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„ Victoriile de însemnătate istorică obținute în construirea 
socialismului sînt opera eroicei noastre clase muncitoare, a aliatei 
sale de nădejde, țărănimea muncitoare, a intelectualității credin
cioase poporului, a maselor de milioane ale poporului, conduse de 
partid. S-a confirmat în mod strălucit teza leninistă după care forța 
partidului constă în legătura lui indisolubilă cu poporul, forța 
poporului constă în unirea lui strînsăîn jurul partidului“.

(DIN RAPORTUL DE ACTIVITATE AL C.C AL P.M.R. LA CONGRESUti 
AL II-lea AL PARTIDULUI, RAPORT PREZENTAT DE TOVARĂȘUL 

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

Congresul al II-lea al Partidului Muncitoresc Romîn
REZOLUȚIA 

Congresului al II-lea al Partidului Muncitoresc 
Romîn asupra raportului C. C al P. M. R.

Ascultînd și dezbâtînd raportul de activitate al Comitetului Central al 
P.M.R. prezentat de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, Congresul al II-lea al Partidu
lui Muncitoresc Romîn hotărăște:

1. Aprobă activitatea desfășurată de Comitetul Central în perioada din
tre primul și cel de al doilea Congres al P.M.R.

2. Aprobă linia politică și sarcinile de viitor, expuse în raportul C. C. al 
P.M.R. prezentat de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej și le adoptă ca program de 
luptă și de muncă al partidului pentru construirea economiei socialiste, pentru în
tărirea continuă a partidului, consolidarea statului democrat-popular, ridicarea 
nivelului de trai material și cultural al poporului și apărarea păcii.

Cuvîntarea conducătorului delegației 
P. C. Chinez, tovarășul Ciu De, 

secretar al secretariatului C. C. al P. C. Chinez

REZOLUȚIA
Congresului al II-fea al Partidului Muncitoresc Romîn 

asupra raportului Comisiei Centrale de Revizie 
a Partidului Muncitoresc Romîn

Congresul al II-lea al Partidului Muncitoresc Romîn aprobă raportul Comisiei Centrale de 
Revizie a Partidului Muncitoresc Romîn.

Ședința din dimineața zilei de
Lucrările celui de al II-lea Congres al 

P.M.R. au continuat în ziua de 25 decem
brie.

Ședința de dimineață s-a deschis la ora 
9 sub președinția tov. Chivu Stoica.

Se continuă discuțiile asupra Raportului 
de activitate al C.C. al P.M.R. și asupra 
Raportului Comisiei Centrale de Revizie.

Ia cuvîntul tov. Ștefan Voitec, care arată 
că unificarea politică, ideologică și organi
zatorică a clasei muncitoare în cadrul Par
tidului Muncitoresc Romîn, unificare înfăp
tuită pe temelia marxism-leninismului, a 
constituit un eveniment hotărîtor în viața 
politică a țării. „Cu adîncă mulțumire și în
dreptățită mîndrie — a spus vorbitorul — 
putem constata că sarcinile trasate de Con
gresul din februarie 1948 au fost realizate 
cu succes și că datoria, subliniată de to
varășul Gh. Gheorghiu-Dej la Congresul de 
unificare din 1948 — de a consolida unita
tea organică a rîndurilor partidului nostru 
și a o păzi ca ochii din cap — a fost înde
plinită întocmai.

Vorbitorul se ocupă pe larg de proble
mele circulației mărfurilor. El relevă dez
voltarea continuă în anii cincinalului a co
merțului socialist și subliniază necesitatea 
întăririi luptei împotriva unor lipsuri ce 
frînează încă dezvoltarea acestui sector 
economic. Aceste lipsuri provin din nestu- 
dierea cererilor de consum ale unităților co
merciale și ale populației, calitatea nesatis
făcătoare a unor mărfuri de larg consum, 
cheltuieli exagerate de circulație. Vorbitorul 
arată importanța ridicării nivelului de cali
ficare a cadrelor ce muncesc în comerț, a 
luptei permanente împotriva fraudelor.

Tov. Victoria Ștefan, delegată a organi
zației regionale de partid Bacău, a înfăți
șat marile transformări petrecute în anii 
cincinalului în situația învățămîntului din 
regiune. Subliniind contribuția învățătorilor 
la educarea și instruirea elevilor, la lichi
darea analfabetismului și combaterea mis
ticismului, vorbitoarea a arătat necesitatea 
înlăturării unor lipsuri care mai dăinuie în 
activitatea cadrelor didactice.

Primit cu vii și îndelungate aplauze, tov. 
Léon Mauvais, membru al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului Comunist Francez, a 
adus salutul Partidului Comunist Francez.

Tov. academician profesor dr. C. I. Par- 
hon, președintele de onoare al Academiei 
R.P.R., a vorbit despre avîntul științific în 
țara noastră, despre marea sete de cultură 
a poporului.

Subliniind însemnătatea hotărîtoare pe 
care o are însușirea profundă a concepției 
materialist dialectice pentru succesul cerce
tărilor științifice, vorbitorul a mulțumit 
partidului pentru că acordă permanent oa
menilor de știință nu numai condiții de 
lucru minunate ci și îndrumarea teoretică.

Tov. Mihai Dalea prezintă Raportul Co
misiei de validare. Congresul aprobă în 
unanimitate Raportul Comisiei de validare.

In continuare, Congresul alege o comisie 
pentru examinarea unor apeluri adresate 
Congresului, cerînd revizuirea unor sanc
țiuni de partid.

Primit cu vii aplauze, fa cuvîntul tov. 
Miron Constanținescu.

Vorbitorul a subliniat marea însemnătate 
a caracterizărilor cuprinse în Raportul de 
activitate al C.C. asupra dezvoltării politice 
șl economice a țării noastre. In prima parte 
a cuvîntării sale, vorbitorul a arătat însem
nătatea deosebită și perspectivele dezvoltă
rii industriei chimice, petrolifere și energe
tice, în cursul celui de-al II-lea plan cinci
nal. Apoi tovarășul Miron Constantinescu 
s-a ocupat pe larg de unele probleme ale 
revoluției culturale din țara noastră.

In continuare, tovarășul Miron Constan
tinescu s-a ocupat de problemele creației li

terare și artistice, de problemele arhitecturii, 
ale culturii de masă și ale muncii științi
fice.

Arta adevărată — a spus vorbitorul — 
oglindește ceea ce este tipic în viață, înfă
țișează realitatea în mișcare, în dezvolta
rea sa revoluționară, direcția dezvoltării so
cietății. Activitatea științifică, culturală și 
artistică trebuie să fie pătrunsă de un înalt 
spirit de partid.

Pentru mărețele țeluri ale socialis
mului, la înfăptuirea cărora ne cheamă par
tidul — a spus în încheiere tov. Miron Con
stantinescu — merită ca fiecare muncitor, 
țăran muncitor și intelectual, fiecare patriot 
să-și dăruiască toată puterea sa de muncă, 
tot ce are mai bun.

Tovarășul Mihai Florescu, ministrul Indus 
triei Chimice, s-a oprit în cuvîntul său asu
pra unei noi ramuri a industriei noastre 
socialiste, create în anii regimului democrat 
popular — industria chimică. Relevînd faptul 
că industria chimică și-a îndeplinit sarcinile 
primului plan cincinal în 4 ani, vorbitorul a 
arătat că dezvoltarea acestei importante ra 
muri industriale nu a fost însă la nivelul 
posibilităților oferite de varietatea și rezer
vele importante de materii prime existente 
în țară și nici la nivelul nevoilor industriei 
și agriculturii. Tov. Mihai Florescu a arătat 
în continuare măsurile care se impun în ve
derea înlăturării lipsurilor și a insistat în
deosebi asupra posibilităților largi de dez
voltare a industriei chimice în țara noastră.

Tovarășul Sandu Ion, delegat al organiza
ției de partid regionale Ploești, a vorbit des
pre succesele obținute de schela petroliferă 
Boldești—schelă fruntașă pe țară. Vorbitorul 
a arătat preocuparea organizației de partid 
de a introduce metodele sovietice de lucru 
în schelă, ca și eforturile pentru antrenarea 
a cît mai mulți muncitori în întrecerea so
cialistă și în folosirea metodelor de lucru 
înaintate.

Tov. Csupor Ludovic, delegat al organiza
ției de partid a Regiunii Autonome Maghia
re, relevă succesele obținute de oamenii mun
cii romîni și maghiari, înfrățiți în munca 
închinată construcției socialiste.

Vorbitorul a subliniat necesitatea întăririi 
muncii politice în rîndul țărănimii munci
toare în vederea atragerii ei spre formele de 
cooperare socialistă și a arătat marile pers
pective ce se deschid în fața regiunii prin 
folosirea deplină a resurselor locale în vede
rea extinderii și prelucrării materialelor de 
construcție, crearea de unități, producătoare 
de chimicale, de prelucrare a linei etc.

Tov Leonte Răutu s-a ocupat în cuvîntul 
său de problemele propagandei de partid și 
ale Conținutului muncii ideologice. După ce 
a relevat amploarea și succesele muncii în 
domeniul propagării marxism-leninismului și 
al activității politice și culturale de masă, 
vorbitorul a insistat asupra unor slăbiciuni 
care se mai manifestă în lupta împotriva 
ideologiei burgheze. Criticînd unele deformări 
ale tezelor marxist-leniniste cu privire la in
dustrializarea socialistă, la transformarea so
cialistă a agriculturii, la problemele politicii 
externe, tov. Leonte Răutu a subliniat 
sarcinile care revin redacțiilor de publicații, 
editurilor, catedrelor de științe sociale, insti
tutelor de cercetări științifice.

In încheiere, vorbitorul s-a oprit asupra 
sectorului muncii cultural-educative și asupra 
lipsurilor din acest domeniu.

Tntîmpinat cu aplauze, tov. Knut Băcks- 
trom, membru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Comunist din Suedia, aduce Con
gresului salutul Partidului Comunist din 
Suedia.

Asistența primește cu aplauze salutul adre
sat Congresului din partea Partidului Co
munist din Grecia, de tov. Vasilis Bardzatos,

25 decembrie
membru al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al Partidului Comunist din Grecia.

Tov. Anton Breitenhofer, delegat al orga
nizației de partid a orașului București, a vor
bit despre marile drepturi și libertăți de care 
se bucură — alături de toți oamenii muncii 
— populația muncitoare germană, subliniind 
contribuția pe care populația germană o 
aduce în diferite sectoare ale activității eco
nomice și culturale.

Referindu-se la munca d'e partid în rîndul 
maselor muncitoare germane, el a relevat o 
seamă de rezultate pozitive, scoțînd totoda
tă la iveală unele lipsuri și subliniind nece
sitatea combaterii energice a rămășițelor șo
vinismului.

Tov, Florica Beraru, delegată a organiza
ției regionale de partid Suceava, a vorbit 
despre succesele obținute de țăranii munci
tori din comuna Boroaia, raionul Fălticeni, 
în creșterea producției agricole și despre in
fluența pozitivă pe care o au în rîndul țăra
nilor muncitori gospodăriile agricole colec
tive și întovărășirile din raion.

Tov. V. Em. Galan, scriitor, referindu-se la 
aprecierile și sarcinile conținute în Rapor
tul d'e activitate al C.C. al P.M.R., a vor
bit despre experiența dobîndită pînă acum 
de organizația de bază a Uniunii Scriitorilor. 
El a arătat că succesele obținute se datoresc 
îndrumării de către partid a creației literare, 
cunoașterii tot mai aprofundate a vieții de 
către scriitori, însușirii învățăturii marxist- 
leniniste, luptei intransigente Împotriva ideo
logiei burgheze. Vorbitorul a relevat necesi
tatea ca scriitorii comuniști să fie exemplu 
în creație, în viața obștească și personală.

Tov. Nicolae Suditu, delegat al organiza
ției regionale de partid Bîrlad, a vorbit 
despre activitatea gospodăriei agricole de 
stat Cotești din regiunea Bîrlad. Vorbitorul 
a arătat că această gospodărie cu caracter 
viticol obține an de an recolte tot mai mari 
de struguri, vin de calitate și la un preț de 
cost scăzut, datorită bunei organizări a 
muncii și aplicării metodelor agrotehnice 
înaintate.

Tntîmpinat cu vii aplauze, ia cuvîntul to
varășul Emil Bodnăraș. Vorbitorul scoate în 
evidență succesele realizate în domeniul con
strucțiilor, insistînd asupra lipsurilor și nea
junsurilor existente încă în acest domeniu.

Tov. Emil Bodnăraș a arătat măsurile ce 
trebuie luate în domeniul planificării con
strucțiilor, al proiectării și cercetării științi
fice, al executării lucrărilor de construcții, 
al reducerii prețului de cost etc. El s-a ocu
pat în continuare de problemele dezvoltării 
transporturilor și telecomunicațiilor în cel 
de-al 2-lea cincinal.

Vorbind despre armata noastră populară, 
tov. Bodnăraș a arătat că una din principa
lele realizări ale partidului în acest dome
niu este formarea în masă a noilor cadre 
de ofițeri din rîndurile clasei muncitoare, ță
rănimii muncitoare și intelectualității legate 
de popor. „Forțele Armate ale R.P.R. — a 
spus vorbitorul — sînt asigurate cu cele 
mai moderne mijloace de luptă, ținînd pas 
continuu cu dezvoltarea tehnicii. Soldații, 
ofițerii și generalii forțelor noastre arma
te, pătrunși de dragoste pentru patria noas
tră socialistă și de devotament pentru o- 
rînduirea noastră democrat-populară, sînt 
gata cu hotărîre și pricepere să apere ori- 
cînd independența și suveranitatea statului 
nostru, dreptul poporului romîn la libertate 
și fericire“.

Tn cursul ședinței, tovarășul Chivu Stoica 
a dat citire telegramelor de salut adresate 
Congresului de către C.C. al Partidului Co
munist din India și de către C.C. al Parti
dului Comunist din Indonezia. Telegramele 
au fost primite cu puternice aplauze.

Șed'ința se închide la orele 15. Următoarea 
ședință va avea loc luni 26 decembrie ora 9.

Dragi tovarăși,
Din însărcinarea Comitetului Central al 

Partidului Comunist Chinez și a președinte
lui Comitetului Central al Partidului, tova
rășul Mao Țze-dun, transmit în numele tu
turor membrilor Partidului Comunist Chinez 
și al întregului popor chinez cele mai căldu 
roase felicitări celui de-al doilea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn, tovarășilor 
din conducerea Partidului Muncitoresc Ro
mîn, precum și tuturor tovarășilor delegați 
(aplauze puternice, ovații: „Mao Țze-dun", 
urale).

Partidul Comunist Chinez și poporul chi
nez admiră profund mărețele succese pe care 
le-a obținut poporul frate romîn sub condu
cerea Partidului Muncitoresc Romîn și a Co
mitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, în construirea socialismului 
(aplauze). Noi am văzut cu mare bucurie 
că, datorită îndeplinirii cu succes a primu
lui plan cincinal de dezvoltare a economiei 
naționale a Romîniei și a realizărilor stră
lucite obținute în înfăptuirea planului de 
zece ani de electrificare a Romîniei, s-a 
creat o puternică bază economiei socialiste 
în Romînia. In același timp, nu mai există 
Romînia înapoiată din punct de vedere eco
nomic ; în locul ei există o Romînie cu o in
dustrie și agricultură înaintată, în plină dez
voltare, care înflorește și se întărește zi 
cu zi.

In Republica Populară Romînă s-a con
struit într-un timp foarte scurt o puternică 
industrie de construcții de mașini, care pro
duce suficient utilaj pentru industria petro
liferă, utilaje pentru celelalte industrii, pre
cum și diferite mijloace de transport; s-a 
construit industria producătoare de mașini 
agricole, puternica industrie electro-tehnică 
și industria chimică a țării, dezvoltfndu-se 
în același timp într-un ritm rapid principa
lele ramuri industriale ale Republicii Popu
lare Romîne, industria petroliferă, cea de 
extracție de cărbuni și altele. Industria u- 
șoară a Romîniei, care este în continuă dez
voltare, aprovizionează populația cu tot mai 
multe bunuri de consum de diferite feluri.

Odată cu creșterea necontenită a indus
triei socialiste, agricultura Romîniei, care 
trece în mod treptat la colectivizare, se dez
voltă de asemenea într-un mod rapid. Pe 
baza dezvoltării rapide a producției, nivelul 
de trai material și cultural al poporului ro
mîn a crescut în mod simțitor. Cursul dez
voltării evenimentelor din Romînia a dove
dit încăodată cît de mare este forța crea
toare a poporului care a luat în mînă soarta 
propriei lui țări, a dovedit marea superiori
tate a regimului socialist și a celui de de
mocrație populară.

In fața acestui Congres stau marile sar
cini de a întocmi și a pune în aplicare cel 
de-al doilea plan cincinal de dezvoltare a 
economiei naționale a Romîniei, de a dez
volta și mai departe agricultura Romîniei pe 
baza realizării treptate a colectivizării a- 
griculturii. îndeplinirea cu succes a acestor 
sarcini va asigura victoria cauzei construirii 
socialismului în toate domeniile și va duce 
la un nou avînt uriaș al economiei naționale 
a Romîniei, ridicînd astfel bună starea po
porului romîn și întărind în același timp 
forța lagărului păcii, democrației și socialis
mului, în frunte cu Uniunea Sovietică (a- 
plauze).

Sîntem convinși că datorită creșterii zi 
de zi a entuziasmului clasei muncitoare și 
al maselor largi muncitoare din Romînia 
pentru construirea socialismului, întăririi zi 
de zi a alianței dintre clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare din Romînia, datorită 
faptului că poporul romîn are o puternică 

Ședința din dimineața zilei de 26 decembrie
realizări după reforma învățămîntului din 
1948, insistînd asupra succeselor în îmbună
tățirea conținutului învățămîntului. El s-a 
oprit pe larg asupra perspectivelor ce se 
deschid învățămîntului în viitorul plan cin
cinal și pe baza sarcinilor care reies din 
Raportul de activitate al C.C. al P.M.R.

Vorbind despre unele lipsuri existente în 
munca ministerului, tov. Ilie Murgulescu a 
arătat că o atenție deosebită trebuie acor
dată profilării învățămîntului mediu, tehnic 
și profesional, legării strînse a școlii cu 
practica în producție, îmbunătățirii învăță
mîntului de cultură generală, folosirii co
respunzătoare a vechilor specialiști șl a 
noilor cadre didactice.

Primit cu îndelungate aplauze tov. Mătyăs 
Răkosi. prim secretar al C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Ungaria aduce Con
gresului salutul Partidului celor ce muncesc 
din R.P. Ungară.

De asemenea, Congresul primește cu pu
ternice aplauze salutul Partidului Comunist 
Italian adus Congresului de tov. Giovanni 
Roveda, membru al Direcției Comitetului 
Central al Partidului Comunist Italian.

Tov. Constantin Anca, delegat al organiza
ției de partid a regiunii Ploești, a arătat suc
cesele obținute de colectivele întreprinderi
lor din orașul Ploești în îndeplinirea planu
lui și reducerea prețului de cost. Vorbitorul 
s-a ocupat pe larg de munca cu activul de 
partid, arătînd că, pe această cale s-au pu
tut obține rezultate pozitive în lichidarea 
unor lipsuri din domeniul industriei și trans
porturilor.

