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Campania 
de toamnă 
în regiunea 
Constanța

Intr-o convorbire avută 
cîțiva dintre conducătorii 
ganelor agricole regionale, 
respondentul nostru din 
giunea Constanța a primit . 
mă-toarele răspunsuri în legă- } 
tură cu desfășurarea muncilor (

Proletari din toate țările, uniți-vâ I Al VIII-lea Congres ăl Partidului Comunist Chinez

eu 
or- 
co- ( 
re-( 
ur- f

( 
agricole. I

ÎNTREBARE : Ce ați putea} 
să ne spuneți despre desfășu- ( 
rarca muncilor agricole de} 
toamnă din regiune ? ;

Răspunde tovarășul PETRE ( 
CICANESCU, directorul di rec-J 
ției agricole regionale:

N-aș putea preciza ziua cînd j 
au început muncile campaniei J 
de toamnă. Arăturile pentru f 
însămînțări au început imediat f 
după ce a fost strînsă recolta. } 
Din cauza timpului înaintat și ■ 
datorită lipsei de umezeală nu [ 
am executat dezmiriștitul, am ( 
trecut direct la arături. Pînă [ 
de ourînd, în întreaga regiune } 
s-au arat pentru însămînțări ( 
155.838 hectare, adică 47,4% } 
din întreaga suprafață, iar f 
1480 de hectare au fost însă- ( 
mînțate eu rapiță, orz și grîu. ' 
Din necesarul de semințe au [ 
fost asigurate 5.313 tone. f

In perioada actuală se dă j 
bătălia pentru strîngerea cui- | 
turilor de toamnă, a cartofilor ( 
și floarei soarelui. Primul loc J 
in campania care se desfășoa- f 
ră îl ocupă raionul Hîrșova, ( 
care a realizat 64,4% din* pla- } 
nul pregătirilor pentru însă- f 
mînțări. Urmează apoi raioa- ( 
nele Medgidia și Negru Vodă. ■

ÎNTREBARE: In ce stadiu j 
se găsesc muncile agricole de I 
toamnă în G.A.S. ? j

Răspunde tovarășul DUM1- ( 
TRU PIRVU, directorul trus-} 
tulul regional G.A.S.: '

Gospodăriile de stat din re- [■ 
giune aproape au terminat a- f 
râturile pentru însămînțări. ( 
Spun așa, pentru că așteptăm [ 
să se siringă recoltele culturi- ( 
lor de toamnă si astfel să rea- j
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( 
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( 
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este în funcțiune. S-au pregă- j 
rit 12.103 tone de semințe, s-au [ 
transportat 25.134 tone gunoi ( 
de grajd iar pentru 7355 hec- j 
tare s-au pregătit îngrășămin- } 
te chimice. Gospodăriile de ( 
stat din Mihail Kogălniceanu j 
și Amzacea au terminat în în- f 
‘.regime arăturile pentru însă- ( 
mînțări (prima 2500 hectare, } 
iar cealaltă 4600 hectare). (

ÎNTREBARE: Care este (
participarea S.M.T.-urilor în j- 
această campanie ?

Răspunde tovarășul inginer | 
EMIL NISTOR, șeful secției • 
planificare din serviciul regio- [ 
nai S.M.T.:

— Așa cum au arătat unii • 
tovarăși mai înainte, la noi au [ 
început arăturile pentru însă- ( 
mînțări imediat ce au fost • 
condiții. S.M.T.-urile au execu- } 
tat pentru însămînțări 135.847 ( 
hantri din 283.771 hantri pla- • 
nificați în vară și în toamnă. f 
In frunte se află S.M.T. Ha ( 
giâni, Mihai Viteazu și A beșîi [ 
care au realizat mai mult de [ 
jumătate din plănui arăturilor ( 
pentru însămînțări.

Avem și unele stațiuni care [ 
nu s-au îngrijit să treacă la f 
revizie pentru reparații prin j 
rotație întregul parc de trac- ( 
toare. Astfel, S.M.T. Băneasa, ( 
în ultima decadă, a folosit j 
doar 22 tractoare din 75, cîte } 
are stațiunea, realizînd din f 
plan doar 4,5 la sută. j

* '
In ultimele vești sosite la ( 

organele regionale se anunță ( 
că gospodăriile colective Pan- j 
telimonu de Sus, Horia, Gir- [ 
liciu și Ciobanu din raionul ( 
Hirșova au terminat la 7 sep- j 
tem’brie arăturile pentru Insă- | 
mînțări. Brigada a 14-a con- ( 
dusă de tinărul Riza Deda de [ 
la S.M.T. Cobadin a arat la j- 
gospodăria colectivă din a- f 
ceeași comună peste 350 hec- j 
tare. Tractoristul Ion Burciu a } 
depășit zilnic norma cu 130 la ( 
sută. Colectiviștii din satul ( 
Izvorul Mare, raionul Medgi- ț 
dia, au arat și pregătit pentru ( 
însămînțări peste 450 hectare. } 
Fruntași au fost utemiștii} 
Gioper Mamut. Jeni Vizan și [ 
Gheorghe Zeicu. Bătălia pen- ( 
tru recoltele anului viitor con- j- 
tinuă. [

lor de toamnă și astfel să rea
lizăm și ultimele 20 procente 
ale planului. Acolo unde con
dițiile terenului permit, au în
ceput arăturile adinei. întregul 
parc de mașini și~ tractoare
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La întreprinderea „Electromagnetica" din Capitală, se fabrică 
în serie aparate de radio E.M. 552 și telefoane antigrizutoase 
pentru industria minieră.

In fotografie: tov. Mihai Ciobănescu, Eugen Stuparu, Virgil An- 
ghel și V. Dumitrescu din secția telefonie lucrînd la montarea te
lefoanelor antigrizutoase necesare sectorului minier.

(Foto: AGERPRES)

Tribuna experienței' 
înaintate ;

Miercuri 19 septembrie 1956

TELEGRAMĂ
Prezidiului Marii Adunări Naționale a R.P.R. 
Consiliului de Miniștri al R.P.R.
Comitetului Central al Partidului
Muncitoresc Romîn

Dragi tovarăși,

Jn numele Prezidiului Adunării Populare, al Guvernului, al Co
mitetului Central al Partidului Comunist Bulgar și al întregului 
popor bulgar, mulțumim cordial pentru felicitările și urările dv. 
călduroase cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Populare 
Bulgare — 9 septembrie — ziua eliberării poporului bulgar de 
sub jugul fascist și dependenta imperialistă.

Urăm poporului frate romîn noi succese în construirea socialistă 
a patriei sale.

PREZIDIUL ADUNĂRII POPULARE 
A REPUBLICII POPULARE BULGARIA

CONSILIUL DE MINIȘTRI AL R.P. BULGARIA

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST BULGAR

CUM A DEVENIT La urina din Ca’an

fruntaș cuptorul tineretului
timp,sari unei șarje. In același 

primul lucrător de la groapa de 
turnare repartizează sarcinile pe 
fiecare om in parte. In tot tim
pul acestor pregătiri topitorul și 
primul ajutor supraveghează 
mersul tuturor operațiunilor și 
dau îndrumări atunci cind e ne
voie. O atenție deosebită se acor
dă menținerii unei tempera
turi ridicate pe fiecare fază a 
cuptorului, deoarece se știe că a- 
tunci cînd temperatura din inte
riorul cuptorului este ridicată, 
durata de elaborare a șarjei se 
scurtează.

Pentru a spori continuu pro
ducția de oțel, tinerii de la cup
torul nr. 2 au învățat și aplică 
cu rezultate bune metoda sovie
tică de elaborare a șarjelor ra
pide, precum și experiența tînă- 
rului Vaier Lăbuneț de la Hune
doara. De aici, ei au învățat cum 
să-și organizeze munca pe fie
care perioadă a unei șarje, pen
tru a obține cît mai multe șarje

La oțelăria Martin a uzinei 
noastre lucrează numeroși tine
ri. Multi dintre ei au dobîndit 
în muncă o experiență prețioasă. 
Pentru strădania pe care o depu
ne zi de zi să-și îmbogățească 
cunoștințele, să învețe continuu 
din experiența oțelarilor frunta
și, precum și pentru realizările 
pe care le-a obținut, s-a încre
dințat tineretului cuptorul nr. 2. 
Tinerii de ia acest cuptor s-au 
arătat la înălțimea sarcinii în
credințate.

Cuptorul nr. 2 — cuptor al ti
neretului — este fruntaș pe oțe- 
lărie. Tinerii din brigada de 0- 
(elari condusă de utemistui 
Constantin Garbovan au rea
lizat în luna august 81,6 tone 
oțel peste plan, elaborînd 10 
șarje rapide. Nu s-au lăsat 
mai prejos nici tinerii din bri
gada condusă de oțelarul Nico- 
lae Pătruț. Ei au dat în plus, 
peste plan, 69.4 tone oțel, reali- 
zînd 12 șarje rapide. In cele trei _______________ _______
schimburi au .fost dobîndite, în rapide. Astfel, încă înainte de a 

1 se fi scurs complect șarja din
cuptor începe ajustarea cupto
rului. Această operație, oțelarii o 
fac de obicei în colaborare cu 
topitorii celorlalte cuptoare. In 
felul acesta, timpul de ajustare 
a cuptorului se reduce Ia jumă
tate. Cu aceeași grijă este su
pravegheată și încărcarea cuuto. 
rului. Pentru a se scurta perioa
da de încărcare se utilizează si
multan două macarale, iar troa
cele sint încărcate la capacita
tea lor normaiă. în tot timpul 
încărcării se urmărește ca tempe
ratura cuptorului să fie maximă. 
Prin aceasta se grăbește durata 
de topire a șarjelor.

După cum arătam mai sus, 
experiența de zi cu zi ne-a dove
dit că pentru realizarea șarjelor

luna august, 175 tone oțel peste 
plan, iar in primele 10 zile ale 
lunii septembrie 53 tone.

Cum au reușit tinerii de la 
acest cuptor să obțină asemenea 
realizări ? Vreau să precizez de 
la început că o parte din acești 
tineri sint absolvenți ai școlii 
profesionale siderurgice, iar al
ții s-au calificat la locul de mun
că. Meseria de oțelar nu-i o me
serie ușoară. De aceea, maiștrii 
și tehnicienii secției au căutat 
să-i facă pe tineri să îndrăgea
scă meseria aleasă, să-i învețe 
să se deprindă cu organizarea 
temeinică a tocului de muncă 
pentru a culege încă de la început 
roadele muncii denuse. Și mun
ca nu ne-a fost zadarnică. Tine
rii Gheorghe Galamaca, oțelar 
topitor, Mihai Kereșdi 
lea Florea oțelari
Gheorghe Mandocescu. 
la plăci, se bucură
popularitate în rîndul 
pentru iscusința cu care au iz
butit să-și însușească meseria.

Cheia realizărilor acestor ti
neri este buna coordonare între 
echipa 
nători.

Este 
durata 
de pregătirea gropii de turnare. 
De aceea, noi am deprins tine
rii ca, după,ce. preiau schimbul, 
topitorul împreună cu ajutorii 
săi să pregătească din timp ma
teriile prime și îondanții nece-

și Nede- 
turnători, 

lucrător 
de multă 
otel arilor

de topitori și cea de tur-

știut că la noi în otelărie 
șarjei este strîns legată

La culesul viilor
■r
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La G A S. Panciu secția a ll-a Deochiați, regiunea Galați brigada 
nr 14 condusă de utemlstul Petre Ganea a recoltat Intr-o singură 
zi 10.000 knr strugur; pentru „Fructexport". In clișeu: culesul 
strugurilor 'a G.A.S. Panciu sec’ia 2-a Deochia|i regiunea Galați

Cuvintul de salut 
rostit de tovarășul Gh. Gheorghiu-DeJ 

prim-secretar al C.C. al P.M.R.

rapide e necesar în tot timpul 
operațiunilor de la cuptor să se 
mențină legătura intre echipele 
de topitori și cele de turnători, 
pentru ca groapa de turnare să 
fie pregătită cu circa o jumăta
te de oră înainte de elaborarea 
șarjei. Altminteri se intîmplă 
ca șarja să fie gata și să nu e- 
xiste posibilitatea de 
cum se întimolă adesea 
Lalte cuptoare.

Tinerii de la cuptorul nr. 2 
— cuptor al tinerelului — știu că 
munca lor e cu atit mai rodnică 
cu cit se străduiesc să îmbună
tățească calitatea otelului, să 
reducă rebuturile. In acest scop, 
se străduiesc să repare cuptoa
rele la cald și cit mai bine, pen
tru a nu avea pierderi de oțel. 
De asemenea, ei veghează ca o- 
telul să nu fie rece pentru ca 
turnarea să se poată face în 
bune condițiuni. Cei de la groa
pa de turnare caută la rîndul lor 
să monteze perfect canalul de tur. 
nare peniru a nu se produce pier
deri și scurgeri de otel. O atenție 
deosebită se dă confecționării po
durilor și pîlnilor de turnare pen
tru a nu'se da naștere la erup
ții și prin aceasta la pierderi.

Lucrînd cu grijă și căutînd 
să-și perfecționeze, zi de zi. me
todele de muncă, tinerii care de
servesc cuptorul tineretului au 
reușit să reducă luna trecută re
buturile cu 74.6 la sută fată de 
procentul admis Ei sînt hotăriți 
să nu se oprească aici. Vor ca. 
la realizările pe care le înscriu 
oamenii muncii în îndeplinirea 
sarcinilor puse la cel de al doi
lea cincinal să aibă și ei o con
tribuție din Ce în ce mai mare,

IOAN MOTOC 
maistru oțelar 

uzinele „Oțelul Roșu"

turnare 
la cele-

S-a terminat 
construirea celei 

de a doua baterii 
de semicocs

La uzina de semicocs din Calan 
s-a terminat construcția celei de 
a doua baterii de semicocs. După 
probele de funcționare la rece a 
bateriei, constructorii au făcut le
gătura cu conducta principală de 
gaz de furnal de la uzinele „Vic
toria" Calan. In ziua de 17 sep
tembrie a fost aprins focul în cup
toarele bateriei pentru încălzirea 
și uscarea lor, urmînd ca după o 
perioadă de 8-10 zile de încă zire. 
bateria a doua de semicocs să li
vreze uzinei cocso-chimice a 
Combinatului siderurgic Hune
doara primele șarje de semicocs.

Partea metalică și utilajul pen
tru construcția acestei baterii au 
fost livrate aproape în întregime 
de uzinele „Mao Țze-dun" din Ca
pitală.

Tovarăși,
In numele Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romin, 
al clasei muncitoare și al tuturor 
oamenilor muncii din Republica 
Populară Romînă aduc un fier
binte salut celui de al VIII-lea 
Congres al marelui partid-frate, 
Partidul Comunist Chinez. Sîntem 
bucuroși că vom putea cunoaște 
din dezbaterile congresului vostru, 
roadele bogate ale activității Par
tidului Comunist Chinez, învăță
mintele pe care le trage din ex
periența istorică acumulată în 
acești ani de adinei transformări 
revoluționare și sarcinile de vii
tor pe care și le trasează.

Transformarea Chinei într-o 
mare putere socialistă industrială 
este o sarcină de importanță is
torică, a cărei înfăptuire exercită 
o mare înrîurire asupra evoluției 
sociale în întreaga lume. Poporul 
chinez muncește cu abnegație, de
votament și spirit patriotic pen
tru îndeplinirea acestei sarcini 
mărețe. Poporul chinez este strîns 
unit în jurul eroicului partid co
munist, călit în îndelungate lupte 
revoluționare, în jurul Comitetu
lui său Central, în frunte cu în
cercatul conducător. care se bucu
ră de un înalt prestigiu, de res
pectul și dragostea oamenilor 
muncii — tovarășul Mao Tze-dun.

Partidul Comunist Chinez este 
un exemplu de partid legat strîns 
dc mase, prezent mereu in mijlo
cul lor, urmat de mase cu hotă- 
rire și încredere in lupta pentru 
infrîn-gerea oricăror greutăți, 
pentru apărarea și dezvoltarea 
cuceririlor revoluționare ale po
porului. Marile victorii obținute 
de poporul chinez se datorează 
faptului că în rezolvarea proble
melor complexe ale revoluției, 
Partidul Comunist Chinez se 
călăuzește cu nestrămutată fide
litate de atotbiruitoarea învăță
tură marxist-leninistă. Munca pe 
care o desfășoară Partidul Comu
nist Chinez în domeniul făuririi 
industriei socialiste, al transfor
mării socialiste a agriculturii și 
comerțului, în domeniul construc
ției de stat, al răspîndirii culturii, 
ca și în cel al făuririi unei con
științe cetățenești noi și al reedu
cării diferitelor pături ale po
porului, este plină de învățămin
te pentru celelalte partide comu
niste și muncitorești prin modul 
creator în care Partidul Comunist 
Chinez, in condițiile istorice și 
naționale specifice Chinei, aplică 
învățătura marxist-leninistă 
contribuie la îmbogățirea ei.

Tovarăși, de la înființarea 
Republica Populară Chineză 
ciștigat un imens prestigiu 
litico-moral, datorită acțiunilor 
pe care le duce împreună cu U- 
niunea Sovietică, cu toate țările

sa, 
și-a 
po-

—0O0-

Cu planul anual 
îndeplinit

laLa 17 septembrie, minerii de 
salina Ocnele Mari au realizat 
în întregime planul pe anul 1956.

întrecerea socialistă ce a cu
prins majoritatea minerilor, apli
carea pe scară largă a melodelor 
înaintate în muncă și buna or
ganizare a procesului de produc
ție au făcut ca în primul semestru 
al acestui an productivitatea 
muncii să crească cu 27,4 la sută, 
iar prețul de cost pe fiecare tonă 
de sare să fie redus cu 8.9 la 
sută față de sarcină de plan.

îndeplinirea planului* cu peste 
trei luni înainte de termen este 
legată și de numele unor mineri 
harnici. Printre aceștia se. află 
Gheorghe Pasăre și Constantin 
Gloreanu, care au realizat cîte 
două norme pe zi.

Recrutarea cursanților nu așteaptă
Operativ, dar nu superficial

► La fabrica de încălțăminte
► Dobrogeanu Gherea din Oradea 
[utemiștii așteaptă cu nerăbdare
► deschiderea noului an școlar în 
* invățămîntul politic. Aici s-au 
[constituit 4 cercuri pentru stu-
► dierea bogățiilor și frumuseților 
'patriei, un curs seral și un cerc
► pentru studierea istoriei R.P.R.
► Încă cu clteva săptămîni în 
[urmă comitetul U.T.M. a popu-
► larizat pe larg invățămîntul po
litic. In cadrul adunărilor U.T.M. 
[s-a explicat tinerilor ce este nou
► în actualul an de învățămînt —
► metodele, programul învățămîn- 
[tului politic. Ideea organizării 
»unor vizite, excursii, a învățării 
•unor cîntece, poezii, a organiză
rii lecturilor literare în cadrul 
.cercurilor și cursurilor le-a plă
cut tuturor.

[ Numeroși utemiști și-au și ales 
-cercurile și cursurile în care vor 
studia. Cu mulți s-a stat de 

^vorbă individual spre a-i îndru
ma în care cursuri să se înca
dreze. Pînă in prezent peste 120 
[utemiști și numeroși 
.încadrat în diferite
1 cursuri politice.
[ Pe lingă cei care 
, învățămîntul politic

acum dați-i zor cu recrutarea! 
li spusese secretarul comitetului 
orășenesc.

Nu e rău că tovarăși! de la 
comitetul orășenesc „s au sezi- 
sat“ că treburile merg prost în 
această organizație in ce priveș
te pregătirea noului an de invă- 
țămtnt politic (e rău doar că 
s-au sezisat așa tirziu). Ne 
miră însă soluția prin care vor 
să rezolve lucrurile. Va reuși 
oare comitetul U.T.M. de la „în
frățirea" să facă in două zile 
ceea ce n-a făcut timp de mai 
multe săptămîni ? Și apoi, ce 
nevoie are comitetul orășenesc 
de tabelul nominal al cursan- 
ților ?

tineri s-au 
cercuri și

vor urma 
..... _____ „___  de U.T.M.
'13 utemiști s-au înscris în di
ferite cursuri ale învâțămintului 
.de partid.
' Nu tot așa stau lucrurile la 
^uzinele „înfrățirea" din Oradea. 
.Aici, practic, nu s-a făcut nimic 
pentru recrutarea viitorilor 
cursanți.

Secretarul comitetului U.T.M.. 
tov. Liviu Brișcuț, a și fost che
mat într-o zi la comitetul oră
șenesc ș> „scuturat" serios:

— In două zile să fii cu ta
belele la mine. Ați intirziat —

în gospodăria colectivă din 
Sîntana, raionul Criș, oricine 
se interesează de recrutarea 
cursanților primește un răspuns 
invariabil:

— Noi am terminat, tovarășe. 
Poftim tabelul. 58 utemiști — 
58 înscriși la invățămîntul po
litic.

Numai că cei în cauză, adică 
utemiștii; nu știu despre asta 
nimic. Nici ce cursuri se vor or
ganiza, nici din care fac parte, 
nici măcar că ei sînt „cursanți".

Lucrurile s-au petrecut cam 
așa : a venit tov. Chereja, in
structorul raional, s-a sfătuit cu 
tov. Sălăjan, secretarul organi
zației de bază, și apoi s-au apu
cat să „recruteze" cursanții.

