică“, apoi își fac „autocritică“ de rigoare, fără vreo încer
care de a analiza lipsurile și cauzele lor, fără a arăta calea lichi
dării acestor lipsuri. O asemenea înțelegere a criticii și autocri
ticii nu poate duce decît la înmulțirea lipsurilor.

Organele și organizațiile de partid trebuie să lichideze tendin
țele de împiedicare a criticii și atitudinea formală față de critică, 
aceasta fiind dăunătoare intereselor partidului. Ele trebuie să în
curajeze critica constructivă, să țină seama de ea. să sancționeze 
cu asprime pe acei care înăbușe critica venită din partea mem
brilor de partid și a oamenilor muncii fără de partid.

Dreptul de critică, în interefl îmbunătățirii muncii de partid, 
este un drept fundamental al fiecărui membru al partidului.

In același timp, organizațiile de partid trebuie să ia atitudine 
împotriva elementelor dușmănoase care denaturează critica, folo
sind-o în scopuri demagogice, calomnioase, pentru a submina 
disciplina socialistă a muncii, a compromite cadrele bune și de
votate partidului, a slăbi încrederea oamenilor muncii în justețea 
cauzei partidului și avîntul lor în opera de construire a socia
lismului

Trebuie depuse eforturi continue pentru a face din fiecare mem
bru de partid un luptător activ pentru linia partidului ; să sti
mulăm inițiativa masei membrilor de partid, să creștem răspun

derea lor colectivă pentru Înfăptuirea politicii partidului. Activi
zarea masei membrilor de partid, atragerea lor la o participare ac
tivă în dezbaterea problemelor principale ale politicii partidului 
și statului, la elaborarea măsurilor și la aplicarea în viață a liniei 
politice și a hotărîrilor partidului constituie esența democrației 
interne de partid.

In scopul dezvoltării democrației interne de partid, trebuie ca 
în toate organele de partid să se aplice în mod consecvent prin
cipiul conducerii colective, principiul suprem al conducerii de par
tid. Trebuie să înțelegem conducerea colectivă nu numai în sen
sul elaborării colective a hotărîrilor și directivelor, ci și în sensul 
repartizării sarcinilor și răspunderii individuale în organizarea 
și controlul îndeplinirii hotărîrilor.

întărirea continuă a disciplinei de partid este o sarcină de 
importanță centrală de care trebuie să ne ocupăm în viitor cu 
toată seriozitatea. Strtt membri de partid, unii chiar tn funcțiuni 
de răspundere, care își închipuie că disciplina de partid nu este 
obligatorie pentru ei, că-și pot permite să nesocotească și chiar să 
încalce statutul partidului, hotărîrile partidului, legile statului, 
să încalce morala de partid fără a fi trași la răspundere

îndeplinirea necondiționată a hotărîrilor partidului și guver
nului este una din cele mai elementare și în același timp cea 
mai importantă îndatorire statutară a oricărui membru de partid. 
Partidul nostru nu poate permite nimănui să calce disciplina de 
partid și de stat, pentru că acolo unde ea este nesocotită și încăl
cată se provoacă fisuri pe care dușmanul le folosește împotriva 
intereselor partidului și a puterii populare. Experiența îndelungată 
a partidului nostru a dovedit că cine încalcă disciplina de partid 
ajută de fapt pe dușman împotriva partidului.

Lenin și Stalin au arătat că este imposibil ca proletariatul 
să-și mențină și să-și consolideze puterea sa în stat, în vederea 
victoriei complete a socialismului, fără un partid puternic prin 
coeziunea și disciplina sa de fier. Nici in țara noastră puterea 
populară nu s-ar fi putut menține și consolida și oamenii muncii 
n-ar fi obținut succese în construirea socialismului, dacă imensa 
majoritate a membrilor partidului nostru n-ar fi acționat la che
marea conducerii sale ca un singur om, dacă partidul nostru n-ar 
fi avut o disciplină de fier.

Tn fața organizațiilor de partid stă sarcina de a intensifica 
munca rfe educare a membrilor și candidaților de partid în spiritul 
disciplinei de partid și de stat, de a sancționa statutar pe cei ce 
încalcă disciplina. Fiecare membru de partid este dator să fie un 
exemplu de disciplină, conștiință cetățenească, conduită morală, 
întărind disciplina interioară, organizațiile de partid trebuie să 
desfășoare o largă muncă educativă în rîndul maselor, în spiritul 
respectării disciplinei de stat, a legilor țării.

b) Continua întărire a rîndurilor 
partidului; îmbunătățirea 
compoziției sale sociale

Tovarăși,
Plenara Comitetului Central din iulie 1950, analizînd compoziția 

socială a partidului, a constatat că ea este nesatisfăcătoare șl a 
stabilit sarcina de a se asigura o majoritate muncitorească în par
tid. In urma măsurilor organizatorice luate, procentul muncitorilor 
în partid a crescut de la 37,02% în 1951, la 42,61% în momentul 
de față. Din totalul candidaților de partid primiți din 1952 pînă 
azi, numai 47,93% sînt muncitori, ceea ce este departe de a cores
punde sarcinilor de îmbunătățire a compoziției sociale a partidu
lui. Această situație se datorește în primul rînd faptului că organi
zațiile de partid din întreprinderi nu desfășoară o sistematică 
muncă politică și organizatorică pentru atragerea în partid a mun
citorilor, deși partidul exercită o uriașă influență și atracție asu
pra celor mai conștienți și mai hotărîți muncitori nemembri de par
tid. Zeci de mii dintre cei mai înaintați muncitori care doresc fier
binte să se înroleze în rîndurile comuniștilor, au înmînat cereri de 
primire în partid. De luni de zile aceste cereri zac nerezolvate pen
tru că multe organizații de partid din întreprinderi manifestă o ati
tudine sectară în munca de primire în partid, se încurcă în forme 
birocratice, preocupîndu-se mai mult de strîngerea de referințe 
despre tot soiul de rude, decît de cunoașterea a însuși aceluia ce 
solicită primirea în rîndurile partidului. Unele comitete regionale, 
raionale și orășenești, în loc să-și îndrepte toată atenția spre 
munca de primire tn partid tn întreprinderile industriale, lasă lu
crurile să meargă de la sine, din care cauză compoziția socială a 
celor primiți în rîndurile candidaților de partid continuă să rămînă 
nesatisfăcătoare.

Trebuie să asigurăm în partidul nostru creșterea numărului de 
muncitori — în special din industria mare — care lucrează direct 
la mașină, în așa fel îneît elementul muncitoresc să devină pre
ponderent în partidul nostru, partid de avangardă al clasei mun
citoare.

Să primim în partid pe cei ce sînt demni de înaltul titlu de mem
bru af partidului și să păzim ca lumina ochilor puritatea rîndurilor 
partidului.

Apărînd și curățind necontenit partidul de elemente necorespun
zătoare, trebuie în același timp să lichidăm tratarea ușuratică a 
excluderilor din partid. 1

In cursul preschimbării documentelor de partid au fost multe 
cazuri de excluderi nestatutare, fără motive temeinice. Astfel, în- 
tr-o serie de organizații din regiunea București au fost scoși din 
partid la un moment dat aproape o treime din totalul membrilor 
de partid. Comitetul Central a luat măsuri pentru îndreptarea lu
crurilor, mii de membri buni ai partidului fiind restabiliți în drep
turile membrilor de partid.

Trebuie să ajutăm organizațiile de partid ca în aplicarea sanc
țiunilor prevăzute de statut să analizeze fiecare caz în parte cu 
cea mai mare grijă partinică, cu simț de răspundere față de par
tid, respectînd cu strictețe prevederile statutului.

c) Organizarea și controlul 
îndeplinirii hotărîrilor

Partidul nostru desfășoară o uriașă muncă organizatorică pen
tru îndeplinirea hotărîrilor sale. Fără aceasta n-ar fi fost posibile 
realizările obținute. Nu putem însă trece cu vederea o serie de 
neajunsuri cșre frînează munca noastră, împiedică mobilizarea tu
turor forțelor de care dispune partidul pentru realizarea tuturor 
hotărîrilor pînă la capăt, la timp și fără abateri.

Este vorba în primul rînd de metodele birocratice, de atitudinile 
formale față de hotărîrile partidului, de metodele șablon tn apli
carea lor.

Sînt activiști de partid care reduc munca de organizare a înde
plinirii hotărîrilor la simpla lor multiplicare și transmitere către 
organele subordonate, considerînd că restul se va face de la sine. 
Pînă la urmă, trezindu-se cu hotărîrile neîndeplinite, ei dau din 
umeri nedumeriți și se străduiesc să găsească justificarea în așa 
zisele „greutăți obiective“.

In unele regiuni și raioane hotărîrile partidului se „prelu
crează” în același fel în întreprindere ca și în sat, în instituție 
ca și pe șantier. Este de la sine înțeles că în asemenea condiții 
cele mai bune hotărîri rămîn înecate în vorbărie goală.

Controlul îndeplinirii sarcinilor este redus adeseori la simpla 
informare asupra lipsurilor, la un fel de fotografiere a lor și 
de trimitere a informărilor către organele superioare. De multe 
ori informarea face un drum lung, fiind citită de diferiți acti
viști din organele de partid respective și de către aparatul aces
tora, se mai adaugă sau se scoate cîte un cuvînt sau o virgulă, 
fără să se ia măsuri operative de îndreptare a lucrurilor.

In unele organizații de partid, nu toți membrii de partid aduc 
o contribuție concretă la realizarea sarcinilor partidului. Iată, de 
pildă, organizația de bază de la uzina „Tudor Vladimirescu“ din 
București, care raportează că 75% din membrii de partid au repar
tizate și îndeplinesc sarcini de partid. Dar ce fac ceilalți mem
bri ai acestei organizații de bază? Sînt membri onorifici? De fapt 
ei doresc să îndeplinească sarcini de partid, dar ori nu li se dau 

~ astfel de sarcini, ori la repartizarea sarcinilor nu li se dă ajutor 
practic în Îndeplinirea acestora.

Toate aceste deficiențe se datoresc, în primul rînd, birocratizării 
unor cadre de partid care s-au rupt de viața concretă, care nu 
aud clocotul ei și nu văd direcția dezvoltării ei. Birocratismul 
acoperă cu mucegaiul său tot ce este viu, încearcă să bage viața 
în tipare, împiedică răspîndirea a ceea ce este nou și înaintat, 
stăvilind mersul nostru înainte. Birocratismul trebuie considerat 
ca un mare rău pentru partid și trebuie combătut și lichidat nu 
prin lozinci, ci printr-o stăruitoare muncă politică și organizatorică 
în vederea înlăturării metodelor birocratice. Acei membri de par
tid care au început să se birocratizeze trebuie ajutați să se îndrepte 
— dacă se poate — iar dacă ajutorul e fără efect, trebuie înlătu
rați fără șovăială de la munca de conducere, pentru a nu molipsi 
și pe alții.

Rezultatele practice obținute în întărirea partidului, în îndepli
nirea sarcinilor în industrie, agricultură, transporturi, construcții, 
cultură, sînt criteriul principal de apreciere a activității orga
nizațiilor de partid. De acest lucru trebuie să fie conștient fiecare 
activist și fiecare membru al partidului. De aceea, centrul de greu

tate în munca organizatorică trebuie mutat In activitatea con
cretă de organizare a îndeplinirii hotărîrilor partidului șl guver
nului, acolo unde se decide însăți soarta lor — în raioane, orașe, 
întreprinderi industriale, gospodării colective, S-M.T.-uri, gospo
dării de stat, în sate, în instituții. Trebuie redus« la minimul nece
sar hîrtiile și ședințele, trimițîndu-se forțele noastre cele mal 
bune acolo unde pulsează viața, în mijlocul masei membrilor de 
partid și a celor fără de partid, pentru a studia viața concretă 
și a acționa în strînsă legătură cu problemele pe care le ridică 
ea. Forțele principale trebuie repartizate acolo unde există o 
rămînere în urmă, pentru a face ca toate sectoarele activității 
noastre să înainteze; trebuie acordat ajutor practic fiecărei orga
nizații de partid pentru ca să aplice hotărîrile partidului, potri*  
vit cu domeniul în care-și desfășoară activitatea.