Tov. Constantin Vață, delegat al organi
zației de partid regionale Craiova, a arătat 
că întovărășirea din satul Curmătura, raio
nul Segarcea, a obținut recolte de aproape 
două ori mai mari decît țăranii cu gospo
dării individuale. El a vorbit despre meto
dele folosite pentru convingerea țăranilor 
muncitori asupra avantajelor întovărășirii,

despre rezultatele pozitive ale atragerii tn 
munca, politică a deputaților, învățătorilor 
și a țăranilor fruntași.

Tov. Vasile Patilineț, delegat al organiza
ției de partid regionale Timișoara, a vorbit 
despre unele realizări obținute în regiune în 
munca pentru transformarea socialistă a 
agriculturii. Astfel, în anul 1955, peste 2000 
d'e familii de țărani muncitori au intrat în 
gospodăriile colective existente și în cele 17 
gospodării colective noi.

Referindu-se la critica cuprinsă în Rapor
tul de activitate al C.C. al P.M.R. cu privire 
la rezultatele slabe obținute în regiunea Ti
mișoara în producția agricolă și în crearea 
de noi gospodării agricole colective și înto
vărășiri, el a arătat că una din cauzele prin
cipale, ale rămînerii în urmă în acest sector 
constă în folosirea unor metode formale de 
muncă, în slabul control al îndeplinirii ho- 
tărîrilor partidului șl guvernului și a pro
priilor hotărîri ale comitetului regional de 
partid.

Primită cu vii șl puternice aplauze, tov. 
Dolores Ibarruri, secretar general al C.C. al 
Partidului Comunist din Spania, aduce Con
gresului salutul Partid'ului Comunist din 
Spania.

Tov. Gh. Gaston Marin, prim vicepre
ședinte al Comitetului de Stat al Planifi
cării, delegat din partea organizației re* 
gionale de partid Bacău a vorbit despre 
realizările obținute în domeniul electrificării 
și al dezvoltării industriei energetice și elec
trotehnice. El a subliniat hotărîrea și elanul 
cu care oamenii muncii înfăptuiesc preve
derile planului de electrificare elaborat de 
partid. După ce a amintit unele lipsuri care 
mai persistă în acest domeniu, vorbitorul 
s-a ocupat de problema progresului tehnic. 
El a subliniat răspunderea C.S.P. pentru ră- 
mînerea în urmă a unor tipuri de mașini și
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Ședința s-a deschis la ora 9 sub președin
ția tovarășului Petre Borilă, continuîndu-se 
discuțiile asupra Raportului de activitate al 
C.C. al P.M.R. și a Raportului Comisiei 
Centrale d'e Revizie.

Tov. Radu Dulgheru, delegat al organiza
ției de partid regionale Galați, a vorbit des
pre experiența organizațiilor de partid din 
regiunea Galați în domeniul tarlalizării pă- 
mînturilor. In urma muncii intense de lă
murire desfășurată de organizațiile de par
tid asupra foloaselor lucrării pămîntului cu 
mașinile pe suprafețe întinse, țăranii mun
citori dintr-un șir de raioane ale regiunii 
Galați și-au unit parcelele lor de pămînt în 
mari trupuri, înlăturîna' haturile. Tarlaliza- 
rea a înlesnit mult munca de transformare 
socialistă a agriculturii în regiune.

Vorbitorul s-a ocupat apoi de unele pro
bleme ale muncii organizațiilor de partid din 
regiune pentru formarea de noi întovărășiri 
și gospodării colective și pentru întărirea 
celor existente.

Tov Ștefan Lungu, Erou al Muncii Socia
liste, delegat al organizației de partid a ora
șului București, a arătat că în 1955 colec
tivul depoului C.F.R. „Chivu Stoica“ din 
București a realizat o creștere, exprimată în 
km. tren, de 95 la sută față de nivelul din 
1949. Vorbitorul a subliniat marea impor
tanța a experienței sovietice în folosirea 
cărbunilor inferiori și în economia de com
bustibili pe calea ferată. Scoțînd la iveală 
o serie d’e lipsuri din domeniul căilor ferate, 
vorbitorul a criticat Ministerul Căilor Ferate 
pentru unele forme administrative birocra
tice; el a propus o serie de măsuri pen
tru introducerea progresului tehnic în trans
porturile pe calea ferată și pentru răspîn- 
direa experienței înaintate existente în 
acest domeniu.

Tov. Ilie Murgulescu, ministrul Invățămîn- 
tului, delegat al organizației regionale de 
partid Cluj, a trecut în revistă principalele

conducere marxist-Ieninistă, Partidul Munci
toresc Romîn, datorită existenței mărețului 
exemplu al Uniunii Sovietice în construirea 
socialismului și al marelui el ajutor, cît si 
datorită ajutorului și sprijinului țărilor de 
democrație populară și al proletariatului din 
toate țările, sarcina construirii societății so
cialiste depline în Romînia se va realiza cu 
succes (aplauze).

Dragi tovarăși,
Cu toate că China este departe de Romî

nia, clasa muncitoare chineză și poporul 
chinez urmăresc cu mare bucurie însemna
tele succese obținute de dumneavoastră, în- 
trucît cauza dumneavoastră, ca și cauza 
noastră, constituie o parte a măreței cauze a 
întregului lagăr socialist (aplauze). Opera 
de industrializare socialistă a țării dv. pă
șește înaintea celei a țării noastre, fapt ce 
ne însuflețește și pe noi. Partidul Comunist 
Chinez a considerat întotdeauna că a învăța 
din experiența marelui Partid Comunist al 
Uniunii Sovietice și a partidelor comuniste 
și muncitorești din țările de democrație 
populară înseamnă un ajutor în dezvolta
rea socialismului în țara noastră, contri
buind în același timp la lupta noastră co
mună pentru apărarea păcii internaționale și 
pentru dezvoltarea cauzei progresului ome
nirii (aplauze).

Sînt bucuros să aduc la cunoștință tova
rășilor că Partidul Comunist Chinez și po
porul chinez înaintează de asemenea cu 
mare elan spre mărețul țel al construirii so
cietății socialiste (aplauze prelungite). Bine
înțeles că există mari greutăți pentru înfăp
tuirea societății socialiste într-o țară orien
tală, cu o populație de 600 milioane de oa
meni și cu o industrie înapoiată. Partidul 
nostru însă este convins că aceste greutăți 
pot fi în mod sigur învinse (aplauze). Exis
tența Marii Uniuni Sovietice și a țărilor 
de democrație populară, ajutorul și exem
plul Uniunii Sovietice și al țărilor frățești 
constituie cele mai favorabile condiții inter
naționale pentru construirea socialismului în 
țara noastră (aplauze).

In momentul de față, în țara noastră se 
înfăptuiește într-un ritm rapid transforma
rea socialistă a agriculturii și a industriei 
și comerțului capitalist. După ședința ple
nară a C.C. al P.C. Chinez, care a avut loc 
în luna octombrie a.c., avîntul cooperativi
zării agriculturii crește într-un ritm fără 
precedent. Se prevede că pînă la sfîrșitul a- 
nului 1956, în întreaga țară, numărul țăra
nilor care vor fi cuprinși în cooperativele a- 
gricole de producție va ajunge la peste 
70—80 la sută (aplauze). Pînă în anul 1957, 
dintre ramurile principale ale industriei și 
comerțului capitalist din întreaga țară, 90 
la sută vor fi trecute în întregime la forma 
de întreprinderi mixte, de stat și particulară 
(aplauze). Conform planului P. C. Chinez, 
aproximativ în anul 1967 vom transforma în 
linii generale țara noastră într-o țară indus
trială socialistă (aplauze). Desfășurarea 
muncii practice din momentul de față dove
dește că acest plan se va putea realiza chiar 
înainte de termen.

Datorită eforturilor depuse de Uniunea 
Sovietică, de țările de democrație populară 
și de popoarele din întreaga lume pentru 
apărarea păcii, în ultimul timp s-a realizat 
într-o anumită măsură destinderea încordă
rii în relațiile internaționale și există încă 
posibilități de a se obține o continuă des
tindere, fapt ce constituie o condiție favora
bilă pentru cauza construcției pașnice a 
țărilor lagărului no:iru socialist^ Pe de altă 
parte, nu putem însă să nu privim cu vigi
lență la forțele agresive internaționale care 

împiedică prin toate mijloacele destindere* 
situației internaționale și care duc incotțti- 
nuu o politică de pregătire a unul nou raz- 
boi mondial.

In Interesul cauzei noastre comune, a ao- 
cialismului și a păcii, este de o extrem de 
mare importanță întărirea și mai mult a (so
lidarității internaționaliste a oamenilor mun
cii și, înainte de toate, întărirea colaborării 
strînse între țările lagărului socialist șl pe 
baza aceasta să întărim și mal mult colabo
rarea noastră cu toate țările șl popoarele 
iubitoare de pace din lumea întreagă (a- 
plauze). Partidul Comunist Chinez și po
porul chinez vor depune împreună cu parti
dele frățești din Uniunea Sovietică, Republi
ca Populară Romînă, țările de democrație 
populară, precum și celelalte țări, eforturi 
pentru întărirea și dezvoltarea colaborării șt 
solidarității între popoare, precum și pentru 
apărarea și dezvoltarea cauzei progresului 
omenirii.

Dragi tovarăși,
Intre poporul chinez și poporul romîn) 

care și-au luat soarta în propriile lor mîinl, 
precum și între popoarele întregului lagăn 
socialist, s-au stabilit o veșnică prietenie și 
o colaborare frățească de nezdruncinat. A- 
ceastă mare prietenie și colaborare constN 
tuie garanția sigură a cauzei păcii șl socia
lismului.

Poporul chinez prețuiește extrem de mult 
prietenia strînsă cu poporul romîn. Prin în
cheierea și aplicarea acordurilor în dome
niile colaborării culturale, colaborării tehni- 
co-științifice și a celei economice dintre ță
rile noastre, prin vizitele reciproce din ce în 
ce mai dese, precum și prin contactele șl 
schimburile de experiență dintre partidele 
noastre frățești în ceea ce privește construi
rea socialismului, această prietenie frățeas
că se dezvoltă și se întărește pe zi ce trece. 
Vizitele făcute de tov. Gheorghe Apostol șl 
de dr. Petru Groza, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a Republicii Popu
lare Romîne, în lunile septembrie și octom
brie ale anului 1954 în țara noastră, au a- 
vut o însemnătate deosebită pentru dezvol
tarea prieteniei dintre popoarele noastre. 
Permiteți-mi ca, în numele Partidului Co
munist Chinez, al guvernului și al poporu
lui chinez, să-mi exprim mulțumirea cordială 
pentru grija, sprijinul și ajutorul apropiat pe 
care ni le-au acordat Partidul Muncitoresc 
Romîn, guvernul Republicii Populare Ro
mîne, precum și poporul romîn (aplauze),

Sîntem foarte bucuroși că avem prilejul 
să participăm la cel de al doilea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn, care are o 
mare însemnătate istorică, și că vom învăța 
multe lucruri la acest Congres (aplauze).

Urez Congresului succes deplin 1 (aplauze))
Fie și mai prosperă și mai puternică Re

publica Populară Romînă în dezvoltarea sa 
spre victoria deplină a socialismului I (aplau
ze).

Trăiască prietenia frățească și colaborarea 
strînsă dintre poporul chinez și poporul ro
mîn I (aplauze prelungite).

Trăiască lagărul păcii, democrației și so
cialismului în frunte cu Uniunea Sovietică 
(aplauze prelungite; ovații; „U.R.S.S.I 
U.R.S.S.l“).

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn — 
detașament puternic al mișcării comuniste 
internaționale (aplauze prelungite ; ovații; 
„Mao Țze-dun! „Ural”; „Trăiască P. C. 
Chinez!"; „Ura!"; „Trăiască C.C. al P.C. 
Chinez, în frunte cu tovarășul Mao Țze-dun!"; 
urale; „Trăiască solidaritatea tuturor popoa
relor din marele lagăr al socialismului!“; 
urale, ovații).
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Congresul al II-lea al Partidului Muncitoresc Romîn
Discuții pe marginea raportului de activitate al C. C. al P. M. R.

Cuvîntarea tov. Gheorghe Apostol Cuvîntarea tov. Miron Constantinescu
Dragi tovarăși delegați șl delegate.
Raportul Comitetului Central, prezentat 

Congresului de către tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, cuprinde o analiză profund 
științifică a schimbărilor fundamentale din 
viața politică și social-economică a țării noa
stre.

Importantele transformări revoluționare în
făptuite în anii puterii populare ne dau tot 
dreptul să constatăm cu satisfacție că poli
tica partidului nostru, întemeiată pe funda
mentul de granit al marxism-leninismului, a 
fost justă; ea a fost înțeleasă și urmată de 
oamenii muncii, care-și strîng neîncetat rtn- 
durile în jurul partidului lor scump, (a- 
plauze).

Astăzi, partidul nostru are legături mai 
trainice și mai adînci decit oricînd cu ma
sele cele maî largi ale poporului. Dez- 
voltînd necontenit aceste legături, partidul 
a fost și este preocupat de întărirea activi
tății organizațiilor de masă.

Așa cum se spune în Raportul Comitetului 
Central, în perioada dintre cele două con
grese, sindicatele din țara noastră au cres
cut și s-au consolidat, activitatea lor are un 
rol de seamă în construcția economică și în 
ridicarea nivelului de trai al poporului.

După ce a vorbit despre lupta partidului 
pentru formarea și întărirea sindicatelor revo
luționare, pentru restabilirea unității lor, vor
bitorul a spus următoarele:

In perioada construirii societății socialiste, 
cînd clasa muncitoare este clasa conducă
toare în stat, principala sarcină a sindicate
lor este de a atrage oamenii muncii la o par
ticipare activă și conștientă la opera de con
struire a socialismului, de a se preocupa și 
contribui la rezolvarea — în conformitate cu 
necesitățile construirii socialismului — a pro
blemelor economice și sociale ale oamenilor 
muncii șî de a se interesa permanent de ri
dicarea nivelului politico-cultural al celor ce 
muncesc. Ele au misiunea înaltă de a fi pen
tru masele muncitoare o școală a comunis
mului.

De la Congresul din 1948 al Partidului 
Muncitoresc Romîn — a spus în continuare 
vorbitorul — ca urmare a dezvoltării econo
miei naționale, a creșterii rîndurilor clasei 
muncitoare la orașe și sate, numărul mem
brilor sindicatelor a sporit de la 1.340.000, 
cîți au fost la sfîrșitul anului 1947, la peste 
2.600.000 în 1955, adică aproape de două ori. 
In urma aplicării hotărîrilor Plenarei C.C. al 
P.M.R. din decembrie 1948 cu privire la mun
ca sindicală, s-au îmbunătățit formele orga
nizatorice ale acestora, au fost aleși în munca 
de conducere a organizațiilor sindicale și a- 
trași în activitatea obștească sute de mii de 
muncitori, ingineri, tehnicieni și funcționari, 
bărbați și femei.

Sub îndrumarea partidului, sindicatele au 
organizat și condus întrecerea socialistă pen
tru îndeplinirea și depășirea planurilor de 
stat. întrecerea socialistă a ajuns astăzi o 
largă mișcare a maselor, un puternic factor 
al dezvoltării economiei naționale.

Caracterul de masă și forța mobilizatoare 
a întrecerii s-au manifestat puternic în în
trecerea socialistă desfășurată în cinstea ce
lui de-al doilea Congres al partidului. Dato
rită muncii entuziaste a muncitorilor, tehni
cienilor, inginerilor și funcționarilor, majori
tatea covîrșitoare a întreprinderilor indus
triale și-au îndeplinit sarcinile de plan pe 
1955.

Unii oameni, dintre cei care nu privesc cu 
ochi buni mersul înainte al țării noastre, se 
prefac a nu înțelege de ce apar mereu noi 
și noi fruntași în producție. E într-adevăr 
atît de greu de înțeles ? In întreprinderile 
noastre oamenii nu lucrează pentru exploa
tatori, pentru îmbogățirea trîntorilor, ci pen
tru ei, pentru societatea lor, și tot mai mulți 
muncitori se ridică la conștiința poziției și 
rolului conducător al clasei muncitoare.

Niciodată masele n-au avut, ca acum, po
sibilitatea să-și exercite inițiativa pe o scară 
cu adevărat largă. O mărturie puternică este 
dezvoltarea mișcării raționalizatorilor și in
ventatorilor. De la începutul cincinalului și 
pînă la mijlocul acestui an numărul propu
nerilor de raționalizare înregistrate a fost 
de 156.700. Economiile realizate în urma a-, 
plicării în producție a acestor propuneri se 
ridică la 1.126.383.000 lei.

In anii cincinalului, salariul real al mun
citorilor a crescut cu 28% față de 1950. O 
complectare foarte importantă la salariul pe 
care muncitorii îl primesc, ca să spunem așa, 
în „bani peșin" o constituie mijloacele me
reu crescînde cheltuite de statul socialist 
pentru acțiunile social-culturale de interes 
general; au crescut de la an la an alocațiile 
statului pentru asigurările sociale, ajungînd 
în acest an la 1.826.000.000 lei. adică aproape 
de 3 ori mai mult decît în 1949.

Vorbitorul a subliniat atenția deosebită a- 
cordată de statul democrat-popular protecției 
și securității muncii, pentru care s-au chel
tuit în anii cincinalului, numai din fondul 
centralizat al statului, peste 2 miliarde lei.

Numărul instituțiilor culturale ale sindica
telor este astăzi, față de 1948, de 25 de ori 
mai mare în ce privește cluburile și colțurile 
roșii și de 6 ori în ce privește bibliotecile și 
cărțile.

Vorbitorul a arătat în continuare contri
buția mereu mai activă a sindicatelor din 
țara noastră la întărirea Federației Sindi
cale Mondiale, la lupta acesteia pentru con
solidarea și dezvoltarea unității internațio
nale a oamenilor muncii.

Sindicatele din Republica Populară Romînă 
— a spus vorbitorul — întăresc și lărgesc 
relațiile lor cu muncitorii și sindicatele din 
alte țări.

Partidul nostru învață sindicatele să stu
dieze și să aplice, potrivit cu condițiile con
crete ale dezvoltării țării noastre, bogata ex
periență acumulată de sindicatele sovietice. 
Dezvoltarea colaborării și a schimbului de 
experiență cu sindicatele sovietice, cu sindi
catele din Republica Populară Chineză și din 
celelalte țări de democrație populară, cu
noașterea reciprocă a rezultatelor obținute 
constituie un factor important în perfecțio
narea continuă a muncii sindicale din țările 
noastre, șî, în același timp, o contribuție 
importantă la întărirea lagărului socialist, 
la întărirea luptei popoarelor pentru apăra
rea păcii în lume.