N-au stat de vorbă cu nici un 
tînăr. N-au cerut părerea nici 
unuia dacă vrea să studieze în- 
tr-un cerc sau altul. Nu ! Au 
răsfoit liniștit cartea de eviden 
ță a membrilor, au împărțit

1 utemiștii pe categorii și i-au in->> 
i trodus, din „oficiu" sau în cer-ț? 

cui pentru studierea bogățiilor șist 
i frumuseților patriei, sau în»
■ cursul serai. «
i — Las'că-i vom anunța noi pe țț

urmă, la prima adunare gene-» 
rală — spunea tov. Sălăjan« 

i membrilor comitetului. țț
: O „rezolvare" simplă, nu-i>>
■ așa ?1 «

Nu e timp de pierdut! »
i La S.M.T. Șicula am întîlnit-o\\ 
: pe Mona Leca, membru în co->> 

miletul U.T.M. Am aflat că e<<
■ și propagandistă, că va conduce << 

un cerc pentru studierea bogă >> 
țiilor și frumuseților patriei, că$ 
a fost instruită la cursul orga
nizat de comitetul regional... etc.[

— Și ați constituit cercul? am
, întrebat-o pe tov. Leca.

— Păi cum, tovarășe, anul de[ 
. învățămînt n-a început încă !?• 

Tov. Leca de altfel nici nu s-a; 
gîndit încă cine va studia în, 
cercul pe care-1 va conduce.’ 
N-a discutat cu nici un utemist' 
despre ceea ce se va studia în[ 
viitorul an de învățămînt, despreț 
ceea ce va fi nou, interesant în < 
activitatea cercului. ]

N-ar fi rau dacă și membrii < 
biroului raional U.T.M. fnou ar] 
controla mai îndeaproape care< 
e situația recrutării cursanților,< 
deoarece chiar după mărturisi-] 
rile tov. Flueraș, membru al bi-< 
roului, în ce privește recrutarea* 
lor, lucrurile nu stau prea bine] 
în raion. Abia o treime din or-< 
ganizațiiie de bază din raion au] 
început, practic, munca de popii-] 
larizare a învâțămintului politic? 
și recrutarea cursanților. Așa că] 
nu e timp de pierdut. 5

N. ȘTEFAN ]
li

socialiste și alte țări iubitoare de 
pace, pentru consolidarea păcii 
între popoare, pentru coexistența 
pașnică intre țări cu sisteme so
ciale diferite, pentru respectarea 
reciprocă de către toate statele a 
suveranității, independentei și in
tereselor naționale ale altor 
poare.

Poporul romin, ca și toate 
poarele iubitoare de pace, 
vește linia politică pe care 
publica Populară Chineză,

că și prilejuiesc călduroase ma
nifestări de prietenie 
două popoare frățești.

Dragi tovarăși. 
Poporul nostru, sub

Partidului

intre cele

po-

po- 
pri- 
Re- 

r____  _ __ . ca
mare putere^ 0 urmează în rela
țiile internaționale drept un fac
tor puternic al păcii între po
poare. China populară este o 
măreață realitate istorică și so
cială și cuvîntul ei — expresia 
voinței și năzuințelor unui popor 
de 600 milioane — nu poate fi 
ignorat de nimeni. Este de necon
ceput rezolvarea marilor probleme 
ale relațiilor internaționale fără 
Republica Populară Chineză. Ce
rerile drepte ale Republicii Popu
lare Chineze și năzuințele nobile 
ale politicii ei externe se bucură 
de întregul sprijin al tuturor ce
lorlalte țări socialiste și sint pri
vite cu simpatie și aprobare de 
cercurile largi ale opiniei publice 
internaționale.

Tovarăși,
Poporul romin, ca și celelalte 

popoare ale comunității țărilor 
socialiste, se bucură din toată 
inima de marile realizări ale ta
lentatului și harnicului popițr chi
nez ca de ale lui proprii. Intre 
Republica Populară Romină și 
Republica Populară Chineză s-au 
închegat strinse legături de prie
tenie, de colaborare și Intr-aju
torare frățească, de îmbogățire 
reciprocă cu experiență în toate 
domeniile vieții sociale — întru
chipare vie a relațiilor de tip 
nou ce s-au statornicit între ță
rile socialiste. La temelia priete
niei celor două popoare, romin și 
chinez, stă comunitatea de nă
zuințe și țeluri ale partidelor 
noastre, comunitatea sistemelor 
sociale, hotărirea neclintită de a 
întări indisolubila unitate interna- 
(ionalistă a țărilor sistemului so
cialist, de a consolida pacea intre 
popoare. O astfel de prietenie 
este cu adevărat de nezdruncinat.

An de an crește volumul schim
burilor economice intre China 
populară și Republica Populară 
Romînă și există bune perspective 
pentru continua lor dezvoltare. 
S-au creat și se dezvoltă posibi
lități pentru schimbul de expe
riență în diferite ramuri ale teh- 

industriaie. Se lărgesc rela- 
cultnrale, artistice, știinti- 
Vizitele oamenilor de cul- 
chinezi in Republica Popu- 
Romină și ale celor romîni 

Chineză

nidi

iară ........ .
în Republica Populară _____r
contribuie la cunoașterea recipro-

conducerea 
______ Muncitoresc Romîn, 
muncește cu avint pentru- ridica
rea economică și culturală a tării 
sale, pentru consolidarea conti
nuă a regimului democrat-popu
lar. Muncitorii, țăranii, intelec
tualii din Republica Populară Ro
mină au obținut realizări de sea
mă în opera de consolidare a 
socialismului, în dezvoltarea in
dustriei, agriculturii, culturii și 
ridicării nivelului de trai. In de
cursul primului plan cincinal, 
care s-a încheiat in 1955, produc
ția industrială a crescut de peste 
două ori. Se dezvoltă industria 
constructoare de mașini, indus
tria petroliferă, chimică, electro
tehnică, electroenergetică, crește 
an de an producția agricolă, se 
dezvoltă sectorul socialist al agri, 
culturii, care, ocupă in prezent 
peste 1/3 din suprafața agricolă 
a țării. Venitul national s-a mă
rit in decursul primului cincinal 
aproape de două ori. Poporul ro
min iși concentrează eforturile a- 
supra înfăptuirii hotăririlor Con
gresului al ll-lea al partidului cu 
privire la sarcinile celui de al 
II-lea plan cincinal. In munca 
de construire a socialismului, po
porul nostru se bucură de un a- 
jutor multilateral din partea Uni-
unii Sovietice, cit și din partea 
Chinei populare și a celorlalte 
țări socialiste. Inlăturtnd greută
țile din calea tor, oamenii muncii 
din Republica Populară Romină 
merg cu hotărîre înainte pc dru
mul construirii socialismului.

Tovarăși,
Ideile mărețe ale marxism-leni

nismului. care au învins în Uni
unea Sovietică, constructoarea co
munismului, înving azi în China. 
In Rominia, in toate țările care 
construiesc socialismul, arată ca
lea popoarelor din țările capita
liste, dependente și coloniale.

Urăm Partidului Comunist Chi
nez și poporului frate chinez noi 
și noi succese în construirea so
cialismului, in lupta pentru pace 
și progres.

Trăiască eroicul Partid Comu
nist Chinez și Comitetul său Cen
tral în frunte cu tovarășul Mao 
Tze-dun 1

Trăiască veșnica prietenie fră
țească între poporul romin șl 
marele popor chinez 1

Trăiască prietenia, colaborarea 
și unitatea de nezdruncinat intre 
toate popoarele țărilor socialis
mului I

Trăiască marea cauză a lui 
Marx-Engels-Lenin I

Ședințele din ziua de 17 septembrie
PEKIN 18 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 17 septem
brie, Congresul al VIII-lea al 
Partidului Comunist Chinez și-a 
continuat lucrările.

După scurta cuvintare rostită 
de Dun Bi-u, președintele Comi
siei de validare, a luat cuvintul 
Ciu De, membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez;

In cei II ani care s au scurs 
de la cel de al VI 1-lea Congres, a 
declarat Ciu De, poporul chinez 
sub conducerea Partidului Comu
nist Chinez, in cursul unei luple 
grele și complicate, a obținut o 
măreață victorie in revoluția de
mocrată, iar apoi a obținut, in 
linii mari, o victorie însemnată in 
revoluția socialistă și a realizat 
mari succese in îndeplinirea pri
mului plan cincinal de construc
ție socialistă.

Sint convins a declarat Ciu De. 
că Congresul, toți membrii Parti
dului Comunist Chinez și între
gul popor chinez sint satisfăcilți 
de activitatea depusă timp de 11 
ani a c„...::.:_:_: 
cel de-al Vll-lea Congres. . ,, . ,

Pentru a aduce la îndeplinire ca mi ilarii și funcționarii adrm- 
• c j i . v * nÎQiriJllVl fi 1 n 1 țUiratl ca trac eitliosarcina fundamentala, care stă în 

prezent în fața partidului și po-. ... . .
forma China într-o mare putere

vernului popular, spiritul său de Populare Chineze, în condițiile 
inițiativă dezvoltat și entuzias- unor mari victorii in domeniul 

o construcției naționale. Partidele 
chezășie a faptului că poporul și grupările democrate salută căi- 
ciiinez va crea intr-un ritm reia- duios și sincer Congresul. Suc- 
tiv rapid o putere socialistă cu o cesul lucrărilor lui nu numai că 

va permite să se asigure creșterea 
_ ___      de treptată a nivelului material și

mare importanță pentru construi- cultural de trai al poporului chi- 
rea socialismului in China, a con- nez’ ci va constitui o contribuție 
tinuat Ciu De. o constituie teri- importanță la cauza întăririi for- 
toriul vast, bogățiile naturale și telor păcii și democrației în in- 
populația numeri^-. - ir»»"- i™» i«
zerve de materielprimă 
triată.
trierârspus'ftovreCiueDenh’fafa ,dului Comunist Chinez să pășim 
noastră stă sarcina de a elibera ^re“na '.nt(r?*u!. P°P?r' ,na' 
un teritoriu sfint al tării, - insu- '"‘^Pe.calea intanru continue a 
la Taivan. După cum s-a arătat in 
raportul politic al C.C. vom lupta 
pentru eliberarea Taivanului în 
măsura ‘ posibil»tă|îlor pe calea 
tratativelor pașnice, fără a re
curge la forja armată, deoarece 
aceasta este in interesul poporu
lui chinez, inclusiv în interesul 
poporului din provincia Taivan. a 
militarilor și a funcționarilor ad-

inițiativă dezvoltat și ____
mul său in muncă constituie

industrie bine dezvoltată.
O altă condiție favorabilă

ijjfcă. marile re- treaga lume, ia progresul ome- 
eSprimă indus- nirii Pe caiea unei vieți fericite.

Dorim, se spune in încheiere, în 
salut, ca sub conducerea Parti-

îvitatea depusă timp de 11 h-h-• p.ovuiu.a «a van e 
Comitetului Central ales la ™’,‘a(r,l°r .^.a funcționarilor ad- a 

mmistrativi din Taivan. Speram 
ră militarii ci fiinnfir>nnriî VOmiieiUl

împreună cu întregul popor, ina- 
î_i- j
colaborării, folosind toate posi
bilitățile pentru construirea prin 
forțe comune a unui mare Stat 
socialist, pentru apărarea păcii in 

’ lumea întreagă.
' După pauză, tovarășul A. I. 

Mikoian, a salutat Congresul în 
numele Partidului Comupist al 
Uniunii Sovietice. In încheierea 
cuvintării sale, tov. A. I. Mikoian 
a dat citire salutului adresat de 
2.....Central al P.C.U.S. 
Congresului ai VIII-lea al Parti-nistrativi din Taivan se vor situa j„i„t r___ - ----

norului1 întreg &ri“ tra^ }* - tte în“Z

luiiua viuua iiiii-u nidi c putcui _ _ ... ---
socialistă — este necesar să con- n°astra se vor deschide perspec- 
tinuăm îndeplinirea sarcinilor din luminoase. .Indiferent de for- 

■ . . . r . ... mele care vor fi folosite Taiva-
[’ nul va fi eliberat fără doar și polonez, tov. Edvard Ochab.
1 poate DuPa ce a transmis cele mai bune
r - j u •. . urări delegaților la Congres. E.Ocupmdu-se de situația interna- Ochab a declarat că poporul polo- 

putea înfăptui complect trece- ponala Ciu De a sublimat că In „ez care urmărește cu o mare 
de la proprietatea individuală prezent - situația internaționala simpatie lupta de eliberare a m>-

triei. Numai în acest caz in fata

mele care vor fi folosite, Taiva-

noase de către delegații ia Con
gres.

Apoi s-a dat cuvîntul șefului 
delegației Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, tov. Edvard Ochab.domeniul transformărilor socia

liste. Aceasta este o operă uria
șă. După toate probabilitățile, vor 
fi necesari încă cîțiva ani pentru , , ---------- --------------
a se putea înfăptui complect trece- țională, Ciu De a subliniat că in 
rea de la proprietatea individuală prezent situația j-‘ 
ia proprietatea colectivă socia- este extrem de favorabilă cons- pormui chmez, Se bucură' de"suc- 
listă, trecerea de la proprietatea trucției socialiste in China. El a cesele obținute de acesta in cons-

urări delegatilor la Congres, E.

capitalistă la proprietatea socia- arătat că in lupta hotărită pentru truefia socialistă.
listă de stat. Pe de altă parte, construcția socialistă trebuie în- După ce a vorbit despre suc
ește nevoie să se înfăptuiască și țărită neîncetat unitatea membri- cesele poporului polonez, E Ochab 
în viitor industrializarea socia- lor de partid ceea ce va face sa a subliniat că pentru îndeplinirea 
listă. Sarcinile trasate de Corni- creasca coeziunea și spiritul de noi|or sarcini ale construcției so- 

f onlrnl nonlrn An ol frai. 1 îl 1 f î A I î V A pl 1 tl i TADI11111 tWlCbrir - . • . . . ..........tetul Central pentru cel de al trei- inițiativă al întregului popor cialiste. Polonia ca și toatet'ăriîe
lea plan cincinal - de a realiza chinez. lagărului democrat are nevoie de
în linii mari industrializarea so- Sarcinile noastre sînt complexe, pace. Poporul polonez care a cu-
cialiștă a țării și a ajunge din a spus in încheiere tov. Ciu De, noscul toate ororile războiului,
urmă. în cîteva zeci de ani, în dar, dacă se va întări unitatea în este ferm hotărit să apere și de' 
-eea ce privește nivelul produc- sinul partidului și unitatea din- acum înainte pacea în întreaga 
(iei industriale țările capitaliste tre partid și întregul popor, vom lume, să întărească legăturile de 
din lume, cele mai dezvoltate din îndeplini fără doar și poate sar- prietenie cu Uniunea Sovietică, 
punct de vedere industrial — pot cinile principale pe care le va tra- China și celelațte țări frățești, 
fi îndeplinite numai prin eforturi sa acest congres, vom uni înlăun- A urcat apoi la tribună tov 
mari și prin învingerea a nume- trul și in afara țării toate forțele Walter Ulbricht șeful delegației 
roase greutăți- care pot fi unite, vom folosi din Partidului Socialist Unit din Ger-

După ce a arătat că pentru în- plin toate condițiile favorabile mania Forțele progresiste din 
deplinirea sarcinilor mărețe care nouă și Vbm transforma China Germania, a spus el, sint recunos- 
stau în fa(a poporului chinez e- într-o mare putere sociajistă. cătoare comuniștilor chineri. care 
xistă toate condițiile favorabile. După cuvintările mai multor prin victoria lor au modificat ra- 
tovarășul Ciu De a spus că, în delegați. Li Țzi-șen, președintele portul de forțe pe arena 
interiorul tării, cea mai favorabilă Comitetului revoluționar al Go- dială in favoarea lagărului 
condiție este măreața unitate a mindanului, a dat citire unui me- " * •
popoarelor întregii țări sub con- saj de salut adresat .Congresu- 
ducerea Partidului Comunist Chi- lui al VIII-lea al Partidului Co- 
nez. Poporul strîns unit de 600 munișt. Chinez, din partea parti- 
milioane este o mare forță. ' ■ ■ ■ •
prezent, datorită înfăptuirii 
linii mari a transformărilor 
cialiste s-a întărit și mai i 
măreața unitate a tuturor na- Congresul al VIII-lea al Parti- 
tionalitătilor din China bazată pe dului Comunist Chinez, se subli- 
alianța dintre muncitori și țărani niază în mesaj, are o uriașă în- 
Unitatea strînsă a poporului chi- seninătate istorică. El a îost con- 
nez de 600 milio-ne in jurul Par- vocat in ajunul, celei, de a 7-a a 
tid.ilni Comunist Chinez și ai gu niverșări a constituirii Republicii

punct de vedere industrial — pot cinile principale pe care le va tra- 
li îndeplinite numai prin eforturi sa acest congres, vom uni înlăun-

In delor democrate d Chin. — 
în Comitetul revoluționar a! Go- 

so- mindanului, Liga democrată și 
mult al altor partide.

Congresul al VIII-lea al Parti

mon- 
socia- 
cdnti- 
deter- 

.. , marx
ism-leninismului la condițiile

Chinei. După Congresul al XX Iea 
a- 

te-

list'. Succesele voastre, a 
nuat- Walter Uibricht. sînt 
minate de aplicarea justă a

al P.C.U.S., Congresul vostru 
duce o mare contribuție la 
zaurul. marxism-leninismului.

Tactica voastră în perioada 
trecere — perioada trecerii de 
capitalism la socialism — are 
mare însemnătate pentru

de 
la 
o 

parti-

(Cont'niiare in pag. 4 a)
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Al V 111-lea Congres al Partidului Comunist Chinez

al C. C. al Partidului Comunist Chinez
prezentat de Liu Șao-ți, secretar al Comitetului Central

(Urniare din nrL 2293)

In legătura cu faptul că transfor
marea socialistă in comerțul particu
lar a fost Încheiată in linii mart și 
s-a format o piață socialistă unică, 
crește In mod deosebit rolul comerțu
lui socialist în întreaga economie na
țională.

Toate produsele de consum fabricate 
de industrie și o parte din mijloacele 
de producție, precum și producția 
marfă in agricultură se repartizează, 
prin comerțul socialist, între între
prinderile Industriale, cooperativele a- 
gricole de producție și In rîndurile 
maselor largi ale consumatorilor

Creșterea puterii de cumpărare a 
populației, nevoile mereu crescinde ale 
poporului de produse de consum. în 
special de produse alimentare de im
portantă secundară, dezvoltarea rapidă 
a cooperativizării în agricultură și a 
construcției Industriale, nevoile mereu 
crescînde ale comerțului exterior in 
mărfuri de export pun în fata comer
țului nostru sarcini tot mai complexe 
Pornind de la cerințele maselor popu
lare și nevoile exportului, organizațiile 
comerciale trebuie să stimuleze cu.aju
torul politicii preturilor și achizițiilor 
creșterea producției tn industrie și a- 
gricultură șl îmbunătățirea calității 
producției; să lărgească rețeaua co
mercială și circulația mărfurilor, să 
intensifice munca in domeniul achizi
țiilor șl aprovizionării cu produse in
dustriale și agricole și să asigure de 
asemenea o astfel de repartizare a re
țelei comerciale care să corespundă 
particularităților muncii de achizițio
nare a mărfurilor și să creeze inles- 
niri masei cumpărătorilor.

In prezent dezvoltarea continuă a 
comerțului cere In mod deosebit îm
bunătățirea cuvenită a legăturii dintre 
furnizori șl consumatori, promovarea 
unei politici juste a prețurilor și regle
mentarea prețurilor la unele mărfuri.

Multe măsuri luate th domeniul re-, 
lațiilor dintre furnizori și consumatori 
în perioada folosirii' îngrădirii și trans
formării întreprinderilor capitaliste, 
trebuie înlocuite acum prin măsuri 
care să corespundă actualei situații 
economice.

Pînă la efectuarea transformării pe 
ramuri a întreprinderilor industriei și 
comerțului capitalist in întreprindeți 
mixte de slat-oarticu'.are. comerțul 
nostru de stai practica, față de 
producția industriei capitaliste, pla
sarea de comenzi pentru prelucrarea 
materiilor prime și fabricarea de pro 
duse finite și achiziții centralizate 
și desfacerea pe bază de contracte ; 
tn afară de cereale, bumbac și culturi 
oleaginoase, care erau achiziționate 

de către stat pe cale centralizată o 
parte covîrșitoare de produse agricole 
se achiziționau Ia cerere in mod cen
tralizat de către cooperativele de a 
provizionare și .desfacere sau ' direct 
de către organele comerțului; asupra 
pieței orașelor și așezărilor se exer
cita un control sever, erau fixate pre
țuri unice coordonate la mărfuri. în- 
grădindu-se de asemenea sfera de ac
tivitate a comercianților particulari 
in domeniul revtnzăril

In același timp, toate aceste mă

Cultura și învățămîntul
Cultura șl învățămîntul ocupă un loc 

Im|>ortant In construcția socialistă. In 
ultimii cițiva ani cultura și inva- 
țămintul au realizat în țara noastră 
un progres uriaș Dacă comparăm da
tele din anul 1949 cu cifrele de plan 
ale aceslui an vom constata : numărul 
studenților din institutele de invățâ- 
mint superior va crește de la 116.000 
la 380 000, al elevilor școlilor medii 
— de la 1.268 000 la 5.860000. al ele. 
Vilor Școlilor elementare — de la 
24.390.000 la peste 57 700.000 Tirajul 
total al cărților tipărite anul acesta a 
atins 1600 000.000 de exemplare față 
de ceva mai mult de 100 de milioane 
în prima perioadă de după eliberare 
In instituțiile spitalicești numărul pa. 
turilor s-a ridicat anul acesta la 
339.000 față de 106 000 în prima peri
oadă de după eliberare.