Organizațiile de bază trebuie ajutate să încredințeze sarcini 
concrete fiecărui membru de partid, să-l controleze șl să-l îndrum« 
în muncă, să pună în discuție în adunările lor și să tragă la 
răspundere pe acei membri de partid care nu-șt îndeplinesc 
sarcinile.

Este necesar să asigurăm controlul îndeplinirii hotărîrilor la 
timp, îndată după adoptarea lor; controlul trebuie să însemne 
dezvăluirea neajunsurilor, a sectoarelor rămase în urmă și lua
rea de măsuri pe loc pentru îndreptarea lucrurilor.

Un rol important în organizarea și controlul îndeplinirii sar
cinilor îl are aparatul de partid, începînd cu secțiile Comitetului 
Central.

Adeseori secțiile C.C. nu sezisează la timp fenomenele noi, nu 
analizează în mod aprofundat problemele centrale din sectoarele 
lor de activitate, manifestă tendința de a duce munca în mod biro
cratic. Sarcina aparatului Comitetului Central nu este numai de 
a informa la timp în mod documentat conducerea partidului asu
pra variatelor aspecte ale muncii de partid și de stat, ci și de a 
ajuta pe teren organele locale ale partidului să-și îmbunătățească 
munca, să-și perfecționeze metodele de activitate. Controlul efec
tuat de aparatul de partid asupra îndeplinirii hotărîrilor Comi
tetului Central trebuie să se îmbine cu o muncă politico-organiza- 
torică vie, plină de inițiativă, pentru a asigura aplicarea acestor 
hotărîri în viață.

Sarcina aparatului de partid este de a răspîndi neobosit tot ce 
este prețios în experiența organizațiilor de partid în domeniul 
vieții interne de partid, al muncii de masă, al conducerii activității 
economice.

Fiecare organizație de partid, cadrele de partid și partidul nos
tru în întregul său, au acumulat o mare experiență, care se îmbo
gățește necontenit cu tot ce aduce viața nou și înaintat.

Sînt tovarăși și, din păcate, nu puțini la număr, care nu văd 
sau nu vor să vadă rezultatele bune obținute de organizațiile noas
tre de partid dintr-un sector sau altul șl, de aceea, în loc să stu
dieze și să răspîndească experiența bună, se vaită că „organiza- 
(iile de partid nu știu să muncească“, „n-au experiență“. Trebuie 
să studiem cu toată atenția experiența organizațiilor de partid, a 
membrilor de partid, a oamenilor muncii fără de partid, să gene
ralizăm experiența buna, să o extindem în toate organizațiile de 
partid corespunzător cu condițiile concrete de muncă; să com
batem rutina și Să stimulăm îndrăzneala creatoare a activiștilor 
și membrilor de partid; să facem din experiența înaintată un bun 
al întregului partid, un mijloc de bază pentru îmbunătățirea gene
rală a activității noastre.

Deosebit de instructivă a fost în acest sens campania agricolă 
din toamna anului 1954, care a îmbogățit experiența întregului 
nostru partid. Cadrele de bază ale partidului, cea mai mare parte 
a membrilor Comitetului Central, începînd cu membrii Biroului 
Politic, au fost repartizați în întreaga țară și au muncit nemijlocit 
în regiuni, raioane, comune și sate. In această acțiune, Comitetul 
Central al partidului a studiat pe teren atît experiența pozitivă cît 
și lipsurile muncii de partid și de stat și a dat ajutor organelor 
de partid, economice, de stat și organizațiilor de masă, luînd mă
suri pentru înlăturarea lipsurilor și îmbunătățirea muncii. Au fost 
rezolvate pe loc, cu sprijinul oamenilor muncii, numeroase pro
bleme locale cu caracter economic, cultural, obștesc. A fost desfă
șurată o largă muncă politică de lămurire a liniei partidului și, 
îndeosebi, a politicii partidului la sate și au fost atrași în munca 
activă în jurul organizațiilor de partid de la sate sute de mii 
dintre cei mal înaintați țărani muncitori.

După cum se știe, sarcinile stabilite de Comitetul Central șl 
Consiliul de Miniștri cu privire la însămînțărl și arături de 
toamnă, colectări și achiziții de produse agricole, au fost îndepli
nite și chiar depășite (aplauze). Rezultatele acestei munci s-au 
resimțit tn recolta bogată de cereale din anul acesta.

învățămintele care trebuie trase din acțiunea organizată de par
tid în toamna 1954 sînt următoarele:

pentru aducerea la îndeplinire a hotărîrilor partidului*șî  guver
nului rolul decisiv II are munca organizatorică concretă desfășu
rată pe teren;

organele de partid trebuie să-și repartizeze just forțele astfel 
îneît eforturile principale să fie concentrate spre îndeplinirea sar
cinilor celor mai importante și urgente ; în același timp, nu tre
buie să lase descoperite celelalte sectoare de activitate, asigurînd 
continuitatea muncii în toate domeniile ;

organele de partid trebuie să împletească munca organizatorică 
cu o largă muncă politică de masă, atrăgînd masele de oameni 
ai muncii la îndeplinirea sarcinilor puse de partid.

d) Selecționarea și repartizarea 
cadrelor

In stadiul actual de dezvoltare avem nevoie în toate compar
timentele vieții de partid și de stat de cadre cu o temeinică pre
gătire, energice, harnice, capabile să facă față sarcinilor complexe 
economice, sociale și culturale legate de cel de-al doilea plan cin- 
cinai și să ridice la un nivel superior munca politico-organizatorică 
a partidului.

Trebuie să punem capăt slabei exigențe față de competența ca
drelor din partea unor organe de partid și de stat, care promo
vează oameni slab pregătiți din punct de vedere politic și profe
sional, capabili doar să ducă de rîpă munca ce le-a fost încredin
țată, ori Cită bunăvoință ar avea.

Este destul de răspîndită practica de a se repartiza cadrele nu
mai după dosare și de a se numi oameni în funcții în mod biro
cratic, chiar fără să fie văzuți la față. Se cere fiecărui organ de 
partid și fiecărui activist de răspundere studierea și cunoașterea 
temeinică a cadrelor în muncă, selecționarea lor după calitățile 
politice și profesionale — principiu leninist indivizibil. Trebuie să 
dăm o mai mare atenție ca pînă acum gradului de pregătire a ca
drelor, să le repartizăm acolo unde pot da maximum de randa
ment, să le dăm ajutor pentru a se putea achita de sarcinile ce li 
se încredințează, să manifestăm o grijă permanentă pentru con
dițiile lor de muncă și de viață.

A crește cadre pentru toate sectoarele de activitate nu este un 
lucru ușor. Trebuie ani de muncă pentru a forma Un activist ca
pabil să facă fată unei munci de răspundere la nivelul Cerut. De 
aceea, promovînd în mod curajos cadre tinere, devotate partidu
lui, să nu ne oprim aci, ci să muncim necontenit pentru. crește
rea lor, pentru ridicarea nivelului lor politic și cultural și a ca
lificării lor profesionale.

Or, în ce privește studiul activiștilor de partid și de stat, si
tuația nu este mulțumitoare. Unii activiști studiază nesistematic, 
fără continuitate, teoria marxist-leninistă și documentele ^privind 
politica partidului. Este inevitabil ca astfel de cadre să cadă 
pradă practicismului îngust, să nu poată judeca în mod critic, de 
pe pozițiile ideologiei marxist-leniniste, problemele economice din 
domeniul lor de activitate, să nu se poată orienta just în proble
mele vieții interne și internaționale.

Odată cu ridicarea nivelului ideologic al cadrelor de partid, sar
cina noastră este de a ridica în mod persistent pregătirea lor d® 
specialitate la nivelul de cunoștințe al inginerilor și tehnicie
nilor. Să luăm, de pildă, sarcinile vaste ce ne stau în față în 
industrie, unde nivelul de cunoștințe al multor cadre de partid și 
de stat este cu totul insuficient A asigura conducerea de partid 
în acest domeniu înseamnă a orienta cadrele de partid care se 
ocupă de industrie să-și însușească cunoștințe temeinice de tehnică 
și de economie. Același lucru trebuie spus despre agricultură. Pen
tru a conduce o gospodărie de stat sau o gospodărie colectivă 
se cer cunoștințe multilaterale agrotehnice și zootehnice și o cu
noaștere serioasă a economiei agrare.

In domeniul politicii de cadre, o serie de ministere și depar
tamente centrale au serioase slăbiciuni. La Ministerul Invățămîn- 
tului cadrele tinere, competente, crescute de partid, sînt foarte 
anevoios promovate. In același timp sînt neglijate o serie de cadre 
vechi, mature politicește. Ministerul Agriculturii se ocupă nesatis
făcător de promovarea unor cadre cu larg orizont politic și știin
țific, necesare pentru înfăptuirea transformării socialiste a agri
culturii.

Acestei stări de lucruri, care este comună multor ministere și 
instituții centrale, trebuie să i se pună capăt cu toată hotărîrea. 
Este necesaiă o îmbunătățire radicală a muncii ministerelor în 
domeniu! pregătirii, repartizării și promovării de cadre.

Organele de partid și de stat trebuie să muncească cu perse- 
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verență pentru a asigura cadre competente necesare economiei și 
culturii.

Zecile de mii de cadre care lucrează în organele de partid și 
de stat, în aparatul lor, în organizațiile de masă și îndeosebi nu
merosul activ de partid care s-a închegat în jurul organelor de 
partid formează un mare rezervor pentru ridicarea și selecționarea 
de cadre.

In perioada construirii socialismului cadrele hotărăsc totul. Să 
educăm și să creștem cu grijă, cu răbdare și cu dragoste cadrele 
noastre — fondul de aur al partidului I (aplauze).

e) întărirea continua a legăturii 
partidului cu masele

Tovarăși,
Regimul democrat-popular a descătușat energia creatoare și ini

țiativa nesecată a maselor populare. Misiunea partidului este de a 
organiza această energie și inițiativă în vederea îndeplinirii sarci
nilor construirii socialismului. întărirea legăturii partidului cu ma
sele este cea mai înaltă îndatorire a organizațiilor de partid Ele 
își pot cimenta legătura cu masele numai dacă desfășoară o per
manentă muncă politică și organizatorică în rîndul celor ce 
muncesc

Deficiența principală în domeniul muncii politice de masă constă 
în legătura ei insuficienta cu sarcinile de fiecare zi ale organiza
țiilor de partid, cu problemele care preocupă pe oamenii muncii

Organizațiile de partid trebuie să ducă munca politică de masă 
în jurul problemelor arzătoare ale politicii partidului și ale situa 
ției internaționale, să lămurească deschis toate problemele pe care 
le ridică membrii de partid și oamenii muncii nemembri de par 
tid. mobilizîndui în mod curajos pentru înfrîngerea dificultăți 
lor și îndeplinirea sarcinilor în domeniul construcției economice 

tAscuțișul agitației prin viu grai și presă trebuie îndreptat im 
potriva dușmanilor regimului democrat-popular, împotriva hoților 
și delraudatorilor, împotriva risipitorilor, birocrați'.or, leneșilor

Munca politică sistematică desfășurată nemijlocit în rîndurile 
maselor muncitoare și mai ales munca de la om la om este sar 
cina fiecărui membru și candidat de partid, începînd cu cei 
ce lucrează în munci de răspundere pe linie de partid și de stat. O 
sarcină de partid a cadrelor noastre este de a lua cuvîntul regulat 
în fața oamenilor muncii din întreprinderi, sate, instituții, pentru 
a le explica politica partidului Fără aceasta, spunea Lenin. nu e 
de conceput activitatea politică. Partidul poate conduce masele mun 
citoare pe drumul construirii socialismului numai dacă desfășoară 
o activitate neîntreruptă de educare comunistă a maselor în vederea 
ridicării conștiinței lor politice.

lin mare rol în întărirea legăturii partidului cu masele îl are 
conducerea de către partid a organizațiilor de masă.