Subliniind necesitatea concentrării tuturor 
eforturilor în lupta pentru înfăptuirea obiec
tivelor politico-economice ale celui de-al 
Il-Iea plan cincinal, spre creșterea neîntre
ruptă a productivității muncii, astfel ca pînă 
în 1960 ea să sporească cu 45-50% în indus
trie și cu 40-45% în sectorul agricol de stat, 
spre micșorarea cheltuielilor de producție, 
tov. Gh. Apostol a arătat că este cu to
tul justificată aprecierea critică făcută în 
Raportul C. C., că productivitatea muncii 
n-a constituit o preocupare permanentă pen
tru organizațiile de partid, organizațiile sin
dicale, conducătorii din întreprinderi. Princi
palele lipsuri în această privință constau în 

slaba organizare a răspîndiriî metodelor a- 
vansate de muncă, insuficienta mobilizare a 
muncitorilor, tehnicienilor și Inginerilor cu 
experiență în producție pentru a studia și 
aplica la fiecare loc de muncă, atelier sau 
sector, cele mal potrivite măsuri în vederea 
îmbunătățirii organizării muncii, folosirii de
pline a utilajului, înlocuirii în procesul teh
nologic a ceea ce este învechit și introdu
cerii cu hotărîre a tehnicii noi.

Deosebit de puternic se manifestă aceste 
lipsuri în unele întreprinderi din industria 
cărbunelui, siderurgiei, textilă și alimentară. 
Tn industria carboniferă, de mai mulți ani 
minerii fruntași aplică cu mult succes me
toda de mare productivitate a graficului 
ciclic. Numărul celor care aplică această 
metodă urmează un zigzag curios: în luna 
mai a acestui an metoda a fost aplicată 
de 1.658 muncitori, în luna iunie de 1.548, 
în luna iulie de 1.960, în luna august de 1.830. 
Acest zigzag e greu de explicat altfel decît 
prin pasivitatea organizațiilor de partid, prin 
nepăsarea organelor sindicale și conduceri
lor administrative din această ramură. Dacă 
ar fi existat o preocupare permanentă pen
tru crearea condițiilor de extindere a acestei 
metode numai la 50% din abatajele minei 
Lupeni, s-ar fi obținut o creștere a produc
ției anuale cu 103.600 tone cărbune, iar pre
țul de cost s-ar fi redus, obținîndu-se o eco
nomie de 4.680.000 lei.

Cum se pot împăca conducerea Ministeru
lui Industriei Cărbunelui și Comitetul Cen
tral al Sindicatului muncitorilor din această 
ramură cu o asemenea situație?

Folosirea deplină a utilajului și a spa
țiilor de producție existente constituie o pro
blemă centrală a întregii noastre economii 
naționale, o condiție de bază pentru crește
rea productivității muncii și a reducerii pre
țului de cost.

La noi în țară muncitorii sînt profund 
interesați în introducerea și folosirea utila
jelor de înaltă tehnicitate, care le ușurează 
munca, măresc forța ei productivă, le dau 
posibilitatea să obțină cîștiguri sporite.

Se mai găsesc oameni, cadre de conducere 
din economie, activiști de partid și sin
dicali care nu țin seama de condițiile și po
sibilitățile locale, nu fac totul pentru a pune 
în acțiune puternicele rezerve care există în 
producția socialistă pentru a obține o 
creștere neîntreruptă a productivității 
muncii.

Uzina „Progresul“-Brăila. de exemplu, 
este una din întreprinderile care și-a înde
plinit an de an planul producției globale, 
productivitatea .muncii a crescut de aseme
nea în fiecare an al cincinalului, prețul de 
cost a fost și el redus. S-ar părea că aici 
lucrurile merg bine, că posibilitățile exi
stente sînt utilizate la maximum. Reali
tatea însă e alta In această uzină valoa
rea rebuturilor a crescut de la 1.055.000 lei 
în 1952 la 6.677.000 lei în 1953 și la 6.902.000 
lei în 1954. Mașinile și instalațiile sînt fo
losite mult sub capacitatea lor.

Vorbitorul a subliniat apoi însemnătatea 
stabilirii unui raport just între numărul 
muncitorilor care lucrează efectiv în pro
ducție și cel al personalului tehnico admi
nistrativ. Este necesar — a spus tov. Gh. 
Apostol — ca în fiecare întreprindere, secție, 
atelier, loc de muncă, să se stabilească și 
să se aplice măsuri practice, pentru econo
misirea materiilor prime, materialelor și a 
energiei electrice, pentru introducerea înlo
cuitorilor mai ieftini, reducerea rebuturilor, 
reducerea și valorificarea rațională a de
șeurilor, pentru realizarea unui regim strict 
de economii în cheltuielile de aprovizionare 
și transport și în cele administrativ gospo
dărești. Vorbitorul a combătut apoi forma
lismul și denaturările birocratice care mai 
există în organizarea întrecerii, lipsa de 
grijă pentru crearea condițiilor necesare 
desfășurării ei.

încă în cursul anului trecut, sub îndruma
rea organizației de partid, în grupa sindi
cală nr. 19 din uzina „21 Decembrie" din 
București s-a luat inițiativa sprijinirii orga
nizate, sistematice, a muncitorilor cu rezul
tate mai slabe în producție de către munci
torii fruntași. N-au trecut decît cîteva săp- 
tămîni și toți ihtincitorii din grupă au ajuns 
să-și depășească regulat normele, producția 
lunară a crescut aproape de 2 ori, iar cîști- 
gul muncitorilor a crescut.

Nu este oare în interesul muncitorilor ca 
asemenea inițiative să fie generalizate în 
toate întreprinderile? Modul greoi și lipsit 
de operativitate în studierea și răspîndirea 
a ceea ce apare nou în producție constituie 
cea mai dăunătoare manifestare a birocra
tismului în organizarea întrecerii.

Puternic se manifestă birocratismul și în 
ce privește organizarea și conducerea în
trecerii socialiste între întreprinderile din 
aceeași ramură de producție.

Goana formală după succese de paradă a 
dus la vulgarizarea întrecerii, Ia transpune
rea ei mecanică din industrie în sectoare 
unde nu există Indici concreți care să per
mită totalizarea și compararea rezultatelor. 
Așa, de pildă, în loc să concentreze atenția 
funcționarilor de bănci în direcția rezolvării 
calificate și operative a sarcinilor legate de 
îndeplinirea planurilor financiare și de cre
dit, de întărirea disciplinei financiare, a în
tăririi controlului asupra activității econo
mice a întreprinderilor, s-a trecut la organi
zarea unei „întreceri", la culegerea de anga
jamente formale, născocite. A conduce 
întrecerea înseamnă în primul rînd a 
lucra cu oamenii, a-i ajuta pe toate căile 
în realizarea inițiativelor lor, a studia cu 
atenție și a organiza generalizarea a tot ce 
este nou și înaintat în activitatea de pro
ducție a oamenilor, în așa fel îneît meto
dele avansate de lucru să fie aplicate nu 
numai de grupuri de muncitori, ci de între
prinderi și ramuri întregi.

Este necesar să îmbunătățim radical con
sfătuirile de producție, să lichidăm caracterul 
abstract, de paradă, pe care-1 au acestea în 
unele locuri.

Vorbitorul a subliniat în continuare nece
sitatea întăririi simțului de răspundere al con
ducătorilor de întreprinderi și al organizațiilor 
sindicale pentru îndeplinirea la timp a pre
vederilor contractelor colective, a desfășură
rii într-un ritm mai viu a muncii de ridicare 
a calificării profesionale. Subliniind rolul ho- 
tărîtor al maistrului în organizarea temeinică 
a producției, tov. Gh. Apostol a arătat dato
ria organizațiilor de partid, a organelor sin
dicale și conducerilor întreprinderilor de a 
lua măsuri pentru lărgirea sferei de activi
tate și de răspundere a maistrului, pentru apli
carea regulamentelor de premiere a maistru
lui, menite să răsplătească și să stimuleze 
eforturile maiștrilor în producție pentru ri
dicarea pregătirii lor tehnice șl de cultură 
generală.

Țara noastră — a spus în continuare vor
bitorul — are mii de Ingineri, cadre talen
tate, cu o înaltă pregătire profesională și 
științifică. Organizațiile de partid și sindicale 

sînt datoare să îmbunătățească munca tn 
rîndul acestor cadre.

Inginerii din producție trebuie să devină 
sfătuitorii activi ai muncitorilor, fruntașilor 
in producție, raționalizatorilor și inventatori
lor, susținători neobosiți a tot ceea ce duce 
tehnica înainte, militanți pentru perfecțio
narea neîntreruptă a organizării muncii

Se cere combătută cu tărie tendința care 
se mai manifestă la unii ingineri de a se 
oploși tn tot soiul de munci administrative, 
departe de producție, de viața întreprinderii, 
în posturi unde nu și pot folosi și dezvolta 
cunoștințele. Organizațiile de partid, sindi 
cale, de U.T.M. sînt datoare să educe stu 
denții - viitori ingineri - în așa fel încit 
aceștia să considere munca nemijlocită în 
producție ca o datorie de cinste și o necesi 
tate profesională Este necesar ca tinerii ab 
solvenți să facă un stagiu obligatoriu in pro 
ducție-

Subliniind necesitatea unei juste normări 
a muncii, tov. Gh Apostol a arătat, între al
tele. că in aceasta sînt interesați toți mun 
citorii, căci ea stimulează creșterea produc- 
tivității muncii, realizarea unei cantități mai 
mari de bunuri în aceeași cantitate de timp, 
ceea ce duce la reducerea prețului de cost 
și face posibilă realizarea politicii partidului 
și guvernului de reducere sistematică a 
prețului mărfurilor de larg consum. în scopul 
ridicării generale a nivelului de. trai

Oamenii muncii —a spus vorbitorul — 
participă direct la normarea muncii și prin 
activitatea lor de producție înlătură .normele 
vechi, depășite, și introduc altele noi, avan 
sate.

In cele mai multe ramuri predomină însă 
normele așa-zis statistico-experimentale. pro. 
centul lor ridieîndu-se pînă la 90% din tota 
lui normelor. Acestea sînt normele c.are nu 
reflectă nivelul actual de înzestrare tehnică 
și de organizare a muncii și nici experiența 
proprie a majorității muncitorilor. De aceea 
ele nu numai că nu stimulează, dar frînează 
creșterea productivității muncii și deci a cîs- 
(igului real al muncitorilor, frînează scăde
rea prețului de cost al producției.

Trebuie spus că în ultimii ani Consiliul 
Central al Sindicatelor și conducerile mi 
nisterelor s-au preocupat în prea mică mă 
sură de problemele normării muncii, a in 
dicatoarelor tarifare de calificare și a sala 
rizării Este necesar să luăm un curs’ ho 
tărît spre lichidarea lipsurilor tn normarea 
muncii, să asigurăm în toate ramurile con 
dițiile tehnico-organizatorice pentru înlocu 
irea la producția de serie și de masă a ac
tualelor norme statistico-experimentale cu 
norme tehnice, bazate pe studiul științific 
al posibilităților și condițiilor din fiecare 
întreprindere.

Vorbitorul a arătat datoria organizațiilor 
de partid și sindicale de a da o tnare aten 
ție lichidării fluctuației forțelor de muncă

Tov. Gh. Apostol s-a ocupat apoi de pro 
blemele ridicării nivelului muncii sindicale 
la sate, pe șantierele de construcții șt în 
comerțul socialist.

Tovarăși.
Lenin ne învață că legătura cu masele 

„constituie cea mai importantă și fundamen
tală condiție a succesului oricărei activități 
a sindicatelor". Tn ultima vreme aceste in
dicații leniniste au fost date uitării de către 
unele cadre cu munci de conducere în’ sin
dicate. Aceștia se întîlnesc rar cu muncitorii, 
inginerii, tehnicienii și funcționarii, cu acti
vul sindical din întreprinderi și instituții, pen
tru a cunoaște preocupările și cerințele lor, 
problemele arzătoare ale activității întreprin
derilor și instituțiilor.

întărirea legăturilor cu masele, contactul 
permanent cu viața întreprinderilor și in
stituțiilor. stricta respectare a democrației 
muncitorești în sindicate, organizarea regu
lată a adunărilor generale și crearea con
dițiilor reale pentru înfăptuirea controlului 
de jos și a dezvoltării criticii maselor asu
pra activității organelor de conducere a sin
dicatelor, iată calea pe care partidul o arată 
pentru dezrădăcinarea birocratismului, pen
tru transformarea muncii sindicale Intr-o 
muncă plină de viață, combativă.

Sindicatele au datoria să tragă concluzii 
serioase din criticile repetate făcute de Co
mitetul Central al partidului și să se preo
cupe cu mai mult simț de răspundere de 
nevoile materiale ale oamenilor muncii, să 
acorde o atenție deosebită asigurării înde
plinirii planului construcțiilor de locuințe și 
controlului riguros asupra tuturor măsurilor 
pe linia protecției muncii și tehnicii secu
rității, să asigure folosirea cu grijă a fondu
rilor de asigurări sociale, să urmărească în
deaproape îndeplinirea angajamentelor reci
proce din contractele colective.

Organele șî organizațiile de partid au da
toria să ajute comitetele de întreprindere și 
Instituție să lichideze deficiențele serioase 
care persistă în munca lor cultural-educativă.

Luptînd împotriva rămășițelor capitaliste 
din conștiința oamenilor, împotriva ignoran
ței și prejudecăților, sindicatele trebuie să-și 
aducă contribuția lor la formarea omului nou, 
la întărirea în sinul maselor a' atitudinii so
cialiste față de muncă, a respectului față de 
proprietatea socialistă, a intransigenței față 
de toți cei ce irosesc sau își însușesc bunul 
obștesc, față de hoți și delapidatori. Sindica
tele trebuie să educe oamenii muncii în spi
ritul combativității și vigilenței de clasă, în 
spiritul dragostei față de patria noastră, în 
care se construiește socialismul, și al soli
darității cu oamenii muncii din lumea în
treagă.

★
Forța sindicatelor — care unesc aproape 

totalitatea oamenilor muncii din întreprinderi 
și instituții — constă tn conducerea lor de 
către Partidul Muncitoresc Romîn, avangarda 
încercată a întregului popor muncitor. în fața 
partidului nostru, așa cum arată Raportul 
Comitetului Central, stă acum sarcina de a 
ajuta sindicatele să lichideze deficiențele se
rioase din activitatea lor.

întărirea conducerii de către partid a sin
dicatelor se poate asigura în primul rînd prin1 
îmbunătățirea activității comuniștilor care 
lucrează în aceste organizații.

Sub conducerea înțeleaptă a Partidului 
Muncitoresc Romîn, lărgind și întărind legă
turile lor cu masele, sindicatele își vor îmbu
nătăți munca în așa fel îneît să fie la înăl
țimea sarcinilor ce vor fi trasate de Congres. 
Sindicatele vor fi șî de aici înainte ajutorul 
devotat al partidului. Clasa noastră munci
toare, toți oamenii muncii organizați în sin
dicate își vor consacra toate forțele luptei 
pentru dezvoltarea și înflorirea scumpei lor 
patrii, Republica Populară Romînă, pentru 
triumful deplin al socialismului în țara noa
stră, pentru consolidarea păcii în lumea în
treagă. (Cuvîntarea tovarășului Gheorghe 
Apostol a fost subliniată în repetate rînduri 
de puternice aplauze).

Tovarăși.
In perioada istorică dintre cele două Con 

grese ale Partidului Muncitoresc Romîn, în 
decurs de 7-8 ani în țara noastră s-au pro
dus adînci transformări revoluționare care 
reprezintă o cotitură radicală în viața so 
cial-economică, în modul de producție, în 
felul de trai al oamenilor, în cultură și în 
ideologie.

Raportul de activitate al C.C. al P.M.R., 
prezentat de tovarășul Gheorghiu-Dej Con
gresului, caracterizează pe deplin etapele is
torice ale dezvoltării țârii și poporului nos 
tru în ultimul deceniu și arată succesele re
purtate in luptă, lipsurile pe care le mai avem 
și trasează mărețele sarcini de viitor.

Statul democrat-popular a devenit o formă 
a . dictaturii proletariatului, care îndeplinește 
cu succes funcțiile acesteia

In perioada 1949-1955 construcția bazei 
economice a socialismului s a desfășurat cu 
succes,’ âu* fost înfăptuite planurile anuale 
și primul plan cincinal al Republicii Populare 
Roșnîne; aprecierea Raportului Comitetului 
Centrul că în acest timp au fost obținute 
succese hotărîtoare pe drumul făuririi bazei 
economice a socialismului in țara noastră 
este pe deplin justă.

Problemele cele mai Importante ale con 
struirii bazei economice a socialismului în 
țara noastră ap fost rezolvate în mod just 
de partidul nöstr’u, a fost asigurată dezvol 
tarea puternică a industriei socialiste, a fost 
asigurată dezvoltarea cu prioritate a indus
triei grele, temelie a reproducției socialiste 
lărgite în econo’lnia noastră

Vorbitorul menționează apoi succesele ob
ținute de industria bunurilor de consum, de 
agricultura socialistă, de comerțul socialist 
S a realizat un volum uriaș de investiții

Salariul real al muncitorilor a crescut eu 
28%...iar. veniturile bănești ale țăranilor s au 
mărit considerabil Cheltuielile social-cultu
rale ale statului au crescut cu peste 80% 
față de 1950

Așa cum au arătat plenarele C C al P M R 
încă în 1950 construirea bazei economice a 
socialismului în țara noastră nu putea fi rea 
lizată într o perioadă scurtă, ci va continua 
și în cel de-al doilea cincinal Raportul ge
neral al C.C al PMR, prezentat de tova 
rășul Criieorghiy Dej, stabilește sarcina dez
voltării continue și proporționale a econo
miei noastre, făuririi unei economii unitare 
socialiste în care să se îmbine industria so
cialistă și agricultura socialistă (60-70% din 
producția marfă) sub conducerea industriei 
socialiste

Pentru a Îndeplini această sarcină măreață 
este absolut necesar să înlăturăm acele lip 
suri;«i -greșeli pe care le-a arătat atît de 
precis Raportul general : planificarea defec
tuoasă a aprovizionării, slaba creștere a pro 
ductivității muncii, nerealizarea sarcinilor de 
reducere a prețului de cost, lipsa de preo
cupare a unor întreprinderi pentru mărirea 
rentabilității socialiste, utilizarea incomplectă 
a mașinilor și agregatelor. însușirea acestei 
critici juste și înlăturarea lipsurilor ne vor 
asigura noi succese.

Proporțiile arătate în Raportul general pen
tru perioada celui de-al doilea cincinal 
(1956—1960) exprimă linia leninistă a in
dustrializării socialiste: în cadrul creșterii 
cu 60—65% a întregii producții industriale, 
producția mijloacelor de producție va crește 
cu 70—-75% iar producția bunurilor de con
sum cu 50—55%.

In continuare vorbitorul arată însemnăta
tea deosebită a răscumpărării cotei de parti
cipație sovietică la „Sovrompetrol" de că
tre Republica Populară Romînă.

Potrivit înțelegerii stabilite între C.C. al 
P.M R. și C.C. al P.C.U.S., guvernele 
U.R.S.S. și R.P.R. au hotărît de comun acord 
ca partea de participație sovietică la „So- 
vrompetrol" să fie răscumpărată de statul 
romîn în condiții din cele mai avantajoase 
pentru Romînia. Felul in care s-a înfăptuit 
răscumpărarea cotei de participație sovietică 
este un minunat exemplu al relațiilor noi, 
socialiste de colaborare și ajutor reciproc 
care ș-au stabilit între țările lagărului socia
list, intre U.R.S S. și țările de democrație 
populară (aplauze).