In cel de al doilea cincinal este ne
cesar să șe sporească numărul studen
ților tn institutele de invățămînt su. 
perior de aproximativ două ori. să 
crească corespunzător numărul elevilor 
In școlile medii complete și incom
plete și tn școlile medii speciale. Cel 
de al doilea plan cincinal prevede șă 
se intensifice în mod deosebit pregă
tirea de specialiști și desfășurarea ac
tivității de cercetări științifice pentru 
a stăpîni ctt mai grabnic cede mai noi 
cuceriri ale științei mondiale. Oamenii 
noștri de știință au elaborat un plan 
inițial de dezvoltare a științei pe anii 
1956-1967 Acest plan cere ca dome
niile științei și tehnicii din țara noa
stră Care au o mare însemnătate pen
tru economia națională. în decurs de 
aproximativ 12 ani să se apropie de 
nivelul mondial înaintat. Trebuie să 
sprijinim cu hotărire colectivele tutu
ror instituțiilor de cercetări științifice 
și ale institutelor de învățămînt su
perior în năzuința lor unanimă de a 
traduce tn viață aceste scopuri.

Pentru a determina înflorirea ști|n. 
ței șj artii in țara noastră, pentru a 
le pune tn slujba construcției sociali
ste. CC al Partidului â.trasat liniai 
„Să înflorească toate florile, să se 
întreacă toți oamenii de știință". A- 
devăruî științific devine mai clar tn 
cursul discuțiilor In artă trebuie să 
exist? stiluri diferite.. In problemele 
științei și artei în scopul dezvoltării 
lor continue Partidul nu trebuie să-și 
exercite conducerea prin metode ad
ministrative ci trebuie să se pronunțe 
pentru discuții libere și întrecere libe
ră

Pentru înfăptuirea revoluției cultu
rale tn țara noastră este necesar să se 
depună eforturi maxime tn vederea 
lichidării treptate a neștiinței de carte 
și să se lărgească în limitele posibi
lităților financiare, pe etape și pe re
giuni, rețeaua de școli elementare 
pentru a obține tn următorii 12 ani 

suri au lost necesare și au dat rezul
tate pozitive, totuși înfăptuirea lor a 
avut unele urmări negative.

După cum sa arătat mai sus, a scă
zut calitatea unei părți a producției 
industriale, s-au micșorat sortimentele 
eî s-a redus producția unor tipuri de 
produse ale agriculturii și ale gospn 
dariilor auxiliare, s-au ivit greșeli 
în unele verigi ale schimbului de ntar 
furi Este timpul să se înlăture ase
menea lipsuri Trebuie să îmbunătă
țim ordinea existentă în controlul a 
supra pieței, să desființăm îngrădi 
rile stricte și rigide inutile și să ad 
mitem în anumite limite ale pieții 
socialiste unice existența și o oare 
care dezvoltare a pieții libere, condu
să de stat, ca o completare la piața 
de stat

PInă la eliberare tn țara noastră 
s-a observat timp de 12 ani o serioa
să inflație, prețurile fluctuau tot 
timpu-l După eliberare, luînd în consi
derare această situație, linia princi
pală a Partidului urmărea stabili
zarea preturilor. Aceasta a însemnat 
în primul rînd stabilizarea tuturor pre
țurilor la nivelul din acea perioadă, 
indiferent dacă prețurile la unele 
mărfuri erau corespunzătoare, iar 
apoi o anumită reglementare a prețu
rilor dovedite cu totul nereale Aceas
tă linie principală a Partidului a trist 
justă înfăptuirea ei a fost Încununată 
de succes Ea a avut un rol pozitiv 
și a contribuit la dezvoltarea produc
ției industriale și agricole in tara 
noastră. Totuși, în aplicarea politicii 
prețurilor, la noi au fost de aseme 
nea multe greșeli și lipsuri Organi 
zațiile comerciale trebuie să sinteti
zeze experiența trecutului și. conți- 
nuînd linia spre stabilizarea prețuri
lor, să elaboreze o politică mai mult 
sau mai puțin multilaterală a prețu
rilor și a evaluărilor care să cores
pundă situației actuale concrete și să 
contribuie la. dezvoltarea producției 
industriale și agricole Principiu! cel 
mai Important al politicii noastre a 
prețurilor este stabilirea unor prețuri 
de achiziție care să stimuleze sporirea 
producției Pentru a îmbunătăți călită 
tea produselor industriale și agricole 
atît la achiziții, cit și la desfacere, 
este necesar să se ducă o politică de 
stabilire a prețurilor în funcție de ca 
litalea și sortimentul mărfurilor Este 
necesar să se micșoreze în mod co
respunzător diferența exagerat di 
mare între prețurile de achiziție și 
Cele de vînzare la mărfurile care se 
cumpără și se desfac pe loc ; trebuie 
să se sporească in modul cuvenit di-. 
ferența dintre prețurile cu ridicata și 
cele cu amănuntul la mărfurile mă
runte ieftine In afară de aceasta, este 
nbcesar de asemenea să se curme cu 
severitate goana după un profit co 
mercial exagerat obținut prin încălca
rea politicii de stat a prețurilor Ma
rtie sarcini in domeniul comerțului cer 
din partea lucrătorilor comerciali din 
întreaga țară să învețe să facă și mai 
bine comerț Noi trebuie să generali 
zăm cu grijă întreaga experiență utilă 
pe care am acumulat-o, să pregătim 
în mod planificat cadre calificate «' 
specialiști în comerț pentru a ridica 
comerțul socialist din țara noastră la 
un nivel și mai înalt.

fnfăptulrea tnvățămîntului elementar 
general obligatoriu. Concomitent cu 
aceasta trebuie să se continue extin
derea pregătirii teoretice și tehnice a 
muncitorilor și funcționarilor și învă- 
țămîntul lucrătorilor din instituțiile de 
stat care au un nivel de cunoștințe 
foarte scăzut Este necesar să se acor
de ajutor pentru crearea unei scrieri 
proprii acelor minorități naționale care 
nu * au

Trebuie să înarmăm intelectualita
tea și masele populare cu ideile 
marxist-leniniste. cu ideile socialismu. 
lui, să supunem criticii ideologia feu
dală și burgheză. In ultimii ani noi 
am desfășurat in acest domeniu o vas
tă activitate care a jucat un rol imens 
în victoria transformărilor socialiste 
în țara noaatră. Dar este în deobște 
cunoscut că înlăturarea vechil ideolo
gii este mai grea și cere mal mult 
timp decît transformarea vechilor re
lații de producție. Trebuie să intensi
ficăm >n viitor munca pe frontul ideo
logic supunînd criticii ideologia feu
dală șl burgheză. Trebuie să ne însu
șim cu toată atenția moștenirea cul
turală lăsată de trecut folositoare 
popoarelor.

Pentru a îndeplini sarcinile multila
terale tn domeniul culturii și învăță- 
mîntului trebuie să lărgim și să în
tărim rîndurile intelectualității, Trebuie 
să realizăm pregătirea în masă a in
telectualității noi, în special a aceleea 
care provine din rîndurile claselor ce
lor ce muncesc, realizînd învățămîntul 
tn școli și în instituții de învățămînt 
superior și pregătirea cadrelor fără 
scoaterea tor din producție. In același 
timp trebuie să folosim în construirea 
socialismului capacitatea intelectuali
tății burgheze și mic burgheze, și să 
învățăm de la ea. Dar nu trebuie să 
admitem ca ideile burgheze și mic 
burgheze pe care ea le aduce să des
compună rîndurile proletariatului, ci 
dimpotrivă trebuie să depunem toate 
eforturile pentru a o transforma tntr-o 
Intelectualitate nouă, strîns legată de 
poporul muncitor. Datorită muncii sis
tematice îndelungate dusă de partid, 
cea mai mare parte a intelectualității 
noastre se află in strînsă alianță cu 
muncitorii și țăranii, iar o mare parte 
a intelectualității a trecut de partea 
comunismului și a Intrat în partidul 
nostru Sarcina noastră trebuie să fie 
și pe viitor înfăptuirea politicii de u- 
nire, educare și reeducare a intelec
tualității. îmbunătățirea muncii în ve
derea folosirii ei pentru ca ea să par
ticipe și mai rodnic la măreața cauză 
de construire a patriei.

IV. Viața politică a țării
Problema fundamentală a revoluției 

este problema puterii. Prin ce se ex
plică faptul că numai în șapte ani 
noi em schimbai în mod radical fața 
patriei noastre și am obținui succese 
atît de uriașe în transformarea socia
listă și in construcția socialistă? Oare 
nu prin faptul că noi. conducînd clasa 
muncitoare și masele largi populare 
am cucerii puterea in fntreaga țară? 
Oare nu prin faptul că puterea noas
tră este o putere de un tip cu totul 
nou — dictatjra democratică a po
porului ?

In scopul dezvoltării largi în țara 
noastră a construcției socialiste, care 
a și început, și în scopul desăvîrșirii 
definitive a transformării socialiste.' 
trebuie să întărim și pe viitor dicta
tura democratică a poporului și să 
continuăm îmbunătățirea muncii de 
stat

Ga și toate celelalte state socialiste, 
statul creat de noi este cel mai demo
cratic. cel mai eficace, cel mai trai 
ni.c din istoria omenirii Constituirea 
Republicii Populare Chineze a ridicat 
la situația de stăpîn sutele de milioa 
ne de sclavi flărninzi. înjosiți și dis- 
prețuiți. le-a garantat viața și liber
tatea. a- făcut din muncă o chestiune 
de onoare și a adus femeilor egali 
tate in drepturi Mulți dintre cei mai 
buni reprezentanți ai muncitorilor, 
țăranilor, femeilor și tineretului, par- 
ticipînd la conducerea țării, au făcut 
ca aparatul nostru de stat să fie un 
aparat care servește în mod conștiin
cios și dezinteresat poporul.

In statul nostru a fost înfăptuită o 
unitate fără seamăn tn trecut. Dato
rită desăvîrșirii definitive a transfor
mărilor democratice și victoriei in ac
țiunea de reprimare a contrarevolu 
ției datorită realizărilor în domeniul 
transformărilor socialiste și dezvoltă
rii construcției socialiste, precum șl 
înfăptuirii de către guvernul popular a 
unei serii întregi de măsuri, societatea 
noastră a devenit mai trainică ca 
oricînd

Orice stat este o dictatură; dicta
tura de clasă este esența statelor tu
turor țărilor lumii , problema constă 
în «ceea : care clasă își exercită dic
tatura și împotriva cărei clase Foaie 
statele clasei moșierilor și clasei bur
gheziei reprezintă o armă a domina 
țiel minorității asupra majorității, a 
dominației exploatatorilor asupra oa 
menilor muncii Marele merit al Revo
luției din Octombrie din Rusia este 
în primul rînd tocmai faptul că ea a 
schimbat radical această situație, a 
transformat statul intr-un Instrument 
al dominației majorității asupra mino 
rității, al oamenilor muncii asupra 
exploatatorilor Deși revoluția din țara 
noastră, are multe particularități spe
cifice, comuniștii chinezi consideră o- 
pera lor ca o continuare a Marii Re 
votuții din Octombrie Dictatura demo
cratică a poporului din țara noastră 
este o dictatură a maselor populare 
conduse de clasa muncitoare, împotri
va claselor reacționare clicilor reac
ționare și a exploatatorilor care se ri
dică împotriva revoluției socialiste 
Democrația noastră aparține nu mino
rității, ci majorității covîrșitoare, ea 
aparține muncitorilor, țăranilor și ce
lorlalți oameni ai muncii, precum și 
tuturor acelora care sprijină socialis
mul și iși iubesc patria.

Dictatura democratică a poporului în 
țara noastră a trecut prin două peri
oade — revoluția burghezo-democra- 
tică și revoluția socialistă. Rină la 
victoria revoluției burghezo-democra- 
tice în întreaga țară, dictatura demo
cratică a poporului a fost instaurată 
pe teritoriul unde au existat baze re
voluționare. Această dictatură avea un 
caracter burghezo-democratic, deoarece 
ea a schimbat numai sistemul feudal 
de exploatare a pămîntului, fără a 
schimba însă proprietatea privată a 
burgheziei naționale asupra mijloace
lor de producție și proprietatea indi
viduală a țăranilor. După constituirea 
Republicii Populare Chineze, dictatura 
democratică a poporului a început să 
rezolve sarcina trecerii de la capita
lism la socialism, ceea ce înseamnă 
transformarea proprietății private a 
burgheziei și a micilor producători a- 
supra mijloacelor de producție în pro
prietate socialistă obștească și lichi
darea completă a exploatării omului 
de către om. O asemenea putere poate 
fi prin esența ei numai dictatura pro
letariatului. Numai proletariatul repre
zentat de avangarda sa — Partidul 
Comunist Chinez, folosind cu pricepere 
o astfel de armă cum este puterea, u- 
nind strîns în jurul său pe toți oame- 
nii muncii și celelalte forțe care pot 
accepta socialismul și promovînd îm
preună cu ele linia sa politică, orga- 
nizînd viața economică și culturală tn 
perioada de trecere ia socialism, pe 
deoparte, și înăbușind rezistența cla
selor Și clicilor reacționare, apărînd 
tara de Intervenție, de imperialismul 
străin, pe de altă parte, — va putea 
să îndeplinească o sarcină atît de se
rioasă și complexă

Este cu totul evident că fără condu
cerea proletariatului tn etapa revolu
ției burghezo-democratice țărănimea și 
burghezia națională din țara noastră 
n-ar fi reușit să cucerească victoria. 
Atunci care altă forță socială decît 
proletariatul își poate asuma condu 
cerea în etapa revoluției socialiste 
Fără o conducere fermă, clarvăzătoa
re și dezinteresată din partea proleta
riatului. nici chiar țărănimea cea mal 
săracă nu poate păși pe o cale cu a- 
devărat socialistă ; Cu atît mai mult 
nu poate fi vorba despre burghezie, 
care prin natura ei este cu totul opu
să socialismului. Faptul neobișnuit că 
burghezia în tara noastră poale accep
ta cu mare însuflețire transformările 
socialiste, dovedește tocmai conducerea 
justă șl măreața forță a proletariate 
lui, dovedește necesitatea absolută a 
dictaturii proletariatului

S at putea pune întrebarea • întru- 
cît în etapa actuală dictatura demo
cratică a poporului în țara noastră 
este prin esența ei una din formele i 

dictaturii proletariatului, de ce atunci 
la putere participă și alte clase, par
tide și militanți democrați fără de 
partid ? Ce determină necesitatea men
ținerii existenței Frontului democrat 
popular unit în țara noastră ?

Trebuie să se Înțeleagă că dictatura 
proletariatului cere nu numai conduce- 
rea fermă de către proletariat a orga
nelor de stat, cj și participarea activă 
a celor mai largi mase aie poporului 
la munca acestor organe Nici unul 
din acești doi factori nu poate fi o 
mis Instaurarea dictaturii majorității 
absolute a poporului asupra claselor 
reacționare și construirea socialismu
lui sînt posibile numai in cazul cînd 
proletariatul va acționa în alianță cu 
masele largi populare, capabile să ac
cepte socialismul. — acesta nu este 
oare un adevăr cu totul limpede ? Le
nin spunea: „Dictatura proletariatu
lui este o foimă deosebită de alianță 
de clasă între proletariat. ca avan
gardă a celor ce muncesc, si numeroa
sele păturj neproletare ale celor ce 
muncesc (mica burghezie, micii pro
prietari. țărănimea, intelectualii etc), 
sau cu majoritatea lor. alianță in 
scopul înfăptuirii șl consolidării defi
nitive a socialismului" (Lenin. Opere, 
voi 29. pag 365) Cadrul alianței de 
clasă despre care vorbea Lenin poale 
să nu fie același, în funcție de condi
țiile istorice însă faptul că dictatura 
proletariatului este întotdeauna o for
mă bine determinată a alianței de cla
să. este In afară de orice îndoială.

Alianța clasei muncitoare cu țărăni
mea est? baza dictaturii democratice 
a poporului și a Frontului democrat- 
popular unit in China Țărănimea re
prezintă peste 80 la sută din popu 
lația țări', și fără alianța cu ea nu poa
te fi nici vorbă de construirea socialis
mului In procesul luptei revoluționare 
îndelungate, partidul nostru a stabilit 
legături indestructibile cu țărănimea

După crearea Republicii Populare, 
înfăptuind transformări în agricultu 
ră. conducînd mișcarea pentru ajuto 
rarea reciprocă și cooperativizare în 
agricultură, conducînd producția, eco
nomia și cultura la sate, elaborînd și 
transpunînd în viață politica fiscală, 
politica în problema cerealelor și poli, 
tica prețurilor am acordat întotdea
una o mare importantă întăririi con 
tinue a acestor legături Țărănimea o- 
cupă o poziție importantă și corespun
zătoare în viața politică » țârii noas
tre. In întinsele regiuni rurale 
aproape toți lucrătorii organizați
ilor de stat sini țărani. Trebuie însă 
remarcat că în munca noastră sînt 
încă nu puține lipsuri, care își găsesc 
expresia intr-o atitudine insuficient de 
serioasă fața de interesele concrete 
ale țăranilor După cooperativizarea 
agriculturii, alianța dintre clasa mun
citoare și țărănime a pășit intr-un sta- 
diu de dezvoltare nou. superior. In 
afară de aceasta. în munca la sate se 
dezvoltă din nou tendința spre condu
cerea administrativă lipsită de conți
nut. datorită faptului că multe orga
nizații de partid șl de stal supraapre- 
ciază actualele posibilități economice 
ale cooperativelor agricole și abuzea
ză de „comoditatea" pe care a adus-o 
cooperativizarea In scopul întăririi 
continue a alianței dintre clasa mun
citoare și țărănime, trebuie să înlătu
răm cu hotărire aceste lipsuri.

Politica dusă față de țărănime este 
aplicabilă în egală măsură și față de 
meșteșugari, mioi comerciant! și ne
gustori ambulanți, precum și față de 
ceilalți oameni ai muncii individuali, 
care s-au unit recent î.n organizații 
cooperatiste de diferite forme Ei re
prezintă de asemenea o importantă 
pătură socială a societății noastre și. 
tn trecut, munca noastră tn rîndurile 
lor era de asemenea relativ slabă A- 
ceasta se explică prin faptul că el lo
cuiesc șise ocupă de activ'tatea lor 
economică mai mult sau mai puțin 
di.spersat. In prezent, ei s-au unit și 
este necesar să se rezolve multe pro
bleme urgente în legătură cu aceștia. 
Trebuie să luăm măsuri eficace pen
tru întărirea legăturii cu aceștia si să 
obținem să se acorde atenția cuvenită 
intereselor lor economice și poliVce.

Burghezia națională are o situație 
specială tn sistemul dictaturii demo
cratice a poporului și în Frontul de
mocrat popular unit. încă tn perioada 
războiului anti-japonez, unii reprezen
tanți ai burgheziei naționale au fost 
antrenați să participe în organele pu
terii pe teritoriul bazelor revoluționa
re Acest lucru este ușor de înțeles, 
deoarece atunci era etapa revoluției 
burghezo-democratice. După constitu
irea Republicii Populare, un număr și 
mai mare de reprezentanți ai burghe
ziei naționale și ai partidelor sale par
ticipă la munca organelor noastre de 
stat, care prin esența lor sînt organe 
ale dictaturii proletariatului. Totoda
tă. în opera de construire a socialis
mului. burghezia națională, continuă 
să mențină alianța politică cu clasa 
muncitoare și cu partidul comunist. 
Prin ce se explică aceasta ? Ce sens 
are această alianță în prezent cînd 
victoria tn opera transformărilor socia
lisle a fost dej’a obținută în esență ? 
Toate acestea nu constituie oare o po
vară ?