în răstimpul dintre cele două congrese, sindicatele noastre au 
crescut și s-au dezvoltat. Este cunoscut rolul însemnat pe care îl 
are activitatea sindicatelor în domeniul construcției economice și 
al ridicării nivelului de trai al oamenilor muncii.

Cu toate acestea, rezultatele obținute în munca sindicală nu ne 
pot mulțumi Neajunsurile în munca lor se datorează în primul rind 
faptului că multe organizații de partid se preocupă insuficient de 
conducerea și îndrumarea de fiecare zi a activității organelor sin 
dicale. Din această cauză în activitatea multor organe sindicale s-au 
înrădăcinat metode de muncă birocratice, formale; adeseori orga 
nele sindicale nu cunosc decît superficial problemele economice con 
crete, tratează formal întrecerea socialistă. Consfătuirile de pro
ducție, în a căror organizare sindicatele au rolul hotărîtor, poartă 
de multe ori un caracter abstract, de paradă ; nu se iau măsuri 
organizatorice corespunzătoare.

Organele de partid și membrii de partid care lucrează în sindi
cate trebuie să lupte cu hotărîre împotriva metodelor birocratice 
în munca sindicală , să ajute organele sindicale și pe activiștii sin 
dicatelor să-și întărească în permanență legătura cu masele, să 
cunoască temeinic problemele arzătoare ale activității economice a 
întreprinderii și a ramurii de producție corespunzătoare, să se pre
ocupe de nevoile materiale și culturale de fiecare zi ale oamenilor 
muncii.

Organele de partid trebuie să îndrumeze organizațiile sindicale 
ca, împreună cu conducerea fabricii, uzinei, șantierului, să studieze 
la fiecare loc de muncă, atelier sau secție, cele mai potrivite metode 
pentru creșterea productivității muncii, pentru reducerea prețului de 
cost, îmbunătățirea calității producției, stabilind un program de 
măsuri care să fie dezbătut, perfecționat și pus în aplicare de 
colectivul întreprinderii. Organele și organizațiile de partid trebuie 
să ajute sindicatele să lichideze deficiențele serioase pe care le au 
în domeniul muncii culturale de masă.

Lichidînd deficiențele în munca lor, sindicatele, sub îndrumarea 
partidului, își vor îndeplini din ce în ce mai bine sarcinile mari 
ce le revin în opera de construire a socialismului și misiunea lor 
înaltă de a fi pentru masele muncitoare o școală a comunismului

In conducerea de către partid a Uniunii Tineretului Muncitor, s-au 
obținut rezultate pozitive în urma analizei făcute de C.C. al P.M R 
și a măsurilor organizatorice luate.

Totuși, în acest domeniu persistă lipsuri serioase. îndrumarea 
de către organele de partid a organizațiilor U.T.M. se exercită mai 
mult la nivelul comitetelor regionale, orășenești și raionale In între 
prinderi, sate și școli, acolo unde se află masa tineretului. îndru 
marea și ajutorul dat de organizațiile de partid U.T.M.-ului, preocu
parea lor nemijlocită pentru munca în rîndul tineretului este nesa
tisfăcătoare.

Organele de partid trebuie să ajute organizațiile U.T.M. să gă
sească forme de muncă mai atrăgătoare pentru tineret, eliminînd 
șablonul și tendința de a copia întocmai metodele de muncă proprii 
organizațiilor de partid. Trebuie înlăturate deficiențele serioase în 
educația politică și morală a tineretului muncitoresc, țărănesc și 
studios.

Se știe 
cotitoare, dorința aprigă de a și închina viața unei cauze înalte, 
dragostea înflăcărată pentru patrie și popor.

Sarcina organizațiilor de partid este de a da o justă folosire ener
giei și entuziasmului tineretului, crescînd cu grijă părintească mi
lioane de tineri constructori ai socialismului.

Organele și organizațiile noastre de partid și, sub conducerea 
loc, organizațiile U.T.M.-ului trebuie să acorde atenția principală 
participării active, pline de avînt a tineretului din întreprinderi 
și sate la lupta pentru realizarea celui de-al doilea plan cincinal, 
muncii voluntare a tineretului pe marile șantiere, însușirii de către 
tineri a tehnicii înaintate, pregătirii tineretului din școli și 
instituții de invățămînt superior pentru activitatea practică. Tre
buie să cultivăm in rîndurile tineretului minunatele tradiții de 
luptă ale Uniunii Tineretului Comunist, să întărim munca de edu 
care a maselor de tineret în spiritul devotamentului față de partid 
și popor, al hotârîrii de a înfrunta cu curaj orice piedici și greu
tăți, al combativității față de dușmanii regimului democrat- 
popular șt al spiritului de abnegație în lupta pentru îndeolinirea 
sarcinilor încredințate.

întărirea legăturii partidului cu masele cele mai largi ale 
poporului muncitor nu este cu putință fără îmbunătățirea muncii 
de partid în rîndul femeilor.

Organizațiile noastre de partid trebuie să aibă permanent în 
vedere faptul că femeile reprezintă mai mult de jumătate din 
populația țării, că ele posedă o nesecată energie și joacă un rol 
mare în viața obștească, economică și culturală. Femeia-mamă are 
un rol hotărîtor în educarea cetățenilor de mîine ai țării. Organi
zațiile de partid, comitetele executive ale sfaturilor populare, sin
dicatele, Uniunea Tineretului Muncitor manifestă în genere o 
preocupare cu totul insuficientă față de problemele specifice ale 
muncii în rîndurile femeilor și promovează cu destulă timiditate 
iemeile în posturi de conducere. îndatorirea principală a organi
zațiilor de partid și a staturilor populare în ce privește munca in 

, rîndul femeilor este de a lupta pentru promovarea curajoasă a 
femeilor in munci de răspundere — în economie, organe de stat, 
organizații obștești. Este necesar ca organizațiile de partid să se 
preocupe zi de zi, în adevăratul înțeles al cuvîntului, de pregătirea 
politică și profesională a femeilor, de atragerea lor în producție, 
de munca culturai-educativă în rîndurile maselor de femei, pe 
care regimul burghezo-moșieresc le-a ținut în întuneric. Este 
timpul să se ia o atitudine hotărîtă, de combatere a stărilor de 
spirit înapoiate față de femeie în viața obștească și în familie. O 
mare parte a femeilor posedă un dezvoltat simț gospodăresc care, 
fiind îndreptat în direcția întăririi și dezvoltării sectorului socia
list al agriculturii, a organizării de acțiuni de interes obștesc, 
poate da bune rezultate.

Staturile populare — organele locale ale puterii de stat — sînt 
expresia democratismului profund al orînduirii noastre. Ele unesc 
clasa muncitoare cu masele cele mai largi ale țărănimii muncitoare 
și ale altor pături ale oamenilor muncii. In afară de cei aproape 
134.0C0 deputați, în jurul sfaturilor populare — în cadrul comisii
lor permanente, al comitetelor cetățenești, al comisiilor de femei— 
se grupează un activ larg de cetățeni, sute de mii de oameni care 
sprijină activitatea sfaturilor populare pe tărîm economic, cultural 
sanitar și edilitar.

Datorită slăbiciunilor în conducerea și îndrumarea sfaturilor 
populare de către organele de partid, multe comitete executive ale 
sfaturilor populare nu înțeleg in suficientă măsură că acestea nu

că ceea ce caracterizează tineretul este energia sa clo-

RAPORTUL DE ACTIVITATE
M. R. la Congresul al II-lea al partidului 

gîndirea științifică și creația artistică, ajută pe oamenii de știință, 
in orice domeniu ar lucra ei, la aprofundarea și generalizarea 
științifică a rezultatelor cercetărilor lor, la înlăturarea din știința 
a tot ce este perimat, antiștiințific.

Partidul nostru consideră intelectualitatea avansată drept o 
mîndrie a poporului nostru. El educă oamenii muncii în spiritul 
dragostei și al respectului pentru oamenii de cultură care și-au 
pus talentul, cunoștințele și puterea de muncă în slujba poporului, 
îndrumarea de către partid a activității creatoare în domeniul 
științei, tehnicii, învățămîntului, literaturii, artei, a dat, și nu ne 
îndoim că va da și pe viitor roade tot mai bogate, asigurînd avîn- 
tul și dezvoltarea culturii noastre naționale în formă, socialiste în 
conținut. . .. . , ,

Ne bucură pe toți succesele mari doblndite in anii regimului 
democrat-popular în diferite ramuri ale științei. Noi dorim însă 
științei noastre succese șl mai mari, și mai multe, succese care 
să sporească contribuția științei la dezvoltarea economiei naționale 
și a culturii și să ridice prestigiul ci internațional. Pentru aceasta, 
oamenii de știință, ridicînd continuu nivelul teoretic al activității 
științifice, trebuie să combată totodată tendințele de rupere a ei 
de preocupările practice.

Pentru avîntul activității științifice în toate domeniile este nea
părată nevoie de dezbateri asupra problemelor celor mai actuale 
ale științei, dezbateri care să îmbogățească gîndirea științifica, sa 
dea un fundament teoretic rezultatelor acumulate de cercetători 
și să ducă la dezvăluirea și combaterea , concepțiilor idealiste, 
neștiințifice Activa participare la astfel de dezbateri, și luarea de 
atitudine împotriva concepțiilor retrograde este o îndatorire de 
onoare a fiecărui om de cultură înaintat....................

Pentru a asigura dezvoltarea activității științifice, comuniști] 
care lucrează in domeniul științei și tehnicii trebuie să știe să 
coordoneze și să îndrume cu modestie munca oamenilor de știință, 
pătrunzînd în esența lucrurilor și studiindu le în mod detailat. Ei 
trebuie să unească preocuparea permanentă pentru formarea de ca
dre tinere de specialiști cu o atitudine atentă față de specialiștii 
vechi, ajutîndu-i pe aceștia în justa orientare a activității lor. co 
respunzător cu necesitățile construcției socialiste.

Trebuie să se ia măsurile necesare pentru a întări institutele de 
științe sociale. în special Institutul de filozofie și Institutul de 
economie al Academiei R.P.R., cu cadre calificate, legate de acti
vitatea practică a partidului, trebuie îmbunătățită îndrumarea de 
către partid a activității acestor institute, trebuie create posibili
tățile practice pentru lărgirea activității lor, stimulate discuțiile 
creatoare asupra problemelor teoretice actuale.

In ce privește catedrele de științe sociale de la institutele de 
învățămînt superior, ele au misiunea de a influența și ajuta cate
drele de specialitate în vederea asigurării unei juste orientări ideo
logice în toate sectoarele învățămîntului superior, ale științei și 
ale culturii în genere

O sarcină de mare răspundere stă în fața istoricilor noștri, aceea 
de a elabora cu forțele unui larg colectiv de cercetători științifici, 
o istorie a Romîniei care să sintetizeze, de pe pozițiile învățăturii 
marxist-leniniste, tot ce s-a realizat la noi pe tărîmul științei isto
rice și să însemne uri pas înainte în dezvoltarea acestei științe, în 
deosebi în soluționarea unor probleme de bază ale istoriei noastre 
— probleme ale procesului de formare a poporului romîn, ale isto
riei contemporane, ale periodizării istoriei In ce privește istoria 
partidului Comitetul Central a hotărît elaborarea de către Insti
tutul de Istorie a Partidului a unul manual care va fi redactat de 
o comisie a Comitetului Central și care trebuie să înarmeze pe 
membrii de partid și pe oamenii muncii fără de partid cu cunoaș
terea învățămintelor istorice ale drumului de luptă parcurs de 
partid

Succese însemnate au fost repurtate în domeniul literaturii și 
artei.