Legea dezvoltării planice, proporționale 
care acționează în economia sovietică și în 
sectoarele socialiste din economia țărilor la
gărului _ democratic presupune o diviziune 
internațională a muncii în cadrul sistemu
lui economic socialist. Asigurînd temelia a- 
ceștei dezvoltări în fiecare țară și anume 
dezvoltarea cu prioritate, a industriei grele, 
a. construcțiilor de mașini, specificul produc
ției industriale din fiecare țară de democra
ție populară este determinat de volumul șî 
caracterul resurselor de materii prime din 
țara respectivă, de experiența tehnică și is
cusința muncitorilor și inginerilor. Din acesl 
punct de vedere Romînia are condițiuni deo
sebit de favorabile pentru dezvoltarea indu
striei energetice pe baza căderilor de apă, 
a combustibililor solizi și a minereului de 
uraniu, precum și a industriei chimice pe 
haza produselor petrolifere, a gazului de 
cracare și a gazului metan, a cărbunelui, 
stufului, sării.

Tovarășul Miron Constantinescu trece apoi 
Ia analizarea cîtorva probleme legate de re
voluția culturală din țara noastră.

Ansamblul creațiilor spirituale literare, ar
tistice, științifice, însuflețite de ideile mar- 
xjsm-leninismului, formează cultura nouă so
cialistă a țării noastre, iar cultura aceasta 
are un rol activ și însemnat în construirea 
bazei economice a socialismului. Ca element 
important al suprastructurii, rolul culturii 
socialiste din tara noastră este de a parti
cipa activ la construirea bazei economice 
care o creează și care pentru aceasta o creează. 
A subaprecia rolul activ al suprastructurii 
și, în cadrul ei, al culturii asupra bazei eco
nomice, ar fi o vulgarizare a marxismului, 
o concepție greșită, care nu corespunde rea
lității obiective și poate servi drept temei 
celor ce propagă așa-zisa „teorie" a inte
grării pașnice a capitalismului în socialism 
fără luptă de clasă, fără dictatura proleta
riatului și fără întărirea statului democrat- 
popular.

Lupta de clasă, lupta între vechi și nou 
este cu atît mai înverșunată cu cît epavele 
vechiului se simt sprijinite din afară de 
unele cercuri ultrareacționare din țările im
perialiste.

Lupta în domeniul Ideologiei, între ideo
logia socialistă și rămășițele ideologiei bur
gheze, nu numai că nu se atenuează în pe
rioada construirii socialismului, în perioada 
trecerii de la capitalism la socialism, ci se 
intensifică, se dezvoltă, îmbracă noi și noi 
forme, pentru că tocmai în această perioadă 
se ascute în mod obiectiv lupta de clasă, se 
exercită cele mai contradictorii influențe a- 
supra conștiinței sociale. In această perioadă, 
mai mult ca oricînd, este necesară o înaltă 
vigilență ideologică, este necesară însușirea 
profundă, multilaterală a ideologiei marxist- 
ieniniste de către fiecare comunist, de fie
care om al muncii. Trebuie dusă o luptă ne

cruțătoare împotriva ideilor retrograde, a su
perstițiilor, împotriva misticismului șl a di
feritelor forme ale idealismului filozofic, care 
încearcă să împiedice mersul poporului nos
tru înainte spre socialism, spre bună stare și 
înaltă cultură socialistă.

Marile transformări revoluționare care au 
avut loc tn țara noastră în perioada 1948— 
1955. în etapa revoluției socialiste, n-au 
transformat numai relațiile de producție, re
lațiile sociale, ci au revoluționat și cultura 
țării noastre.

Revoluția culturală este o parte componen 
tă a etapei revoluției socialiste din țara noas
tră, este o Întreagă fază nouă de dezvoltare 
culturală a poporului nostru

In continuare vorbitorul analizează baza 
revoluției culturale In Romînia, felul cutn a- 
ceasta s a produs, particularitățile și sarci
nile acestei revoluții culturale

Revoluția culturală în țara noastră constă 
în aceea că ea este înainte de toate o miș
care a maselor conduse de partid pentru 
lichidarea analfabetismului, creșterea nive
lului cultural și tehnic al oamenilor muncii, 
crearea unei intelectualități proprii, socialiste,’ 
eliberarea femeii, desfășurarea inițiativei 
creatoare a maselor, înlăturarea birocratis
mului din aparatul de stat Revoluția cultu
rală înseamnă totodată schimbări radicale 
în viața socială, o luptă hotărîtă împotriva 
psihologiei și moralei de proprietar particu
lar. Împotriva naționalismului burghez, pen
tru internaționalismul proletar, înseamnă 
educarea oamenilor în spirit comunist

Apoi, tovarășul Miron Constantinescu ara
tă succesele dobîndite de tnvățămintul Ro- 
mîniei democrat-populare întemeiat pe prin
cipiul realist științific

Nivelul învățămîntului s-a ridicai tn acești 
ani. a crescut considerabil calitatea predării 
cunoștințelor, precum și munca de educare 
ceea ce se datorește in mare măsură cadrelor 
învățămîntului — învățători și învățătoare, 
profesori și profesoare, care au desfășurat 
o muncă stăruitoare pentru ridicarea califi
cării lor Neștiința de carte este lichidată 
aproape în întregime în țara noastră

Clasa muncitoare și țărănimea munci
toare au promovat dip rîndurile lor or
ganizatori talentați al economiei, militanți în 
domeniul culturii oameni de știință care fac 
față cu tot mai mult succes celor mai impor
tante sarcini ale construirii bazei economice 
a socialismului, ale revoluției culturale, ale 
apărării țării

Tnvățămintul nostru suferă încă de im
portante lipsuri. Nivelul de cunoștințe cu 
care mulți tineri ies din școli și facultăți este 
încă scăzut îndeosebi slaba pregătire a ti
neretului în domeniul științelor matematice 
al științelor fizico dumice, al științelor natu
rale, care au o deosebită importanță în con
struirea socialismului, reprezintă un neajuns 
însemnat care trebuie remediat începînd din 
anul 1956

Destul de sumar și schematic se predau 
în multe școli științele sociale și istoria. 
Probabil că îmbunătățirile care vor fi nece
sare în aceste domenii vor atrage după sine 
necesitatea reexaminării duratei tnvățăniîn- 
tului mediu de cultură generală. îmbună
tățirea acestuia va contribui la o mai te
meinică desfășurare și a învățămîntului su
perior.

Cuprinderea întregului tineret în învăță- 
mîntul de 7 ani general șl obligatoriu — 
sarcină stabilită pentru perioada ce urmează 
pînă la începutul celui de-al 111-lea plan 
cincinal — va însemna un uriaș progres în 
ridicarea nivelului cultural al poporului nos
tru muncitor.

Apoi vorbitorul prezintă pe scurt sarcinile 
principale cart revin Ministerului Invățămîn- 
tului și U.T.M în privința ridicării nivelului 
calitativ și legăturii mai strînse a învăță- 
mîntului cu practica construirii socialismului 
în țara nopstiă.

în continuare vorbitorul arată cum s-a 
format, sub înrîurirea binefăcătoare a ideilor 
progresiste, o cultură democratică în țara 
noastră, care a atins puncte culminante în 
operele marilor scriitori, pictori, sculptori, 
compozitori, interpreți progresiști din trecut.

Cultura democratică formează pentru cul
tura socialistă de astăzi o tradiție progre
sistă care trebuie valorificată cu discernă- 
mînt critic și făcută cunoscută larg oameni
lor muncii din țara noastră. Cultura demo
cratică din trecut este mesajul pe care marii 
creatori de cultură, legați de popor, l-au lă
sat urmașilor, țndemnîndu-i să meargă îna
inte.

Ceea ce trebuie să caracterizeze noua cul
tură socialistă din țara noastră este înaltul 
ei spirit de partid, cultură care servește 
cauza generală a omenirii muncitoare, cul
tură care servește poporul muncitor romîn, 
cultură umanistă socialistă.

Principiu] partinității în literatură și artă 
formulează ideia care rezultă din dezvolta
rea obiectivă a societății noastre, că litera
tura și arta nu pot fi apolitice, că nu pot fi 
„artă pentru artă", că trebuie să aibă un 
rol în viața socială. Toată frumusețea litera
turii și artelor nu poate și nu trebuie să fie 
o frumusețe sterilă, nefolositoare oamenilor 
și societății socialiste, ci trebuie să ser
vească pe cei ce muncesc și societatea fău
rită de ei, să fie nu numai un tovarăș de 
drum, ci și un tovarăș la făurirea acestei 
mari opere.

In anii puterii populare s-a născut și a 
crescut o literatură și o artă nouă, socialistă 
în conținut și națională în formă, o litera
tură și o artă care aparține poporului și e 
iubită de popor, care a devenit un factor 
activ în lupta partidului pentru educarea 
omului nou, pentru făurirea unui viitor feri
cit al poporului romîn și al minorităților na
ționale.

Scriitorii și compozitorii, sculptorii, pic
torii, graficienii și arhitecții, interpreții mu
zicii și ai dansului, autorii dramatici și ar
tiștii de teatru, scenariștii, regizorii și ac
torii de film din țara noastră au obținut în 
ultimii ani remarcabile succese, făurind opere 
cu înalt conținut de idei și întro formă este
tică superioară.

Calea pe care au urmat-o pentru realiza
rea unor opere de valoare este calea ară
tată de partid

Partidul a însuflețit pe creatorii de. cul
tură, arătîndu-le marile idealuri de luptă 
pentru fericirea poporului muncitor, pentru 
construirea socialismului și apărarea păcii, 
i-a înarmat cu cele mai avansate idei ale 
epocii noastre, cu ideile măreje ale marxism- 
leninismului.

Partidul a arătat creatorilor drumul per
fecționării nelimitate a creației artistice. A- 
cest drum este cel al realismului socialist, 
metodă fundamentală a literaturii și artei 
noi, treaptă calitativ nouă în dezvoltarea li
teraturii și artei în Romînia.

Totuși mai există încă lipsuri serioase în 
conținutul, tematica și în privința măiestriei 
artistice a diferitelor ramuri ale artei și în 
literatură.

Scriitorii n-au creat încă suficiente opere 
care să oglindească diferitele aspecte ale vie

ții de astăzi a poporului", preocupările, pro
blemele sale arzătoare actuale. Viața, lupta 
eroică a clasei muncitoare, a muncitorilor 
din fabrici, șantiere, a țărănimii muncitoare 
nu și-au găsit încă in măsură necesară o 
oglindire în artă.

Arta adevărată oglindește ceea ce este ti
pic în viață, adică ceea ce exprimă In modul 
cel mal clar esența forței sociale respective. 
A înfățișa veridic realitatea, înseamnă a o 
înfățișa tn mișcare, în dezvoltarea sa revo
luționară, a exprima principala tendință, 
adică direcția dezvoltării societății.

în literatura populară șl cultă romîneas- 
că, ironia, satira este un gen care a cunos
cut o înaltă dezvoltare, este chiar o trăsă
tură caracteristică a literaturii noastre, fiind 
o trăsătură și a firii poporului nostru ; sîpt 
cunoscute strigăturile usturătoare, cimilitu
rile hazlii, snoavele poznașe dar înțelepte, 
poeziile satirice populare Nu tntîmplător au 
apărut la noi „Povestea vorbei" a lui Anton 
Pann, snoavele lui Creangă, „Satirele" ge
niale ale lui Eminescu, opera nemuritoare 
a lui I. L. Caragiale, poeziile ironice ale lui 
Topîrceanu, pamfletele lui Anton Bacalbașa, 
N. D Cocea și Tudor Arghezi.

Oare astăzi nu sînt încă clase vrăjmașe 
poporului a căror acțiune și mentalitate tre
buie biciuită ? Nu sînt apucături, lipsuri, de
fecte, care trebuie satirizate ?

Cu pasiune și ură dreaptă trebuie biciuit 
vechiul, dușmanul de clasă, rămășițele men
talității vechi în conștiința oamenilor, carie
rismul, birocratismul, lingușirea, calomnia, 
nepăsarea față de bunurile obștești, necins
tea. Este deci necesar să se dezvolte mai 
mult poezia satirică, proza satirică, teatrul 
de satiră, care toate trebuie să servească vic
toriei a ceea ce este drept, nou, socialist, 
(aplauze).

Oamenii muncii nu au nevoie din pai tea 
scriitorului, a artistului numai de o recunoaș
tere, de o aprobare verbală a liniei politice 
a partidului clasei muncitoare sau a concep 
ției sale despre lume și Istorie, ci de o poziție 
partinică In creație.

în ultima vreme se răspfndesc diferite 
„teorii" în lumea scriitorilor, oamenilor de 
artă, oamenilor de știință: despre o așa- 
zisă „suspendare“ a luptei de clasă — ca 
și cum lupta de clasă ar fi un fenomen 
subiectiv și nu un fapt obiectiv, o necesi
tate obiectivă în societatea alcătuită din 
clase antagoniste; despre o așa-zîsă „sus
pendare" a luptei Ideologice șl de înlocuire 
a ei cu un eclectism general ca și cum lupta 
ideologică n-ar reflecta lupta de clasă reală 
și lupta între sectoarele economiei națio
nale „Vrabia mălai visează“, spune poporul 
despre cel care dau drept realități dorințele 
lor retrograde și ridicole. Trecutul nu se maî 
întoarce niciodată I

Și mai dăunătoare este însă apariția în 
unele lucrări ale unor scriitori atît romîni, 
cît și de alte naționalități, a unor manifes
tări naționaliste burgheze, străine spiritului 
de prietenie și tovărășie în luptă a clasei 
muncitoare șî țărănimii muncitoare împotriva 
asupririi și exploatării. Astfel de manifestări 
trebuie descifrate sub orice broboadă s-ar 
camufla, demascate și înlăturate fără cru
țare.

Altă „problemă“ care încurcă pe mulți 
creatori tn domeniul culturii este aceea a 
răstălmăcirii așa-zisei „libertăți de creație“.

Adoptarea spiritului de partid în literatură 
și artă înseamnă oare o limitare a libertății 
de creație? Dacă libertatea este înțeleasă 
în sensul „anarhismului boieresc" care se 
manifestă la unii artiști, atunci o astfel de 
răstălmăcire poate înșela Dar dacă liber
tatea este înțeleasă în sensul conștiinței ne
cesității de a acționa într-un anumit fel, de 
a servi în mod deliberai o cauză justă, in 
sensul hotărîrii de a face ceea ce este ne
cesar, folositor și plăcut oamenilor muncii, 
de a servi în felul acesta celor ce creează 
toate bunurile societății, atunci nu este nici 
o limitare a adevăratei libertăți, ci dimpo
trivă este conștiința îndeplinirii in mod liber 
consimțit a unei mari și nobile misiuni so
ciale. In spatele pretinsei teorii despre ..liber
tatea creației" se ascunde tendința de a înde
părta pe creatori de la realitatea obiectivă, 
de la cunoașterea și oglindirea artistică a 
acestei realități, de a nega rolul determi
nant al conținutului de idei în artă, de a 
trata în bloc, necritic, întreaga moștenire li
terară și artistică, de a ocoli îndrumarea 
ideologică a creației de către partid In a- 
ceastă luptă uniunile de creație pot aduce 
o mare contribuție pentru lămurirea celor 
confuzi.

Partidul Muncitoresc Rumin consideră ca 
o datorie sfintă a sa apărarea cu fermitate 
și consecvenjă a ideilor inarxism-lemnisinti- 
lui care sini sufletul activității sale, apii- 
cindu-le in mod creator in condițiile con
crete ale țării noastre.

Forța educativă, transformatoare a artei 
depinde nu numai de conținutul ei, ci și de 
forma ei. Trebuie combătută tendința de a 
subaprecia această latură a creației artistice, 
dar și tendința de a despărți forma de con
ținut diminuînd rolul determinant al conți
nutului de idei al artei.

Trebuie stimulată și dezvoltată critica li
terară și artistică principială.

Este necesar să iie organizate dezbateri 
spre lămurirea celor mai importante pro
bleme ale creației literare, muzicale, plasti
ce, cinematografice, după care să urineze 
rezoluții de orientare a activității in aceste 
domenii.

In domeniul arhitecturii și sistematizării 
orașelor s-au înregistrat o serie de realizări. 
Recent, potrivit hotărîrii C.C. al P.M.R. și 
Consiliului de Miniștri din noiembrie 1952, 
după studii minuțioase, a fost supus exara*' 
nării partidului și guvernului planul de sisle 
matizare a Capitalei țării, elaborat de țrc 
iectanțn și arlntecțu noștri.

In continuare vorbitorul a analizat dez
voltarea activității culturale de masă, că
reia Ministerul Culturii, sindicatele și sfatu
rile populare trebuie să-i acorde o atenție 
mult rnai mare decît pînă acuin.

Activitatea științifică dm țara noastră se 
desfășoară sub îndrumarea Academiei R.P.R. 
despre care a referit aci eminenlui om de 
știință tov. Traian Săvulescu.

Călăuză sigură în acțivitatea oamenilor de 
știință din R.P.R. este materialismul dialec 
tic, singura concepție justa asupia lumii In 
încheiere tovarășul Miron Constantinescu și-a 
exprimat convingerea că sub steagul biruitei 
al lui Marx, Engels, Lenin, Stalin, pe baza 
hotărîrilor Congresului nostru, sub conduce 
rea noului Comitet Central pe care-1 va a 
lege, Partidul Muncitoresc Rotuin va ști sa 
mobilizeze întregul popor muncitor pentru 
victoria deplină a socialismului in țara noas 
tră.

(Cuvîntarea tovarășului Miron Constanti
nescu a fost subliniată în repetate rînduri de 
puternice aplauze).
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în patria noastră construcțiile ocupă un 
loc important.

In anul 1955 volumul lucrărilor de con
strucții a crescut de 3,3 ori față de cel 
realizat în 1949. Construcțiile primului cin* 
cinai depășesc cu mult tot ce a realizat re
gimul burghezo-inpșieresc în acest dome
niu in cei peste douăzeci de ani dintre cele 
două războaie mondiale.

Din 1950 pînă în 1955 valoarea parcului 
de utilaje de construcții a crescut de o 
sută de ori, iar volumul de elemente' pre
fabricate din beton și beton armat — de-21 
ori. Au luat ființă institute de prqjețtlri, 
cît și primele unități de cercetări științifice 
în domeniul construcțiilor. A crescut cu 
9600 numărul inginerilor și tehnicienilor 
constructori.

Producția principalelor materiale (ciment, 
cărămizi, geamuri) a crescut față de anul 
1938 de 3 pînă la 4 ori. Productivitatea 
muncii a crescut în industria materialelor 
de construcții între 34 și 70 la suta.

Succesele de netăgăduit ale constructori
lor noștri nu ne pot face să trecem cu ve
derea lipsurile și neajunsurile existente încă 
în construcții.

Mai sînt organizații de construcții 
care nu dau în funcțiune construcțiile la 
termenele prevăzute de plan sau execută 
cu prioritate numai acele lucrări ce asigură 
o realizare mai comodă a planului valoric. 
Calitatea lucrărilor și în special a finisa
jelor este încă necorespunzătoare. Producti
vitatea muncii în construcții nu a atins ni
velul pe care mijloacele puse la dispoziție 
și rezervele existente îl faceau posibil. Pe 
unele șantiere se lucrează cu metode meș
teșugărești, iar utilajul de construcții este 
incomplect folosit, prefabricatele se realizea
ză încă în serii mici, sînt scumpe și de ca
litate slabă.