Intr-adevăr, dacă nu ținem seama 
de burghezia compradoră, burghezia 
națională, incluzînd capitaliștii mari, 
mijlocii și mici și Intelectualitatea bur
gheză. reprezintă clasa cea mai puțin 
numeroasă a societății noastre, ea 
fiind totodată slabă din punct de ve
dere politic și economic Dar atît în 
trecut, tot astfel și în prezent, această 
clasă a evut și are o mare intluență. 
a |ucat șl joacă un rol însemnat în 
societatea noastră, ceea ce se explică 
nrin faptul că la timpul său turghe- 
zia națională a dezvoltat indusiria 
modernă, a condus vechea revoluție 
burghezo-democratică și a participai 
în oarecare măsură la noua revoluție 
democratică. In condițiile concrete 
care s-au creat după constituirea Re
publicii Populare Chineze, ea a recu 
nnscut conducerea clasei muncitoare și 
a partidului comunist și a consimțit

treptat la înfăptuirea transformărilor 
sorialiste Aceasta se explică prin tap 
tul că burghezia națională și-a însușit 
relativ timpuriu cultura modernă si a 
dobîndiț anumite cunoștințe în dome
niul tehnicii și conducerii întreprinde
rilor moderne. Chiar pînă tn momen 
tu] de față, ea este o clasă care po
sedă cunoștințe mai mull șau mal 
puțin bogate in domeniul culturii mo
derne ; tn rîndurile ei se numără un 
număr destul de mare de reprezen
tanți ai intelectualității și specialiști 
In anii care au trecut, bu’gbezia națio
nală a luat parte.la refacerea economiei 
naționale a participat sau a acordat 
sprij'n transformărilor tn agricultură, a 
participai la lupta pentru înnăbușirea 
contrarevoluției și Ia mișcarea de re
zistentă față de agresiunea america
nă și de ajutorare a poporului co
reean. ceea ce ne-a îngăduit să izolăm 
la maximum pe dușmani șl să întărim 
forțele revoluției. In cadrul transfor
mărilor socialiste, alianța clasei 
muncitoare cu burghezia națională a 
avut un rol pozitiv în educarea și ree
ducarea burgheziei; în viitor noi pu
tem folosi ca și ptnă acum această 
alianță pentru unirea cu burghezia, 
pentru educarea și reeducarea ei. pen
tru ca prin cunoștințele ei aceasta să 
servească cauzei construcției socia
liste De aici rezultă că este greșit să 
se considere această alianță ca o po
vară. inutilă.

In ultimii ani, tn rîndurile părții 
covîrșitoare a burgheziei naționale șu 
loc schimbări profunde, provocate de 
transformările socialiste. Sarcina noa
stră constă în a sprijini și îmbunătăți 
și pe viitor relațiile de colaborare cu 
această parte a burgheziei naționale, 
pentru a-i oferi întreaga posibilitate 
de a-și manifesta aptitudinile și de 
a face un nou pas înainte In opera 
de autoreeducare Ca și mai înainte, 
aceasiă colaborare se desfășoară în 
cadrul luptei pentru unire. Pînă la 
desăvîrșirea transformărilor socialiste 
continuă să existe, ca și pînă acum, 
lupta de clasă.

După desăvîrșirea lor, de-a lungul 
unei perioade îndelungate, va mai 
avea'loc încă lupta între pozițiile, ve
derile și metodele socialismului și 
cele ale capitalismului Principala 
noastră metodă în această luptă o 
constituie convingerea și educarea. 
Numai față de anumite persoane care 
se situează pe o poziție ostilă socia
lismului și care încalcă legile statului 
trebuie aplicate, după împrejurări, mă
surile necesare de reeducare prin con- 
stringere

Partidele democratice din țara noa
stră s-au constituit și au stabilit re
lații de colaborare cu partidul nostru 
în special in perioada războiului 
anti-japonez . Cînd s-a constituil Re
publica Populară Chineză aceste par
tide au făcut parte din guvernul popu
lar, iar apoi au început să sprijine 
treptat și cauza socialismului. Consi- 
derăm că în viitor este necesar să se 
urmeze linia coexistentei îndelungate 
și a controlului reciproc între partidul 
comunist și toate partidele democratice 
Baza socială a tuturor partidelor demo
cratice din China o constituie burghe
zia națională, păturile de sus ale micii 
burghezii și intelectualitatea lor 
După desăvîrșirea transformărilor so
cialiste, cei care alcătuiesc burghezia 
națională și păturile de sus ale micii 
burghezii, vor deveni o parte a oa
menilor muncii socialiști, tar parti
dele democratice se vor transforma în 
partide politice ale acestei părți a oa
menilor muncii. Dat fiind că în rîndu
rile acestei părți a oamenilor muncii se 
pot menține încă vreme îndelungată 
rămășițe ale ideologiei burgheze, par
tidele, democratice trebuie să păstreze 
timp îndelungat legăturile cu acești 
oameni ai muncii, să reprezinte inte
resele lor și să-i ajute să se reeduce. 
Tn afară de aceasta, coexistența înde
lungată a partidelor democratice cu 
partidul comunist poate avea de ase
menea un rol în controlul reciproc din
tre aceste partide. Partidul nostru este 
un partid politic cară slujește în mod 
dezinteresat și cu abnegație poporul. 
Totuși la noi mai există încă lipsuri; elf 
sînt inevitabile șl în viitor. De altmin
teri nici nu este posibil să nu existe și 
greșeli. înainte de toate, noi. firește, 
trebuie să intensificăm autocritica în 
sinul partidului și, bazîndu-ne pe 
controlul maselor largi ale poporului 
muncitor, să înlăturăm aceste lipsuri 
și greșeli. Concomitent cu aceasta, 
noi trebuie să știm de asemenea să 
găsim sprijin tn controlul și critica 
făcută de partidele democratice și de 
activiști democrați fără partid.

Reprezentanții diferitelor partide 
democratice și activiști democrați fără 
partid dețin posturi de răspundere în 
multe Instituții de stat. Totodată, un 
mare număr de oameni care nu sînț 
membri ai partidului comunist lucrea
ză în instituțiile noastre guvernamen
tale, în instituții de învățămînt, în 
întreprinderi și în armată. Aceasta 
cere membrilor partidului nostru să 
dezvolte relațiile cu lucrătorii oare nu 
6Înt membri de partid în spiritul unei 
colaborări binevoitoare. Considerăm 
necesar să punem această problemă 
pentru că o parte din membrii par. 
ridului comunist pînă și astăzi sînt 
de părere că toți, cică, ar trebui să 
fie „de aceeași culoare". Ei nu vor ca 
persoane care nu fac parte din par
tid Să participe la activitatea institu
țiilor de stat sau nu se consultă cu ei 
în probleme de muncă și nesocotesc 
atribuțiile lor in serviciu. Acesta este 
un fel sectar de a privi lucrurile. 
Membrii de partid constituie întot
deauna minoritatea în masa globală a 
populației și de aceea ei sînt obligați 
să colaboreze în toate împrejurările 
cu persoane care nu fac parte din 
partid Munca educativă a partidului 
trebuie să aibă drept scop lichidarea 
cît mai grabnică a acestui punct de 
vedere greșit la acei membri de partid 
care nu știu să colaboreze cu per
soane nemembri de partid. In prezent 
aceasta este una din cele mai impor
tante sarcini în vederea întăririi Fron- 
tu’ul democrat-popular unit.

Odată cu dezvoltarea cu succes a 

construirii socialismului în țară, Fron
tul nostru democrat-popular unit se 
va lărgi din ce în ce mai mult. Tre
buie să menținem și <pe viitor cu hotă- 
rtre unirea cu reprezentanții păturilor 
de sus ale minorităților naționale, cu 

■ elementele patriotice din cercurile reli
gioase, cu ceilalți patrioți care au o 
anumită influență in societate și cu 
cetățenii chinezi patrioți din străină
tate. care sint de asemenea o parte 
componentă a Frontului unit. Intr-un 
cuvin! sarcina noastră este de a pune 
în mișcare toate elementele active, 
pentru ca ele să-și poată aduce con
tribuția la cauza construirii eocialis- 
mulul.

De aici rezultă că cel mai larg 
Front unit și cea mai largă unire 
patriotică a elementelor nu numai că 
nu prejudiciază dictatura proletar'atu- 
lul. ci. dimpotrivă, favorizează întă
rirea și dezvoltarea d ctaturii prole- 
tariatuluf.

Orinduirea de stat în țara noastră 
reprezintă îmbinarea celei mai înalte 
democrații, cu cea mai înajtă centrali
zare. Istoria țării noastre din ultimii 
ani dovedește superioritatea acestei 
orînduiri. Desigur, aceasta nu în
seamnă că in munca organelor de stat 
din țara noastră totul merge bine. 
Multe dintre instituțiile noastre de 
stat și din lucrătorii noștri s au înde
părtat adesea în munca lor de la prin
cipiile juste ale ortnduirif noastre de 
stai și nu numai că nu au dat cîmp 
liber dezvoltării forțelor ei vitale, ci 
le-au împiedicat să se dezvolte De 
asemenea aceasta nu înseamnă că 
orinduirea noastră de stat este per
fectă pe deplin. Pentru ca această 
orinduire să devină treptat matură și 
perfectă, va mai fi nevoie de un 
anumit timp.

Care este în prezent sarcina de bază 
In îmbunătățirea muncii de stat î

Pentru a ține pasul cu noua situa
ție a transformărilor socialiste și cu 
construcția socialistă, una din sarci
nile importante ale muncii organiza
țiilor de stat trebuie să fie in prezent 
dezvoltarea continuă a vieții democra
tice și desfășurarea luptei împotriva 
birocratismului.

în multe din instituțiile noastre de 
stat au loc manifestări de birocratism, 
care se manifestă prin faptul că lucră
torii cu munci de răspundere, aflin- 
du-se in sfere înalte, nu cunosc păre
rea subalternilor lor și părerea maselor, 
gîtuiesc observațiile lor critice, au o 
atitudine de nepăsare față de viața 
maselor. Asemenea manifestări ale 
birocratismului, ca ruperea de mase, 
ruperea de realitate, frînează serios 
dezvoltarea vieții democratice a țării 
noastre, împiedică desfășurarea activi
tății maselor largi populare, împiedică 
mersul înainte al cauzei socialismului. 
Trebuie să perfecționăm serios și sis
tematic aparatul de stat, să simplii! 
căm structura lui organizatorică, să 
stabilim precis obligațiile fiecărui 
lucrător, să ajutăm pe lucrători să se 
elibereze de un asemenea stil de 
muncă tn care ei se află în treaba 
numai cu ședințe, semnează hlrlii și 
nu vin în contact cu masele, nu stu
diază situația și politica partidului- 
Pentru lucrătorii cu munci de răspun
dere din instituțiile de stat cen rale, 
provinciale și orășenești, trebuie elabo 
rate reguli concrete potrivit cărora el 
vor trebui în mod regulat să vină în 
contact cu lucrătorii din verigile de 
jos și să plece pe teren, să studieze 
situația și să verifice munca la fața 
locului, să asculte părerea maselor; 
trebuie să se ceara lucrătorilor cu 
munci de răspundere să respecte cu 
strictețe aceste măsuri.

Lupta împotriva birocratismului este 
o luptă de lungă durată. Sintem Insă 
absolut siguri că tn orinduirea noas
tră democratipopulară vom putea 
stîrpi treptat plaga birocratismului 
Aceasta se explică prin faptul că sta
tul nostru este opus statelor claselor 
exploatatoare, unde o minoritate neîn
semnată asuprește majoritatea covîrși
toare și prin faptul că orinduirea 
noastră, prin natura ei, este în
dreptată împotriva birocratismu
lui și nu spre menținerea lui Pen 
tru a lupta cu eficacitate împotriva 
birocratismului, trebuie să Intensifi
căm simultan, tn mal multe direcții, 
controlul asupra activității de stat- 
In primul rînd,- trebuie întărită con
ducerea și controlul partidului asupra 
instituțiilor de stat. Comitetele de 
partid d® diferite verigi trebuie să 
verifice permanent activitatea organi
zațiilor de partid din organele puterii 
de diferite verigi. In afară de aceasta, 
diferitele secții ale comitetelor de 
partid au datoria șă exercite un con
trol permanent asupra organizațiilor 
de partid și a membrilor de partid diu 
sectoarele corespunzătoare ale orga
nelor puterii. In al doilea rînd, trebuie 
întărit controlul Adunării reprezentan
ților populari din întreaga Chină și al 
Comitetului ei permanent asupra 
organelor centrale ale puterii și con
trolul Adunărilor locale ale reprezen 
fanților populari de toate gradele asu
pra organelor locale ale puterii de 
toate gradele In acest scop, depu 
tații Adunărilor reprezentanților popu
lari trebuie să intensifice con'rolul 
muncii pe teren pentru a cunoaște 
bine părerea maselor populare In 
afară de aceasta, trebuie întărite con 
trolul, critica și discutarea muncii 
organelor puterii de către Adunările 
reprezentanților populari de toate 
grade'e. |n al treilea rînd, în organele 
puterii de toate gradele trebuie întărit 
controlul de sus în jos și de i'os în 
sus In lupta împotriva birocratismu
lui, organele controlului de stat tre
buie să-și îndeplinească rolul cuveni' 
în măsură deplină. In al patrulea rtnd. 
trebuie întărit controlul maselor popu 
lare și al lucrătorilor din verigile de 
jos asupra activității instituțiilor de 
stat Este necesar să fie încurajate și 
sprijinite critica de jos și dezvăluirea 
lipsurilor; persoanele care gîtuiesc sau 
se răzbună pentru critică, trebuie 
oedepsite în mod corespunzător

O altă problemă importantă tn 
munca de stat o constituie în prezent 
necesitatea de a delimita în mod 
corespunzător drepturile administra
tive ale organelor centrale și locata. 
ceea ce corespunde de asemenea cerin

țelor dezvoltării vieții democratice șl 
lichidării birocratismului.

După constituirea Republicii Pope 
lare Chineze, în scopul înfăptuirii și 
întăririi unității țării ne-am pronun
țat împotriva - izolării și am concen
trat la centru multe funcții care tre
buiau îndeplinite de către centru. A- 
cest lucru a fost absolut necesar. In 

. ultimii ani însă, unele ministere și 
departamente centrale au acaparat 
prea multe funcții, au îngrădit prea 
mult si in mod rigid inițiativa locală, 
au ignorat situația și condițiile locale 
specifice, nu se consultau cu organele 
locale asupra problemelor care nece
sitau consultări; unele organe au 
introdus numeroase hîrtii cu carac
ter pur formal ceea ce efectuează o 
mare presiune asupra organelor 
locale. Această practica nu numai că 
n-a fosl de folos muncii locale, ci 
dimpotrivă fărtmița forțele la centru 
ți dezvolta birocratismul Nu ne pu
tem închipui că în‘.r-o țară atît de 
uriașă ca a noastră, centrul poete lua 
tn mîinile sale toate treburile statu
lui și să facă față cu succes flecâruea 
dintre ele. Este absolut necesar să se 
transfere organelor locale o parte din 
drepturile administrative. In multe do
menii ale muncii din țară ca de pildă 
in agricultură. în industria mică și 
mijlocie, in domeniul transportului și 
comerțului local, în învățămîntul me
diu și elementar, In domeniul ocro
tirii sănătății și finanțelor în țară 
etc., cenirul trebuie să dea numai li
nia generală, directive și un plan ge
neral iar munca concretă trebuie în
credințată organelor locale, unde ea 
este îndeplinită ținindu-se seama de 
condițiile de loc și de timp, tn afară 
de aceasta, este necesar ca o parte 
din lucrătorii instituțiilor centrale să 
fie trimiși să lucreze în organele lo
cale Provinciile, orașele, județele ți 
plășile trebuie să dobîndească drep
turi administrative în anumite lim.te. 
Pornind de la această orientare, or
ganele centrale împreună cu cele lo
cale studiază șl elaborează tn prezent 
un proiect concret și fac de asemenea 
pregătiri în vederea traducerii lui trep
tate în viață. In felul acesta, se va 
putea dezvolta atît activitatea orga
nelor centrata, ctt și activitatea orga
nelor locale, ceea ce va da operativita
tea necesară organelor locale și celor 
centrale și, totodată, va permite să se 
exercite un control reciproc. Aceasta 
are o contribuție de mare însemnătate 
la avin'.ul general al construcției so
cialiste a țării noastre

Rezolvarea justă a problemei mino
rităților naționale constituie, una din 
sarcinile importante ale muncii noas
tre de stat. Trebuie să depunem și mai 
multe eforturi pentru a ajuta minori
tățile naționale să obțină un progres 
în domeniul economiei și cu'jurij _șî 
să-și manifeste pe deplin ro'ul activ 
în construcția socialistă dîn țara 
noastră.

In ultimii ani. în situația minorită
ților naționale au survenit schimbări 
importante. In majoritatea regiunilor 
minorităților naționale din țară a fost 
dobîndită o victorie ho'.ărîtoare în în
făptuirea transformărilor democratice 
și socialiste. In regiunile minorităților 
naționale trăiesc peste 35 milioane de 
oameni; in rîndur-le a 28 de milioane, 
transformările socialiste au fost in 
linii mari terminate; în rîndurile a 
2.200.000 transformările socialiste sînt 
în curs ; în regiuni cu o populație de 
aproximativ două milioane se înfăp
tuiesc transformări democratice și 
numai tn rîndurile a ceva mai mult de 
trei milioane nu se înfăptuiesc încă 
transformările democratice înfăptuind 
transformări democratice și socialiste 
în aceste regiuni, trebuie să conti
nuăm să ducem neabătut ca și în tre
cut o politică atentă, adică o politică 
prin care masele populare ale acestor 
naționalități și conducătorii lor să-și 
conducă singuri treburile pe baza unei 
studieri pe îndelete pe cale de consul- 
lări șl tn conformitate cu voin'a 
minorităților naționale însăși. In 
cursul transformărilor trebuie să se 
folosească metode pașnice fără a se 
recurge la constrîngere. Ctt privi șe 
pe reprezentanții vîrfurilor minorită
ților naționale, după ce aceștia vor 
renunța la exploatarea și asuprirea 
oamenilor muncii, statul va lua mă
surile corespunzătoare pentru a nu ad
mite înrăutățirea atitudinii politice față 
de ei șl înrăutățirea nivelului lor de 
trai; de asemenea, statul va face să con
vingă masele populare să accepte o 
colaborare îndelungată cu aceștia In 
problema cultelor religioase, în regi
unile minorităților naționale trebuie 
să ducem cu hotărire în decursul unui 
timp îndelungat, politica libertății cre
dinței religioase și în cursul trans
formărilor sociale să nu ne ameste
căm în nici un caz. în problemele re
ligiei ; trebuie să ajutăm pe slujitorii 
cultelor religioase să-și rezolve în 
mod corespunzător dificultățile traiu. 
lui lor

Parale! cu transformările sociale, 
cheia transformării minorităților na
ționale în națiuni moderne o consti
tuie dezvoltarea in regiunile lor a 
unei indus'rii moderne. In cursul pri
mului Cncinal, statul a șl creat In
tr-o serie din aceste regiuni citeva noi 
baze Industriale, a organizat acolo 
unele ramuri ale marii industrii mo
derne și ale transportului și va con
tinua această muncă în perioada ce
lui de al doilea cincinal. Aceasta co
respunde intereselor fundamentale, 
care sînt comune tuturor naționaiftă- 
Iilor țării Poporul han și toate mino
ritățile naționale trebuie să ducă lup
ta. împreună în vederea traducerii de
pline în viață a acestui plan de stat 
In același timp, în scopul satisfacerii 
nevoilor specifice ale minorităților na
ționale. organele centrale, precum și 
organele puterii din provincii și regi
uni autonome trebuie să creeze treo- 
tat în regiunile minorităților națio
nale o industrie locală, pornind da 
la posibilitățile obiective și de la prin
cipiul utilității economice. In.reprim 
derile Industriale de ștat, de subordo
nare centrală sau locale aflata în 
aceste regiuni, trebuie să acorde aju*.

(Conlinuare In pag. 3-a)
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tor In formarea clasei muncitoare, a 
cadrelor științifice, de tehnicieni și 
economice din rîndurile minorităților 
naționale. Numai cu această condiție 
minoritățile naționale vor reuși să se 
ridice în toate regiunile relativ re
pede pînă la nivelul zilelor noastre.

In virtutea condițiilor create de-e 
lungul istoriei, înfăptuirea transfor
mărilor sociale și construcția econo
mică și culturală în. regiunile minori
tăților naționale au nevoie de. un 
mare ajutor din partea poporului han. 
De aceea; îmbunătățirea continuă a 
relațiilor dintre națiunea hană și mi
noritățile naționale, dintre lucrătorii 
hani și lucrătorii din rîndurile mino
rităților naționale, capătă o importan
ță deosebit de mare. In prezent, prin
cipala problemă în îmbunătățirea ace
stor relații este înlăturarea șovinis
mului marele han.

In decursul ultimilor cîțiva ani, în 
regiunile minorităților naționale își 
duc munca un număr destul de mare 
de cadre din rîndul poporului han. 
Majoritatea lor traduc in viață în mod 
just politica națională a partidului și 
înfăptuiesc sarcinile trasate, de partid, 
ceea ce a făcut ca aceștia să cucerea
scă simpatia minorităților naționale 
Totuși, o anumită parte din aceștia 
nu respectă funcțiile și părerile cadre
lor naționale, nu doresc să ajute in 
mod activ și cu răbdare minoritățile 
naționale să devină stăpini ai trebu
rilor proprii, acaparează totul în mîi 
nile lor și se substituie acestora A- 
ceste lipsuri și greșeli sînt legate de 
faptul că în conștiința anumitor to
varăși mai există încă devierea șovi
nismului marele han, care se mani
festă in atitudinea disprețuitoare față 
de minoritățile naționale.

Toate naționalitățile din China, care 
au făurit in comun istoria și cultura 
țării, noastre, vor construi și pe viitor 
în comun marea noastră patrie socia
listă. Nivelul de dezvoltare al 
ritelor minorități naționale din 
noastră, nu este aceiași. Totuși, 
sta nu înseamnă nicidecum că 
minoritățile sint înapoiate din 
punctele de vedere Nivelul de dezvol
tare a unor naționalități a atins sau 
aproape a atins nivelul de dezvoltare 
a națiunii liane Jar upele naționali
tăți au depășit națiunea . hană în ce 
privește nivelul lor de dezvoltare în 
unele domenii și merită ca poporul 
han să învețe de la ele. Fiecare națio
nalitate ișr are calitățile ei. A conside
ra că minoritățile naționale nu au 
nici un fel de însușiri pozitive și că 
rămin în toate privințele in urma na
țiunii hand înseamnă a te situa 
pe poziția șovinismului marele han.