Deosebit dt îmbucurător este faptul că în literatura și arta noa
stră își dau mina scriitori și oameni de artă din diferite generații.

Tot ce are mai talentat literatura și arta rominească participă 
astăzi la opera de dezvoltare a culturii puse in slujba poporului. 
Furia pe care acest fenomen o stîrnește oficinelor propagandei im
perialiste este, in felul ei, o recunoaștere a succeselor dobîndite de 
partid în opera de dezvoltare a culturiî în R.P.R.

Scriitorii și artiștii noștri continuă tradițiile literaturii și artei 
înaintate a trecutului, tradițiile clasicilor literaturii și artei noa
stre. Ei se străduiesc în marea lor majoritate, să reflecte în ope
rele lor realitatea noastră și să contribuie activ la opera de edu
care a oamenilor muncii în spiritul socialismului. Ei urmează în
demnul și pilda lui Mihaîl Sadoveanu, care a scris cu atîta drep
tate : „Literatura nu poate fi izolată de interesul permanent al ob
ște! muncitoare Țara nouă n-are ce face cu literații „care nu fac 
politică“ și cu cei care pretind că dormitează în turn de fildeș. 
Țara nouă are nevoie de scriitori militant! în vederea progresului 
ei necontenit“ (aplauze).

Oamenii de litere și de artă au izbutit să creeze în ultimii ani 
opere care și au cîștigat pe merit dragostea poporului. Dar suc
cesele obținute nu trebuie să ducă la crearea unei atmosfere fes
tive. de automulțumire. Multe dintre temele mari și dintre aspec
tele fundamentale ale luptei eroice a poporului muncitor pentru 
construirea socialismului, ca și din istoria ultimelor decenii, nu și-au 
găsit oglindirea în literatură și artă decît în slabă măsură. Unele 
opere suferă de tendința de a simplifica realitatea, de a o prezenta 
în chip schematic, ceea ce se manifestă în deosebi în prezentarea 
slabă din punct de vedere artistic a superiorității noului, a proce
sului de înfrîngere și de lichidare a ceea ce este, vechi. Lipsite _de 
viață sînt în unele opere literare figurile făuritorilor noii societăți.

Realismul socialist exclude deopotrivă tendința de a prezenta 
viața în culori trandafirii, de a ignora conflictele ei, ca și tendința 
de pescuire bolnăvicioasă a tot ce este putred, morbid, de pre
zentare în culori întunecate a realității noastre și a eroilor vieții 
noi. Poporul Cere scriitorilor și artiștilor opere care să înfățișeze 
esența fenomenelor sccial-istorice descrise, să prezinte realitatea 
noastră nouă în continuă dezvoltare, să redea toată bogăția ei 
inepuizabilă, toată multilateralitatea ei și, înainte de toate, să înfă
țișeze uriașa muncă creatoare, prin care poporul construiește noua 
orînduire și se transformă el însuși

în condițiile regimului democrat-popular, operele de literatură

sînt simple organe administrative, de felul vechilor primării. Sfa 
turile populare trebuie să stimuleze și să folosească cît mai larg 
inițiativa oamenilor muncii, atrăgîndu-i sub forme variate la o 
participare activă în conducerea treburilor obștești. în aceasta 
constă, înainte de toate, sursa tăriei și a posibilităților nesecate 
ale sfaturilor noastre populare I

Unele comitete de partid se substituie sfaturilor populare. In 
loc să le ajute cu cadre pricepute, să le îndrume îndeaproape, să 
le controleze, să pună în fața organizațiilor de partid sarcina de 
a sprijini acțiunile lor, să tragă la răspundere pe comuniștii din 
aceste organe atunci cînd nu-și îndeplinesc sarcinile. Această 
metodă greșită răpește inițiativa acestor organe, le slăbește răs 
punderea și împiedică întărirea rolului lor ca organe de conducere 
administrativă.

Indrumînd și controlînd sistematic activitatea sfaturilor popu
lare, organele de partid trebuie să lichideze cu cea mai mare 
hotărîre orice tendință de a se substitui acestora. Dimpotrivă, or
ganizațiile de partid și membrii de partid care lucrează în sfatu 
rile populare trebuie să întărească simțul răspunderii la comitetele 
executive ale sfaturilor populare pentru mersul treburilor în 
regiune, raion sau oraș, să le ajute să descopere și să valorifice 
resursele Jocale, fără a aștepta ca totul să se rezolve „de la cen
tru" și să lucreze cu spirit de inițiativă pentru rezolvarea proble
melor economice și culturale

f) Munca ideologică
Tovarăși,
Una din condițiile esențiale ale victoriei în lupta pentru con

struirea socialismului este educația marxist-leninistă a membrilor 
partidului, înarmarea lor cu o cunoaștere profundă a teoriei mar
xist leniniste, a legilor și forțelor motrice ale dezvoltării societății, 
a concluziilor pe care le trage partidul nostru din tezele învăță
turii marxist-leniniste pentru practica sa revoluționară. In țara 
noastră, ideologia marxist-leninistă stă la temelia vieții de stat 
și exercită o inrîurire tot mai puternică asupra vieții sociale.

Cu toate succesele însemnate obținute de partid în munca de 
educație marxist-leninistă. ea continuă să rămînă încă în urmi 
cerințelor vieții și a necesităților activității practice a partidului.

Congresul nostru trebui? să constituie un punct de plecare pentru 
lichidarea hotărîtă a oricărei subaprecieri a muncii ideologice și, 
înainte de toate, pentru un mare avînt al studiului individual al 
teoriei marxist-leniniste. Fiecare membru și candidat de partid 
trebuie să învețe pentru a și putea îndeplini cît mai bine sarcinile 
spre folosul partidului clasei muncitoare, al patriei.

De aceea, mai mult ca oricînd este necesar să lichidăm carac
terul școlăresc pe care-1 are de multe ori propaganda noastră de 
partid. Propaganda de partid trebuie să fie indisolubil legată de 
practica construcției socialiste și, îndeosebi, de problemele con
crete ale economiei, ajutînd organizațiile de partid și masele mun
citoare să rezolve sarcinile de fiecare zi care le stau în față.

Lipsa principală care se manifestă în conținutul propagandei de 
partid și al muncii ideologice în genere este dogmatismul, însu
șirea bucherească, necreatoare, a învățăturii marxist-leniniste.

Necunoașterea de către unii propagandiști a stărilor de lucruri 
de pe teren și a problemelor concrete pe care le pune viața în fața 
partidului nostru, îi duce pe drumul tratării mecanice a tezelor 
marxism-leninismului, fără studierea condițiilor istorice concrete 
în care au fost formulate.

Din cauza rupturii de viață, unii propagandiști cad în confuzii 
politice, manifestă tendința de a trece cu ușurință peste probleme 
încă nerezolvate ale construirii bazei economice a socialismului în 
R.P.R.. prezintă în mod abstract acțiunea legilor reproducției so
cialiste lărgite și a legii dezvoltării planice proporționale a econo
miei naționale.

îndatorirea noastră este de a generaliza experiența practică re
voluționară a partidului și poporului nostru muncitoi și de a trage 
concluziile corespunzătoare din această experiență, călăuzindu-ne 
după învățătura marxist-leninistă, așa cum face partidul nostru 
în elaborarea hotărîrilor și a altor documente ale sale. Este nece
sar să intensificăm activitatea teoretică în diferite sectoare ale 
frontului nostru ideologic. Cadrele noastre ideologice trebuie să 
întocmească lucrări în care să analizeze bazele teoretice ale poli
ticii partidului și guvernului, să studieze fenomenele noi în viața 
noastră socială, problemele dezvoltării forțelor productive și ale 
noilor relații de producție în economia noastră națională, probleme 
privind procesul de trecere de la mica producție de mărfuri la 
agricultura socialistă și aspectele concrete ale luptei de clasă le
gate de acest proces.

Tovarăși,
In actuala etapă a trecerii de la capitalism la socialism, dușma

nul de clasă, zdrobit în sectoarele hotărîtoare ale economiei, își în
dreaptă tot mai mult eforturile pe tărîmul ideologiei. Partidul nos
tru privește lupta împotriva influențelor ideologiei burgheze drept 
una din cele mai importante sarcini ale sale.

Lupta ideologiei socialiste împotriva ideologiei burgheze este 
parte integrantă a luptei pe care partidul nostru o duce cu neabă
tută fermitate pentru construirea socialismului.

Lupta ideologică reflectă lupta între clase, care este un fenomen 
obiectiv al societății noastre actuale.

Existența în țara noastră a rămășițelor exploatării omului de 
către om. ca și existența lumii capitaliste, constituie o sursă per
manentă de propagare a concepțiilor ideologice burgheze. De aceea 
propaganda noastră de partid trebuie să fie pătrunsă de spirit 
ofensiv și de intransigență față de orice denaturare a teoriei mar
xist-leniniste, să ducă o luptă persistentă pentru dezrădăcinarea 
influențelor ideo'ogiei burgheze. Nici vorbă nu poate fi de o cît 
de mică slăbire a luptei duse de partidul nostru împotriva ideolo
giei “dușmane. (vii aplauze), necum despre o pretinsă „pauză“ în 
lupta ideologică.

Sarcina activiștilor noștri pe tărîmul muncii ideologice este să 
combată toate formele de influență a ideologiei burgheze reacțio
nare și îndeosebi strecurarea în ideologie a concepțiilor naționaliste, 
șovine1, să demaște pe apologeții contemporani ai capitalismului; 
sa dezvăluie caracterul antiștiințific, retrograd al teoriilor, elabo
rate în trecut de ideologii claselor exploatatoare, în domeniul so
ciologiei, economiei politice, istoriei, teoriei literaturii și artei.

Marxism-leninismul se opune cu hotărîre obiectivismului burghez 
în problemele culturii — ale științei, literaturii și artei. Partidul 
nostru a întreprins, în deosebi după 23 August 1944, o vastă acti
vitate de valorificare critică, de pe pozițiile marxism-leninismului, 
a moștenirii noastre culturale. Dînd o înaltă prețuire bogatei moște
niri culturale progresiste, democratice, a poporului nostru, partidul 
combate tot ce a fost reacționar, retrograd, antipopular în operele 
științifice sau literare ale trecutului.

Cu aceeași fermitate trebuie criticate și manifestările de obiec
tivism burghez în atitudinea unora dintre intelectuali față de cul
tura țărilor capitaliste. Noi apreciem tot ce a creat mai de preț 
fiecare popor, tot ce are înaintat cultura lui. Dar sîntem împotriva 
atitudinii necritice, a tratării pe același plan a elementelor demo
cratice și a celor reacționare în cultura unui popor, a ploconirii 
servile în fața culturii burgheze.

Propaganda verbală și scrisă trebuie să dea dovadă de mai 
multă fermitate și claritate în combaterea influențelor ideologice 
burgheze și a confuziilor teoretice care se manifestă în unele arti
cole din ziare și publicații periodice, în cărți și broșuri, în unele 
cursuri universitare și conferințe publice.

Uriașa forță educativă a propagandei și agitației de partid tre
buie îndreptată în direcția combaterii influențelor capitaliste în 
conștiința oamenilor, împotriva vederilor mistice, prejudecăților și 
superstițiilor, împotriva concepțiilor burgheze și mic-burgheze în 
problemele moralei, atitudinii față de muncă, față de avutul obștesc, 
față de îndatoririle către stat.

O deosebită atenție trebuie s-o dea propaganda de partid edu
cării oamenilor muncii în spiritul patriotismului socialist și al in
ternaționalismului proletar.