Inițiativa creatoare a muncitorilor și teh
nicienilor, care se manifestă activ prinlr-un 
număr mare de inovații și raționalizări, 
este adeseori înăbușită de birocratismul și 
lipsa de răspundere a unor lucrători din 
ministerele constructoare.

Introducerea proiectelor tip care condi
ționează în mare măsură industrializarea 
construcțiilor este abia la început. Mulți 
proiectanți subestimează proiectele tip și 
frînează întocmirea lor. Nu s-a introdus 
încă o linie unitară în proiectare, cercetare 
si execuție. Durata de avizare depășește 
uneori durata de întocmire a proiectelor, 
datorită numărului mare de organe — 
aproximativ 20 — al căror aviz este obli
gator.

Datorită planificării pe durate excesiv de 
lungi a executării construcțiilor, sume im 
portante se blochează în lucrări netermi
nate.

Activitatea nesatisfăcătoare în construcții, 
inclusiv a Ministerului Construcțiilor și a 
Comitetului de Stat pentru Arhitectură și 
Construcții, se explică și prin modul defec
tuos în care unele organe și organizații de 
partid controlează și îndrumează munca în 
construcții Nu imite organele locale de par
tid s au străduit să cunoască problemele de 
construcții, să organizeze și să îndrumeze 
munca politică pe șantiere.

Dezvoltarea construcțiilor în al doilea 
cincinal cere luarea de măsuri hotărîte pen
tru înlăturarea lipsurilor existente. Astfel :

In domeniul planificării construcțiilor 
este necesar să se stabilească profilul de 
dezvoltare economică a regiunilor și orașe
lor și, în funcție de aceasta, să se întoc
mească planul de perspectivă al lucrărilor 
de construcții.

In domeniul proiectării și cercetării 
științifice se pune cerința reorganizării 
proiectării spre a se obține o îmbinare ju
dicioasă a proiectării tehnologice cu cea de 
construcții, unnărindu-se introducerea prin 
proiectare a tehnicii înaintate în domeniul 
construcțiilor, realizarea descentralizării pro
iectării și întărirea nucleelor de proiectare la 
regiuni și orașe. în anii viitori este necesară 
extinderea proiectelor tip.

In domeniul executării lucrărilor de con
strucții se impune o urgentă profilare a în
treprinderilor de construcții pe principiul 
organizării teritoriale.

Pentru a se asigura creșterea continuă a 
productivității muncii — și prin aceasta a 
salariului real al lucrătorilor din construcții 
— este necesară introducerea pe scară tot 
mai largă a tehnicii noi; este necesară creș 
terea gradului de mecanizare și de indus? 
trializare a procesului de muncă.

Organizațiile sindicale din construcții, sub 
îndrumarea organelor de partid, au îndato
rirea de a extinde cît mai larg întrecerea 
socialistă ca pîrghie principală în creșterea 
productivității muncii, în mobilizarea cît 
mai deplină a inițiativei creatoare a munci
torilor, tehnicienilor și inginerilor construc
tori.

în industria materialelor de construcții va 
trebui să crească producția principalelor ma
teriale de construcții și să se lărgească sor
timentele, realizîndu-se materiale noi, de 
bună calitate și de mare rezistență.

Reducerea prețului de cost și asigurarea 
rentabilității întreprinderilor de construcții 
constituie indicele principal al calității mun
cii lor. Ele au mari posibilități să reducă 
consumul specific, să introducă ordine în 
folosirea materialelor și forței de muncă 
pe șantiere, să lichideze stocurile supranor- 
mative și să elimine cheltuielile neproduc
tive.

Ca în toate sectoarele de activitate și în 
construcții chezășia îmbunătățirii muncii 
este întărirea conducerii și controlului de 
partid.

Tovarăși,
Partidul nostru a acordat și acordă o a- 

tenție deosebită dezvoltării transporturilor și 
telecomunicațiilor.

In perioada 1948^—1955, lucrătorii din 
transporturi au reușit să îndeplinească sar
cinile puse în fața ior de partid și guvern 
în cadrul planurilor de dezvoltare generală 
a economiei naționale. Astfel, la caile fe
rate traficul de marfă a ajuns în 1955 de 
2,5 ori mai mare decît în 1948, iar traficul 
de călători de 1,9 ori mai mare. In transpor
turile navale s-a realizat față de 1948 o 
creștere- de peste 3 ori. Transporturile auto 
sînt de 12 ori mai mari decît în 1948.

In perioada anilor 1948—1955 s-au dez
voltat puternic poșta și telecomunicațiile.

In sistemul de transport al țării noastre 
căile ferate formează veriga principală. In 
perioada 1948—1955, deși baza Tehnică a căi
lor ferate a fost lărgită, totuși volumul de 
investiții realizat nu a atins prevederea pla
nului cincinal.

Consfătuirea pe țară a ceferiștilor din fe
bruarie 1953, convocată din inițiativa par
tidului, a marcat o etapă nouă în ridicarea 
transportului pe calea ferată.

in cel de al doilea cincinal, căile ferate 
vor trebui să se orienteze spre investiții cu 
volum minim de construcții, pe baza intro 
ducerii și extinderii celor mai moderne rea
lizări ale tehnicii. Perfecționarea continuă a 
transportului feroviar va trebui realizată 
prin înnoirea parcului de material rulant 
cu locomotive Diesel — electrice de mare 
putere și vagoane de mare capacitate, prin 
mecanizarea continuă a lucrărilor de con
strucții feroviare și introducerea șinelor de 
tip greu în cale, prin aplicarea largă a mij
loacelor moderne de telecomunicații, de cen
tralizare și bloc automat cît și prin meca
nizarea operațiunilor de încărcare-descărcare.

ltl fața Ministerului Căilor Ferate stă sar
cina de a găsi soluții care să ducă la spo
rirea vitezei comerciale — unul din indicii 
nerealizați în ultimii ani — îmbunătățind 
continuu condițiile de siguranță a circulației, 
odată cu creșterea capacității de transport 
și a rentabilității. Este necesară valorifica
rea rezervelor de capacitate în exploatare 
prin îmbunătățirea în continuare a rulajului 
vagonului de marfă, a tonajului pe tren și 
prin micșorarea cursei goale a vagoanelor 
de marfă.

De o deosebită actualitate este sarcina îm
bunătățirii structurii organizatorice a căilor 
ferate. Practica a demonstrat că organizarea 
de astăzi pe trei trepte ierarhice — minister, 
direcție regională, serviciu de exploatare fe
roviară — duce la paralelism în lucrări și 
lipsă de operativitate, generează birocratism 
și îngrădește răspunderea personală.

Sarcinile care stau în fața căilor ferate în 
cei de al doilea cincinal cer o deosebită exi
gență față de calificarea profesională a ce
feriștilor de toate specialitățile și toate func
țiile.

Organizațiile de partid ale căilor ferate, 
secțiile și sectoarele politice trebuie să stă
ruie cu mai multă hotărîre în asigurarea 
unei discipline ferme, în întărirea conduce
rii unice și a răspunderii personale în toate 
unitățile de cale ferată.

Se impune îmbunătățirea organizării și 
funcționării organelor politice de la calea fe
rată, cît și a sistemului de numiri și funcți
uni, ținînd seama că, prin specificul său, 
calea ferată este un organism centralizat.

Este necesar ca munca politică la calea 
ferată să se axeze pe educarea și mobiliza
rea tuturor ceferiștilor în vederea realizării 
planului'de transport la toți indicii și in de
pline condițicni de siguranță a circulației.

îmbunătățirea muncii organelor politice 
din calea ferată este necesar să se facă prin 
mutarea centrului de greutate al activității 
lor asupra organizațiilor de partid. Pentru 
aceasta este necesar ca Direcția politică și 
secțiile politice să poată îndruma direct or
ganizațiile de partid și întreaga muncă po- 
litică din domeniul căilor ferate.

Dezvoltarea transporturilor este o sarcină 
complexă, legată de armonizarea și colabo
rarea strînsă a tuturor felurilor de trans
port, în scopul satisfacerii necesităților eres- 
cînde ale economiei naționale. Un rol tot 
mai important în economia națională a ță
rii noastre îl joacă transporturile navale, 
aeriene și îndeosebi transporturile auto.

In transportul naval, volumul de mărfuri 
manipulate în porturile noastre maritime și 
fluviale a crescut în cursul cincinalului de 
1.7 ori Productivitatea muncii la manipu
larea mărfurilor în porturi a crescut cu 32 
Ia sută față de 1950. Măsurile privind utili
zarea mai rațională a capacității flotei co
merciale au permis în 1955 dublarea randa
mentului flotei față de 1938. Deși transpor
tul pe apă este cel mai ieftin, el nu este 
suficient utilizat Capacitatea portuară de 
trafic nu este rațional folosită

Transportul aerian, ca mijloc rapid de co
municații pentru călători, marfă și poștă, 
s a dezvoltat în anii cincinalului, traficul 
cresclnd de 2,2 ori.

In continuă dezvoltare se găsește trans
portul auto, al cărui parc a crescut în cin
cinal de 5,5 ori Mijloacele de transport 
auto existente nu sînt însă utilizate la ca
pacitatea ior maximă.

Comasarea autovehiculelor în întreprinderi 
de transport va putea duce la lichidarea a- 
cestor lipsuri Dezvoltarea rapidă a trans
portului auto pune cu insistență problema 
construcției, modernizării și întreținerii dru
murilor

In ultimii ani ai cincinalului, de la înfiin
țarea întreprinderilor proprii ale Ministeru
lui Transporturilor, s au înregistrat o serie 
de succese în modernizarea drumurilor, ajun- 
gîndu-se la o viteză de lucru de aproape 
400 km în 1955 cu același utilaj cu care în 
1952 s-au executat abia 70 km. Cu toate 
acestea, există încă o serioasă rămînere în 
urmă în construcția, modernizarea și întreți
nerea drumurilor

Pentru ca drumurile să nu devină o frînă 
în calea dezvoltării transporturilor auto^este 
necesar ca modernizarea, construcția și în
treținerea lor în condiții cît mai economice 
să se facă cu ajutorul utilajelor și mijloa
celor tehnice cele mai moderne, care în ma
joritatea lor vor trebui să fie produse la noi 
în tară.

O atenție deosebită necesită drumurile re
gionale, a căror stare este astăzi cu totul 
nesatisfăcătoare. Ministerul Transporturilor, 
Ministerul Gospodăriei Comunale și Indus
triei Locale și comitetele executive ale sfa
turilor populare regionale au sarcina să ia 
măsuri energice pentru ca, prin utilizarea cit 
mai complectă a mijloacelor locaie, starea a- 
ceasta de înapoiere să fie lichidată.

Tovarăși,
In procesul de producție modern, teleco

municațiile joacă un rol însemnat. In anii 
1948—1955 s-a obținut o creștere importantă 
și o îmbunătățire accentuată a serviciilor de 
poștă și telecomunicații.

Rețeaua telefonică urbană a fost lărgită 
mărindu-se capacitatea centralelor telefoni
ce. De asemenea, a fost considerabil lăr
gită rețeaua telefonică interurbană.

In anii primului cincinal au intervenit îm
bunătățiri serioase în activitatea de poștă. 
Au fost înființate încă 2.400 oficii și agenții 
poștale.

Acțiunea de radioficare începută In 1949 
s-a extins. Avem în prezent 426 centre ra. 
dioficate, cuprinzînd 589 localități și aproa
pe 500.000 abonați.

In qursul anului 1955 a fost pusă în func
țiune o stație experimentală de televiziune 
în București. In 1956 urmează să fie insta
lată și pusă în funcțiune o stație de televi
ziune de mare putere (aplauze).

Condiția cea mal Importantă a succesului 
activității transporturilor și telecomunica
țiilor este întărirea disciplinei socialiste con
știente si creșterea răspunderii personale a 
fiecărui lucrător față de sarcina încredințată

Tovarăși,
In anul 1948, la primul Congres al Parti

dului Muncitoresc Romîn, în raportul de ac
tivitate al Comitetului Central prezentat de 

tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, se sublinia că 
partidul trebuie să acorde o grijă deosebită 
apărării Republicii Populare Romîne. care 
atunci abia luase ființă. In fata noastră stă 
tea sarcina de a construi In scurt timp o 
armată populară, corespunzătoare noii orin- 
duiri de stat, o armată capabilă să apere 
cuceririle democratice ale poporului nostru, 
independența și suveranitatea patriei

In acea vreme forțele armate ale Rornî- 
niei aveau în general o dotare tehnică îna 
poiată față de cerințele timpului, o organi
zare necorespunzătoare și o încadrare în 
care predominau ofițerii și subofițerii for
mați la școala vechiului regim, doborît Nu 
exista o concepție militară închegată, știin
țifică, în ceea ce privește pregătirea si con
ducerea trupelor.

Totuși, chiar în sînul armatei se creaseră 
un șir de condiții noi. susceptibile a ușura 
realizarea sarcinilor trasate de partid.

In primul rînd. armata, aproape în tota
litatea ei, participase împreună cu masele 
populare la doborîrea odiosului regim de dic
tatură fascistă. Prin lupta dusă alături de 
Armata Sovietică împotriva mașinii de răz
boi hitleriste, timp de aproape un an. armata 
romînă a căpătat o bogată experiență mili
tară.

In al doilea rînd, întreaga masă a solda- 
ților și o bună par-te a ofițerilor, sub influen 
ta transformărilor revoluționare înfăptuite în 
prima etapă a regimului de democrație popu
lară, s-au convins de justețea politicii parti
dului nostru și au urmat-o cu încredere.

In făurirea armatei noi, populare, partidul 
nostru s-a călăuzit neclintit după învățătura 
marxist-leninistă despre statul socialist și 
forțele sale armate, după experiența militară 
a P.C.U.S., experiență verificată în atîtea în
cercări grele.

Trebuia să clădim o armată str-îns legată 
de năzuințele și lupta poporului, devotată 
pînă la capăt regimului de democrație popu
lară, o armată în- educarea, pregătirea și în
drumarea căreia partidul să dețină rolul con
ducător (aplauze).

Una din principalele realizări ale partidu
lui în construirea forțelor noastre armate 
este formarea în masă a noilor cadre de 
ofițeri. Ofițerii armatei noastre de astăzi a- 
parțin clasei muncitoare, țărănimii munci
toare și intelectualității legate de popor, 
(aplauze).

In ce privește dotarea, Forțele Armate ale 
Republicii Populare Romîne sînt asigurate cu 
cele mai moderne mijloace de luptă, ținînd 
pas continuu cu dezvoltarea tehnicii.

Organizarea armatei cît și instruirea eț 
corespund pe deplin cerințelor actuale ale 
științei militare a lagărului nostru. Atît în 
organizarea cît și în dotarea forțelor noas
tre armate am avut ajutorul frățesc al 
marii Uniuni Sovietice; armata sovietică, 
cea mai înaintată organizație militară a 
timpului, ne-a slujit drept model (aplauze).

Pregătirea politică a forțelor noastre ar
mate are la bază ideologia marxist-leninistă. 
Generalii, ofițerii, sergenții și soldații For
țelor noastre Armate, prin educația, convin
gerile și interesele lor sînt strîns uniți în 
jurul partidului șl guvernului (aplauze). Ei 
sînt pătrunși de patriotismul socialist care îi 
îndeamnă la muncă încordată, vigilență și 
disciplina militară fermă în apărarea și întă
rirea Republicii Populare Romîne.

Realizarea sarcinilor de instruire și edu
care a militarilor este de neconceput fără 
activitatea desfășurată în armată de către 
organele politice ale partidului nostru, or
ganizațiile de partid și organizațiile Uniunii 
Tineretului Muncitor.

Desigur că pe drumul desăvîrșirii construc
ției forțelor noastre armate mai rămîn de 
înfruntat lipsuri și de lichidat neajunsuri. 
Atenția noastră deosebită trebuie să se în
drepte spre sarcina îmbunătățirii permanente 
a calificării militare și politice a ofițerilor și 
generalilor noștri pentru a ține pas cu dez
voltarea continuă a tehnicii de luotä moder
ne și cu tot ce apare nou în știința și arta 
militară.

Soldații, ofițerii și generalii Forțelor noas
tre Armate, pătrunși de dragoste pentru pa
tria noastră socialistă și devotament pentru 
orînduirea noastră democrat-populară, sînt 
gata să apere oricînd cu hotărîre și pricepere 
independența și suveranitatea statului nos
tru, dreptul poporului romîn la libertate și 
fericire (aplauze puternice).

Tovarăși,
Poporul nostru susține în totul politica de 

pace, de coexistență pașnică între popoare, de 
organizare a securității colective, de reducere 
a armamentelor și forțelor armate, de inter
zicere a armei nucleare și termonucleare, po
litică promovată de întregul nostru lagăr 
socialist, în frunte cu Uniunea Sovietică și 
sprijinită de toate popoarele iubitoare de 
pace. Poporul romîn este adînc pătruns de 
justețea cuvintelor rostite recent de Pre
ședintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
tovarășul Bulganin: „Reducerea armamente
lor, interzicerea totală și necondiționată a 
armei atomice și a celei cu hidrogen sînt sar
cinile imediate care stau acum în fața sta
telor,..“

Acum, cînd Republica Populară Romînă 
și-a ocupat locul care i se cuvenea în Or
ganizația Națiunilor Unite, poporul nostru 
va acționa cu mai multă tărie pentru reali
zarea acestor sarcini. Pe această linie, par
tidul și guvernul țării noastre au hotărît 
încă acum cîteva luni reducerea duratei sta
giului militar și a efectivelor forțelor ar
mate, cum au procedat de altfel Uniunea So
vietică și un șir de state democrat populare.

Atîta vreme însă cît aceste măsuri au un 
caracter unilateral și nu sînt urmate de mă
suri similare din partea țărilor occidentale, 
vigilența noastră și atenția pentru asigu
rarea apărării independenței și suveranității 
noastre de stat și a securității regimului de 
democrație populară nu trebuie slăbită nici 
o clipă. Ne aflăm în această privință în in
destructibilă unitate cu țările marelui nostru 
lagăr socialist, în frunte cu U.R.S.S. și R.P. 
Chineză.

Participarea cu succes a poporului romîn 
la lupta pentru pace și securitate colectivă 
este condiționată de tăria crescîndă a par
tidului nostru, de înflorirea economiei noa
stre naționale, de întărirea continuă a sta
tului nostru democrat-popular.

Congresul al doilea al Partidului Muncito
resc Romîn va duce la unirea și mai strînsă 
a rîndurilor partidului nostru, la ridicarea 
capacității sale de luptă, la întărirea statu
lui nostru, va întări hotărîrea noastră 
neclintită ca, în frunte cu Comitetul nostru 
Central, să împlinim sarcina istorică a cla
sei muncitoare, să făurim Romînia socialistă 
(aplauze puternice, prelungite).

Tovarăși, C . •
Perioada cuprinsă în Raportul Comitetu-' 

lui Central este o perioadă calitativ nouă 
în istoria poporului romîn. Aceasta este pe
rioada marelui avînt al poporuluț sub con
ducerea clasei muncitoare. în frunte cu par
tidul nostru, în munca eroică de construire 
concretă, practică a noii societăți socialiste.