Ignorarea rolului important pe care 
îl au'toate minoritățile ' naționale In 
construcția socialistă din țara noas
tră, reprezintă încă una din manifes
tările șovinismului-marele han. Deși 
toate minoritățile naționale reprezintă 
abia 6 la sută din numărul total al 
populației, regiunile ocupate de ele 
constituie aproximativ 60 la sută din 
teritoriul intregii țări, cuprinzînd 
numeroase locuri bogate în resurse in
dustriale- Este absolut limpede că ar 
fi o greșeală să se considere Că țara 
noastră poate fi transformată intr-o 
mare putere socialistă numai prin 
eforturile națiun.i hane, fără pârtiei- 
fiarea activă a minorităților naționale 
a eforturile comune.

Toate concepțiile șovinismului 
marele han, despre care am vorbit mai 
sus, trebuie cu adevărat corectate. 
Numai lichidînd cu hotărîre orice 
manifestare chiar cea mai neînsem
nată a șovinismului marele han. se 
poate lichida cu succes starea de spirit 
a șovinismului local în rîndurile mino
rităților naționale. Și numai în acest 
caz toate naționalitățile frățești din 
tara noastră se pot uni. și mai strîns 
în marea noastră familie națională 
democratică.

Pentru a întări dictatura democrată 
a poporului, a stabili o ordine care să 
asigure desfășurarea construcției so
cialiste, apărarea drepturilor demo
cratice ale poporului, pentru a pedepsi 
elementele contrarevoluționare și alte 
elemente criminale, în prezent trebuie 
să înceapă, considerîndu-se aceasta ca 
o sarcină, urgentă a muncii de stat, 
elaborarea sistematică, într-o măsură 
suficientă, a unor legi desăvîrșite și 
să întărim legalitatea în țara noastră

In perioada luptelor revoluționare și 
la începutul perioadei de după elibe
rare, în scopul lichidării rămășițelor 
forțelor inamicului, al înăbușirii rezis
tenței tuturor elementelor contrarevo
luționare, abrogării legilor reacționare 
și promulgării legilor revoluționare, 
am putut, sprijinindu-ne pe politica 
partidului și guvernului popular, să 
adoptăm numai doar unele legi provi
zorii avînd un caracter programatic. 
In această perioadă, sarcinile princi
pale ale luptei au fost eliberarea 
popoarelor de sub dominația reacțiunii 
și eliberarea forțelor de producție ale 
societății de cătușele vechilor relații 
de producție; metoda principală de 
luptă a constituit-o acțiunile nemijlo
cite ale maselor populare. De aceea, 
aceste legi care aveau un caracter 
programatic au corespuns și cerințe
lor tocmai acelei perioade. In prezent, 
cînd perioada furtunii revoluționare 
a trecut, cînd s-au statornicit, relații 
de producție noi, sarcina luptei constă 
în a asigura dezvoltarea cu succes a 
forțelor de producție ale societății. De 
aceea., odată cu schimbarea sarcinilor 
luptei se schimbă și metodele ei, și în 
legătură cu aceasta este absolut nece
sar o legalitate perfectă. In interesul 
unei vieți noymale și a activității de pro. 
ducție a societății fiecare om din țara 
noastră trebuie să înțeleagă și să se 
convingă că dacă nu încalcă legile, 
drepturile lui cetățenești sînt păzite 
și el nu poate fi victima vreunui abuz 
nici din partea unei instituții, nici dip 
partea unor persoane; dacă totuși 
cineva va atenta în mod ilegal împo
triva drepturilor sale, aceasta vă ; 
atrage după sine în mod inevitabil 
intervenția statului-

Toate instituțiile noastre de stat 
sînt obligate să respecte cu strictețe 
legile, iar organele securității publice, 1 

I

procuratura și instanțele Judecătorești 
sînt obligate să promoveze cu consec
vență un sistem de împărțire a răs
punderilor și de control reciproc în 
înfăptuirea legalității.

Elementele contrarevoluționare cau
tă să submneze statul nostru, să 
torpileze construcția noastră, primej- 
duiesc securitatea .poporului. De aceea, 
este necesar ca instituțiile noastre de 
stat să reprime și să lichideze aceste 
elemente, in 1950, noi am condus 
lupta pentru reprimarea contrarevolu
ționarilor, care s-a desfășurat în în
treaga țară. Activității contrarevolu
ționare i s-a dat o grea lovitură In 
1955, am desfășurat din nou o luptă 
în țară, pentru înăbușirea contrarevo
luției și am demascat în toa'.e institu
țiile noastre pe contrarevoluționarii 
camuflați. Această intensă luptă de 
masă a întărit considerabil ordinea 
publică și securitatea statului.

Față de elementele contrarevolu 
ționare și de celelalte elemente crimi
nale am promovat întotdeauna poli
tica de îmbinare a pedepselor cu o 
atitudine de clemență împotriva ace
lora care și-au recunoscut cu sinceri
tate vma. care au regretat activitatea 
lor sau și-au cîștlgat merite, s-au 
pronunțat - sentințe mărinimoase. Este 
îndeobște cunoscut că această po
litică a fost încununată de un 
mare succes. începînd din a doua, 
jumătate a anului trecut, datorită a 
cestei politici, avîntului transformări
lor socialiste, datorită dificultăților 
mereu crescinde întîmpinale de ele
mentele contrarevoluționare în activi
tatea lor dificultăți determinate de
creșterea nivelului de conștiință și
organizare al maselor populare, a 
început să se producă o puternică 
diferențiere în rîndul contrarevoluțio
narilor dintre care foarte muiți au 
venit de bună voie să-și mărturisească 
vina. Acest fapt dovedește totodată ca 
elementele contrarevoluționare există 
cu adevărat și este cu totul greșită 
părerea că vigilența ar putea fi slă
bită. Pe de altă parte acest fapt arată 
că contrarevoluționarii pot fi lichidați 
dacă politica 
aceea sînt 
(iile cum că 
ționară se va 
mai mult.

In viitor organele noastre de secu
ritate publică, procuratura și instan

noastră va fi justă. De 
neîntemeiate afirma- 

activitatea contrarevo'u- 
intensifica din ce în ce

V. Relațiile internaționale
Pentru construirea în țara noastră 

a unui mare stat socialist trebuie nu 
numai să unim toate forțele care pot 
fi unite în interiorul țării, ct să cău
tăm să obținem pe arena internațio
nală toate condițiile favorabile și să 
unim toate forțele care pot fi unite 
-Care-este actuala situație • internațio
nală în care se atlă țara noastră?

In linii generale, actuala situație 
internațională este favorabilă con
strucției noastre socialiste. Aceasta se 
explică prin faptul că după cel de al 
doilea război mondial, forțele socialis
mului, ale independenței naționale, 
democrației și păcii au luat o dezvol
tare iă-ă precedent. în timp ce politi
ca blocurilor imperialiste agresive 
îndreptată spre expansiunea nestâvili 
fă și împotriva coexistentei pașnice, 
politica de pregătire a unui nou război 
mondial devine tot mai puțin popu
lară. In asemenea condiții, situația in
ternațională nu poate să nu evo
lueze in direcția destinderii continue. 
Apar posibilități pentru instaurarea 
unei păci trainice în întreaga lume.

După Revoluția din Octombrie, cînd 
poporul sovietic își desfășura cons
trucția socialistă nu exista în lume o 
altă țară socialistă.

In prezent, însă, cînd poporul nos
tru înfăptuiește construcția socialistă, 
situația s-a schimbat în mod radical. 
După cel de al doilea război mondial, 
Uniunea Sovietică a devenit și mai 
puternică și în aiară de aceasta, in 
Europa și Așia au apărut o serie în
treagă de noi țări socialiste. In pre
zent, țările socialiste, inclusiv China, 
care au o populație de 900 milioane 
de oameni reprezentind aproximativ o 
treime din întreaga omenire, și care 
din pune1 de vedere geografic formea
ză o regiune unitară, au creat o mare 
familie frățească în frunte cu Uniu
nea Sovietică

Intre țările socialiste se dezvoltă și 
se întăresc neîncetat relațiile de prie
tenie frățească și de colaborare reci
procă. Uniunea Sovietică și celelalte 
țări socialiste au restabilit relații de 
prietenie cu Republica Populară Fe
derativă Iugoslavia. Țara noastră a 
stabilit de asemenea relații diploma
tic® cu Republica Populară Federati
vă Iugoslavia și dezvoltă relațiile de 
prietenie cu această țară In prezent, 
țările socialismului, mobilizînd toate 
forțele popoarelor lor. înfăptuiesc 
construcția socialistă pașnică și dez
voltă producția industrială și agrico
lă într-un ritm pe care țările capita
liste nu-1 cunosc. In relațiile noastre 
externe ducem cu fermitate o politi
că consecventă de pace, luptăm pen
tru coexistența pașnică și pentru co- 
laborarea prietenească între toate sta
tele. Sîntem convinși de superioritatea 
orînduirii socialiste și nu ne temem 
de întrecerea pașnică cu țările capi
taliste ; politica noastră corespunde 
intereselor popoarelor întregii lumi. 
Toate forțele iubitoare de pace Care 
se pronunță și luptă pentru indepen
dența națională si progres social se 
vor bucura de simpatia și sprijinul 
nostru. Țările socialiste cîștigă un 
prestigiu tot mai mare în rîndul po
poarelor întregii lumi. Pe zi ce trece 
crește influența lor asupta evoluției 
situației internaționale. Țările socialis
mului în frunte cu Uniunea Sovietică, 
au devenit un bastion puternic al 
luptei pentru o pace trainică în în 
treaga lume.

Congresul al XX-lea al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice care a 
avut loc în februarie a.c. constituie 
un eveniment politic deosebit de im
portant. de însemnătate mondială. 
Congresul nu numai că a elaborat pla
nul grandios al celui de al șaselea 
cincinal și o serie de teze politice de 
cea mai mare importanță pentru dez

Ame- 
odată 
colo

)

țele judecătorești vor trebui să ducă 
ca și pînă acum o luptă hotărîtă îm
potriva elementelor contrarevoluțio
nare și a celorlalte elemente criminale. 
Dar. după cum s-a arătat mai sus, 
această luptă trebuie dusă strict în 
cadrul legalității și totodată, pornin- 
du-se de la situația nouă din prezent 
trebuie să se facă incă un pas înainte, 
în aplicarea față de ele a unei poli
tici de clemență. Comitetul Central ai 
partidului consideră că. cu excepția 
unui număr cu totul neînsemnat de 
persoane care au săvîrșit crime fla
grante și care au stîrnit ura poporu
lui, cărora nu se poate să nu ti se 
aplice pedeapsa cu moartea. împotriva 
tuturor celorlalți criminali nu trebuie 
să se pronunțe sentințe de condam
nare la moarte și că este de asemenea 
necesar ca in timpul ispășirii pedep
selor să se adopte față de ei o atitu
dine cu totul umanitară. Toate cazu
rile fără excepție in care se cere apli
carea pedepsei cu moartea, urmează 
să fie examinate de tribunalul suprem 
care trebuie să confirme sentința. 
Astfel vom putea obține treptat des
ființarea completă a pedepsei cu 
moartea, ceea ce corespunde interese
lor construcției noastre socialiste.

In interesul apărării patriei noastre 
trebuie să consolidăm și în viitor 
capacitatea noastră de apărare, să în
tărim forțele noastre armate și 
glorioasa Armată populară chineză d- 
eliberare. Armata noastră trebuie să-și 
ridice prin toate mijloacele capacita
tea de luptă, să-și ascută vigilența, 
să stea de strajă frontierelor noastre 
terestre și maritime, să păzească inte
gritatea teritorială a țării noastre.

Continuă încă ocupația ilegală de 
către imperialismul american a insulei 
Taivan — teritoriu suveran al patriei 
noastre. Aceasta constituie o primejdie 
extrem de gravă pentru securitatea 
tării noastre Problema eliberării insu
lei Taivan este o chestiune strict 
internă a țării noastre. Vrem să 
reunim Taivanul cu patria noastră,pe 
calea unor tratative pașnice, evitîpd 
folosirea forței armate. Dacă va tre
bui să se recurgă la forța armelor, 
aceasta s-ar putea produce în cazul 
că nu ar mai exista posibilitatea unor 
tratative pașnice sau dacă ele ar 
eșua. Indiferent de mijlocul care va fi 
folosit, cauza drea.piă a eliberării 
Taivanului va repurta victoria deplină.

Africa ale Angliei, Franței și altor 
țări și încearcă să-și instaureze domi
nația mondială. El organizează blocuri 
militare, creează baze militare, dă 
naștere încordării în situația interna
țională. pregătește un nou război Im- 
perialismul american încearcă să pre- 

, zin'.e această activitate drept „apărare 
I împotriva agresiunii comuniste". însă 

în cele din urmă minciuna nu va 
| putea camulla faptele. Socialismul și 
I agresiunea sînt absolut incompatibile.

Intrucît în țările socialiste au fost 
lichidate clasele care se îmbogățesc 
de pe urma agresiunii, a coloniilor și 
a piețelor externe, au fost lichidate 
și rădăcinile sociale ale agresiunii îm
potriva altor țări. In țările imperia
liste însă clicile care se îmbogă
țesc de pe urma agresiunii nu vor 
renunța niciodată de bună voie la 
aceasta Popoarele lumii văd limpede 
că Uniunea Sovietică, Republica 
Populară Chineză și celelalte țări so
cialiste se pronunță cu hotărîre pen
tru coexistentă pașnică, pentru dez
voltarea relațiilor economice și cultu
rale dintre Est și Vest, au luat iniția
tive reducerii forțelor lor armate, au 
redus cheltuielile lor militare.

Dimpotrivă, imperialismul american 
continuă să desfășoare cursa înarmă
rilor. se pronunță împotriva dezvol
tării relațiilor dintre Est și Vest, se 
teme ca de foc de coexistența pașni
că. iar forțele lui armate, aflate la mii 
de kilometri de frontierele sale, ocupă 
ilegal teritoriul nostru — Insula Tai
van — și se dedau la samavolnicii pe 
teritoriul Japoniei, Coreei de sud, Fi- 
lipinelor și Europei occidentale.

încă înaintea celui de al doilea răz 
boi mondial erau răsptndite lozincile 
„apărarea împotriva comunismului", 
„lupta împotriva comunismului", cu 
ajutorul cărora unii încercau să ca- 

l mufleze asemenea unei perdele de 
: fum. tendințele cutărui sau cutărui 
i stat spre dominația mondială- Firește 

că imperialiștii nutresc o ură feroce I împotriva țărilor socialismului Insă 
j ei știu de asemenea că țările socia- 
I lismului — puternice, unite într-un 

singui tot—sînt invincibile. De aceea 
în prezent,principala activitate aim 
perialismului american urmărește de 
fapt, sub pretextul luptei împotriva 
comunismului, să împileze propriul 
său popor, să se amestece brutal în 
treburile țărilor situate în vasta zonă 
dintre statele socialiste și Statele U- 
nite și să le subordoneze controlului 
lor.

Această activitate a imperialismului 
american stîrnește pretutindeni împo- 

I trivire. adincește pe zi ce trece toate 
contradicțiile interne caracteristice 

) sistemului capitalist. Statele și 
popoarele care au cunoscut și cunosc 
împilarea colonialismului înțeleg tot 
mai bine că imperialismul american 
este în prezeni colonialistul cel mai 

. mare, cel mai lacom. Un număr tot 
mai mare de țări din Asia și Africa 
care au dobîndit independență națio- 

i nală urmează politica păcii și neutra- 
I lității, refuză să participe la blocurile 
| militare agresive americane, fapt care 
'■ limitează mult expansiunea colonială 
i a imperialismului american Un nu

măr tot mai mare de state occiden- 
I tale își Oau seama treptat de 

tabloul real al răului pe care-l 
aduce politica expansiunii și re
fuză să se lase înhămate la ca 
rul de război al S.U.A.; tendința spre 
neutralitate care aprobă coexistența 
pașnică cu țările socialismului capătă 
de asemenea pe zi ce trece o dezvol
tare tot mai mare. Cei doi aliați prin
cipali ai S.U.A.— Anglia și Franța 
— au încercat cu ajutorul forței ame- 

I ricane să-și mențină interesele do- 
bîndite înainte. In realitate însă, ur- 
mînd politica americană a cursei în
armărilor Și a pregătirii războiului, 
ele nu au făcut altceva decît să des
chidă calea penetrației influenței ame
ricane. Povara grea a cheltuielilor mi
litare împiedică pe zi ce trece, tot 
mai serios dezvoltarea economică a 
acestor țări. Aceasta a intensificat 
nemulțumirea și rezistența principali
lor aliați ai S.U.A. față de monopo
lul și dictatul american și a adîncit 
îndeosebi contradicțiile anglo-ameri- 
cane In același timp masele populare 
dîn țările occidentale pronunțîndu-se 
împotriva politicii americane a cursei 
înarmărilor și a pregătirilor de război 
lărgesc zi de zi mișcarea pentru pace 
și democrație. Poporul american în
cepe și el să înțeleagă că această po
litică îi aduce o povară grea șl pri
mejdia unui război.

Pînă și în cercurile guvernante din 
S.U-A. sînt oameni mai mult sau mai 
puțin lucizi care încep să-și dea seama 
că politica războiului nu este nicide
cum în avantajul Americil. In politica 
externă a cercurilor guvernante din 
Anglia și Franța se observă oon- 
tradicții și dezorientare. Deși sub in
fluența situației internaționale gene
rale care s-a creat în prezent Ang.ia 
și Franța exprimă într-o anumită 
măsură năzuința spre coexistență paș
nică, încercînd însă să-și mențină pri
vilegiile lor coloniale, ele nu doresc 
să renunțe la politica amenințărilor 
militare împotriva mișcării de elibe
rare națională. Aceasta s-a manifestat 
deosebit de grăitor în evenimentele 
care au avut loc după naționalizarea 
de către guvernul egiptean a Compa
niei Canalului de Suez. Guvernele 
englez și francez încearcă să încalce 
printr-un amestec pe calea armelor 
suveranitatea sfîntă a Egiptului și să 
acapareze din nou Canalul de Suez 
S.U.A. pe de o parte sprijină acțiunile 
agresive ale Angliei și Franței, iar pe 
de alta intenționează să profite de un 
prilej oportun pentru a le priva de 
interesele lor în Orientul Mijlociu- 
Lupta împotriva politicii agresive a 
imperialismului, dusă de țările inde
pendente din punct de vedere națio
nal ale Orientului Mijlociu, se ascute. 
Cele mai largi simpatii ale întregii 
lumi sînt de partea Egiptului.' Cercu , 
rile cele mai largi ale opiniei publ.ee i 

I din lumea întreagă se pronunță pen- 
| tru rezolvarea pașnică a problemelor 

litigioase legate de Canalul de Suez, i 

voltarea mai departe a socialismului, 
a condamnat cultul personalității care 
a avut urmări grave în sinul partidu
lui. ci a formulat totodată propuneri 
pentru dezvoltarea continuă _ a co
existenței pașnice și a colaborării in
ternaționale. aducînd o contribuție de 
seamă la slăbirea încordării interna
ționale

Puterea și unitatea țărilor socialiste 
constituie condițiile internaționale cele, 
mai favorabile pentru construirea so
cialismului in țara noastră

O altă mare cotitură de însemnăta
te istorică din perioada de după cel 
de al doilea război mondial a fost 
faptul că pretutindeni s-a dezvoltat in 
mod victorios mișcarea pentru inde
pendență națională, in afară de Re
publica Democrată Vietnam. Republi
ca Populară Democrată Coreeană. 
Republica Populară Chineză care au 
și pășit pe calea socialismului. în A- 
sia Și Africa mai există o serie în
treagă de alte state care s-au elibe
rat de cătușele colonialismului și au 
dobîndit independența națională Popu
lația acestor țări independente din 
punct de vedere național; inclusiv 
marea noastră vecină India, nu
mără peste 600.000.000 de locuitori, 
ceea ce reprezintă a patra parte a 
populației întregului glob paraintesc. 
Politica externă a majorității covîrși- 
toare a acestor state este o politică de 
pace și neutralitate. Importanța aces
tor țări în viața internațională crește 
tot mai mult. Succesul conferinței de 
la Bandung a țărilor Asiei și. Africii, 
dezvoltarea continuă a mișcării pen
tru independență în multe din aceste 
țări, îndeosebi naționalizarea de că
tre Egipt a Companiei Canalului de 
Suez care a răscolit lumea, dovedește 
că mișcarea pentru independență na
ționala a devenit o gigantică foiță 
mondială. In trecut, majoritatea țări
lor Asiei și Africii erau colonii și 
semicolonii ale imperialismului, hin
terlandul său în pregătirea și ducerea 
războaielor. Acum însă ele s-au trans
format într-o forță care luptă împo
triva colonialismului și războaielor, 
pentru coexistență pașnică. Totodată, 
în țările Americii Latine se des
fășoară de asemenea lupta îm
potriva colonialismului. Imperialiștii 
încearcă prin toate forțele să o- 
prească acest torent, mișcarea pen
tru independență națională. El nu 
poate fi însă oprit. In cele din 
urmă el va cuprinde în mod obliga
toriu întreaga Asie, Africă și 
rică Latină și,Va pune capăt, 
pentru totdeauna, dominației 
niale.