Comuniștii cultivă la oamenii muncii dragostea fierbinte pentru 
patrie, voința fermă de a munci pentru înflorirea ei, pentru con
struirea socialismului, pentru apărarea păcii, securității și indepen
denței patriei. Ei cultivă mîndria națională a maselor muncitoare 
pentru eroica luptă revoluționară dusă în trecut de muncitori, ță
rani, de cărturarii înaintați pentru eliberarea socială și națională a 
Romîniei. In strînsâ îmbinare cu educația în spiritul patriotismu
lui socialist, partidul nostru cultivă în masele poporului nostru 
internaționalismul proletar consecvent, dragostea frățească și re
cunoștință pentru patria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie 
și eliberatoarea noastră — marea Uniune Sovietică, dragostea 
frățească pentru toate popoarele țărilor de democrație populară, 
(aplauze).

Partidul cultivă la oamenii muncii conștiința unității indisolubile 
a intereselor întregului lagăr al socialismului, hotărîrea de a con
tribui activ la continua lui întărire. Partidul educă pe cei ce mun
cesc în spiritul solidarității internaționale cu oamenii muncii din 
toate țările, în spiritul sprijinirii luptei popoarelor pentru pace, 
democrație și socialism.

In lupta pentru ceea ce este nou, avansat, împotriva a tot ce 
este învechit și retrograd în domeniul ideologiei și culturii, iau 
parte, alături de membrii partidului, cercuri largi ale intelectuali
tății fără de partid. Sarcina organizațiilor de partid este de a 
ajuta și îndruma intelectualitatea avansată în această luptă, a o 
stimula și sprijini.

Viața a arătat că însușirea concepției marxist-ieniniste fructifică

și artă sînt cunoscute șl prețuite de milioane de oameni. Acesi 
public nou setos de frumos, cere creatorilor ca operele lor să tle 
făurite la un înalt nivel de măiestrie, așa cum merită temde mă
rețe cărora le sînt consacrate. Artei veritabile îi este străin tot 
ce este searbăd, cenușiu, simplist îi este străină trivialitatea șl 
naturalismul , . ,

Dușman al oricărei nivelări sau egalizări mecanice în materie 
de creație, realismul socialist oferă creatorului cele mai largi pMi- 
bilități de manifestare a personalității sale artistice, dînd frîu liber 
unei mari varietăți de stiluri șl gusturi artistice.

Pentru ca literatura și arta noastră să înflorească si să se dez
volte, trebuie înlăturat din cale tot ce o împiedică ta mersul eî 
înainte. Organizațiile noastre de partid au sarcina de a combate 
cu hotărîre tămîierea reciprocă, spiritul de grup, tendința de a pre
fera o atmosferă stătută unei discuții curajoase, adînc principiale, 
pătrunsă de spirit de partid.

Trebuie dusă o luptă neîncetată împotriva influențelor ideologice 
străine în domeniul creației artistice, împotriva feluritelor resturi 
ale influențelor literaturii și artei burgheze din occident, de genul 
formalismului și subiectivismului.

Sîntem convinși că scriitorii și artiștii noștri vor dărui poporului 
opere demne prin conținutul lor de idei și prin forța lor artistică-' 
de epoca furtunoasă a transformărilor revoluționare pe care le tră- 
iește patria noastră (aplauze).

Tovarăși,
In fața noastră stau sarcini mari în anii ce urmează. Trebuie să 

înfăptuim cu succes al doilea plan cincinal, să dezvoltăm necon
tenit sectorul socialist al economiei naționale, să ridicăm nivelul da 
trai material și cultural ai popoiului, să întărim statul democrat-, 
popular, să sporim contribuția noastră la întărirea lagărului socia
lismului și al păcii. Aceasta cere continua îmbunătățire a muncii 
noastre pentru ca toate organizațiile de partid și toți membrii de 
partid să fie la înălțimea misiunii partidului.

Rezumînd cele de pînă acum, sarcinile noastre principale în dome
niul muncii de partid sînt :

1. — Necontenita întărire a rîndurilor partidului, a coeziunii sala 
interioare a disciplinei de partid a unității de fier a rîndurilor sale, 
a compoziției sale sociale.

2. — întărirea rolului partidului ca forță conducătoare și călăuzi
toare a poporului; consolidarea șl lărgirea legăturilor partidului cu 
cele mai largi mase ale poporului; îmbunătățirea muncii politico- 
organizatorice a partidului în vederea realizării sarcinilor celui de-al 
doilea plan cincinal, a dezvoltării sectorului socialist al economiei, 
a întăririi statului democrat-popular și a ridicării nivelului de trai 
al poporului.

3. — Aplicarea neabătută a normelor muncii de partid elaborate 
de marele Lenin, întărirea deir. «.rației interne de partid pe toate 
treptele muncii de partid

4. — îmbunătățirea muncii de selecționare și repartizare a cadre
lor și a controlului îndeplinirii hotărîrilor.

5 — Asigurarea unui înalt nivel în munca Ideologică a parti
dului, sporirea combativității ei în lupta împotriva ideologiei bur
gheze ; legarea strînsă a activității ideologice cu sarcinile practice 
aie partidului

Tovarăși și tovarășe.
Se împlinesc curînd 35 de ani de cînd a fost înființat eroicul 

Partid Comunist din Romînia, plămădit în focul marilor lupte de 
clasă din țara noastră. în focul avîntului revoluționar generat de 
Marea Revoluție Socialistă din Octombrie.

Istoria partidului nu poate fi despărțită de întreaga istorie a 
luptei pentru scuturarea jugului capitalisto-moșieresc, pentru liber
tate, pace socialism, dusă de clasa muncitoare, de “poporul mun
citor din patria noastră Sub steagul marxism-leninismului, sub 
conducerea partidului, clasa muncitoare, aliată cu țărănimea mun
citoare, a cucerit istorica sa victorie în lupta pentru răsturnarea 
regimului capitalisto-moșieresc și pentru instaurarea puterii demo- 
crat-populaie. pășind pe drumul construirii socialismului în patria 
noastră Cauza pentru care s-au jertfit miile de luptători revolu
ționari, fii credincioși ai poporului nostru, a triumfat (aplauze pu
ternice, prelungite).

Sarcina noastră este de a muncî neobosit pentru a consolida 
cuceririle revoluționare ale poporului și a asigura victoria deplină 
a socialismului în Republica Populară Romînă.

Partidul Muncitoresc Romîn nu-si va cruța forțele pentru a duce 
la bun sfîrșit această operă măreață (aplauze prelungite).

Puternic prin dragostea, încrederea și atașamentul maselor 
populare, luminîndu-șl drumul cu nemuritoarea învățătură a lui 
Marx, Engels, Lenin, Stalin, partidul va conduce cu mînă sigură 
poporul romîn pe calea construirii orînduirii socialiste (aplauze 
furtunoase).

In vremea noastră, forța uriașă a mișcării de eliberare socială 
și națională a popoarelor în lupta împotriva forțelor reacțiunii și 
războiului preface în realitate nădejdile și năzuințele celor mai lu
minate minți ale omenirii. Epoca noastră este epoca socialismului 
și comunismului, epoca triumfului marxism-leninismului (aplauze 
puternice, prelungite).

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, forța conducătoare a po
porului, organizatorul victoriilor noastre 1 (aplauze puternice, înde
lungate).

Trăiască eroica noastră clasă muncitoare, aliatul său de nădejde 
— țărănimea muncitoare și intelectualitatea legată de popor 1 (a- 
plauze prelungite).

Trăiască patria scumpă a celor ce muncesc — Republica Popu
lară Romînă! (aplauze furtunoase, prelungite).

Trăiască marea cucerire istorică a popoarelor — lagărul socia
lismului, în frunte cu Uniunea Sovietică 1 (aplauze puternice, fur
tunoase, prelungite).

Trăiască solidaritatea internațională a oamenilor muncii din în
treaga lume în lupta pentru pace, democrație și socialism 1 (a- 
plauze puternice, prelungite).

Trăiască pacea între popoare I (aplauze furtunoase).
înainte snre noi victorii, în lupta pentru socialism, pace, bună

starea și fericirea poporului 1 (aplauze puternice, toată lumea in 
picioare ovaționează îndelung. In sală se strigă „Trăiască Partidul 
Muncitoresc Romîn 1" „Ura"!).

Lucrările celui de-al II-lea Congres al P.M.R
— Ședința din dimineața zilei de 24 decembrie — 

relevă marile înfăptuiri ale puterii populare 
în regiunea Constanța. Sectorul socialist al 
agriculturii reprezintă azi în regiune peste 
66 la sută din suprafața arabilă. Suc
cesele obținute de colectiviștii și țăranii 
întovărășiți au creat un avînt puternic al 
întregii țărănimi muncitoare. Vorbitorul a 
criticat munca unor organizații de partid 
din regiune, care au manifestat tendințe de 
autoliniștire și au lăsat lucrurile să meargă 
de la sine.

Tov. ing. Popa Gherasim, ministrul In
dustriei Metalurgice și Construcțiilor de 
Mașini, delegat al organizației de partid 
regionale Stalin, vorbește despre îmbunătă
țirea activității întreprinderilor Metalurgice 
și constructoare de mașini, relevînd succe
sele obținute în acest domeniu în cadrul 
primului plan cincinal. In continuare, vor
bitorul analizează sarcinile ce se pun acestui 
sector pentru viitorii cinci ani — dublarea 
producției, fabricarea de noi tipuri de ma
șini și utilaje de cea mai modernă concep
ție. Veriga principală în realizarea sarcini
lor ce revin industriei metalurgice și con
structoare de mașini — spune tov. ing. 
Popa Gherasim — o constituie sporirea 
considerabilă a productivității muncii. In 
acest scop se cere ridicarea indicilor de uti
lizare a mașinilor și agregatelor, introdu
cerea pe scară largă a regimurilor rapide 
și intensive de lucru ca, de pildă, ridicarea 
vitezei medii de așchiere a metalelor. Tot
odată vorbitorul insistă asupra necesității 
introducerii ferme a tehnicii și tehnologiei 
noi, asupra necesității de a se răspîndl ex
periența înaintată. In legătură cu aceeași 
problemă el s-a ocupat de necesitatea ridi
cării calificării profesionale și a nivelului 
de cultură tehnică al cadrelor din acest im
portant sector industrial.

întreaga asistență în picioare primește cu 
aplauze puternice care se prelungesc minute

Lucrările celui de al 2-lea Congres al 
P.M.R., au continuat în dimineața zilei de 24 
decembrie, ora 9, sub președinția tovarășu
lui losif Chlșinevschi.

Se dă cuvîntul tovarășului Nicolae Quină 
care expune Raportul de activitate al Comi
siei Centrale de Revizie.

In continuare, Congresul începe discuțiile 
asupra Raportului de activitate al C.C. al 
PJ4.R., și a Raportului de activitate al Co
misiei Centrale de Revizie.

Ia cuvîntul tovarășul Florian Dănălache, 
delegat al organizației de partid a orașu
lui ‘ .
obținute în anii cincinalului de oamenii mun
cii din Capitală, sub conducerea organizații
lor de partid, în sporirea producției globale 
industriale. Producția industriei construc
toare de mașini a crescut aproape de 5 ori, 
cea de energie electrică de 2 ori și cea chi
mică de 2,5 ori. Analizînd lipsurile muncii 
de partid, vorbitorul a arătat că datoria Co
mitetului orășenesc de partid este să pă
trundă mai adînc în problemele economiei. 
El s-a ocupat apoi de munca de partid în 
ministere și instituții, subliniind necesitatea 
ca organizațiile de partid din aceste insti
tuții să intensifice lupta împotriva birocra
tismului.