Partidul nostru a reușit să cucerească în
crederea și dragostea poporului și să-l 
conducă pe drumul realizărilor istorice cu 
care ne prezentăm la Congres, pentru că 
în întreaga sa activitate el se călăuzește după 
învățătura marxist-leninistă, după grandioasa 
experiență a marelui Partid Comunist al 
Uniunii Sovietice, făurit de nemuritorul 
Lenin, experiență pe care o studiază și o 
aplică în mod creator, ținînd seamă de pro
pria noastră experiență, de condițiile con
crete și particularitățile dezvoltării țării 
noastre.

Forța și invincibilitatea învățăturii mar- 
xist-leniniste constă în faptul că ea este 
expresia științifică a intereselor fundamen
tale, vitale, ale tuturor oamenilor muncii, a 
intereselor dezvoltării societății. Ea est? 
știința acțiunii clasei muncitoare în înde
plinirea misiunii sale istorice — construirea 
societății socialiste.

Noi cu toții știm că teoria devine o forță 
materială atunci cînd cucerește masele. Dar 
aceasta nu se întîmplă de la sine. Teoria 
cucerește masele și devine o forță materială 
numai prin desfășurarea unei activități 
neobosite de zi cu zi în mijlocul maselor, în 
întreprinderi, sate, instituții, numai prin- 
tr-o susținută muncă politică și organiza
torică.

Arătînd în continuare că obiectivul prin
cipal al muncii politico-organizatorice a or
ganizațiilor de partid în rîndurile maselor 
largi trebuie să fie mobilizarea lor 
la traducerea în viață a politicii par
tidului de construire a socialismului 
în țara noastră, vorbitorul a subliniat 
că majoritatea comitetelor de partid regio
nale și raionale se preocupă cu mai multă 
competență de conducerea economiei, de apli
carea hotărîrilor partidului și guvernului și 
a propriilor hotărîri privind construcția eco
nomică.

Sarcinile noi cu privire la al doilea plan 
cincinal prevăzute în Raportul Comitetului 
Centra! cer organelor de partid să întărească 
conducerea organizațiilor de partid din în
treprinderi, să cunoască profund problemele 
producției, ale organizării întreprinderilor, să 
le ajute în mod concret să îmbine munca 
politică cu rezolvarea sarcinilor economice.

După cum a arătat Raportul Comitetului 
Central, în domeniul dezvoltării și transfor
mării socialiste a agriculturii în fața par
tidului și statului nostru stau sarcini de ex
cepțională importanță. Rolul principal în 
convingerea țărănimii muncitoare despre 
superioritatea agriculturii socialiste îl au or
ganizațiile de partid sătești. Pentru aceasta 
ele trebuie să fie permanent ajutate, îndru
mate și controlate de comitetele raionale și 
regionale de partid. Instructorii teritoriali, 
activiștii de partid trebuie să fie selecționați 
cu grijă, bine instruiți, îndrumați și contro
lați în muncă, trebuie să fie energici, buni 
organizatori ai maselor, capabili să ridice 
organizațiile de bază la nivelul sarcinilor ce 
izvorăsc din lucrările Congresului partidu
lui nostru.

Conducerea construcției economice, de stat 
și culturale cere fiecărui organ și organiza
ții de partid o analiză și o cunoaștere pro
fundă a problemelor practice, pentru a lua 
măsurile concrete necesare. Șablonul în mun
ca de partid este profund dăunător. Viața 
este extrem de variată.

Criticînd manifestările de conducere „în 
general“, din birou vorbitorul a subliniat că 
trebuie lucrat cu oamenii, cu muncitorii, 
inginerii și tehnicienii, cu țăranii muncitori, 
că ei trebuie ajutați în rezolvarea unor pro
bleme de producție, de organizare, tre
buie să ne interesăm de nevoile lor.

Subliniind însemnătatea principiului leni
nist al muncii colective, principiu suprem al 
conducerii de partid, vorbitorul a arătat că, 

. cu toate rezultatele bune obținute în această 
privință, unele organe de partid nu se con
sultă cu activul, nu folosesc experiența co
lectivă a organizației de partid. Mai sînt o 
serie de activiști certați cu critica și auto
critica, care nu țin seama de părerea celorlalți 
tovarăși, nu sînt în stare să-și recunoască 
lipsurile, ceea ce dăunează enorm dezvoltă
rii muncii de partid. Acolo.unde activiștii 
au o atitudine formală față de critică sau 
înăbușă critica, se cuibărește birocratismul, 
iar dușmanul de clasă își poate face ușor1 
de cap. Pentru întărirea muncii organizații
lor de bază ale partidului—a spus vorbitorul— 
trebuie ca toți membrii de partid să fie edu
cați în spiritul unei discipline de fier, să de
vină luptători activi pentru transpunerea în 
viață, la locul de muncă, a politicii partidu
lui.

Experiența dovedește că reușesc să ob
țină mai multe succese în îndeplinirea hotă
rîrilor partidului și guvernului acele organi
zații de bază care se sprijină în activitatea 
lor pe un larg activ fără de partid.

Tovarăși,
Esențialul în munca organizatorică de par

tid, ne învață Lenin și Stalin, este controlul 
îndeplinirii hotărîrilor și selecționarea ca
drelor.

Cu toate că în ultimul timp se poate con
stata o îmbunătățire a controlului îndepli
nirii hotărîrilor de către organele de partid, 
în acest domeniu mai există încă lipsuri se
rioase. Vorbitorul a citat, în acest sens, ca
zul comitetului regional de partid Arad, 
care în perioada 1 ianuarie — 1 iunie 1955 
a ținut un număr important de ședințe și a 
luat zeci de hotărîri, dar n-a organizat con
trolul pe teren al aplicării lor, n-a acordat 
ajutorul necesar comitetelor raionale. Acea
sta este una din cauzele pentru care comi
tetul regional de partid Arad are rezulta
te nesatisfăcătoare în unele domenii ale 
vieții de partid și ale conducerii economiei.

Nu întotdeauna — a arătat în continuare 
tov. I. Chișinevschi — se respectă indicația 
leninistă că în munca de control trebuie an
trenate cele mai calificate cadre, din care 
cauză controlul este de multe ori incompe
tent, ineficace. Am întîlnit mulți secretari 
de organizații de bază de la sate, care la 
întrebarea dacă sînt ajutați în muncă, de 
aparatul comitetului regional și raional de 
partid răspundeau: „activiștii de la raion 
ne vizitează des. ne întreabă cum stau lu
crurile pe la noi, își notează în carnet lip
surile și pleacă mai departe să „ajute" la 
fel și pe alții“. Este de la sine înțeles, to
varăși, că un asemenea „control“, un ase
menea „ajutor“ nu valorează doi bani.

Controlul de partid, ca și întreaga muncă 
de partid, este o muncă vie, cu oamenii. De 
asemenea, centrul de greutate al întregii 
munci de partid trebuie să se mute jos, în m- 

treprinderi, sate, gospodării agricole 
colective, S. M'.T., instituții, adfcă acolo 
unde muncesc oamenii, unde capătă 
viață hotaririle partidului, unde se ho
tărăște de fapt soarta planurilor de stat 
(aplauze).

In continuare vorbitorul a analizat unele 
probleme ale creșterii, calificării și reparti
zării cadrelor, subliniind că partidul a cres
cut numeroase cadre devotate fără rezervă 
cauzei socialismului ; în ultimii ani organele 
de partid' au acordat o mai mare atenție 
problemelor selecționării și promovării ca
drelor de partid și de stat, stabilității lor în 
muncă. In legătură cu problema cadrelor, 
vorbitorul a subliniat necesitatea combaterii 
oricăror cazuri de alegere a cadrelor nu 
după criteriile juste partinice — adică după 
criteriul politic și criteriul practic — ci după 
criterii accidentale, subiective, după criteriul 
relațiilor de prietenie, de rudenie, al devota
mentului personal, al locului de naștere co
mun etc. In cazul unor asemenea practici 
defectuoase, în locul unui colectiv combativ, 
bine închegat, se creează o familiuță de oa
meni apropiați, o bisericuță, ai cărei slujitori 
caută să trăiască în pace, să nu se supere unul 
pe altul și să-și spele rufele între ei, în 
dauna intereselor obștești.

Fiecare membru de partid trebuie să-și în
tărească vigilența, să descopere elementele 
străine, să facă imposibilă pătrunderea unor 
elemente dușmănoase în posturi de răspun
dere. Totodată în munca ae conducere în in
dustrie, agricultură, în aparatul de partid și 
de stat trebuie să fie promovați oameni bine 
pregătiți din punct de vedere profesional, 
buni organizatori, oameni cu minte lucidă 
și cu spirit practic, cu maturitate dovedită 
nu numai prin certificate, ci prin experiența 
practică, energici, capabili să sprijine și să 
dezvolte în mod creator tot ce este înaintat.

Fiecare comitet regional, raional sau oră
șenesc trebuie să-și creeze o rezervă de 
cadre în vederea trecerii lor în diferite munci 
de răspundere. Orice comunist aflat în mun
că de conducere trebuie să se simtă obligat 
să crească în jurul său asemenea cadre, 
care oricînd să fie în stare să-i țină locul.

Vorbitorul a subliniat apoi necesitatea rea
lizării unei cotituri în ceea ce privește se
lecționarea cadrelor pentru organele, locale 
ale puterii — sfaturile populare; să se pună 
capăt subaprecierii cadrelor pentru comer
țul socialist, neîncrederii față de aportul pe 
care-1 pot aduce femeile în munca de con
ducere, precum și subaprecierii necesității 
educării partinice și profesionale a cadrelor 
tinere.

Subliniind în continuare că partidul nos
tru acordă o mare atenție muncii ideolo
gice și că în ultimii ani organizațiile de 
partid au desfășurat o muncă importantă 
de propagandă și agitație, obținînau-se re
zultate pozitive atît în ce privește educa
rea marxist-leninistă a membrilor și can- 
didaților de partid, cît și în creșterea po- 
litico-ideologică a cadrelor de stat și clin 
economie, tov. I. Chișinevschi a arătăt că, 
în munca de propagandă, există totuși lip
suri foarte serioase. Principalele slăbiciuni 
ale propagandei de partid se manifestă în 
conținutul ei.

In Raportul Comitetului Central, prezentat 
de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, se arată pe 
drept cuvînt că lupta ideologiei socialiste îm
potriva ideologiei burgheze constituie o parte 
integrantă a muncii duse de partid pentru 
construirea socialismului, (aplauze). Totuși 
există unele Organe de partid care subapre- 
ciază munca ideologică, analizează rar acest 
domeniu de activitate, nu iau hotărîri în legă
tură cu propaganda de partid, pierd uneori 
din vedere rolul unor instituții și organizații 
de masă care au sarcini în propagarea mar- 
xism-leninismului.

In multe cursuri, lecții, articole și semi- 
narii, propaganda are un caracter abstract, 
dogmatic, nu este legată de problemele con
crete ale uzinei, fabricii, satului sau institu
ției respective, nu pornește de la studierea 
aprofundată a politicii partidului nostru, a 
hotărîrilor partidului și guvernului; tezele 
teoretice sînt deseori expuse fără legătură 
cu situația istorică în care au fost elaborate. 
Este necesar ca toate organizațiile de partid 
să combată cu tărie caracterul dogmatic, sec, 
al propagandei, determinînd o mai strînsă 
legătură cu practica. Cadrele de propagan
diști trebuie alese cu atenție dintre tovarășii 
care au o cultură generală corespunzătoare, 
spirit creator și care sînt legați de viață.

, Datoria organelor de partid este să inten
sifice controlul asupra conținutului propa
gandei, să acorde un ajutor permanent și 
mai cu seamă calificat organizațiilor de par
tid. Activiștii de partid, secretarii comitete
lor regionale, raionale și orășenești trebuie 
să meargă sistematic în mijlocul oamenilor 
muncii, să țină conferințe, consultații, să le 
explice personal politica partidului, situația 
internațională.

Partidul cere cadrelor de conducere și tu
turor membrilor de partid să-și însușească 
în mod creator esența marxism-leninismului, 
să studieze bogata experiență a P.C.U.S., 
experiența partidelor comuniste și muncito
rești frățești. Partidul cere cadrelor sale și 
membrilor de partid să-și însușească docu
mentele și hotărîrile partidului nostru, să 
studieze condițiile concrete, particularitățile 
vieții sociale și economice din țara noastră 
și să aplice tezele teoretice la rezolvarea sar
cinilor practice.

Propaganda de partid trebuie să populari
zeze învățătura marxist-leninistă, politica 
partidului nostru, să explice bazele științifice 
ale acestei politici. Un rol important în edu
carea marxist-leninistă a membrilor de par
tid îl are studierea documentelor Istoriei 
P.M.R., care a fost introdusă în acest an în 
învățămîntul de partid.

Propaganda de partid trebuie să contri
buie activ la întărirea forței economice și po
litice a statului nostru democrat-popular, să 
înlăture diferitele confuzii manifestate la 
unii tovarăși, privind dezvoltarea cu priori
tate a producției mijloacelor de producție.

Propagandiștii trebuie să combată confu
ziile care există în ce privește transforma
rea socialistă a agriculturii, îndeosebi să 
dezrădăcineze ideea primejdioasă a „mersu
lui de la sine". Ei trebuie să arate oame
nilor muncii limitele obiective ale micii pro
ducții d'e mărfuri, demonstrînd convingător, 
cu exemple luate din realizările noastre, că 
numai gospodăria colectivă și munca în co
mun a pămîntului cu mașinile poț asigura 
belșug și bunăstare în satele noastre.

Cea mai mare realizare a popoarelor din 
vremurile noastre este formarea lagărului 
socialist. Propaganda de partid tre
buie să popularizeze în masele largi munci
toare uriașa importanță și forța lagărului 
socialist, conținutul socialist al relațiilor 
dintre țările socialiste, prietenia lor frățeas
că. Sarcina de cinste a propagandei este de 

a populariza și mai adînc realizările de im* 
portanță istorico-mondială ale Uniunii So-' 
vietice, politica ei neabătută de apărare a 
păcii, ideologia internaționalistă și .activita
tea practică a P.C.U.S. în direcția întăririi 
frăției și colaborării între popoare, întărind.' 
necontenit sentimentele de dragoste frățească 
ale poporului nostru pentru marele Partid 
Comunist a! Uniunii Sovietice și marele 
popor sovietic (aplauze furtunoase).

Vorbitorul a criticat faptul că propa
ganda n-a răspuns operativ și calificat la 
diferitele interpretări greșite ale luptei po
poarelor pentru slăbirea încordării interna
ționale și n-a combătut decît cu întîrziere 
concluziile oportuniste după care în dome
niul luptei de clasă din interiorul țării ar fi 
posibila o așa zisă „destindere“, adică cu 
alte cuvinte stingerea luptei de clasă. Este 
însă știut că lupta de clasă este o lege 
obiectivă a perioadei de trecere de la capi
talism la socialism, astfel că ea nu poate 
fi „suprimată“, după dorința unuia sau 
altuia. Sarcina organizațiilor de partid este 
să spulbere aceste confuzii, care reflectă 
interesele claselor exploatatoare, să tre
zească oamenii muncii la o vigilență și mai 
ascuțită împotriva dușmanilor interni și a 
cercurilor agresive apusene.

In lămurirea problemelor internaționale 
de neprețuit sînt cuvîntările și declarațiile 
făcute de tovarășii N. A. Bulganin și N. S. 
Hrușciov în cursul vizitei lor în India, Bir- 
mania și Afganistan. Studierea lor profundă 
ne înarmează pe toți în munca politică, 
teoretică și practică (aplauze). Aceste de* 
clarații și cuvîntări conțin o profundă ana
liză științifică, marxist-leninistă, a celor 
mai importante probleme ale zilelor noastre.

Pentru partidul nostru, pentru poporul 
nostru constituie o mare bucurie faptul că 
la Congresul Partidului Muncitoresc Ro
mîn au sosit reprezentanți din partea a 32 
partide comuniste și muncitorești frățești în 
frunte cu trimișii gloriosului Partid Comu
nist al Uniunii Sovietice și ai eroicului Par
tid Comunist Chinez (aplauze furtunoase).

In continuare, vorbitorul a spus: Lupta 
pentru triumful deplin al ideologiei marxist- 
leniniste este datoria supremă a întregului 
nostru partid. Partidul nostru a combătut 
și nu va înceta să combată ideile reacțio
nare, ideologia burgheză, împotrivindu-se 
din toate puterile „circulației libere" a 
unor astfel de idei.

In răspîndirea ideilor înaintate, a ideolo
giei marxist-leniniste, a cunoștințelor ști
ințifice despre natură și societate, în comba* 
terea idealismului și misticismului, a pre
judecăților și superstițiilor, instituțiile cul
turale și artistice, rețeaua de radioficare au 
un rol important.

Sub conducerea partidului, cu sprijinul 
statului, în satele noastre s-au înființat zeci 
de mii de diferite instituții culturale. Im
portant este ca organele și organizațiile da 
partid să folosească din plin aceste insti
tuții, să dea un conținut just muncii lor, an- 
trenînd marea armată de intelectuali de la 
sate.

Pentru ridicarea nivelului științific al în
tregii noastre propagande de partid, pentru 
a o lega cît mai strîns de lupta partidului 
nostru, pentru a combate în mod eficace 
dogmatismul, trebuie să realizăm numaide- 
cît o cotitură în cercetările din domeniul 
științelor sociale și să lichidăm rămînerea 
în urmă pe acest tărîm.

Este necesar să înarmăm propagandiștii 
noștri cu o istorie științifică a partidului. 
Analiza făcută în Raportul C.C. asupra eta
pelor revoluției din țara noastră, îmbogățește 
activitatea științifică a partidului și consti
tuie un mare stimulent pentru elaborarea 
unei istorii scrise a partidului. Tov. I 
Chișinevschi a subliniat sarcina economiști
lor de a elabora studii și lucrări științifice 
privind problemele dezvoltării economice t 
țării noastre, de a combate teoriile econo
mice burgheze de azi, cît și acele care at 
avut circulație în țara noastră.

Ocupîndu-se apoi de munca presei, arme 
cea mai ascuțită a partidului, vorbitorul e 
subliniat că presa noastră a devenit o presî 
de masă, și-a cîștigat dragostea și prețui 
rea poporului. A crescut nivelul politic ș 
ideologic, precum și nivelul publicistic a 
ziarelor și publicațiilor. Luptînd pentru apli 
carea creatoare a marxism-leninismului le 
condițiile țării noastre, „Scînteia“ și „Lupte 
de clasă" au combătut vulgarizarea tezeloi 
marxist-leniniste cu privire la industriali 
zare, s-au ridicat împotriva interpretării dog 
matice și bucheriste a unor teze ale clasi 
cilor marxism-leninismului. Ele au adus < 
contribuție. însemnată în clarificarea unoi 
probleme de bază ale literaturii. Totuși zia 
rele tratează încă nesatisfăcător problemele 
vieții interne de partid, ale conducerii di 
către partid a organizațiilor de masă. Ut 
șir de ziare și publicații nu se ocupă pro 
fund de problemele de bază ale economiei, nt 
analizează sistematic felul cum se desfășoa 
ră munca pe tărîmul transformării socialiste 
a agriculturii, nu sezisează întotdeauna 1: 
timp și nu iau atitudine combativă față di 
influențele ideologiei burgheze care se ma 
nifestă în unele sectoare ale frontului nos 
tru ideologic.