Fără îndoială că existența țărilor 
socialiste, simpatia și sprijinul lor a- 
cordat mișcării pentru independență 
națională, au favorizat într-o măsură 
uriașă dezvoltarea și succesele acestei 
mișcări. Totodată avîntul mișcării pen. 
tru independență națională a slăbit 
forțele agresive imperialiste, a contri
buit la cauza păcii în întreaga lume, 
și. prin urmare, și la construcția paș
nică a țărilor socialiste. De aceea pri
etenia și colaborarea țărilor socialiste 
și a țărilor independente din punct de 
vedere național, corespund nu numai 
intereselor lor generale, ci și interese
lor păcii în întreaga lume.

Aceste mari schimbări istorice au 
spulberat toate speranțele imperialis- 
mului, îndeosebi ele celui american 
Capitalul monopolist al S.U.A. profi- 
tînd de situația favorabilă care s-a 
creat în urma îmbogățirii sale fabu
loase în timpul celui de al doilea răz
boi mondial, a desfășurat după război 
o expansiune turbată : în primul rînd 
el a sujțus controlului său țările învin
se — Germania și Japonia, — a aca
parat sferele de influență dîn Asia și
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Dacă Anglia și Franța nu vor păși pe 
calea rezolvării pașnice a problemelor 
litigioase, ci vor recurge la amestecul 
armat, aceasta nu numai că va stîrni 
rezistența eroică a poporului egiptean 
și a popoarelor țărilor arabe, dar va 
provoca totodată, în mod inevitab.I, 
împotrivirea hotărîtă a maselor largi 
populare din întregul lagăr al socia
lismului. din Asia, Africa, America 
Latină, din țările occ.dentale, precum 
și împotrivirea hotărîtă a maselor 
largi populare din Anglia și Franța 
Lumea merge spre pace. Politica 
amestecului armat în problema Cana
lului de Suez și în alte probleme 
legate de mișcarea pentru indepen
dența națională nu se poate termina 
decît printr-un eșec total.

Fără îndoială că imperialismul va 
crea o situație încordată și de acum 
înainte, va asupri toate popoarele acolo 
unde acest lucru este posibil. Fără în
doială că primejdia unui război con
tinuă să existe- Dacă in această pri
vință am pierde vigilența am săvîrși 
o greșeală. In lupta pentru pace și 
progres omenirea va trebui să meargă 
în mod inevitabil pe o cale sinuoasă, 
însă tendința generală a evoluției 
mondiale duce la un viitor luminos. 
Este suficient ca toate țările socialis
mului și forțele păcii și democrației 
din toate țările să se unească și să 
depună eforturi comune și cauza 
luptei pentru o pace trainică în în
treaga lume, pentru progresul omenirii 
va fl încununată neîndoielnic de vic
torie.

Linia noastră fermă în problemele 
internaționale este lupta pentru pace 
în întreaga lume și pentru progresul 
omenirii. In ultimii cîțiva ani am 
obținut anumite succese în această 
privință.

In lupta sa revoluționară poporul 
chinez a primit sprijin din partea 
lagărului păcii, democrației și socia
lismului în frunte cu Uniunea Sovie
tică. Curînd după constituirea sa, Re
publica Populară Chineză a încheiat 
Tratatul ne prietenie, alianță și asis
tență mLtuală cu marea Uniune So
vietică. Faptele din anii care au trecut 
arată că marea alianță dintre China 
și Uniunea Sovietică este un impor
tant bastion al păcii în Extremul 
Orient și în întreaga lume.

Uniunea Sovietică a acordat un 
ajutor uriaș construcției socialiste în 
țara noastră; un mare ajutor în a- 
ceastă privință l-au acordat de ase
menea țările socialiste din Europa 
răsăriteană și Asia. Poporul chinez nu 
va uita niciodată acest ajutor tovă
rășesc din partea țărilor frățești. 
Acest ajutor ne a fost necesar arît în 
trecut, cit și în prezent și ne va fi 
necesar și in viitor Unitatea și prie
tenia dintre China și marea Uniune 
Sovietică, și celelalte țări socialiste, 

;bazate pe țeluri comune și ajutor re
ciproc. sînt veșnice și indestructibile, 
întărirea, consolidarea continuă a a- 
cestei unități și prietenii reprezintă 
pentru noi cea mai înaltă datorie in- 
ternaționalistă, baza politicii externe a 
țării noastre.

Chină a simțit pe propria ei piele 
nenorocirile colonialismului. Teritoriul 
ei —- insula Taivan — se mai găsește 
încă sub controlul S.U.A. Poporul chi
nez nutrește o simpatie profundă și a- 
cordă sprijin activ tuturor popoarelor 
asuprite și statelor care sînt victime 
ale agresiunii în lupta lor împotriva 
colonialismului, pentru apărarea inde
pendenței lor naționale. Fiecare victo
rie in această luptă în Asia, Africa 
sau America Latină va întări și mai 
mult forțele păcii.

In istoria, situația și năzuințele sale 
China are foarte multe elemente co
mune cu țările Asiei și Africii care au 
scuturat de curînd dominația colonia
lismului. In relațiile internaționale în 
general și, în primul rînd în relațiile 
dintre părți, sîntem animați de do
rința comună de a duce 6 politică de 
respectare reciprocă a integrității teri
toriale și suveranității, de neagresiune, 
neamestec în treburile interne, de ega
litate și avantaj reciproc și coexistență 
pașnică Toate aceste năzuințe comune 
sînt Întruchipate în cele cinci princi
pii, proclamate pentru tntîia oară de 
China și India. Pe baza acestor prin
cipii noi am și stabilit relații de prie
tenie și colaborare cu multe țări din 
Asia și Africa, contribuind prin acea
sta la stabilirea păcii în întreagă a- 
ceastă zonă. Pe baza acestor cinci 
principii noi căutăm să obținem sta
bilirea unor relații de bună vecinătate 
în primul rînd cu toate statele limi
trofe. Intre noi și aceste țări există o 
profundă prietenie tradițională, nu 
sînt nici un fel de probleme litigioase | 
de nerezolvat. Intre noi și anumite . 
țări vecine există o serie de probleme, | 
moștenire a istoriei. Imperialiștii în
cearcă să folosească această si
tuație pentru a tulbura și împiedica 
-i.gnia— .1 j----- 1*--- relațiilor-

Dar a- 
sortite eșecului- 

și țările 
tratative
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stabilirea și dezvoltarea 
de prietenie dintre noi. 
ceste încercări sint
Toate problemele dintre noi 
vecine pot fi rezolvate prin 
pașnice pornind de la cele cinci prin
cipii. Crearea și dezvoltarea relațiilor 
de prietenie între noi și statele ve
cine corespunde atit intereselor noas
tre, cît și intereselor lor.

Țara noastră a stabilit deja relații 
normale cu o serie de țări vest-euro- 
pene.

Țara noastră este gata să stabileas
că relații diplomatice normale cu ori
care stat cu care nu are încă astfel 
de relații. Stabilirea unor astfel de 
relații corespunde intereselor am
belor țări.

Politica noastră de coexistență paș
nică bazată pe cele cinci principii, se 
extinde asupra tuturor statelor, fără 
excepție. Sîntem gata să ducem aceas
tă politică și față de S.U.A. Dar 
S.U.A. manifestă în mod invariabil o 
atitudine ostilă față de noi. Ele au 
cotropit insula noastră Taivan. stre
coară la noi agentura secretă pentru 
desfășurarea activității subversive. 
Duc față de noi politica embargoului 
și se' străduiesc din răsputeri să ne 
înlăture de la participarea la proble
mele internaționale, privîndu-ne în 
mod grosolan de locul nostru legitim 
în O.N.U. Cu toate acestea guvernul

nostru depune eforturi pentru a 
rezolva pe calea tratativelor paș
nice, toate problemele litigioase cu 
S.U.A. Am propus în repetate rînduri 
să se organizeze o conferință a miniș
trilor Afacerilor Externe ai R. P. Chi
neze și S.U.A. pentru a rezolva pro
blema destinderii și lichidării încor
dării în regiunea insulei Taivan. Aces. 
te eforturi ale noastre nu urmăresc 
deoît slăbirea încordării internațio
nale. Ele nu înseamnă nicidecum că 
ne-am împăcat cu agresiunea. întrea
ga lume știe că poporul nostru este 
gata să facă orice sacrificii pentru a 
apăra securitatea și independența pa
triei noastre. Dar politica guvernului 
S.U.A. față de statul nostru nu este 
nici astăzi rezonabilă și realistă. Ce 
rezultate are această atitudine? In 
ciuda uneltirilor criminale ale impe
rialiștilor americani împotriva patriei 
noastre, și în ciuda încercărilor de a 
ne izola, existența marii Chine noi 
este de neclintit. Dreptatea și simpa
tiile maselor largi din lume sînt de 
partea noastră. Nu țara noastră, ci im. 
perialiștii americani s-au dovedit a fi 
izolați în lume Dacă imperialismul 
american nu vrea să sufere și pe vii
tor înfrîngeri. singura soluție pentru 

VI. Conducerea de partid
In perioada dintre Congresele al 

Vll-lea și al VIH-lca ’ ale parti
dului. în urma victoriei revolu
ției și a schimbărilor care au
avut loc în situația țării, s-au pe
trecut mari schimbări și în situația 
partidului însuși. El a devenit un 
partid care conduce puterea politică 
în întreaga țară și se bucură de un 
prestigiu uriaș în rîndurile maselor 
populare. Componența partidului a 
crescut și s-a îmbunătățit. In rîndurile 
sale se numără în prezent 10.730.000 
membri, dintre care 14 la sută mun
citori, 69 la sută țărani și 12 la sută 
intelectuali. Există organizații de par. 
tid în toate colțurile țării, și in rîn
durile tuturor naționalităților. Majo
ritatea covîrșitoare a membrilor de 
pariid s-au călit în măreața luptă re
voluționară Chiar noii membri de , 
partid, care au intrat în rîndurile sale 
după enul 1949 și care reprezintă 
peste 60 la sută din numărul total al 
membrilor, sînt în cea mai mare parte 
fruntași și activiști crescuți în lupta 
revoluționară de masă și în munca so
cialistă din ultimii ani In general 
vorbind legăturile partidului cu ma
sele populare au devenit mai strînse, 
iar experiența se de muncă a devenii 
mai bogată și mai multilaterală. Coe
ziunea partidului s-a întărit mai mult 
Cia orieînd.

Am mai spus că fără dictatura pro
letariatului cauza -socialismului în țara 
noastră ar fi de neconceput, iar die. 
latura proletariatului se exercită prin 
conducerea de către partidul comu
nist— partidul politic al proletaria
tului. Forța conducerii exercitată de 
Partidul Comunist Chinez constă în 
aceea că ei stăpînește arma ideologi
că — marxîsm-leninismul — o linie 
politică și organizatorică justă, o bo
gată experiență de luptă și de muncă, 
sintetizează cu pricepere înțelepciunea 
întregului popor și o transformă într-o 
voință unică și acțiune organizată. Ca 
și în trecut și în viitor, pentru a asi
gura statului nostru o conducere 
eficace a complicatelor probleme inter
ne și internaționale, este necesar să 
existe un astfel de partid conducător. 
Pornind de la experiența practică 
toate păturile populației și toate parti
dele democratice recunosc acest lucru

Un număr extrem de mic de tova
răși au încercat însă să slăbească rolul 
conducător al partidului în construcția 
socialistă.

Problema conducerii de către partid, 
a elaborării politicii și liniei în toate 
domeniile activității de stat era con
fundată de ei cu probleme pur tehnice. 
Ei considerau că partidul nu cunoaște 
încă astfel de probleme tehnice și de 
aceea nu trebuie să desfășoare o mun
că de conducere în legătură cu ace. 
ste probleme, că ei pot lua hotărîri și 
acționa după bunul lor plac. Noi am 
condamnat aceste vederi greșite. Par
tidul trebuie și poate să joace un rol 
conducător îrt orice muncă în domeniul 
ideologiei și politicii și în elaborarea 
diferitelor directive. Firește că aceasta 
nu înseamnă că partidul trebuie să ia 
asupra sa întreaga muncă și să se 
amestece în toate ; aceasta nu înseam
nă de asemenea că partidul se poate 

-mulțumi numai cu roiul de observator 
lăturalnic în problemele pe care nu le 
cunoaște. Partidul cere cadrelor noas. 
tre și membrilor de partid să învețe 
cu perseverență pentru a-și însuși a- 
cele domenii ale muncii lor, pe care 
nu le cunosc. Cu cît vom învăța mai 
mult, cu atît vom conduce mai bine.

După cum am spus mai sus, linia 
dusă de partidul nostru după Congre
sul al Vll-lea este justă și acest lucru 
a fost deja confirmat de fapte. Nu 
s-ar putea spune că partidul nostru 
nu va mai avea nici un fel de greutăți, 
că el nu va mai săvîrși greșeli în în
făptuirea sarcinilor actuale tot mai 
complicate. In opera de transformare 
socialistă, a construcției socialiste și 
in viața politică a țării noi am avut 
lipsuri, precum și greșeli vremelnice 
și parțiale. De asemenea, n-u se poate 
spune că în afacerile noastre in
ternaționale n-au fost nici un fel 
de lipsuri și greșeli. De aceea, una din 
sarcinile conducerii de partid este stu
dierea și analizarea greșelilor săvîrșite 
în trecut, tragerea de învățăminte pen. 
tru ca partidul să săvîrșească greșeli 
mai puține în munca sa viitoare, să 
nu repete greșelile săvîrșite și să pre- 
întîmpine prin toate mijloacele ca gre
șelile neînsemnate să devină greșeli 
mari.

Problema fundamentală ca partidul 
nostru să poată înfăptui și în viitor 
o conducere justă și sănătoasă constă 
în micșorarea prin toate mijloacele 
a greșelilor organizațiilor de partid și 
membrilor de partid în domeni'-l ideo
logiei. In partidul nostru are loc lupta 
dintre ideile juste și greșite, dintre 11-
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el este de a adopta o poziție rezona
bilă și realistă față de țara noastră. 
Aceasta nu mai este un secret nici 
pentru americani.

Poporul chinez ca și toate popoarele 
lumii are nevoie de pace. Toate popoa-. 
rele doresc întărirea relațiilor econo
mice și culturale și a legăturilor de 
prietenie. In anii care au trecut, po
porul țării noastre a participat susțt. 
nut. la activitatea internațională în
dreptată spre întărirea păcii în lumea 
întreagă, a dezvoltat activ un schimb 
economic și cultural cu diferite po.- - 
poare, a întărit legăturile cu organi
zațiile de masă și cu diferiți militant! 
pe tărim obștesc din diverse țări. 
Deși în această privință ne-am izbit 
de numeroase dificultăți, create în 
mod artificial, numărul prietenilor no. 
ștri din străinătate devine tot mai 
mare Faptele confirmă că nu noi sîn
tem aceia care ne-am izolat du-pă cor
tina de fier. Porțile noastre sînt larg 
deschise tuturor.

Toate cele arătate mai sus reprezin. 
tă politica noastră fundamentală în 
problemele internaționale. Vom tra- 
duce în viață și pe viitor această 
politică.

mai serioase decît greșelile celor două 
„de stingă" anterioare; aceas-. 

poate fi explicat de asemenea 
prin directivele nesatisfăcătoa- 
conducătorilor în cutare sau 
perioadă de timn, deoarece ul- 
majoritatea conducătorilor care

nule juste și cele greșite. Această 
luptă este o reflectare a luptei de clasă 
și a diferitelor fenomene sociale. In 
țara noastră mica burghezie constituia 
majoritatea. Starea de spirit a acestei 
clase exercită asupra noastră o influ
ență și presiune permanentă; burghe
zia exercită de asemenea neîncetat o 
influență asupra noastră in diferite 
domenii. Partidul trebuie să desfășoa. 
re in permanență munca educativă 
în rîndurile sale neadmițind ca 
ideologia burgheză și mic burgheză 
să- aducă prejudicii purității politicii 
partidului nostru. Dar greșelile noas
tre au nu numai rădăcini sociale, ci 
și gnoseologice. Cine nu înțelege că o 
părere justă poate fi numai oglindirea 
obiectivă și multilaterală a realității, 
cine apără cu încăpățînare în munca 
sa concepțiile sale subiectiviste, unila
terale, acela poate săvîrși greșeli mari 
Și mici, în ciuda tuturor bunelor sale 
intenții. De aceea, pentru a evita gre-. 
șeiile este necesar să se cunoască in 
mod just realitatea obiectivă și să se 
arate în mod precis adevărul

Avmd m vedere că nouă zecimi din 
membrii partidului nostru au fost pri
miți în rîndurile sale după Congresul 
al Vll-lea. sîntem de părere că nu va 
fi lipsit de importanță practică să ne 
referim pe scurt la experiența prin
cipală din istoria partidului caie ara
tă cum linia jusiă a învins cu succes 
oe cea greșită.

In istoria de 35 de ani, partidul nos
tru a săvîrșit de patru ori greșeli se
rioase de la linia partidului, și anu
me: linia oportunistă de dreapta a lui 
Cen Du-siu în prima jumătate a a- 
nuluj 1927 și, de trei ori. in cursul 
următorilor șapte ani prin linia opor
tunistă „de stingă", in cei 21 de ani, 
de la conferința din ianuarie 1935 de 
Ia Izuni a C.C. al partidului, partidul, 
nostru sub conducerea C.C., in frunte 
cu tovarășul Mao Țze-dun, n-a săv.r- 
șit însă greșeli în |inia partidului. 
Prin ce se explică la urma urmei a- 
ceastă setimbare istorică? Este cu 
totul evident că aceasta nu poate fi 
explicat numai prin faptul că partidul 
a avut o istorie îndelungată, prin ex
periența sa, deoarece greșelile săvîr
șite în anii 1931—1934 au fost mult' 
rzt‘ ;; ’ ' '
devieri 
ta nu 
numai 
re ale 
cutare 
terior _______ _
au săvîrșit greșeli auTucratbine. Din 
istoria partidului nostru se poate tra
ge următoarea concluzie: Greșelile 
săvîrșite sînt strîns legate de experi
ența partidului și de selecționarea 
conducătoriloi partidului dar și mai 
importantă este problema dacă mase
le largi ale membrilor de partid, 
Și în primul rînd cadrele superioare 
de partid, vor reuși sau nu, pornind 
de la pozițiile, concepțiile și metode
le marxist-teniniste, să1 sintetizeze ex- 
Perionta luptei, să apere adevărul și 
să_ înlăture greșelile, ceea ce consti
tuie principalul criteriu care stabilește 
nivelul conștiinței marxist-leniniste a 
cadrelor de partid Cu cît este mai 
înalt nivelul conștiinței mat xist-leni
niste a cadrelor de partid cu atît mat 
înaltă este priceperea lor de a deo
sebi părerile juste de cele greșite, pe 
conducătorii buni de cei răi. cu atît . 
mai profundă este priceperea lor de a 
munci.

In ciuda faptului că în perioada di
nainte de anul 1934, partidul a acu
mulat o experiență bogată, organele 
sale conducătoare din acea vreme nu 
studiau eficient această experiență. 
Deși ele au respins in repetate rin- 
duri linia greșită, totuși în fapt ele ee 
rezumau la a sancționa pe conducă
torii care au săvîrșit greșeli, nu anali
zau în modul cuvenit aceste greșeli și 
rădăcinile lor gnoseologice și deci 
n-au putut să ajute pe activiștii de 
partid să-și ridice nivelul conștiinței. 
In special oportuniștii „de stînga" 
care au dominat în partid din 1931 — 
1934 tn fruntea cărora se aflau tova
rășii Van Nin, Bo Gu și alții, nu nu
mai că n-au tras învățăminte din gre
șelile în aplicarea liniilor anterioare, 
ci în virtutea concepțiilor lor dog
matice și a stilului de muncă fără 
apel au permis ca greșelile subiectivi
ste și sectare să ia proporții nemai- 
întîlnite în istoria partidului. Ei nu 
țineau seamă deloc de situația reală 
a claselor în țară, nu luau în conside
rare raportul obiectiv dintre forțele 
lor și forțele dușmanului, urtnau o o- 
rientare deosebit de aventuristă atît 
din punct de vedere politic cît și mi
litar. In ce privește viața internă de 
partid, ei au subrfiinat în întregime

le largi ale membrilor

(Continuare în pas. 4-a)

publ.ee


Al VlII-lea Congres al Partidului Comunist Chinez

Raportul politic al C. C. al Partidului Comunist Chinez 
prezentat de Liu Șao-ți, secretar al Comitetului Central

(Urmare din pag. 3-a)

democrația internă de partid și au 
fqjurat u lupta excesivă iu sinul 
ticiului. Activitatea lor greșita de 
ducere a dus la o gravă inirîngere- îr. 
lupta revoluționară șr ta pierderea a- 
proape a SU la sută din efectivul Ar
matei. Roșii și a bazelor de sprijin re
voluționare, la nimicirea aproape in ' 
întregime a organizațiilor de partid și 
organizațiilor revoluționare conduse de 
pertid ce se aflau in regiunile domi
nației gomindaniste.