Tovarășul Oheorghe Rădoi, delegat al or
ganizației regionale de partid Stalin, vor
bește despre succesele obținute de muncitorii 
și tehnicienii uzinelor „Steagul Roșu“ din 
Orașul Stalin care, în cinstea Congresului 
partidului, au dat 1.503 autocamioane și 
1.100 motoare peste plan. Vorbitorul subli
niază necesitatea ridicării tehnicității uzinei, 
a creșterii mecanizării și automatizării ope
rațiilor, a întăririi luptei pentru creșterea 
productivității muncii.

Tovarășul Marin Vintilă, delegat al or
ganizației regionale de partid Constanța.

ucurești. El a vorbit despre succesele

în șir, pe Alexei Ilarionovici Kiricenko, con
ducătorul delegației gloriosului Partid Co
munist al Uniunii Sovietice, membru in 
Prezidiul C.C. al P.C.U.S. prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist din Ucraina.

Cuvîntarea tovarășului A. I. Kiricenko 
este subliniată, în repetate rtnduri, de aplau
zele entuziaste ale delegaților, care ma
nifestează îndelung pentru prietenia și fră
ția de nezdruncinat cu marele popor sovietic.

Tovarășul academician Traian Săvuiescu, 
președintele Academiei R.P.R., delegat al 
Organizației de partid a orașului Bucu
rești, a relevat importantele succese obținute 
în ultimii ani de oamenii de știință. O scurtă 
privire asupra activității științifice desfășu
rate în anii de democrație populară de Aca
demia Republicii Populare Rornîne și de alte 
instituții de cercetări arată că activitatea oa
menilor de știință este din ce în ce mai 
puternică, organic legată de munca și lupta 
dusă de oamenii muncii sub conducerea Par
tidului și Guvernului pentru construirea so
cialismului. Tovarășul Traian Săvuiescu a 
subliniat că „datoria oamenilor de știință, 
ca și a filozofilor, este acum mai mult decît 
în trecut să se situeze pe poziții de luptă, pe 
poziții de partid, pe poziții de clasă. Forța 
cu care ei vor lupta împotriva deformațiuni- 
lor reacționare în știință și cultură hotă
răște într-o largă măsură viitorul științei, 
literelor și artelor... Partidul nostru a făcut 
din intelectual un ziditor, un creator și i-a 
rezervat partea lui de răspundere în luptă și 
partea lui de glorie în izbîndă“.

Se propune să se trimită un mesaj de sa
lut celui de al 17-lea Congres al Partidului 
Comunist din Suedia»,Tovarășul losif Chiși- 
nevschi dă citire mesajului, care este apro
bat cu aplauze. La ora 14 ședința se închide.
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Cuvîntarea conducătorului delegației P.C.U.S., 
tovarășul A. I. Kiricenko, 

membru al Prezidiului C. C. al P. C. U. S.
(URMARE DIN PAG. l-a)

' 'Aceasta este o victorie uriașă a Partidului Muncitoresc Romîn, 
B clasei muncitoare și a tuturor oamenilor muncii din Romînia.

Poporul sovietic nutrește o profundă simpatie și dragoste față 
He poporul romîn frate și ca un prieten sincer al acestuia se 
bucură de succesele voastre remarcabile, care constituie o con
tribuție importantă la cauza consolidării păcii, la cauza demo
crației și a socialismului (aplauze).

Prietenia dintre poporul sovietic și poporul romîn este puter
nică și de nezdruncinat (aplauze furtunoase, prelungite).

Tovarăși,
Ingăduiți-mî să profit de acest prilej fericit pentru a transmite 

Partidului Muncitoresc Romîn și poporului romîn un salut sincer 
și prietenesc din partea vecinului vostru direct — poporul Re
publicii Sovietice Socialiste Ucrainene — și din partea Parti
dului Comunist din Ucraina și pentru a ura sincer succese și 
înflorire Republicii Populare Romîne (aplauze furtunoase, pre
lungite).

Poporul sovietic, care își consacră forjele muncii pașnice și con
structive, luptă cu perseverență pentru progresul tehnic continuu 
în industrie, pentru un avînt puternic al agriculturii și apără cu 
fermitate măreața cauză a păcii în întreaga lume.

Politica externă a Uniunii Sovietice se întemeiază pe princi- 
fdile respectării reciproce a integrității teritoriale și a suverani- 
ății tuturor statelor, ale neagresiunii, neamestecului în treburile 

Interne ale altor țări, egalității și avantajelor reciproce, coexis
tenței pașnice a statelor cu orînduiri sociale și politice diferite.

Aplicarea principiului leninist al coexistentei pașnice a statelor 
mari și mici contribuie la consolidarea păcii și la dezvoltarea 
colaborării între toate popoarele.

Credincioasă politicii sale de luptă pentru pace și pentru coexis
tența statelor cu sisteme social-economice diferite, Uniunea Sovie
tică a întreprins și întreprinde necontenit acțiuni necesare în sco
pul slăbirii încordării internaționale

Alianța și prietenia tot mai puternică a popoarelor Uniunii So
vietice, Republicii Populare Chineze și țărilor de democrație popu
lară constituie o chezășie sigură a libertății și securității popoa
relor. (aplauze).

O contribuție importantă la cauza păcii, prieteniei și securității 
popoarelor o constituie propunerile Uniunii Sovietice privitoare la 
reducerea înarmărilor, la interzicerea armei atomice și a armei cu 
hidrogen și la înlăturarea pericolului unui nou război.

In concordanță cu spiritul Conferinței de la Geneva a șefilor 
guvernelor celor patru puteri, guvernul sovietic a redus forțele 
sale armate cu 640.000 de oameni, a lichidat singura bază militară 
pe care o avea pe teritoriul unui stat străin — Porkkala Udd, din 
Finlanda.

Uniunea Sovietică desfășoară o vastă activitate pentru folosirea 
energiei atomice în scopuri pașnice; ea luptă cu perseverență 
pentru interzicerea producției, experimentării și folosirii armei 
atomice și cu hidrogen, dar puterile occidentale continuă cursa 
înarmărilor. De aceea nu putem să ne slăbim atenția față de pu
terea de apărare a țării noastre.

O contribuție foarte importantă la cauza slăbirii încordării in
ternaționale și a consolidării păcii în lumea întreagă au repre
zentat tratativele care au avut loc între delegația guvernamentală 
a U.R.S.S. și guvernul Iugoslaviei și care au dus la normalizarea 
relațiilor sovieto-iugoslave; încheierea Tratatului de Stat cu 
Austria; stabilirea relațiilor diplomatice cu Republica Federală 
Germană; dezvoltarea și întărirea prieteniei dintre popoarele Uni
unii Sovietice și popoarele Indiei, Birmaniei și Afganistanului.

Vizitarea acestor țări de către tovarășii Nikita Sergheevici Hruș- 
ciov și' Nikolai Aleksandrovici Bulganin are o uriașă importanță 
Istorică pentru cauza păcii și a securității popoarelor, pentru întă
rirea continuă a prieteniei sincere dintre popoarele U.R.S.S. și 
popoarele Asiei, (aplauze furtunoase).

Popoarele iubitoare de pace din lumea întreagă aprobă și spri
jină politica Uniunii Sovietice, deoarece această politică cores
punde intereselor lor vitale și năzuinței lor de pace și prietenie 
între toate popoarele.

Primirea în Organizația Națiunilor Unite a Republicii Populare 
Romîne și a altor țări este o mare victorie pe calea întăririi cola 
borării internaționale.

Poporul sovietic felicită călduros Republica Populară Romînă cu 
prilejul primirii ei în rîndurile membrilor O.N.U. și îi dorește succes 
în lupta pentru cauza păcii (aplauze puternice).

Luptînd cu fermitate pentru interesele oamenilor muncii din 
Romînia, Partidul Muncitoresc Romîn și-a cîștigat încrederea și 
dragostea nemărginită a poporului romîn.

Partidul Muncitoresc Romîn este conducătorul recunoscut al 
poporului și al statului romîn; de aceea îi revine o deosebită răs
pundere pentru îndeplinirea sarcinilor importante și complexe, tra
sate în raportul de activitate prezentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Este în afară de orice îndoială că programul de luptă stabilit 
pentru viitorul apropiat în vederea construirii socialismului în 
Republica Populară Romînă, pe care-1 va elabora și adopta Con
gresul al Il-lea al Partidului Muncitoresc Romîn, va fi însușit cu 
profundă satisfacție de întregul Partid Muncitoresc Romîn, întreaga 
clasă muncitoare și țărănime, intelectualitatea, gloriosul tineret al 
Romîniei și întregul popor muncitor romîn, drept cauza lor vitală 
în lupta pentru un viitor nou și luminos al poporului romîn, depu- 
nînd toate eforturile pentru a îndeplini cu cinste acest program 
(aplauze prelungite).

Bogata experiență de o jumătate de veac a Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice și experiența celorlalte partide frățești ne 
învață că partidul revoluționar al clasei muncitoare își poate înde
plini cu succes sarcinile numai atunci cînd se călăuzește în acti
vitatea lui de învățătura atotbiruitoare a marxism-leninismului, 
aplicînd-o în mod creator în condițiile concrete ale țării respec
tive, numai atunci cînd partidul își întărește rîndurile, luptînd cu 
fermitate împotriva dușmanilor fățiși și camuflați ai partidului si 
ai poporului.

Folosind această experiență, Partidul Muncitoresc Romîn întă
rește continuu unitatea politică, ideologică și organizatorică a 
rîndurilor sale, înfăptuiește zi de zi principiul conducerii colective, 
ceea ce constituie o premiză importantă pentru cimentarea conti
nuă a rîndurilor partidului, pentru întărirea capacității de luptă 
a organizațiilor de partid și pentru întărirea legăturilor cu masele.

Ținînd minte indicațiile marelui Lenin și ale continuatorului ope
rei sale, Stalin, că socialismul nu poate fi construit fără o alianță 
trainică cu masele de milioane ale țărănimii muncitoare, Partidul 
Muncitoresc Romîn întărește continuu alianța dintre clasa munci
toare și țărănime — temelia regimului democrat-popular.

Dorim din toată inima poporului romîn întărirea continuă a sta
tului său democrat-popular (aplauze).

Sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, eroica clasă mun
citoare din Romînia, în strînsă și indisolubilă alianță'cu țărănimea 
muncitoare și cu intelectualii legați de popor, va îndeplini sarcinile 
istorice ale construirii socialismului în frumoasa și minunata 
voastră țară (aplauze).

Trăiască inspiratorul și organizatorul tuturor victoriilor poporu
lui romîn — Partidul Muncitoresc Romîn și Comitetul său Cen
tral I (aplauze furtunoase, prelungite).

Trăiască Republica Populară Romînă I (aplauze).
Să trăiască în veci și să se întărească prietenia de nezdruncinat 

dintre poporul romîn și poporul sovietic 1 (aplauze prelungite, urale 
îndelungate).

★
Dragi tovarăși.

Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
a însărcinat delegația noastră să transmită congresului vostru 
următorul salut:

„Către a! Il-lea Congres al Partidului Muncitoresc Romîn”
Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 

trimite un salut frățesc celui de al Il-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn (aplauze furtunoase).

Bizuindu-se pe încrederea și sprijinul maselor largi populare, 
Partidul Muncitoresc Romîn a obținut succese importante în 
construirea socialismului și în întărirea statului democrat- 
popular.

Sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, oamenii mun
cii din Romînia creează cu succes o industrie proprie, socia
listă, reorganizează agricultura și își dezvoltă cultura.

Romînia populară este un participant activ la lupta pentru 
pace și prietenie între popoare.

Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
dorește din toată inima Partidului Muncitoresc Romîn, tuturor 
oamenilor muncii din Romînia noi succese în dezvoltarea con
tinuă a economiei și culturii țării, a bunăstării oamenilor mun
cii, în întărirea alianței dintre clasa muncitoare și țărănime, 
tn construirea unei Romînii socialiste (aplauze puternice).

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn — organizatorul și 
conducătorul poporului romîn! (aplauze prelungite).