Tovarăși,
Patria noastră frumoasă și bogată, este 

astăzi liberă. Stăpînul frumuseților și bo 
gățiilor ei este poporul muncitor, care con 
struiește socialismul. Membrii de partid sîn 
purtătorii celor mai înalte sentimente pa 
triotice. întreaga lor muncă și pricepere, în 
tregul lor talent trebuie să fie dăruite cau 
zei întăririi și înfloririi patriei.

Partidul nostru a crescut numeroși acti 
viști devotați trup și suflet cauzei clase 
muncitoare, partidului. Ceea ce dă înălțim 
morală și prestigiu comunistului, sînt caii 
tățile sale: modestia, curajul și sinceritate; 
cu care vorbește maselor, capacitatea și pri 
ceperea de a privi înainte, de a orienta ș 
organiza masele, puterea de sacrificiu, abne 
gația în munca de zi cu zi.

Forța partidului stă în legătura sa ci 
masele, în oamenii pe care știe să-i crească 
să-i ridice la fapte eroice în slujba poporu 
lui. Forțsi partidului constă în unitatea s 
de monolit în jurul Comitetului său Cen 
trai, în frunte cu tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej 
Să nu precupețim nici un efort pentru con 
tinua întărire a partidului și a organiza 
fiilor sale, pentru călirea revoluționară ; 
membrilor de partid, pentru creșterea matu 
rității lor politice, pentru activizarea lor 1; 
înfăptuirea politicii partidului.

Raportul Comitetului Central este ui 
program de luptă pentru victoria deplină . 
socialismului în toate sectoarele social-ecc 
nomice din țara noastră. Să depunem toat 
eforturile pentru înfăptuirea acestui măre 
program, pentru a obține noi victorii îi 
lupta pentru construirea socialismului îi 
scumpa noastră patrie, patria celor ce mun 
cesc — Republica Populară Romînă (aplauzi 
furtunoase, îndelungate. Delegații se ridici 
în picioare).



SCÎNTEIA TINERETULUI Pag. 4-a

Congresul al II-lea al Partidului 
Muncitoresc Romîn♦ 7 < • *

Discuții pe marginea raportului de activitate al C. C. al P. M. R.

Cuvîntul tov. Cornel Fulger
(Regiunea Bacău)

mare pentru studiu și obțin rezultate bune 
la examene, întăresc disciplina.

Tineretul nostru prețuiește realizările ob
ținute în domeniul culturii. In ultimii ani au 
apărut în țara noastră numeroase opere de 
artă valoroase care contribuie la educarea 
comunistă a tinerei noastre generații. Intr-o 

. măsură mereu crescîndă tinerii țării noastre 
își însușesc cunoștințe politice, învață mar- 
xism-leninismul. Activitatea culturala și ai 
tistică cuprinde din ce în ce mai mulți tineri

Vorbind despre lipsurile din activitatea 
U.TîM., toV. C: Fulger a arătat că în condu 
cerea de către partid a U.T.M. mai există 
încă lipsuri serioase, îndeosebi în felul cum 
se exercită conducerea de către partid a or
ganizațiilor U.T.M. la nivelul organizațiilor 
de bază. Organizațiile U.T.M. generali
zează' slab în rîndul tineretului metodele 
avansate de muncă ale fruntașilor in pro

, ducție.'
Mai sînt organe și organizații U.T.M. care 

nu se ocupă în măsura necesară de educa
ția comunistă a tineretului. Nu s-a urmă
rit să se dezvolte o mișcare de masă a ti
neretului în vederea calificării și a însușirii 
tehnicii înaintate.

Trebuie arătat în același timp că nu întot
deauna este stimulată și apreciată în mod 
just inițiativa tinerilor.

Lipsuri mari există in activitatea Uniunii 
Tineretului Muncitor in rîndurile tineretului 
de, la sate. Multe organizații U.T.M. de la 
sate duc o slabă muncă politică de convin
gere, în rîndurile tinerilor țărani muncitori 
cu gospodărie individuală pentru ca aceștia 
să devină membri ai întovărășirilor și gos-

Uriașele succese dobîndite de poporul nos- 
ru, sub înțeleaptă călăuzire a partidului, 
mplu de bucurie și rnîndric patriotică inimile 
lecărui tînăr muncitor al patriei noastre, 
arcinile de o deosebită însemnătate cuprin- 
e în raport cu privire la lupta pentru con 
nua înflorire a patriei noastre deschid în 
ița tineretului perspectivele unei vieți lumi 
oase și fericite, sporesc entuziasmul și ho- 
irîrea tineretului în lupta pentru construirea 
ocialismului în patria noastră.
Sub conducerea P.M.R., Uniunea Tineretu- 

îi Muncitor a obținut în munca sa rezul- 
ite pozitive. îndeosebi după apariția Hotă- 
îrii Biroului Politic al C.C. al P.M.R. din 
ilie 1954, cu privire la activitatea U.T.M., ca 
îzultat al îmbunătățirii conducerii concrete 
e către organele de partid, U.T.M. a mobi- 
zat mai activ tineretul la lupta pentru îm- 
linirea primului nostru plan cincinal, pen- 
u industrializarea socialistă a patriei noas- 
e. Zeci de mii de tineri participă la între- 
:rea socialistă. Din rîndul tineretului s-au 
dicat peste 80.000 fruntași ai întrecerii so- 
aliste. La lupta pentru îndeplinirea pla- 
ului de stat în întreprinderi, pentru .îipb’u- 
ătățirea calității produselor au adus o con- 
ibuție importantă șl cele peste 15.000 bri- 
ăzi și 3,000 de posturi de control ale tine- 
:tului, create după exemplul Comsomolului. 
Urmînd tradiția muncii entuziaste de pe 

mtierele de reconstrucție Agnita-Botorca, 
umbești-Livezeni, și altele, Uniunea Tine- 
:tului Muncitor, sub conducerea, partidului, 
mobilizat peste 30.000 de tineri pe șantie

re construcției socialismului: Combinatul 
derurgic Hunedoar^, fabrica de rulmenți 
n Moldova, termocentrala Ovidiu II, sta- podanilor agricole colective, 
onul „23 August“, centrul cinematografic 
uftea, Combinatul Poligrafic Casa Scînteii

V. Stalin“.
In întîmpinarea celui de-al II-lea Congres 
P.M.R., tineretul a participat cu elan spo- 

t la întrecerea socialistă.
Sub conducerea organizațiilor de partid, 
ganizațiile U.T.M. de la sate au contribuit 

lupta pentru transformarea socialistă a 
jriculturii, pentru recolte bogate. 
Un rol însemnat în pregătirea cadrelor îl 
e școala noastră nouă în care învață un 
rmăr tot mai mare de tineri. In școli și în 
cultăți crește numărul elevilor și studenți- 
r care manifestă un interes mereu mai

Cauza acestor lipsuri constă în munca sla 
bă a organizațiilor de bază U.T.M. de la 
sate. Comitetul Central al U.T.M. n-a luai 
măsurile corespunzătoare în scopul întăririi 
comitetelor raionale sătești, pentru cuprin 
derea în U.T.M. a unui număr mai mare 
de tineri de la sate, pentru intensificarea 
activității politice în rîndurile tineretului.

Deși majoritatea elevilor și studenților în
țeleg că fără cunoștințe, fără știință nu se 
poate construi noua societate, totuși la noi 
există un număr însemnat de corijenți și re- 
petenți, școlile și institutele mai sînt absol
vite de unii tineri fără o pregătire cores
punzătoare,

ln îndrumarea de către C.C. al U.T.M. 
a muncii ideologice și de educație a tineretu
lui există lipsuri serioase. Deseori munca 
educativă are un conținut slab, se desfășoa
ră în mod formal, folosind forme care nu 
atrag tineretul

Cu toate că există un număr crescînd de 
opere de artă, care contribuie la educarea 
comunistă a tineretului, apar însă și opere 
literare fără un conținut bogat de idei, pre
zentate la un nivel artistic scăzut, rupte de 
realitatea vie. Insuficient este înfățișat în 
literatură chipul înaintat al muncitorului 
fruntaș, al tînărului constructor al socialis
mului. Cu totul de neînțeles este dezinteresul 
pe care îl manifestă unii scriitori și com
pozitori, chiar cu renume, pentru realizarea 
lucrărilor literare și a cîntecelor pentru copii 
și tinerei. Tinerii iubesc cîntecele, dansul, 
veselia. In mai multe rînduri la Uniunea 
Compozitorilor :,<i la Uniunea Scriitorilor s-au 
luat angajamente și s-au făcut promisiuni 
că vor fi create mai multe cintece de masă 
pentru tineret. Ar fi timpul ca asemenea 
promisiuni să fie duse la îndeplinire, cola- 
borarea dintre compozitori și scriitori să 
dea mai multe roade, să constea în mai pu
ține ședințe și în cît mai multe lucrări 
valoroase pentru tineret.

Raportul Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn analizează pe larg mun
ca cu cadrele. Noi ne dăm perfect de bine 
seama că analiza lipsurilor este pe deplin 
valabilă și în munca cu cadrele U.T.M. Ur- 
mînd indicațiile date de partid, U.T.M. va 
reuși să lichideze lipsurile existente.

Sarcinile cuprinse în raportul Comitetului 
Central cu privire la dezvoltarea industriei 
țării noastre constituie un program de luptă 
pentru U.T.M. Organizațiile U.T.M. vor mo
biliza tineretul pentru îndeplinirea celui 
de-al doilea plan cincinal

ln numele Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Muncitor, tov. Cornel Fulger a 
asigurat Congresul că utemiștii, toți tine
rii muncitori din țara noastră, sînt ferm ho 
tărîți să pășească cu entuziasm pe calea tra
sată de partid, pentru victoîia socialismului 
în scumpa noastră patrie (aplauze).

Deschiderea celei de a 
a Sovietului Suprem al

MOSCOVA 26 (Agerpres).— TASS trans
mite: In dimineața zilei de 26 decembrie, 
în marele Palat al Kremlinului s-a deschis 
cea de a 4 a sesiune a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a celei de a 4-a legislaturi.

La ședința comună a Sovietului Uniunii și 
Sovietului Naționalităților au luat parte de
putății Sovietului Suprem al U.R.S.S. veniți 
la Moscova din toate colțurile țării. In sală 
se aflau delegațiile parlamentare ale Repu
blicii Populare Polone și Iranului, care vi
zitează Uniunea Sovietică la invitația So
vietului Suprem al U.R.S.S. La deschiderea 
sesiunii au participat numeroși invitați: 
fruntași din întreprinderile din Moscova, 
reprezentanți ai vieții culturale și științifice, 
reprezentanți ai organizațiilor de partid și

obștești, șefii reprezentanțelor diplomatice 
de la Moscova, ziariști sovietici și străini.

Apariția în lojile guvernamentale a con
ducătorilor Partidului comunist și guvernului 
sovietic N. A. Bulganin, L. M. Kaganovici, 
N. S. Hrușciov, G. M. Malenkov, A. I. Mi- 
koian, V. M. Molotov, M. G. Pervuhin, M. 
Z, Saburov, M. A. Suslov, K. E. Voroșilov , 
P. K. Ponomarenko, N. M. Șvernik, A. B. 
Aristov, N. I. Beliaev și P. N. Pospelov a 
fost întîmpinată cu căldură, cu aplauze pie- 
lungite.

Ședința de dimineață a sesiunii a fost pre
zidată de A. P. Volkov, președintele Sovie
tului Uniunii al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. A fost adoptată în unanimitate ur
mătoarea ordine de zi:

Ședința din dimineața zilei de 26 decembrie
(URMARE DIN PAO. l-a) 

larate electrice față de cerințele tehnicii 
ondiale.
In încheiere, tov. Gaston Marin a arătat 

folosirea energiei nucleare — ieftină și 
actic inepuizabilă — pe baza sprijinului 
meros al Uniunii Sovietice, deschide 
■rspective uriașe pentru dezvoltarea eco- 
>miei noastre naționale.
Cu vii și puternice aplauze, este primit 
v. Todor Jivkov prim-secretar al C.C. al 
irtidului Comunist Bulgar, care aduce 
jngresului salutul Partidului Comunist 
rlgar.
Tov. Vaclav Kopecki, membru în Biroul 
ilitic al Partidului Comunist Cehoslovac, 
repreședinte al Consiliului de Miniștri al 
Cehoslovace a adus Congresului salutul 

irtidului Comunist Cehoslovac, primit cu 
lăuze puternice de asistență.
Tov. Ion Căciuleanu, delegat al organiza- 
i regionale de partid Constanța, a vorbit 
spre succesele obținute de S.-M.T. Hîrșova 

organizarea și dezvoltarea producției 
ricole, în sprijinirea gospodăriilor, colec- 
e și a întovărășirilor agricole, despre ro- 

pozitiv al colaborării strînse între bri- 
zile de tractoare ale S.M.T. și brigăzile 
cîmp ale gospodăriilor agricole colective.

Tov. Haidu Itilîu, Erou al Muncii Socia- 
te, delegat al organizației de partid re- 
male Hunedoara, după ce a vorbit despre 
agresele însemnate realizate în ultimii ani 
condițiile de muncă și de trai ale mine- 

or, a insistat asupra foloaselor deosebite 
: aplicării metodei graficului ciclic, mul- 
uită căreia brigada sa lucrează în pre- 
it în contul anului 1960.
El a arătat că lichidarea încetinelii cu

care este extinsă metoda graficului ciclic 
constituie una din condițiile de bază pentru 
ridicarea productivității muncii, rămasă în 
urma in aceasta importantă ramură a eco
nomiei.

Tov. Maria Zidaru, delegată a organiza
ției de partid regionale Baia Mare, evocînd 
viața de mizerie din trecut a țăranilor mun
citori a subliniat realizările obținute de gos
podăria agricolă colectivă din satul Pău- 
Iești în creșterea producției agricole și ri
dicarea bunei stări a colectiviștilor. La a- 
ce^te succese a contribuit aplicarea expe
rienței colhoznicilor sovietici și buna orga 
nizare a muncii.

Tov. Emil Matheiser, directorul trustului 
petrol Moinești, delegat din partea organi
zației regionale de partid Bacău, a vorbit 
despre succesele petroliștilor din regiunea 
Bacău, care au realizat anul acesta o pro
ducție de țiței de 34 ori mai mare decît în 
1948. Vorbitorul a criticat munca pe teren 
a organelor Ministerului Industriei Petro
lului și a adus la cunoștința Congresului 
angajamentele petroliștilor din Regiunea 
Bacău. .

Primit cu vii aplauze, rov. Zenon Novak, 
membru, al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez, prim vice
președinte al Consiliului de Miniștri al R.P. 
Polone, aduce. Congresului salutul Partidu 
lui Muncitoresc Unit Polonez.

Primit cu puternice aplauze, ia cuvîntul 
toV. losif Chișinevschi. In cuvîntul său tov. 
I., Chișinevschi a făcut o amplă analiză a 
unor aspecte ale muncii politice și organi
zatorice desfășurate de organizațiile do 
partid.

Vorbitorul a arătat că sarcinile prevăzute 
în Raportul de activitate al C.C al P.M.R.

privind dezvoltarea și ridicarea calitativă 
a activității industriei socialiste, transfor
marea socialistă a agriculturii, impun orga
nelor de partid să cunoască profund pro
blemele producției, să desfășoare o muncă 
directă cu oamenii, punînd capăt șablonu
lui și tendințelor care se manifestă la unele 
organe de partid de a conduce „în general“, 
din birou. Cuvîntarea a accentuat necesita
tea îmbunătățirii controlului executării ho- 
tărîfilor, a muncii de selecționare, reparti
zare și ridicare a calificării cadrelor, a înlă
turării oricăror manifestări de superficiali
tate și formalism în aceste domenii.

Subliniind atenția deosebită acordată de 
partid muncii ideologice, ca o parte inte
grantă a muncii pentru construirea socialis
mului, tov. Chișinevschi s-a ocupat pe larg 
de problemele propagandei de partid. El 
a insistat asupra datoriei organelor și or
ganizațiilor de partid de a asigura o strînsă 
legătură a propagandei de partid cu viața 
cu problemele practice ale construcției so 
cialiste, de a combate cu tărie dogmatismul, 
confuziile care există în diferite probleme, 
de a-și spori combativitatea împotriva ideo
logiei burgheze și a oricărei influențe a 
acesteia. Lupta pentru triumful deplin al 
ideologiei marxist-leniniste este datoria 
supremă a întregului nostru partid

Cu urate și aclamații prelungite delega
ții adoptă în unanimitate Rezoluția prin 
care Congresul aprobă activitatea desfrșu 
rată de Comitetul Central în perioada din
tre primul și cel de-al II-lea Congres al 
P.M.R., linia politică și sarcinile de viitor 
expuse în Raportul de activitate al C.C. 
prezentat de tovarășul Ghoorghe Gheor
ghiu-Dej.

Ședința se ridică la ora 15.

Ședința din după amiaza zilei de 26 decembrie
Ședința se deschide la ora 17, sub pre- 
linția tovarășului Alexandru Moghioroș. 
Congresul adoptă în unanimitate rezoluția 
ngresului al 2-lea al P.M.R., asupra Ra- 
rtului Comisiei Centrale de Revizie al 
rtidului Muncitoresc Romîn.
se trece la punctul al 3-lea al ordine! 
zi:
Tovarășul Chivu Stoica expune Raportul 
îpra Proiectului de Directive ale Congre- 
ui al 2-lea cu privire la cel de al doilea 
n cincinal de dezvoltare a economiei na- 
nale pe anii 1956—1960.
Raportul este subliniat în repetate rînduri 
aplauzele puternice ale asistenței. La în- 

:iereă Raportului, întreaga asistență în 
ioare ovaționează îndelung. In sala ră- 
îă aclamații și urale în cinstea Partidu- 
Muncitoresc Romîn.

'ov. Alexandru Moghioroș dă citire lele- 
imelor de salut adresate Congresului de 
re Partidul Comunist din Japonia și de 
re Partidul Socialist Unit din Islanda, 
egramele sînt primite cu vii aplauze.
ncep discuțiile asupra Raportului la Pro- 
iul de Directive ale Congresului' al 2-lea 
P.M.R. cu privire la cel de al doilea plan 
cinai de dezvoltare a economiei națio- 
e.
'ov. Dumitru Balalia, delegat al organi- 
iei regionale de partid. Ploești, subliniază 
nția deosebită pe care o acordă perma- 
it partidul și guvernul problemei indus- 
i petrolifere. El arată că în urma intro- 
:erii tehnicii noi, a creșterii continue a rii- 
ului pregătirii tehnice a muncitorilor, a 
msificării întrecerii socialiste, productivi- 
;a muncii a crescut în 1955 cu 80,10 la 
ă față de sarcina planificată. Un mare 
în succesele înregistrate l-a avut colabo-

rarea romîno-sovietică în cadrul societății 
mixte „Sovrompetrol“.