O altă situație s-a creat după anul 
1935. Cotitura survenită în partid in 
anul 1935 a fost în esență rezultatul 
faptului că majoritatea cadrelor de 
conducere ale partidului au tras învă
țăminte din inlringeri, au acumulat 
experiență și și-au ridicat nivelul de 
conștiință. După aceasta insă C.C. a' 
partidului nu a aplicat deloc sancțiuni | 
serioase tovarășilor pentru greșelile I 
săvirșite ci a continuat ca și pînă a- 
tunci să-i numească in posturi de con
ducere corespunzătoare, aștepta cu 
rabdarc și ii ajuta ca să-și dea seama 
cu adevărat de greșelile lor. Paralel 
cu aceasta C.C. al partidului ajuta 
sistematic pe activiștii întregului par
tid să-și. însușească treptat teza mar- 
xist-leninistă cu privire la îmbinarea 
teoriei cu practica și teza cu privire 
la faptul că concepțiile noastre su
biective corespund in mod necesar cu 
realitatea obiectivă. Datorită îmbună
tățirii simțitoare a muncii ideologice 
și organizatorice activitatea partidului 
a luat o dezvoltare rapidă. Pentru a I 
acorda ajutar tuturor activiștilor de par- I 
tid, prinde care și tovarășilor care au 
săvîrșit greșeli, pentru studierea con
știincioasa a experienței istorice a par
tidului. însușirea metodelor juste de 
gindire și muncă menită să reducă nu
mărul greșelilor in muncă, după șapte 
ani de la conferința din Țzuni C.C. al 
partidului a desfășurat în înțregnl 
partid cunoscuta „mișcare pentru Îm
bunătățirea stilului” indreptată împo
triva subiectivismului, sectarismului și 
a schemelor șablon în munca de par
tid. a organizat activiștii partidului 
pentru ca ei în cadrul acestei mișcări, 
pornind de ia pozițiile, concepțiile și 
metodele marxist-leniniste, să efectueze 
o verificare minuțioasă a ideologiei 
și activității lor, precum și o verifi
care a muncii de conducere duse de 
partid în domeniul ideologic, politic și 
organizatoric, să desfășoare o critică 
și auto-critică ascuțită.

Datorită acestui fapt a crescut în- 
tr-adevar nivelul conștiinței marxiste a 
muitor activiști, a crescut capacitatea 
lor de a deosebi ce este iust și ce 
nu este iust înlăuntrul partidului Nu
meroși activiști și-au dat seama de 
greșeala dogmatismului care consta în 
rupdrea de realitate, și dă greșeala 
empirismului care consta în ruperea 
de teorie, ei și-au însușit un nou stil 
în muncă bazat pe legătura cu ma
sele, pe cercetare și studiu, pe o a- 
bordare concretă a problemelor Acti
vitatea lor. atit înlăuntrul partidului 
cit și in afara lui, a inceput să cores
pundă într-o mai mare măsură reali 
tatii obiective

Experiența din istoria partidului 
nostru, despre care s-a vorbit mai sus. 
conlirmă intrutotul faptul că învinge- 
rea’ subiectivismului in conștiință cotis 
tituie un mi|loc de cea mai mare im
portanță pentru asigurarea dezvoltării 
cu succes a activității partidului și 
pentru preintimpinarea unor mari gre
șeli.

Tn prezent în concepțiile și in mun
ca activiștilor noștri există ca și inain 
te serioase greșeli subiectiviste, ceea 
ce aduce mari prejudicii activității | 
noastre, care ar putea fi evitate. In 
prezent ne aflăm in condiții noi și tn 
fata noastră stau sarcini noi Ne re
vine să rezolvăm o serie întreagă de 
probleme mai complicate, nemaiîntît- 
nite in trecut In aceste condiții dacă 
noi nu vom /ridica prin toate mijloa 
cele nivelul conștiinței marxist-leninis 
te. dacă tiu ne yom insuși noi cu 
noștințe, dacă nu vom studia temeinic 
noi specialități, ci ne vom mulțumi cu | 
ridicarea in slavă a victoriilor noas- ' 
tre. in mod inevitabil vor apare gre
șeli subiectiviste Paralel cu aceasta 
numărul uriaș de noi membri care s-au 
Încadrat in partidul nostru n-au capă 
ta! încă o călire suficientă marxict- 
leninistă și pot deveni lesne n peni 
nieră a subiectivismului și dogmatis
mului

Pentru a duce o luptă eficace împo
triva subiectivismului trebuie ridicat 
sistematic nivelul marxist-lenimst in 
partidul nostru In primul rînd trebuie 
să intensificăm serios studierea siste- 
m tică a marxism-leninismnlui de că 
tre cadrele de activiști și Înainte de 
toate de către activiștii cu munci de 
răspundere pentru ca ei să poată fo 
losi pozițiile, concepțiile și metodele 
mcrxism-leninismului pentru studierea 
și rezolvarea problemelor din viața 
practică, să-și dezvolte capacitatea de 
a se orienta in condiții complicate și 
să discearnă adevărul, să învețe să a- 
plice teoria marxist-leninistă pentru 
studierea, și generalizarea experienței 
activității lor și. să găsească în aceas
ta experiență legile dezvoltării feno
menelor concrete Tn al doilea rînd 
trebuie intensificată educarea maselor 
largi de noi membri ai partidului in 
spiritul unității intre teorie și practică 
pentru ca ei să înțeleagă treptat po
zițiile, modul de a privi problemele și 
metoda marxism-leninismului, să-și în 
sușeascâ cunoștințele fundamentale ale 
tezelor generale ale marxism-leninis- 
muliii, ale istoriei partidului și actua
lei situații a construcției socialiste din 
țara noastră, să înțeleagă râul subiec
tivismului - atit al dogmatismului cît 
și al empirismului; .este.deosebit de 
important ca răul dogmatismului să 
fie înțeles de noii membri ai partidu 
Iui din rîndul intelectualității‘ In al 
treilea rlnd trebuie intensificată mun 
ca teoretică in partid Trebuie, să con
centrăm neintîrziat forțele necesare 
ate oamenilor de știință care se ocu 
pă- cu studierea rn?rxism leninismulu' 
:i Care se află atit in partid cil și in 
afara lut. pen4rb"fdudieje»-cc!tor maț. 
importante probleme șP a experienței 
de -'n Irșnsfnrmarea socialista ș'

des- 
par- 
con-

( construirea socialismului în țara noas
tră. pentru studierea problemelor in
ternaționale ale zilelor noastre, tezelor 
fundamentale ale marxism-leninismu- 
lui, precum și a ramurilor științelor 
strîns legate de acestea, pentru 
ca această activitate de cercetări 
șiiințfiice să corespundă cerințelor ur
gențe ale muncii prac.ice actuale a 
partidului, cerințelor educației marx- 
ist-leninisle a maselor largi de mem
bri ai pai 'ridului și tineietului în spi
ritul unității între teorie și practică.

In scopul luptei efective împotriva 
subiectivismului noi trebuie să înfăp
tuim de asemenea o serie de măsuri 
pentru îmbunătățirea muncii Drac ies 
In partid

Toate organele conducătoare de par
tid trebuie că intensifice s mțitor mun
ca de ceicetare și studiere a situației 
reale. Toate gicșalile săvîrștle în 
munca de partid in ultimii cîtiva ani 
— conservatorismul de dreapta, anti
ciparea pripită a problemelor și meto
dele administrative, au fost o conse
cință a faptului că starea reală a lu
crurilor și experiența maselor au lost 
studiate neconștiincios, greșit. La un 
număr destul de mare de activiș i de 
partid ca și la unii lucrători ai insti
tuțiilor de stat, despre care s-a vorbit 
anterior, a începui să se manifeste o 
atitudine de ingimfare și aulomulțu- 
mire; asemenea activ.ști de partid 
preferă să stea la ei in instituții, în
locuiesc cercetarea pe teren cu flecă
reala și emit directive pe linie poli
tică pornind de la părerile lor subiec
tive ; ei nu vor să se coboare, să-și 
plece urechea la glasul maselor, să con 
trolcze aplicarea hotărîrilor partidului 
și să verifice In practică justețea aces
tor holărîri. nu vor să studieze perse
verent tot ce este nou și să sprijine 
dezvoltarea noului. Partidul trebuie 
să-i învețe pentru ca ei să-și dea sei- 
nta mai bine de pagubele pe car? le 
aduce muncii subiec ivismul lor. Par. 
țidu-1 trebuie să-i ajute să învețe cum 
să desfășoare conștiincios in mase 
munca peniru verificarea și studierea 
situației, să-i ajute să și însușească 
metoda de muncă după principiul „a 
învăța de la mase și a învăța masele" 
și să-i ajute de asemenea să înțeleagă 
că aceasta este o condiție necesară 
pentru ca ei să poată continua munca 
de conducere pe line de partid.

Pen'ru ca conducerea de partid să 
corcsDundă realității obiective și tn 
sconul înlesnirii sintetizării experien
ței și a părerilor maselor, precum și 
pentru a reotrînge posibilitățile săvâr
șirii de greșeli, in toate organizațiile 
de partid, fără exceoție. trebuie înfăp
tuit consecvent principiul conducerii 
colective și trebuie să se dezvolte de
mocrația internă de partid. In toate 
problemele importante hotărîri’e tre 
buie supuse discutării sub toate aspec
tele in colectivul respectiv. Dezbate
rea diferitelor nunpte de vedere trebuie 
să se facă în cadrul unor discuți li
bere. pentru a reflecta mai mult sau 
mai puțin complect diferitele puncte de 
vedere ale maselor atît înlăuntrul par
tidului cît și in afara lui. adică a re
flecta mai mult sau mai puțin com
plect fiecare aspect al fenomenelor 
obiective in procesul dezvoltării lor. 
Fiecare conducător trebuie să șt'e să 
asculte cu răbdare și să gțndeăscă fără 
grabă asupra punctelor de vedere con
trare celor ale sale. neeZitînd de a le 
accepta în întregime sau parțial dacă 
eje, sinț îndreptățite; el trebuie să 
continue să colaboreze sincer eu otice 
tovarăș care cu bună intenție și in ca
drul stabilit exprimă vreo părere 
opusă și in nici un caz nu trebu'e să 
umbrească un asemenea tovarăș. Nu
mai cu această cond'ție conducerea 
colectivă și unitatea înlăuntrul par
tidului vor Fi adevărate iar nu 
male iar organizațiile de partid și cau. 
za partidului vor continua să se 
volte.

Tn proiectul noului Statut al Parti
dului Comunist chinez, prezentat de 
Comitetul Central, ce acordă q mare 
atenție problemei. înfăptuirii condu
cerii colective de partid și lărgirii de
mocrației interne de partid.

Den Siao-pin va da explicații amă
nunțite la acest proiect și de aceea, 
nu este nevoie ca să mă opresc asupra 
lui. Proiectul de Statut conține o se
rie de noi teze despre drepturile mem
brilor de partid și organizațiilor din 
verigile de jos. Proiectul prevede că 
membrul de partid are dreptul să ma
nifeste pe deplin inițiativa creatoare 
in muncă și, în caz de dezacord cu 
hotărîrea partidului, îndeplinind ne
condiționat această hotărîre, să ră- 
mînă la părerea sa și să o prezinte 
organelor conducătoare de partid. Pro
iectul stabilește că toate problemele cu 
caracter local și problemele care nece
sită o rezolvare din partea organiza
țiilor locale, trebuie să fie rezolvate 
de către acestea, pentru ca hotărîrile 
să corespundă condițiilor locale, tn 
afară de aceasta, proiectul prevede că 
în cazul cînd o organizație din veriga 
de ios consideră că hotărîrea organi
zației superioare nu, corespunde situa
ție de fapt din regiunea sau ramura 
respectivă, ea trebuie să ceară organi
zației superioare să schimbe hotărî
rea. Proiectul de Statut prevede de 
acemenea introducerea sistemului de 
reprezentare permanentă pentru con
gresele de partid de toate gradele — 
de la județ și mai sus — și stabi
lește convocarea sesiunilor congrese
lor odată pe an. Toate acestea luate 
laolaltă vor contribui neapărat la ridi
carea activității tuturor organizațiilor 
și membrilor de partid.

Desigur, lărgirea democrației interne 
de partid nu slăbește cîtuși de puțin, 
ci dimpotrivă, întărește centralismul 
de partid ; dezvoltarea inițiativei crea
toare a membrilor de partid, nu slă
bește cîtuși de puțin, ci dimpotrivă, 
întărește disciplina rîndurilor lui. Tn 
același timp, principiul conducerii co
lective în partidul nostru nu neagă de 
fel necesitatea răspunderii personale 
și a rofului importăm al conducători
lor , dimpotrivă, aceasta constituie o 
garanție a fepțului că’ conducătorul va 
putea să dea la iveală im deplină mă
sură in mod |us! șf cel mai eficace, 
rolul său -nersonal . ,F.ste știuț de toți

for-

dez-

1
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că conducătorul partidului nostru, tov. j 
Mao Tze-dun, are rolul de mare cir- | 
maci al revoluției noastre și se bu- i 
cură de un înalt prestigiu în inlegul I 
partid și în rîndurile întregului popor, , 
nu numai pentru faptul că el îmbina 
cu pricepere adevărul universal a-1 
marxism-leniniemului cu practica con
cretă a revoluției chineze, ci și pentru 
faptul că are o încredere nestiămutată 
în forțele și înțelepciunea maselor, 
este peniru „linia maselor” în munca 
de partid și apără ferm principiile de
mocrației de partid și ale conducerii 
colective.

Atitudinea justă față de tovarășii | 
care au săvirș.i greșeli constituie una 
din condițiile necesare ale conducerii 
juste a partidului.

A sancționa sever pe tovarășii care 
au săvîișil greșeli și a-i exclude chiar 
din partid — toate acestea se pot 
face foarte ușor. Or. dacă nu se re
zolvă problemele ideologice care au 
fost cauza comiterii greșelilor, sanc
ționarea severă nu numai că nu poale 
garanta partidul de repetarea greșe
lilor făcute anterior, ci poate duce 
chiar la greșeli și mai grave, lnce- 
pind cu anul 1927, in perioada cind 
în partidul nostru domina linia opor
tunistă de stingă, metoda „luptei as
pre” și a „loviturii necruțătoare” folo
sită în lupta internă de partid, nu a 
dus decît la aceea că in partid a de
venit imposibil să distingi adevărul 
de neadevăr. Viața de partid a devenit 
moartă. Forța vitală a partidului a 
avut de suferit, cauzei partidului i 
s-au adus prejudicii serioase.

După ce C.C. al partidului, tn frun
te cu tovarășul Mao Tze-dun. a în
dreptat greșelile făcute în baza liniei 
oportuniste a tovarășilor Van Min, 
Bo Gu și alții, s-a pus capăt formei 
nejuste a luptei interne de partid.

In lupta internă de partid esle nece
sar înainte de toate să se facă o 
strictă delimitare între problemele a 
ce este just și ce esle nejust fnlâun- 
trul partidului și între problemele pri
vitoare la contrarevoluționari, rene
gați și alți sabotori care s-au strecu
rat in rîndurile lui.

Față de elementele contrarevoluțio
nare. lepădături de clasă care desfă
șoară o activitate perseverentă de sci
ziune și de subminare înlăuntrul par
tidului și față de elementele incorigi
bile. descompuse din punct de vedere 
moral, care s-au strecurat în rîndurile 
partidului, partidul trebuie să adopte 
o poziție hoiărită și să-i izgonească 
din rîndurile sale. In rîndurile noa
stre au pătruns Intr-adevăr con'rare 
voluționari și alți sabotori. Noi am 
curățit partidul într-o anumită măsură 
de aceștia. Ne vom îndrepta și în vii
lor atenția spre a le bara calea și a 
scăpa de ei. Dar faptele arată că ase
menea elemente nu constituie deci: o 
minoritate infimă. După se partidul 
a început să îndrume puterea de stat. 
In partid au inceput să apară in'r-o 
rtarecare măsură mai des asemenea 
fenomene ca delapidări, încălcarea 
legilor și a disciplinei și descompu
nerea morală ; este necesar ca aseme
nea fenomene grave să fie curmate» 
cu hotărîre. Noi. am dus lupta de masă 
împotriva delapidărilor și a risipei, 
tmnotriva incălcării legilor și a disci
plinei. iar apoi am lichidat blocul an- 
tinărtin’c Gao Gan — Jao Su-ș-, care 
Încercase să acapareze prin complot 
conducerea în partid și in stat. Pe vii
tor noi trebuie să ducem în mod re
gulat lupta ideologică și să luăm mă
suri disciplinare împotriva fenomene 
lor de descompunere, să curăț.m sis
tematic partidul de elementele incori
gibile. descompuse.

Față de tovarășii Insă, care au să- 
vîrșit greșeli în muncă din cauza în
țelegerii nejuste a problemei, partidul 
ș-a călăuzit cu hotărîre și neabătut 
de principiul „a sancționa pentru tre
cut ca învățătură pentru viitor, a tra
ta pentru a salva bolnavul”' Drecum 
și de principiul „a ajuta la înțe'ege- 
rea problemelor ideologice și a obține 
unirea cu tovarășii”, punînd totodată 
accentul pe educația ideologică și 
neadmițînd sancționarea pripită. Este 
necesar ca bazîndu-ne pe fapte, în 
căutarea adevărului să criticăm păre
rile greșite ale acestor tovarăși și să 
analizăm cauzele greșelilor lor. Sco
pul acestui lucru este de a le ajuta 
și de a realiza unirea cu ei pe mai 
departe în vederea colaborării în 
muncă. Deși un tovarăș care a săvîr- 
șit o greșeală gravă în muncă trebuie 
să primească sancțiunea cuvenită sau 
să fie schimbat în muncă tn modul 
corespunzător, el trebuie totuși să fie 
ajutat tovărășește și cu răbdare ca 
să-și îndrepte greșeala în scopul rea
lizării unirii. In ultimă instanță, tova. 
rășului care a săvîrșit greșeala, nu
mai în cazul cînd greșeala săvîrșită de 
el poate fi corectată Tn rîndurile par
tidului și dacă el însuși dorește s-o 
îndrepte, trebuie să i se dea posibili
tatea s-o îndrepte, menținîndu-1 tn 
rîndurile partidului și nu trebuie să 
se facă abuz de drepturile organiza
ției și să se dea o pedeapsă ne
corespunzătoare greșelii. Și dim
potrivă. dacă greșelile cu caracter 
ideologic sînt corectate prin metode 
simple, grosolane, în acest caz nu nu
mai că nu se va reuși să fie rezolvate 
problemele ideologice, nu numai că 
greșelile pot fi repetate, ci în mod ine
vitabil se vor aduce prejudicii atmo
sferei relațiilor tovărășești în partid 
și simplele divergențe pot să se trans
forme chiar într-o sciziune organiza
torică.

Ridicînd pregătirea și conștiința 
marxist-leninîstă, intensificînd verifi
carea și studierea situației reale, lăr
gind democrația infernă de partid, îm
bunătățind situația în domeniul muncii 
organizatorice și folosind o atitudine 
justă față de greșelile în muncă, par
tidul va obține neapărat întărirea fer
mă a unirii și unității rîndurilor sale 
Unirea și unitatea partidului cores
pund fără îndoială nu numai propriilor 
lui interese, ci și intereselor întregii 
clase muncitoare și ale întregului po
por, deoarece partidul este sîrnburele 
conducător al întregii clase muncitoare 
și al maselor populare din țara noa 
stră.

Trebuie să unim trainic întregul 
partid, pentru ca la rîndul său să unim 
trainic întreaga clasă muncitoare și 
masele populare din întreaga tară. Iz
vorul tuturor forțelor noastre constă 
în aceea că noi știm să ne sprijinim 
cu fermitate pe forța clasei muncitoare 
și a maselor populare. In scopul con
struirii unui măreț stat socialist în 
țara noastră, trebuie să depunem 
eforturi maxime în întărirea continuă 
a coeziunii partidului cu masele.

Masele cele mai largi din țara noa
stră s-au organizat. Diferitele organi
zații de masă reprezintă cureaua de 
transmisie necesară care leagă parti
dul de mase. In afară de cooperativele 
sus menționate, organizate 
principalele organizații de 
sindicatele, organizațiile de 
de femei.

în prezent, organizațiile 
din țara noastră, care numără în rîn
durile lor 12 milioane de membri, au 
un rol important în construcția țării. 
Partidul trebuie să întărească condu
cerea sindicatelor și să ridice prin sin
dicate clasa muncitoare din țara noa
stră la nivelul unei clase organizate, 
conștiente și care dispune de cuno
ștințe tehnico-culturale, trebuie să 
unească strîns în jurul său masele 
largi ale muncitorilor. în construcția 
socialistă, organizațiile sindicale tre
buie ca, pe de o parte, prin metoda 
convingerii și educației cu ajutorul în
trecerii socialiste și a mișcării frunta
șilor în producție să antreneze masele 
largi ale muncitorilor la lup^a pentru 
ridicarea continuă a productivității 
muncii; pe de altă parte, ele trebuie 
să manifeste o mare grijă față de 
viața maselor și, relevînd rolul mase
lor în realizarea controlului, să ducă 
cu curaj lupta împotriva oricăror ma
nifestări de birocratism în întreprin
deri : împotriva încălcării legilor și a 
disciplinei, a știrbirii intereselor ma
selor, a indiferenței față de nevoile de 
zi cu zi. Tendințe spre încălcarea ori
căruia din cele două aspecte ale a- 
cestei sarcini, sînt greșite și trebuie 
să fie lichidate.