Trăiască prietenia de nezdruncinat dintre popoarele Republicii 
Populare Romîne și Uniunii Sovietice! (aplauze).

Comitetul Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice

(Toți participanții la Congres, în picioare, ovaționează în
delung: „Trăiască gloriosul Partid comunist al Uniunii Sovietice 1“ 
„Trăiască Comitetul Central al P.C.U.S., în frunte cu tovarășul

Hrușciov !“, „Trăiască Uniunea Sovietică — bastionul păcii!“. Urale 
prelungite. Delegații scandează în repetate rînduri: „U.R.S.S.— 
P.C.U.S.!“).

Lucrările celui de al Il-lea Congres al P.M.R.
— Ședința din după-amiaza zilei de 24 decembrie —

Ședința se deschide la orele 17 sub pre
ședinția tov. Emil Bodnăraș.

Intîmpinat de aplauzele entuziaste ale în
tregii asistențe în picioare, la tribună urcă 
tovarășul Ciu De, conducătorul delegației 
eroicului Partid Comunist Chinez, se
cretar al Secretariatului C.C. al Partidului 
Comunist Chinez, vicepreședinte al R. P. 
Chineze, vicepreședinte al Consiliului Apără
rii, mareșal al R. P. Chineze.

Cuvintele de salut ale tovarășului Ciu De 
sînt primite cu vii și repetate aplauze. Dele
gații la Congres își manifestă sentimentele 
de dragoste și prietenie frățească față de 
marele popor chinez.

Apoi continuă discuțiile la Raportul de ac
tivitate al C.C. al P.M.R. și la Raportul de 
activitate al Comisiei Centrale de Revizie.

Ia cuvîntul tov. Gh. Apostol, salutat cu 
aplauze prelungite.

Evidențiind rolul deosebit de important al 
activității sindicale în lupta pentru construi
rea socialismului și ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii, tov. Gheorghe 
Apostol a arătat succesele însemnate obți
nute de sindicate sub îndrumarea partidului. 
Organizată și condusă de sindicate, între
cerea socialistă a devenit o largă mișcare a 
maselor în focul căreia se ridică mii și mii 
de cadre noi, talentate, fruntași ai produc
ției.

Vorbitorul s-a ocupat pe larg de sarcinile 
Ce revin sindicatelor în lupta pentru reali
zarea sarcinilor puse de cel de al doilea cin
cinal. Concentrîndu-și atenția spre creșterea 
neîncetată a productivității muncii și reduce
rea prețului de cost, sindicatele vor trebui 
să acorde o mult mai mare atenție decît pînă 
acum răspîndirii metodelor avansate de mun
că, folosirii depline a utilajului și a spațiilor 
de producție existente.

Lichidarea hotărîtă a formalismului și 
denaturărilor birocratice care frînează în 
-multe locuri dezvoltarea întrecerii socialiste, 
desfășurarea unei munci perseverente în ve
derea unei conduceri vii și concrete a în

trecerii constituie una din sarcinile cele mai 
urgente și mai importante ale organelor de 
partid, sindicale și economice.

In continuare, vorbitorul s-a ocupat de 
sarcinile sindicatelor în ceea ce privește 
grija pentru îmbunătățirea continuă a con
dițiilor de trai ale oamenilor muncii, înde
plinirea prevederilor contractelor colective, 
ridicarea pregătirii tehnice a muncitorilor 
și maiștrilor, întărirea colaborării între 
muncitori, tehnicieni și ingineri, lichidarea 
lipsurilor existente în normarea muncii. 
Trebuie ridicată la un nivel mai înalt munca 
cultural-educativă desfășurată de sindicate 
în masa oamenilor muncii.

Subliniind că forța sindicatelor constă în 
conducerea lor de către partid, vorbitorul a 
insistat asupra obligației organizațiilor de 
partid de a îmbunătăți conducerea politică 
a organizațiilor sindicale.

Tov. Ion Cotoț, delegat al organizației 
regionale de partid Hunedoara, relevă trans
formările importante petrecute în regiune 
în anii cincinalului, prin construirea și pu
nerea. în funcțiune a unor uzine și agregate 
puternice, prin dezvoltarea și modernizarea 
industriei carbonifere.

Din cauza lipsurilor unor organizații de 
partid și organe administrative sînt încă 
deficiențe serioase în ceea ce privește intro
ducerea tehnicii noi, răspîndirea experienței 
înaintate, calificarea cadrelor, lipsuri care 
se răsfrîng negativ asupra creșterii produc
tivității muncii.

Tov. Aritina Momuleț, delegată a organi
zației de partid regionale Craiova, s-a referit 
la unele probleme ale muncii de partid în 
rîndul femeilor. Vorbitoarea a făcut cunos
cute o seamă de realizări obținute în regiunea 
Craiova pe linia atragerii femeilor în mun
ca de partid și în activitatea obștească. Cri- 
ticînd lipsurile care mai persistă în acest 
domeniu, vorbitoarea a subliniat necesitatea 
popularizării și folosirii experienței pozitive 
dobîndite, în vederea îndeplinirii însemnate

lor sarcini puse de Raportul de activitate al 
C.C. al partidului.

Tov. Coici Spaza, delegat al organizației 
de partid regionale Timișoara, a vorbit des
pre imaptuiriie gospodăriei colective al că
rei membru este și despre viața nouă, fră
țească pe care țăranii muncitori sîrbi și ro- 
mîni o duc azi în satele regiunii.

Tov. Cornel Lazăr, delegat al organizației 
de partid a orașului București, s-a ocupat de 
realizările obținute de colectivul uzinelor 
„23 August“ în îndeplinirea sarcinilor de 
producție și în ridicarea nivelului de cunoș
tințe economice al comuniștilor din uzină. 
Vorbitorul a criticat lipsurile în domeniul 
profilării și planificării amănunțite a produc
ției.

Tov. Cornel Fulger, prim secretar al C. C. 
al U. T. M., delegat al organizației de 
partid regionale Bacău, a vorbit despre suc
cesele însemnate dobîndite de Uniunea Ti
neretului Muncitor după apariția Hotărîrii 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R. și ca re
zultat al îmbunătățirii conducerii concrete, 
de către organele de partid, a organizații
lor U.T.M.

Vorbitorul a arătat totodată că subapre
cierea de către unele organe și organizații 
U.T.M. a muncii de educație comunistă a 
tineretului este una din cauzele principale 
ale neajunsurilor muncii organizațiilor 
U.T.M. El a subliniat rolul și răspunderea 
pe care le au organizațiile U.T.M. și între
gul tineret muncitor în lupta pentru înde
plinirea sarcinilor puse de partid în dome
niul economiei și a arătat necesitatea îm
bunătățirii conținutului și metodelor de 
muncă în rîndurile tineretulu^.

In cursul ședinței tov. Emil Bodnăraș a 
dat citire telegramelor de salut adresate 
Congresului de către Comitetul Central al 
Partidului Muncii din Vietnam și de către 
Comitetul Central al Partidului Comunist 
din Tunisia. Telegramele au fost primite cu 
vii aplauze.

Ședința se ridică la ora 21. Următoarea 
ședință are loc duminică 25 decembrie, 
ora 9.

TELEGRAMA

Celui de al l?-lea Congres 
al Partidului Comunist din Suedia

Dragi tovarăși,
Congresul Partidului Muncitoresc Romin trimite un salut frățesc celui de ltf 17-lea 

Congres al Partidului Comunist din Suedia, urîndu-vă succes deplin tn lupta pentru creș
terea și întărirea continuă a rîndurilor partid ului, pentru unitatea clasei muncitoare și 
mobilizarea tuturor forțelor progresiste din Suedia în vederea întăririi independenței na
ționale a țării și în lupta de apărare a păcii și colaborării între popoare.

PREZIDIUL CONGRESULUI 
PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

Campania electorală din Franța
PARIS 24 (Agerpres). — Alături de cele

lalte partide politice, Partidul Comunist 
Francez desfășoară în întreaga țară o largă 
campanie de pregătiri în vederea alegerilor 
pentru Adunarea Națională. El difuzează 
pe scară largă afișe, organizează mitinguri 
electorale la care candidații partidului vor
besc alegătorilor despre programul parti
dului.

La 22 decembrie, în suburbia Parisului 
Choisy-le Roi a luat cuvîntul secretarul ge
neral al partidului, Maurice Thorez. Cuvîn
tarea sa a fost consacrată în întregime 
luptei partidului comunist în apărarea școlii 
laice. El a amintit în primul rînd că par
tidul comunist sprijină activ cererile Comi
tetului național de luptă pentru apărarea 
școlii laice și că îndeosebi pe această bază 
el a propus socialiștilor și radicalilor să 
formeze un bloc electoral unic.

Thorez a condamnat alianța socialiștilor 
cu elementele clericale și cu reacțiunea și 
a amintit necesitatea unirii tuturor adepți- 
lor caracterului laic al școlii și statului.

Candidații partidului comunist sînt

sprijiniți de forțele progresiste din Franța, 
în ciuda opoziției liderilor partidului socia
list, într-o serie de departamente ale țării 
socialiștii de rînd fac apel la alegători să vo
teze pentru candidații partidului comunist.

In sprijinul candidaților comuniști se 
pronunță de asemenea personalități ale vie
ții științifice și culturale. Cunoscutul scriitor 
Jean Paul Sartre a declarat că în Franța 
există destule așa-zise „mișcări de stînga“, 
totuși ele resping alianța cu „partidul care 
reprezintă majoritatea proletariatului fran
cez“.

Sartre a făcut apel la alegători să voteze 
pentru candidații comuniști „dacă vor să 
pretntîmpine reîntoarcerea la putere a ce
lor care timp de zece ani au cautat să rui
neze țara“.

Un apel asemănător l-a făcut și cunoscuta 
savantă Irenne Joliot-Curie, care a arătat 
că partidul comunist „a luptat întotdeauna 
împotriva politicii nefaste de război și 
cursă a înarmărilor“. I. Joliot-Curie a che
mat pe alegătorii francezi să acorde încre
dere candidaților partidului comunist.

Primul ministru danez despre admiterea de noi membri in 0. N. U.
PARIS 24 (Agerpres). — Intr-un interviu 

acordat ziarului francez „L’Information“, 
primul ministru al Danemarcei, Hansen și-a 
exprimat satisfacția în legătură cu recenta 
admitere în O.N.U. a 16 noi țări.

„Guvernul danez a susținut totdeauna 
principiul universalității O.N.U. — a spus

In Oman curge sînge pentru... petrol
LONDRA 24 (Agerpres). — Presa engleză 

anunță că trupele sultanului Maskat, sub 
comanda locotenent-colonelului englez Chee- 
seman, au ocupat capitala Omanului — ora
șul Nizva și mai multe alte puncte ale prin
cipatului, continuînd operațiunile în partea 
de sud-est a peninsulei arabe.

Conducătorul Omanului, imamul Galeb 
Ben Aii, a fost nevoit să părăsească Nizva 
și să se ascundă în interiorul țării.

După cum s-a anunțat în presă, aceste ope
rațiuni ale trupelor sultanului Maskat, aflate 
sub controlul Angliei, au drept scop să ins
taureze puterea sultanului asupra tuturor te
ritoriilor care alcătuiau cîndva un singur 
protectorat englez. De fapt însă după cum 
dezvăluie cu sinceritate ziarele engleze, ocu
pația este determinată de încercarea societă
ții petrolifere engleze „Irak Petroleum Com- 
pany“ de a acapara noile regiuni petrolifere 
deosebit de bogate ale peninsulei arabe, prin
tre care și Omanul.

Ziarul „Times“ acordă o deosebită atenție 
evenimentelor din Oman. Ziarul și-a trimis 
un corespondent special în Oman încă înain
te ca trupele sultanului Maskat să fi înce
put invadarea Omanului. Explicînd substra
tul acestui conflict, ziarul arată că pînă de 
curînd regiunea muntoasă și pustie a Oma
nului nu prezenta vreun interes nici pentru 
sultan și nici pentru englezi.