Vorbind despre lipsurile care s-au mani
festat în industria petroliferă din regiune, 
tov. Dumitru Balalia a arătat că neînde- 
plinirea sarcinii de reducere a prețului de 
cost într o serie de unități se datorește, 
între altele, umflării schemelor personalului 
administrativ, risipei de materiale, proastei 
întrețineri a utilajului.

In încheiere, vorbitorul a subliniat pers
pectivele mari care stau în fața industriei 
noastre petrolifere și totodată a făcut unei? 
propuneri pentru îmbunătățirea formei de or 
ganizare a schelelor, extinderea producției de 
utilaj petrolifer, ridicarea nivelului de pregă
tire al cadrelor și a activității științifice le
gate de problemele practice ale industriei 
petrolului.

Tov. Gheorghe Goina, delegat al organi
zației regionale de partid Arad, președintele 
gospodăriei agricole colective din Sîntana, a 
vorbit despre recoltele îmbelșugate obținute 
de gospodăria colectivă în acest an, despre 
marea dezvoltare luată de fermele de ani
male și alte ramuri de producție. Fondul in
divizibil a crescut de la 121.132 lei, cît era 
la înființarea gospodăriei, la peste 2.000.000 
lei în prezent. Aceasta a avut ca urmare 
creșterea simțitoare a veniturilor colecti
viștilor. In urma muncii de convingere dusă 
de membrii gospodăriei agricole colective 
Sîntana, un număr de țărani muncitori din 
Comlăuș s-au unit într-o gospodărie colec
tivă căreia iau pus numele: „Al II-lea Con
gres al Partidului“.

Tov, ing. L. Călin, delegat al organizației 
regionale de partid1 Hunedoara, vorbește des
pre marile realizări care au transformat ve
chea uzină siderurgică de la Hunedoara în-

tr-un gigant al oțelului Vorbitorul relevă o 
serie de succese în domeniul creșterii pro
ductivității muncii, dar arată că în același 
timp a existat o insuficientă preocupare peu 
tru reducerea prețului de cost, pentru reali 
zarea de economii de materiale, pentru caii 
tatea lucrărilor. împotriva atestor lipsuri va 
trebui luptat cu toată hotărîrea.

Tov. ing. agr. Gheorghe Hrii.tu, delegat al 
organizației regionale de partid București, 
a scos in evidență marile posibilități de care 
dispune regiunea București pentru dezvolta
rea culturii cerealelor, plantelor industriale, 
legumelor, livezilor și viilor, ca și a crește
rii animalelor. El a accentuat în mod deosc 
bit asupra necesității folosirii pe scară largă 
a semințelor hibride de porumb, a metodei 
polenizării artificiale, a dezmiriștiiului, me
tode care au dat rezultate deosebite în re 
giune.

Primit cu vii aplauze tov. Ralph Palme 
Dutt, membru al Biroului Politic, vicepreșe 
dinte al Partidului Comunist din Marea 
Brilanie, aduce Congresului salutul Parti
dului Comunist d'in Marea Brilanie.

Tov René Auguste Beelen, membru al Bi
roului Politic, membru al secretariatului na
țional al Partidului Comunist din Belgia, 
aduce Congresului salutul Partidului Comu
nist din Belgia. Salutul a fost primit cu 
vii aplauze.

Tov. Ha San Du, membru al C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea, șeful secției or
ganizatorice a C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, aduce Congresului salutul Partidului 
Muncii din Coreea. Salutul este primit cu 
puternice aplauze.

La ora 21,15 ședința se ridică. Următoa
rea ședință are loc marți 27 decembrie ora 9.

Tovarășul A. I« Kîricenko a părăsit Bucureștiul
.uni dihiineața, A. I. Kiricenko, membru 
Prezidiului Comitetului Central al Parti- 
ui Comunist al Uniunii Sovietice, prim 
retar al C.C. al Partidului Comunist din 
mina, conducătorul delegației Partidului 
nunist al Uniunii Sovietice care participă

la lucrările celui de-al Il lea Congres al 
P.M.R., a părăsit Capitala reîntoreîndu-se 
în patrie.

Conducătorul delegației sovietice a fost 
însoțit la aeroportul Băneasa de tovarășii 
Gh. Gheorghiu-Dej și Al. Moghioroș.

Au fost de față I. V. Kapitonov, prim se-

cretar al Comitetului regional Moscova al 
P.C.U.S., A. A. Epișev, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București și academicianul 
M. B. Mitin, -— membrii delegației Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice la lucră
rile Congresului, (Agerpres)

4-a sesiuni
U. R. S. S.

1. Raportul cu privire Ia Bugetul de 
stat al U.R.S.S. pe 1956 și la execu
tarea Bugetului de stat al U.R.S.S. 
pe 1954.

2. Ratificarea decretelor Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

3. Raportul cu privire la schimbul 
de delegații între Sovietul Suprem al 
U.R.S.S. și parlamentele altor state.

4. Raportul cu privire la vizita dele
gației guvernamentale sovietice in In
dia, Birmania și Afganistan.

Raportul cu privire la Bugetul de stat al 
U.R.S.S. pe 1956 și la executarea Bugetului 
de stat al U.R.S.S. pe 1954 a fost prezen
tat de ministrul de Finanțe al U.R.S.S., 
A. G. Zverev.

Raportul cu privire la Bugetul de stat al U.R.S.S.
MOSCOVA 26 (Agerpres). — TASS 

transmite: In cadrul ședinței din dimineața 
zilei de 26 decembrie a celei de a 4-a se
siuni a Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
A. G. Zverev ministrul Finanțelor al U.R.S.S. 
a prezentat raportul cu privire la Bugetul de 
stat pe 1956 și la executarea Bugetului de 
stat pe 1954. In raport sînt citate exemple 
grăitoare care ilustrează dezvoltarea conti
nuă a economiei și a culturii Uniunii Sovie 
tice. Potrivit datelor preliminare, volumul 
producției industriale a U.R.S.S. a crescut 
în 1955 cu 12 la sută în comparație cu 1954. 
depășind considerabil nivelul prevăzut d'e 
cel de a' 5-lea plan cincinal. Au fost ob
ținute succese în progresul tehnic, a fost 
pusă la punct producția multor mașini noi 
In diferite regiuni ale țării au fost construite 
noi întreprinderi industriale, au fost con 
struite și se construiesc centrale electrice 
de mare putere. Paralel cu centrala electrică 
pe bază de energie atomică de 5.000 de 
kilowați, deja în funcțiune, se desfășoară 
lucrări pentru construirea d'e centrale atomo- 
electrice de 50.000 și 100.000 de kilowați. 
A crescut producția mărfurilor de larg con 
sum, s-a ridicat productivitatea muncii, s-a 
redus prețul de cost al produselor.

Raportorul a subliniat de asemenea d'ez; 
voltarea continuă a agriculturii. In ultimii 
doi ani, suprafețele însămînțate în U.R.S.S. 
au crescut cu 28 milioane de hectare, în spe
cial datorită valorificării pămînturilor vir
gine și înțelenite.

A crescut considerabil nivelul bunăstării 
materiale a oamenilor muncii. Pentru acțiu
nile social-culturale, ocrotirea sănătății, învă- 
țămînt etc. s-au cheltuit în 1955 147 miliarde 
de ruble, adică de peste trei ori și jumătate 
mai mult decît în 1940. In orașe și așezări 
muncitorești au fost construite case de locuit 
cu o suprafață totală de peste 30 milioane de 
metri pătrați.

Anul 1956 va fi anul unui nou avînt al 
economiei și culturii Uniunii Sovietice. După 
cum a anunțat A. G Zverev, Bugetul ae 
stat pe 1956 prevede la capitolul venituri 
591.900.000.000 de ruble, iar la capitolul chel 
tuieli 568.800.000.000 de ruble. In 1956 in
vestițiile capitale vor depăși cu aproximativ 
15 la rută pe cele din 1955. Ele vor fi re 
pactizate, industriei grele, agriculturii, trans
porturilor, industriei ușoare și construcției 
de locuințe.

Vor crește considerabil alocările pentru 
dezvoltarea științei, culturii, învățămîntului, 
ocrotirii sănătății și pentru asigurările so 
ciale. Ele vor depăși 161 miliarde de ruble, 
adică vor fi cu 14.500.000 000 de ruble mai 
mari decît în 1955.

Cheltuielile pentru învățămînt vor însuma 
72.600.000.000 de ruble, adică vor crește cu 
peste 4 miliarde de ruble în comparație cu 
anul 1955. Sporirea acestor cheltuieli este le 
gată de lărgirea continuă a rețelei de școli 
în țară și de creșterea numărului elevilor.

In 1956 urmează să fie alocate fonduri 
mari pentru pregătirea cadrelor, mai ales

în vederea pregătirii de muncitori calificați 
pentru industrie și agricultură. Astfel, în 
școlile pentru rezervele de muncă vor fi 
pregătiți în 1956 aproximativ 650.000 d'e 
muncitori calificați, iar în școlile tehnice 
aproape 100.000.

In 1956 alocările pentru apărare se vor 
micșora. Ele se vor cifra la 102.500.000.000 
de ruble față de 112 100.000.000 ruble în 
1955

Reducerea cheltuielilor militare dovedește 
că U.R.S.S. își manifestă nu în vorbe ci in 
fapte grija pentru slăbirea încordării inter
naționale, asigurarea păcii și securității in
ternaționale.

In ședința din dimineața zilei de 26 de
cembrie a sesiunii au luat cuvîntul Jan Dem- 
bowski, mareșal al Seimului, conducătorul 
delegației parlamentare a Republicii Popu
lare Polone și Mohammed Saed, conducăto
rul delegației parlamentare a Iranului, care 
au fost înl;m inați cu căldură de asistență. 
In numele parlamentelor țărilor respective, ei 
au transmis un salut prietenesc deputaților 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. și poporului 
sovietic.

MOSCOVA 26 (Agerpres). — TÂSS 
transmite: La 27 decembrie, la ora 9 di- 
minea'a, în sala d? ședințe a Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., în Kremlin, va avea loc 
o ședință a Sovietului Uniunii, iar la ora 
15, va ava loc o ședință a Sovietului Na
ționalităților.

MOSCOVA : La 25 decembrie în sala de 
ședințe a Sovietului Suprem al U.R.S.S. din 
Marele Palat al Kremlinului, a avut loc A- 
dunarea grupului parlamentar al U.R.S.S. 
Au fost prezenți aproximativ 1.000 de depu- 
tați ai Sovietului Suprem al U.R.S.S.

MOSCOVA : —- Gigantul de pe Volga — 
hidrocentrala de la Kuibîșev — intră în ex
ploatare. In prezent se face încercarea pri
mei turbine avînd o putere de 105.000 kw.

MOSCOVA. La 26 decembrie a sosit la 
Moscova o delegație guvernamentală a Re
publicii Populare Democrate Coreene, con
dusă de Kim Du Bon, președintele Prezi
diului Adunării Populare Supreme a R.P.D 
Coreene.

BELGRAD: — După cum anunță agenția 
Tanjug, la 24 decembrie, după încheierea vi
zitei sale oficiale de 2 săptamîni în Etiopia. 
Iosip Broz-Tito, președintele Republicii Popu
lare Federative Iugoslavia, a părăsit portul 
Massaua pe bordul vasului militar „Haleb“. 
plecînd spre Egipt.

PEKIN : Posturile de radio japoneze a- 
nunță că la 24 decembrie Mosaburo Sudzuki, 
președintele partidului socialist ianonez, a 
cerut ca Japonia să stabilească relații diplo 
matice cu Republica Populară Chineză.

SAIGON : In Vietnamul de sud continuă 
luptele dintre unitățile militare sud-vietna- 
meze și armata sectei f'udalo-religioase Hoă 
Hao. In cursul săptămînii trecute a avut 
loc o luptă sîngero"să la 20 de km sud-est 
de Rachgia Unitățile militare ale lui Ngo 
Dinh Diem au avut 60 de morți și răniți și 
au pierdut o importantă cantitate de arma
ment.

TOKIO: Potrivit relatărilor ziarelor din 
Tokio. în capitala Japoniei au început trata
tive japono-americane pentru reducerea cotei 
părți a Japoniei din cheltuielile de ocupație 
ale forțelor americane.

WASHINGTON : Clarence Camion, pre
ședintele comitetului pentru alocații al Ca
merei • reprezentanților, a declarat că este 
„foarte pesimist“ în ce privește perspectivele 
reducerii impozitelor în anul 1956, dat fiind 
cheltuielile suplimentare, cerute de adminis 
trația Eisenhower, pentru înarmare șl „aju
tori.!“ n'mtrii străinătate.

HANOI. — După cum reiese din informa
țiile transmise de postul de radio Vientiane 
(capitala Laosului) la 2r> decembrie în l.ans 
au avut loc alegeri pentru organele legisla
tive. Aceste alegeri au fost organizate de gu
vernul regal al Laosului, fără participarea 
forțelor de rezistență din Pate! Lan. Rezul
tatele alegerilor vor fi cunoscute abia la în
ceputul săptămînii viitoare.

NEW YORK : -— După cum anunță agen
ția United Prcss, în urma demisiei guvernu
lui peruvian, la 24 decembrie a fost alcătuit 
un nou cabinet în întregime din militari.
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Tratetu! de prietenie și colaborare 
între Ö. Germană și R. P. Chineză

PEKIN 26 (Agerpres). - CHINA NOUA 
transmite ■ La 25 decembrie a fost semnat 
la Pekin tratatul de prietenie și colaborare 
între R 'publica Democrată Germană și R.P. 
Chineză.

In document se spune că cele două state 
vor participa într-un spirit de colaborare sin
ceră la toate acțiunile internaționale avînd 
drept scop asigurarea păcii în lumea întrea
gă și a securității popoarelor, in conformitate 
cu principiile și Carta Națiunilor Unite.

Cele două părți contractante, se spune în 
continuare în tratat, se vor consulta în spi
ritul solidarității frățești asupra tuturor pro
blemelor internaționale importante care a- 
fcctează interesele celor două state. Ele vor 
acorda totodată o deosebită atenție necesită
ții de a asigura inviolabilitatea teritoriilor 
Ier și securitatea statelor lor, precum și în
tăririi p cii n lumea intreag'.

Cele două părți contractante se obligă, în 
conformitate cu interesele statelor lor, să În
tărească ți să extindă relațiile de prietenie 
in toate domeniile, pe baza respectării reci
proce a suveranității, neamestecului in tre
burile interne, egalității Î11 drepturi și avan
tajului reciproc.

Părțile contractante au hotărît, în interesul 
dezvo tării pașnice a celor două state, să-și 
acorde ajutor economic reciproc și să dez
volte in contmtr re colaborarea economică, 
telinico-științifleă și cuTurală.

Tratatul va fi în vigoare pînă la restabili
rea unității Germaniei ca stat iubitor de pace 
și democrat sau pînă atunci cînd cele două 
părți contractante vor ajunge la un acord 
priv'nd modificarea sau denunțarea acestui 
tratat.

Declarația comună a guvernuiui R. D. Germane
și guvernului

PEKIN 26 (Agerpres). —. Chma Nouă 
transmite declarația comună a gi;vc:nului 
Republicii Democrate. Germane și guvernului 
Republicii Populare Chineze în care se spune 
printrb altele: La invitația guvernului Re
publicii Populare Chineze între 8 și 18 <le- 
cembri. și între 22 și 26 decembrie 1955, o 
delegație guvernamentală a P.c.mblicii De? 
mocrate Germane, în frunt? cu primul mi
nistru Otto Grotewohl. a făcui o vizită de 
prietenie în China.

In timpul vizitei sale, delegația guverna 
mentală a R. D. Germane a fost primită de 
președintele R. P Chineze. Mao Țz?-dun, a 
vizitat orașe și sate, instituții culturale, în
treprinderi industriale din Republica Popu
lară Chineză, precum și unităli ale armatei 
populare de eliberare. Delegația a fost pu
ternic impresionată de progresul realizai de 
Republica Populară Chineză! în dezvoltarea 
economiei și culturii naționale, de legătura 
stririsa dintre guvern și popor, precum și 
de hotărîrea acestuia de a apăra pacea. In- 
tilnirea reprezentanților poporului german 
cu poporul chinez și cu conducătorii acestuia 
a constituit o manifestare a prieteniei indes
tructibile și a solidarității lor frățești'.

Intre delegația guvernamentală a R. D. 
Germane, în frunte cu primul ministru Otto 
Grotewohl și delegația guvernamentală a 
R. P. Chineze in frunte cu Ciu En-lai, pre-

★
PEKIN 26 (Agerpres) China Nouă trans

mite : La 26 decembrie, a părăsit Pekinul 
plecînd spre R. P. Mongolă, delegația 
guvernamentală a R. D. Germane. în 
frunte cu Otto Grotewohl, primul ministru 
al R. D. Germane, care a făcut o vizită de 
prietenie în China.

R. P. Chineze
mierul Consiliului de Stat și ministrul Afa
cerilor Externe, au avut loc tratative în ca
drul cărora cele două părți au procedat la 
un schimb de păreri asupra întăririi conti
nue a relațiilor de prietenie dintre cele două 
țări, precum ți asupra situației internațio
nale. constatînd cu satisfacție că de ambele 
părți există dorința de 3 dezvolta și pe 
viitor relațiile de prietenie și coFborarea din- 
!••(' R. D. Germană și R. P. Chineză. Cele 
două părți au constatat de asemenea iden
titatea deplină a punctelor lor de vedere 
asupra situației internaționale. Tratativele 
s-au desfășurat intr-o atmosferă de since
ritate și prietenie.

Ca urmare a tratativelor, intre Republica 
Democrată Germană și Republica Populară 
Chineză a fo t încheiat un tratat de prie
tenie și colaborare și au fost semnate de 
asemenea im acord de colaborare culturală 
și ti.i acord cu privire la carantina și pro
tecția plantelor. Cele două părți și-au ex
primat convingerea fermă că încheierea tra
tatului și aco"duri’.or va contribui la întări
rea și dezvoltarea continuă a unor strînse 
și prietenești legături multilaterale și a co
laborării între R. D. Germană și R. P. Chi
neză. Cele două state își vor acorda ajutor 
multilateral unul altuia după posibilitățile 
Idr.

★
Otto Grotewohl și membrii delegației gu

vernamentale a R. D Germane au fost con
duși la aerodromul din Pekin de Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze și de alți oameni de stat din R. P. Chi
neză.

la Ulan-Bator a defegației guvernamentale a R.D.G.Sosirea
ULAN BATOR 26 (Agerpres). - TASS 

transmite: ln ziua de 26 decembrie, dele
gația guvernamentală a Republicii Demo 
erate Germane în frunte cu primul ministru 
al R.D. Germane Otto Grotewohl, a sosit la 
UJan Bator, capitala Republicii Populare 
Mongole, răspur.zînd astfel invitației guver
nului R.P. Mongole.

Pe aeroport, delegația guvernamentală

germană a fost Întîmpinată de 1. Țedenbal 
primul ministru al R.P. Mongole și de alți 
oameni dc stat din R. P. Mongolă.

Cu prilejul sosirii delegației guvernamen
tale a R.D. Germane, în piața Suhe-Bator a 
avut loc un miting la care au participat mii 
de oameni ai muncii dm capitală. Au luat 
cuvîntul Țedenbal și Otto Grotewohl, care 
au fost întîmpinați cu căldură de asistență.
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