Intr-un viitor apropiat, Noua Uni
une Democratică a Tineretului din 
China, care numără în rîndurile sale 
20 milioane de membri, își va schimba 
denumirea în Uniunea Tineretului Co 
munist din China. Datorită eforturilor 
rodnice ale Uniunii Tineretului, în ul
timii ani crește neîncetat forța de șoc 
a socîalismu'iui, pe se^ma energicilor 
noștri tineri muncitori, funcțiQnari, 
țărani, lucrători tehnico-științifici și 
intelectuali, ei complectînd totodată în 
mod însemnat rîndurile partidului. 
Uniunea Tinerelului trebuie ca, sub 
conducerea partidului, să ducă cu și 
mai multă energie munca organizato
rică și ideologică în rîndurile mem
brilor Uniunii și ale maselor largi ale 
tineretului și să lichideze în munca 
sa o asemenea lipsă cînd unele orga
nizații ale Uniunii Tineretului nu 
acordă atenție aplicării metodelor de 
muncă care corespund specificului ti
neresc, și nu folosesc metode de con
vingere și de educare în scopul acti
vizării și dezvoltării inițiativei mase
lor largi de tineret.

Partidul nostru manifestă o grijă 
permanentă față de mișcarea pentru 
emanciparea femeilor și o sprijină 
ferm, considered eliberarea deplină a 
femeilor drept unul din țelurile orin- 
cipale ale cauzei noastre. Mase largi 
de femei din țara noastră ocupă un loc 
tot mai important în munca indu
strială și agricolă, precum și în nu
meroase alte profesiuni. Femeile care 
formează cadre de activiști cresc ra
pid în diferite sectoare. Partidul tre
buie să sprijine și pe viitor năzuința 
lor spre progres, să le acorde a tutor 
în

de țărani, 
masă sînt 
tineret și

sindicale

I

le

învingerea unor greutăți specifice,

Ședințele din
(Urmare din pag, l-a)

dele socialiste. Pe noi ne leagă multe 
lucruri. R. D. Germană și R. P. Chi
neză fac parte din același lagăr, sint 
unite prin legături de prietenie și co
laborare cu P.C.U.S. și cu Comitetul 
său Central leninist.

In istoria Germaniei, R D. Germană 
este prima republică a munci orilor 
și țăranilor. Ea este situată pe flan
cul de vest al lagărului demccra’ și 
de aceea îi revine o răspundere deo
sebit de mare. Trebuie oă dovedim su
perioritatea sistemului socialist în ca
drul undi întreceri pașnice, a 5pus W. 
Ulbricht Și o vom face. Chezășia a- 
cestui fapt sini entuziasmul în muncă 
al poporului și ajutorul țărilor fră
țești.

Militariștii vest-germani vor să res
tabilească Germania lascirtă. să-și in
staureze dominația in Europa. Interzi
cerea P. C. din Germania este un nou 
pas al autorităților de la Bonn care 
merg pe urmele lui Hitler. Sprijinind 
sistemul N.A.T.O., autoritățile vest- 
germane au mers atît de departe în- 
cît s-au situat alături de puterile occi
dentale împotriva Egiptului în pro
blema Canalului de Suez. Poporul 
german este Împotriva acestei poli-

PEKIN 18 (Agerpres). — China 
Nouă transmite: La 18 septembrie cel 
de-al 8-lea Congres al Partidului Co
munist Chinez și-a continuat lucră
rile în cea de-a 4-a zi. Ședința din It 
septembrie a început cu cuvîntarea 
lui Lin Te (Organizația de Partid din 
provincia Hebei).- care a vorbit despre 
problemele cooperativizării in agricul
tură. La tribună a urcăt apoi tov 
Jacques Duclos conducătorul delegației 
Partidului Comunist Francez, care a 
transmis congresului un salut din par
tea comuniștilor francezi.

După Duclos au rostit cuvîntări Iov, 
Mauro Scoccimaro, reprezentantul co
muniștilor italieni și tov. Vaclav Ko 
gepW, Conducătorul delegației Parti-

NASSER: Nu vom ceda
nici o parte din teritoriul Egiptului

de care se lovesc în muncă; să . 
acorde ajutor în ridicarea calificării 
lor profesionale; să îndrepte atit în- 
lăuntrul cît și în afara partidului con
cepțiile dăunătoare, care se maniiestă 
prin dispreț față de femeie și să acorde 
de asemenea atenție afirmării noii 
morale in societate Și în familie, care 
asigură egalitatea în drepturi ale fe
meilor cu bărbații și protecția mamei 
și copilului. Federația Femeilor Demo
crate din întreaga Chină, care a creat 
o rețea de organizații în întreaga țară, 
este organizația maselor largi de fe
mei. Partidul trebuie să se preocupe 
de această organizație, să-i acorde 
ajutor în muncă și prin ea să întă
rească legăturile partidului cu masele 
de femei.

In scopul întăririi legăturilor strîn- 
se ale partidului cu masele populare 
este necesar să intensificăm pe viitor 
munca noastră în rîndurile tuturor pă
turilor populației; in special, este ne
cesară educarea perseverentă a tutu
ror cadrelor de activiști și a tuturor 
membrilor de partid în spiritul slujirii 
fără preget a poporului. Principalele 
caracteristici ale unui bun membru de 
partid, ale unui bun conducător, con
stau în aceea că el cunoaște bine con
dițiile de trai și de muncă ale poporu
lui, are grijă de nevoile lui, înțelege 
gîndurile lui, este modest și harnic, 
împarte cu poporul bucuriile și neca
zurile, primește critica și controlul din 
partea poporului și nu se îngîmfează 
față de el; se sfătuiește mereu cu 
masele, care la rîndul lor, vin cu plă
cere să stea de vorbă deschis cu el. 
Dacă partidul nostru va fi alcătuit din 
asemenea comuniști, el va dispune 
întotdeauna de forțe nesecate și de 
neînvins.

Așa cum înlăuntrul țării ne bizuim 
pe sprijinul maselor populare, pe a- 
rena internațională ne bizuim pe spri
jinul proletariatului și al popoarelor 
din toate țările. Fără marea solidari
tate a proletariatului din toate țările 
și fără spri'inul forțelor revoluționare 
internaționale, este imtxosibilă victoria 
socialismului in țara noastră, iar 
dacă victoria este cucerită, va fi im
posibil să o consolidăm fără aceasta.

Trebuie să întărim și pe viitor soli
daritatea frățească cu partidele comu
niste și muncitorești din toate țările; 
in afară de aceasta es!e necesar să 
continuăm studierea experienței Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice 
și partidelor comuniste ale altor țări 
în ce privește revoluția și construcții. 
Trebuie să avem o atitudine plină de 
dragoste și modestie față de oricare 
dintre partidele frățești, trebuie să 
luptăm cu hotărîre împotriva oricăror 
manifestări ale devierilor primejdioase 
ale șovinismului de mare putere și 
ale naționalismului burghez.

Revoluția chineză constituie o parte 
a revoluției proletare internaționale. 
Toate succesele noastre cuprind și 
succesele luptei clasei muncitoare și a 
poporului muncitor din diferite țări; 
Comitetul Central al Partidului Co 
munist Chinez transmite sincere mul 
țiimiri și un salut partidelor frățești 
din toate țările și, prin ele, clasei 
muncitoare și poporului muncitor din 
toate țările, și le asigură că vom fi 
întotdeauna solidari cu ele.

Fie ca toți membrii partidului no
stru să fie întotdeauna uniți ca un 
monolit! Vom fi uniți cu masele popu
lare din țara noastră, cu clasa munci
toare din toate țările și cu popoarele 
din întreaga lume! Măreața noastră 
cauză a socialismului va învinge nea
părat ; nu există forțe în lume care să 
poată împiedica victoria noastră I

(Raportul tovarășului Liu Șao-ți a 
fost întrerupt în repetate rinduri 
aplauze furtunoase, prelungite).

LONDRA 18 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat unui corespondent al 
agenției „Press Trust of India” 
Nasser, președintele Republicii Egipt, 
a declarat că Egiptul este gata să 
respingă orice agresiune de oriunde ar 
veni ea. Președintele Nasser a subli
niat că Egiptul nu are nici un iei de 
planuri agresive, dar dacă el va fi 
atacat Egiptul dispune de forțe sufi
ciente pentru a respinge acest atac.

In continuare, președintele Nasser a 
spus că puterile occidentale sînt mai 
curînd îngrijorate de prestigiul lor în 
lumea arabă decît de soarta Canalului 
de Suez. Puterile occidentale, a arătat 
Nasser, cred că dacă vor pierde lupta 
pentru Canalul de Suez ele s-ar putea 
vedea înlăturate în general din lumea 
arabă. „Iată ce le îngrijorează cel mai 
mult”. „Cred, a spus el în continuare, 
că actuala criză legată de problema 
Canalului de Suez a unit mai mult

ca oricînd lumea arabă, și Occidentul 
a început să resimtă acest lucru”.

Vorbind despre perspectivele rezol
vării problemei Canalului de Suez, 
președintele Nasser a subliniat: „Ca
nalul de Suez aparține Egiptului și 
nu vom ceda nici o parte din terito
riul Egiptului. Nu vom permite de ase
menea „organizației statelor ce folo
sesc Canalul de Suez” organizație 
propusă de Occident, să acționeze pe 
Canalul de Suez. Noi, egiptenii, vom 
administra în mod efectiv canalul și 
dacă, în ciuda aceslui fapt, această 
organizație va pătrunde cu forța pe 
Canalul de Suez aceasta va însemna o 
agresiune și o vom trata ca atare”.

In continuare, Nasser a declarat că 
blocarea conturilor egiptene în lire 
sterline de către puterile occidentale 
trebuie „să deschidă ochii țărilor din 
Asia și Africa”, care intenționează 
„să se elibereze de sub dependența 
economică a Occidentului”.

Egiptul poate conduce singur 
Canalul de Suez

CAIRO 18 (Agerpres). — Președin
tele Administrației egiptene a Canalu
lui de Suez a făcut la 16 septembrie 
o declarație în legătură cu modul cum 
a funcționat Canalul de Suez la 15 
septembrie — prima zi după plecarea 
piloților străini, angajați de fosta 
Companie a Canalului de Suez. 
„Piloții egipteni, a declarat Hclmy 
Badaui. au depus toate eforturile pen
tru ca operațiunile pe Canalul de

Suez să se desfășoare normal. Efortu
rile lor au fost încununate de suc
ces".

„Poporul egiptean, a declarat el, 
este mîndru de această realizare. Pa
tria noastră își va aminti întotdeauna 
de fapta piloților egipteni". Tn ciuda 
plecării funcționarilor străini, a de
clarat Badaui. am dovedit că putem 
conduce Canalul de Suez.

O notă a guvernului egiptean 
adresată Consiliului de Securitate

CAIRO 18 (Agerpres). — Agenția , 
MEN anunță că la 17 septembrie 
Omar Liutfi, reprezentantul perma
nent al Egiptului la O.N.U., a remis 
președintelui Consiliului de Securitate 
al O.N.U. Nota guvernului Egiptului 
referitoare la situația care s-a creat

după naționalizarea Companiei Ca
nalului de Suez. Tn notă se spune că 
acțiunile guvernelor Franței și Angliei 
creează o primejdie serioasă pentru 
pacea și securitatea generală și con
stituie cea mai serioasă încălcare a 
Cartei O.N.U.

Sesiunea extraordinară a Comitetului politic 
al Ligii țărilor arabe

CAIRO 18 (Agerpres). , — TASS 
transmite: La 17 septembrie s-a des
chis la Cairo sesiunea extraordinară 
a Comitetului politic al Ligii țărilor 
arabe, convocată pentru examinarea 
situației create în legătură cu acțiu 
nile puterilor occidentale, drept răs
puns la naționalizarea Companiei Ca
nalului de Suez de către Egipt

După terminarea conferinței. Abdel 
Halele Hasuna secretarul general al 
Ligii, a declarat reprezentanților pre

DECLARAȚIA
WASHINGTON 18 "(Agerpres). — 

TASS transmite: înainte de a pleca 
la Londra pentru a participa la con
ferința convocată de S.U.A., Anglia și 
Franța referitoare la crearea „asocia
ției, țărilor care folosesc Canalul de 
Suez", secretarul de stat al S.U.A., 
Dulles, a avut o consfătuire la Casa 
Albă cu președintele Eisenhower. După 
consfătuire Dulles a făcut 0 declarație 
reprezentanților presei în care a în
cercat să justifice poziția adoptată de 
S.U.A. în problema Suezului și măsu
rile dp presiune economică asupra 
Egiptului planor a te de Washington

Dulles a afirmat că S.U.A. „caută 
mijloace pașnice" pentru asigurarea

sei că Comitetul Politic a ascultat de
clarația făcută lui Fawzi, ministrul de 
Externe al Egiptului privitoare la eve
nimentele legate de problema Canalu
lui de Suez, care au survenit după 
ultima sesiune a comitetului.

Membrilor delegației li s-a remis ra
portul secretariatului țărilor arabe in
titulat „Atitudinea unor puteri occi
dentale față de hotărîrea Egiptului de 
a naționaliza Compania Canalului de 
Suez și poziția țărilor arabe".

LUI DULLES
îndeplinirii de către Canalul de Suez 
a misiunii care i-a fost încredințată 
prin convenția din 1888.

Potrivit color afirmate de Dulles, 
„asociația” propusă d? S.U.A. n-ar 
contrazice prevederile convenției inter, 
naționale din anul 1888. Dulles a sus
ținut în continuare că S.U.A. „nu în
cearcă să organizeze vre-un boicot al 
Canalului”. El a declarat totuși că pla
nurile dP_ a ocoli Canalul pe care le 
elaborează în nrezent S.U.A. ar fi dic
tate numai de dorința de a asigura 
aprovizionarea neîntreruptă a Furonei 
ocriden'ale cu petrol in cazul cînd 
„tranzitul prin Canal ar fi imposibil 
sau redus”.

In legă’ueă cu tratativele 
so vieto-ța po neze

de

17 septembrie
tici. El este pentru pace. El este peniru 
reunificarea pașnică a țării sale. El 
nu eete izolat în lupta pe care o duce. 
De partea lui sînt: Uniunea Sovie
tică, China și țările de democrație 
populară.

In încheiere, Ulbricht a dat citire 
salutului adreșa! de C.C. a! Partidu
lui Socialist-Unit din G'rmania, Con
gresului al VIil-lea al Partidului Co
munist Chinez.

A luat apoi cuvîntul șeful delega
ției Partidului Muncitoresc Romîn, 
Gh. Gheorghiu-Dej.

Tn ședința din 17 septembrie la dez
bateri au luat cuvîntul Li Din-țiuan 
(organizația de partid din provincia 
Sîciuan) Van Ciji-cijun (organizația 
de partid din provincia Hubei), Cen 
Pin-sian (organizația de partid din 
Șanhai și alți delegați. Ei au apro
bat cu toții activitatea Comitetului 
Central al P-C. 
care se referă 
și au sprijinit 
prezentate de
Den Siao-pin și Ciu En-lai.

. Cei care au luat cuvîntul au 
rat că organizațiile locale de 
sînt ferm hotărîte să îndeplinească
toate sarcinile traeate de Partidul Co
munist Chinez.

TOKIO 18 (Agerpres) — După cum 
a anunțat postul de radio Tokio, cabi 
netul de miniștri al Japoniei a hotă 
rit la 18 septembrie să trimeată la 
Moscova pe Siuniți Mațumoto. pentru 
consultări cu guvernul sovietic in le 
gătură cu apropiata vizită in Uniunea 
Sovietică a primului ministru Hatoia

> ma în scopul încheierii tratativelor 
lapono-sovietice

Mațumoto care a luat parte la tra
tativele japono sovietice de la Londra 
in calitate de reprezentant plenipoten
țiar al Japoniei, va pleca in Uniunea 
Sovietică la 20 septembrie.
-ț-

Chinez în perioada la 
raportul de activitate 
întru totul rapoartele 
tovarășii LiU Șao-ți,

asigu- 
partid

a din 18 septembrie
dului Comunist din Cehoslovacia 
După aceea tov. Pin De-huai, a rostit 
o cdvintare consacrată problemelor a- 
părării. Apoi au salutat congresul: to
varășii ., Enver Hodja — din partea 
Partidului Muncii din Albania, D 
Damba — din partea Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, Anton 
lugov — din partea Partidului Comu 
nist din Bulgaria și lanos Kadar - 
din partea Partidului celor ce mun
cesc din Ungaria.

După pauză primul a luat cuvîntul 
Bo l-bo.

Ședința s-a încheiat cu cuvîntarea 
lui Siao. Huei-na, conducătoarea orga
nizației dijt Uhan a .Federației demo
crate a femeilor'din întreaga Chină.

t
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BELGRAD. — După cum anunță 
agenția Tanjug, la 18 septembrie pre
ședintele Republicii Indonezia. Su
karno și persoanele caie îl însoțesc a’J 
părăsit Belgradul, plecînd în Austria 
intr-o vizită neoficială.

LONDRA. — La 18 septembrie a 
sosit la Londra secretarul de stat al 
S.U.A., Dulles și ministrul afacerilor 
externe al Franței, Pineau.

MOSCOVA. — Ca urmare a tratati
velor care s-au desfășurat într-o at
mosferă de. înțelegere prietenească și 
colaborare concretă, la 15 septembrie 
a.c. a fost semnat la Djakarta un a- 
cord general de colaborare economică 
și tehnică între Uniunea Sovietică și 
Republica Indonezia.

BONN. — Agenția D.P.A anunță 
că la 17 septembrie au sosii într-o 
vizită oficială de cinci zile la Bonn 
regele Paul și regina Friderika ai 
Greciei.

BELGRAD. — In seara zilei de 14 
septembrie s-a înapoiat la Belgrad de
legația sindicală iugoslavă care a vi
zitat Romînia.

BRUXELLES. — La 13 septembrie 
a.c., sub auspiciile Asociației de prie
tenie Belgia-Romînia a avut loc la 
Casa scriitorilor belgieni din Bruxelles 
o reuniune în cadrul căreia au fost 
prezentați poeții romîni Demostene Bo. 
tez și Eugen Jebeleanu, care au luat 
parte la cea de-a Ill-a Bienală Inter
națională de poezie de la Knokke.

BELGRAD. — Delegația parlamen
tară bulgară, care urmează să soseas
că la Belgrad la 22 septembrie, va fi 
condusă de Todor Jivkov, membru al 
Prezidiului Adunării Populare a R.P 
Bulgaria și prim-secretar al CC. al 
Partidului Comunist din Bulgaria. De
legația este formată dip 15 membri și 
va vizita Jugoslavia timp de 18 zile.

Campionatul ciclist 
de mare fond al R. P. R.

Etapa a 9-a a campionatului ciclist 
de mare fond desfășurată marți de la 
Arad la Oradea (117 km.) pe drum 
neasfaltat s-a terminat cu victoria tî- 
nărului dinamovist din Orașul Stalin. 
R. Klein.

Clasamentul general individual: 1. 
C. Dumitrescu (CC.A.) 401116’17” ; 2. 
G Moiceanu (Dinamo) la 4’36” ; 3. N 
Maxim (Dinamo) la 6’37”: 4. C. $an 
dru (Flamura Roșie) la 7’01”; 5. P. 
Gane (Energia) la 16’36”

SPECTACOLE
CINEMATOGRAFE: Patria, Bucu

rești, Grădina Progresul, Gh. Doja, 
Alex. Sahia, Moșilor: Marile Manevre: 
Magheru, Elena Pave1. T. Vladimires- 
cu: Unde nu zboară vulturii; Repu
blica: Tosca, Ulm colorat pe ecran lai. 
Comp!.: 20 minute sub apa mării: Fi- 
limon Sirbu, V. Alecsandri, înfrățirea, 
Doina, 1 Mai, Libertății: Dansează, 
mică doamnă 1; I. C. Frimu, Miorița. 
Volga, N. Bălcescu : Micul lust'agiu : 
Lumina : Roșu și Negru (seria a Il-a); 
Central. Olga Bancic : Othello ; Vic
toria : Roșu și Negru (seria a l-a)'. 
Tineretului : Drum insingera'. ; Maxim 
Gorki : Un ciclu de filme în sprii'nul 
părinților, în vederea educării copiilor;

l Timpuri Noi: Vizita președintelui 
R.P.F. Iugoslavia, fosip Broz Tito tn 
U.R.S.S., Darul deșertului ; Alex. Po
pov ; Aure! Vlaicu: Voci de ori: ă- 
vară ; Grivița : tnfideieie: 8 Martîe : 

i Drum periculos; Vasile Roaita, Mun- 
i ce : Ganga ; Cultural: Fum in pădure 

și Maeștrii baletului gruzin, Unirea:
i Prințesa Mary ; Constantin David : 

Contele de Mon'e Crislo (seria j H-al, 
Carpa'i: Umbre în port : Arta: Mandy.

[ 23 August: Reprezentație de gală ; 
| Ilie Pințilie, Popular: tartă-mă ; M. 
' Eminescu : Semne particulare: 8 Mai:

Miine va fi prea tîrziu; Coșbuc : O 
' călătorie în epoca preistorică.
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