Hansen. După părerea noastră, faptul că un 
mare număr de țări au fost împiedicate atît 
de multă vreme să-și dea contribuția la ac
tivitatea O.N.U. a constituit o cauză de slă
biciune pentru această organizație.

Admiterea a 16 noi membri — a declarat 
Hansen — constituie astfel un pas extrem 
de important spre idealul care cere ca O.N.U. 
să fie cu adevărat o organizație universală“.

Sîntem mulțumiți, a adăugat Hansen, să 
vedem Organizația Națiunilor Unite deve
nind mai eficace prin creșterea numărului 
membrilor săi“.

Un dar prietenesc
DELHI 24 (Agerpr»»). — TASS transmite: 
înainte de a părăsi India, N. A. Bulganin, 

președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S, și N. S. Hrușciov, membru al Pre
zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., în 
numele guvernului U.R.S.S. au oferit în dar 
primului ministru al Republicii India, Jawa- 
harlal Nehru, un avion sovietic de tip 
„11-14“.

La 24 decembrie pe aeroportul Palam din 
Delhi a avut loc festivitatea predării avio
nului. La festivitate au participat Jawaharlal 
Nehru, primul ministru al Indiei, Knkatdju, 
ministrul Apărării și alte personalități, ofi
ciale indiene, precum și M. A. Menșikov, 
ambasador extraordinar și plenipotențiar al 
U.R.S.S. în India.

O hidrocentrală construită 
în zona polară

MURMANSK 24 (Agerpres). TASS trans
mite : Dincolo de cercul polar, în peninsula 
Kola, au luat sfîrșit înainte de termen lu
crările de construcție a primului grup elec- 
trogen al hidrocentralei dela Kneajaia Guba. 
Cele două generatoare care au fost puse în 
funcțiune au și furnizat peste 50.000.000 kwh. 
de energie electrică ieftină pentru întreprin
derile industriale din peninsula Kola.

Lucrările de construcție a hidrocentralei 
se desfășoară în condițiile grele ale zonei 
polare. Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
fruntași au prezentat sute de propuneri de 
raționalizare. In urma aplicării acestora, 
pe șantier s-au realizat economii în valoare 
de aproximativ 5.000.000 de ruble.

Huliganii atacă, 
autoritățile îi sprijină

— Agresiuni anticomuniste in Israel —
TEL-AVIV 24 (Agerpres). — Ziarul „Kol 

Haam“ anunță că participanții la adunarea 
care a avut loc la 22 decembrie în orașul 
Ramle, și în cadrul căreia secretarul gene
ral al Partidului Comunist din Israel, Mi- 
kunis, trebuia să prezinte raportul „împo
triva ațîțătorilor la război și a jefuirii oa
menilor muncii“, au fost atacați de un grup 
numeros de huligani înarmați cu bastoane, 
cuțite și pietre.

„Poliția, scrie ziarul, a*  sprijinit pe hu
ligani“. In urma ciocnirii dintre huligani 
și participanții la adunare, de ambele părți 
s-a înregistrat un mare număr de răniți. In 
aceeași zi a fost atacat clubul organizației 
tineretului comunist din orașul Ramle.

Tinerii vest-germani vor fi recrutați de la 15 ani
BERLIN 24 (Agerpres).
După ce parlamentul de la Bonn a adop

tat legea cu privire la livrări de armament 
american pentru noua armată vest-germană, 
legea cu privire la perioada de instrucție 
pentru noii recruți și legea pentru preluarea 
unităților federale de pază a frontierelor, se 
anunță că noi legi militare vor veni în dis
cuția Bundestagului. După cum rezultă din 
raportul de activitate publicat de Ministerul 
Apărării de la Bonn, Theodor Blank, minis
trul Apărării, intenționează să prezinte Bun
destagului alte 13 legi și ordonanțe cu carac
ter militar.

Herbert Schneider deputat în Bundestag 
din partea „partidului german“, membru al 
comisiei Bundestagului pentru așa zisele 
probleme ale securității a publicat un arti
col în revista „Bundes-Wehrkorrespondenz“ 
în care arată că legea pentru prestarea ser-

viciului militar în noua armată vest-germană 
prevede recrutarea tinerilor vest-germani 
începînd de la vîrsta de 15 ani.

După cum anunță din Augsburg agenția 
ADN, pe aerodromul Kaufbeuren din Bava
ria al forțelor armate ale NATO, au sosit 
primii militari ai forțelor aeriene vest-ger- 
mane pentru a urma cursuri speciale de 
instrucție. Aceștia sînt foști ofițeri ai aviației 
hitleriste care vor face o pregătire specială 
pentru instruirea personalului forțelor aeriene 
militare. In acest scop aerodromul din Kauf
beuren care a fost oraș-garnizoană în peri
oada hitleristă, este în prezent lărgit și va 
deveni unul din cele mai mari aerodromuri 
ale forțelor NATO, unde vor fi aduși pentru 
un stagiu de instrucție 3000 de aviatori din 
toate țările membre ale pactului nord- 
atlantic.

O diversiune ce nu poate avea efect
Situația s-a schimbat brusc însă, în mo

mentul cînd, potrivit afirmațiilor ziarului, au 
apărut „speranțe de descoperire a unor noi 
surse de petrol“ pentru care manifestă un in
teres deosebit societatea engleză „Irak Pe
troleum Company“.

COPENHAGA 24 (Agerpres). — Ziarul 
„Fyns Tidende“ a publicat un articol de fond 
în care critică hotărî.rea conducerii Uniunii 
militariste a Altanticului de nord de a or
ganiza un așanumit „Festival al tineretului“ 
din țările membre ale acestei uniuni. Se afir-

Inscripjie 
la un grafic

Necazurile gospodinelor britanice 
și remedii ineficace

mă, scrie ziarul, că scopul acestui „festival“ 
ar fi consolidarea înțelegerii reciproce între 
popoare. Ar fi mai bine dacă s-ar organiza 
o întîlnire a tuturor tinerilor ai căror părinți 
au murit în lagărele de concentrare, a tutu
ror celor care în timpul ocupației s-au hrănit 
cu napi putrezi, a tuturor celor lipsiți de adă
post din orașele Europei centrale, a tuturor 
celor care din cauza războiului, a politicii 
economice nechibzuite și a inflației și-au pier
dut de două ori în decursul vieții tot ceea ce 
au agonisit prin munca lor.

Lăsați-i pe acești tineri să-și spună cu
vîntul, scrie ziarul, și veți auzi dacă avem 
nevoie în momehtul de față de o „cruciadă“ 
împotriva acelora care au alte concepții po
litice, dacă este necesar un nou război între 
popoare.

Priviți graficul de mai sus — reprodus 
după ziarul londonez „Daily Worker“ — și 
veți căpăta imaginea uneia din cele mai spi
noase probleme ale vieții britanice — pro
blema creșterii prețurilor. In campania elec
torală din urmă cu cîteva luni conservatorii 
au făcut promisiuni în sensul că nivelul de 
viață al poporului britanic va fi ridicat. 
Ceva a fost într-adevăr ridicat, dar nu ni
velul de trai, ci... costul vieții. In privința 
aceasta merită să pomenim ceea ce scria a- 
cum cîteva zile ziarul burghez „Daily He
rald" : „Costul vieții crește tot mai mult. 
In perioada septembrie-noiembrie creșterea 
a fost egală cu aceea înregistrată în ulti
mele 8 luni. Din nou prețurile au crescut, 
îndeosebi la alimente și alte articole de 
primă necesitate între care și cărbunii, gazul, 
electricitatea precum și chiriile. In 1947 in
dicele prețurilor cu amănuntul a fost 100. 
în septembrie a.c. el a ajuns la 150, cu alte 
cuvinte costul vieții s-a scumpit cu 50 la 
sută în 8 ani. La 15 noiembrie — cînd am 
obținut ultimele date — indicele era de 154... 
Analizați cauzele acestor creșteri și veți ve
dea cum sporesc prețurile mărfurilor de care 
oamenii nu se pot lipsi".

Zilele trecute guvernul britanic a fost re
maniat. Printre cei care cu acest prilej și-au 
pierdut portofoliile ministeriale a fost și mi

nistrul finanțelor. In anumite cercuri, schim
barea în guvern este pusă în legătură cu fe
nomenele negative din economia britanică și 
îndeosebi cu instabilitatea prețurilor, insta
bilitate cu perspective alarmante. „Financial 
Times“ scria că Butler a părăsit ministerul 
finanțelor fără a fi „reușit să găsească me
tode destul de eficiente pentru rezolvarea 
problemei inflației". Iar „Daily Herald" îl 
acuză pe Butler că „a organizat un paradis 
pentru cei bogați“ și a reușit ca „costul 
vieții să atingă un nivel record".

Remediul găsit — remanierea ministerială 
— se pare că nu este cel mai nimerit. Expe
riența arată că o simplă schimbare de per
soane nu soluționează problema (mai ales 
că noul ministru Mac Millan — a dat fali
ment într-un alt domeniu — cel al politicii 
externe). Este necesar altceva: schimbarea 
radicală a politicii economice britanice, în
lăturarea poverii pe care o reprezintă cursa 
înarmărilor. Or, aceasta nu se poate realiza 
fără schimbări mai largi în atitudinea gu
vernului britanic. Iar aceste schimbări, după 
cîte se pare, nu sînt de așteptat pentru vii
torul apropiat. De unde reiese că gospodi
nele britanice vor trebui în continuare să ur
mărească goana nesfîrșită a prețurilor pe 
care veniturile sînt cu desăvîrșire incapa
bile să le ajungă din urmă.

BOGOR. După cum anunță ziarul „Sulu 
Indonesia“, Comisia centrală electorală a 
dat publicității componența noului parla
ment indonezian, ales la 29 septembrie. Par
tidul național a ocupat primul loc în aceste 
alegeri. In noul parlament el a obținut 65 
de mandate, partidul „Mașumi“ — 59 de 
mandate, partidul „Nahdatul Ulama“ — 54 
de mandate, partidul comunist — 49. Uni
unea musulmană din Indonezia (N.S.I.I.) — 
10 mandate, „Parkindo“ — 9 mandate, ca
tolicii — 5, partidul socialist — 3 mandate.

ULAN BATOR. La 24 decembrie presa 
mongolă a publicat comunicatul cu privire 
la hotărîrea guvernului R. P. Mongole și 
guvernului Republicii India de a stabili re
lații diplomatice între cele două țări și de 
a face schimb de reprezentanți diplomatici 
cu rang de ambasadori.

DELHI. După cum anunță Biroul indian 
de informații, la 23 decembrie a fost sem
nat la Delhi un acord între guvernul In
diei și U.R.S.S. cu privire la vînzarea către 
India a 20 de mașini de forat. Mașinile de 
forat vor fi folosite pentru stabilirea rezer
velor de cărbune în regiunile în care între
prinderile sectorului de stat intenționează 
să organizeze extracția în cadrul celui de al 
doilea plan cincinal al Indiei.

NEW YORK. Potrivit relatărilor agen-< 
țiilor de presă americane, inundațiile con
tinuă să facă ravagii în statele Carolina, 
Oregon și Nevada. Pînă în prezent 25.000 
de persoane au rămas fără adăpost și 166 
și-au pierdut viața. ,Pagubele materiale se 
ridică la mai multe milioane de dolari. Pre
ședintele Eisenhower a declarat că aceste 
inundații sînt „un dezastru de mari pro
porții“.

ROMA. Marele Consiliu (Parlamentul)'’ 
Republicii San-Marino a aprobat proiectul 
de lege care prevede acordarea de asistență 
medicală gratuită tuturor cetățenilor precum 
și naționalizarea spitalelor și farmaciilor.
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