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Strîns uniți în jurul partidului și gu
vernului sa luptam pentru continua în
tărire a regimului democrat-popular*  
pentru consolidarea cuceririlor revolu
ționare ale poporului nostru!

*) Articol de fond din „Scînteda" nr. 3476
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Pe drumul glorios al construirii socialismului* ’ Noi succese
Întregul nostru popor, unit cu trup și su

flet in jurul partidului clasei muncitoare, a 
salutat deschiderea Congresului partidului 
ca un important eveniment al vieții saie 
proprii. Poporul romîn a primit, cu bucuria 
și mîndria îndreptățită de a se ști făurito
rul tuturor victoriilor obținute, Raportul de 
activitate al C.C. al P.M.R. expus la Con
gres de primul secretar al Comitetului Cen
tral al partidului, tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej. In acest document este înfățișai ta
bloul măreț și insuflețitor al realizărilor do- 
bindite de oamenii muncii prin munca lor 
harnică și entuziastă sub conducerea parti
dului ; Raportul de activitate al C.C. oglin
dește marile prefaceri înnoitoare care au 
avut loc în țara noastră — și totodată sar
cinile de viitor și perspectivele luminoase de 
progres și bună stare spre care ne îndreptăm.

In perioada pe care o străbate poporal 
nostru, în viața sa au avut loc schimbări 
adînci, a căror esență constă în instaurarea 
noii puteri de către masele populare con
duse de partid. Regimul democrat-popular 
este opera poporului — adevăratul făuritor 
al istoriei — și cea mai de pre! cucerire a 
sa. Partidul ne învață că este una din sar
cinile de căpetenie ale întregului popor, în
tărirea statului democrat-popular și a teme
liei sale de nezdruncinat — alianța clasei 
muncitoare cu țărănimea muncitoare sub 
conducerea clasei muncitoare.

Cucerirea puterii înseamnă numai începu
tul revoluției — și ea trebuie întregită prin 
crearea unei baze economice corespunzătoare, 
a unei economii socialiste. Și, dacă la Con
gresul de unificare din 1948, principalele 
poziții din economia țării noastre se mai 
aflau în miinile capitaliștilor din țară și de 

k peste holare, astăzi, de Ia tribuna celui de-al 
IJ-lea Congres al P.M.R,, Raportul de acti
vitate al C.C. a arătat că sectorul socialist 
reprezintă în industrie aproape ÎOOo/o, în 
transporturi peste 9O&/o, în sistemul ban- 
caro-financiar și de asigurări 100»/0, în co
merțul exterior 10Oa/o, în comerțul intern 
pesie 8Oo/o, în agricultură se dezvoltă con
tinuu. Sub conducerea partidului poporul a 
obținut succese hotărîtoare în construirea 
bazei economice a socialismului.

Sint cinci ani de cînd partidul a pus îna
intea oamenilor muncii, ca program econo
mic al partidului, asemenea obiective mă
rețe ca înfăptuirea primului plan cincinal 
și a planului de electrificare. Acum, Ra
portul de activitate al C.C. a comunicat Con
gresului și întregului popor că oamenii mun
cii, învingînd cu eroism mari greutăți, în- 
vățînd ei înșiși în toiul construcției și apă- 
rînd de dușmani ceea ce clădeau, au îndepli
nit cele mai importante sarcini puse de 
primul plan cincinal și, in numeroase punc
te, le-au depășit — obiectivele principale din 
această perioadă ale planului de electrifi
care fiind și ele indepiinite, iar, în unele 
prevederi, depășite. Aceste succese sînt in
disolubil legate de sprijinul frățesc acordat 
de poporul sovietic, sînt roade ale relațiilor 
de intr-ajutorare tovărășească dintre țările 
lagărului socialist

Producția industrială a întrecut de 2,9 
cri nivelul anului 1938 și de 3,4 ori pe 
acela din 1948. S-au construit și lărgit sute 
de noi întreprinderi industriale, au fost 
create noi ramuri ale industriei — industria 
constructoare de utilaj petrolifer, minier, 
energetic, de tractoare și mașini agricole, 
noi sectoare ale industriei chimice, extrac
ția de minereu de uraniu și altele. Din va- 

■ loarea totală de peste 25 miliarde lei a 
utilajelor cu care a fost înzestrată econo
mia națională în acești ani, industria ro- 
mînească constructoare de mașini a asigurat 
peste fiOo/o.

Am întrecut considerabil nivelul anului 
1938 la asemenea ramuri ale industriei grele 
ca energia electrică, producția de oțel, căr
bune. Industria petroliferă a ajuns la o 
producție de 10.575.090 tone; am întrecut 
cu aproape 2 milioane tone cea mai înaltă 
producție de țiței a vechii Rominii și tereni- 
năm cincinalul cu rezerve de petrol mult 
mai mari decît cele cunoscute in 1950. Au 
intrat in funcțiune 20 de noi entrale elec
trice, puterea disponibilă a fost dublată, in
dustria electrotehnică, creată și dezvoltată 
de regimul democrat-popular a devenit o 
puternică ramură a industriei grele. Cauza 
electrificării a devenit cauza scumpă a po
porului — iar succesele ei reprezintă unul 
din marile merite ale partidului, inițiatorul 
acestei opere mărețe.

Pe baza politicii juste a partidului de dez
voltare cu precădere a industriei grele, au 
putut fi obținute succese însemnate în ridi
carea producției bunurilor de consum ; față 
de nivelul anului 1938 am ajuns la o pro
ducție textilă de 282o/o, uleiuri comestibile 
2790/b, zahăr 142»/o, preparate și conserve de 
carne 461»/0. Totuși, nivelul producției indus
triei ușoare și alimentare este încă insufi
cient față de cerințele crescînde ale popu
lației.

Sprijinindu-se pe creșterea bazei tehnico- 
materiale a agriculturii și a sectorului so
cialist, țărănimea muncitoare a obținut suc
cese importante. In primul cincinal produc
ția agricolă a depășit în ansamblu nivelul 
anului 1938 — considerat drept cel mai bun 
an agricol din vechea Romînie — întrecînd 
cu peste 3 milioane tone prevederile cincina
lului la cereale panificabile și porumb la 
un loc.

Ca urmare a dezvoltării economiei, venitul 
național a sporit de peste 2,5 ori față de 
1948. Salariul real al muncitorilor a crescut 
în 1955 cu 28’/o față de 1950; consumul fa
miliilor de muncitori a crescut simțitor la 
alimente de bază. Anual se dau în folosința 
oamenilor muncii mii de apartamente, sta
tul cheltuiește mari fonduri bănești pentru 
învățămîntul, odihna, îngrijirea sănătății ce
lor ce muncesc. S-a schimbat -considerabil 
în bine viața țărănimii muncitoare care este 
stăpînă pe pămîntu! pe care-1 muncește și 
primește un ajutor puternic din partea sta
tului pentru mărirea producției și ridicarea 
nivelului de trai.

Toate aceste succese însuflețîtoare sînt o 
dovadă vie a capacităților creatoare ale po
porului, însutite și înmiite prin conducerea 
sa de către partid. Ele constituie o cheză
șie a faptului că noile sarcini puse de 
partid vor fi cu cinste îndeplinite.

La Congres, Raportul de activitate al C.C. 
al partidului a desfășurat înaintea întregu
lui popor perspectivele mărețe ale unor noi 
și însemnate progrese pe calea înfloririi (ă- 
rii și făuririi bunei stări a poporului în 
anii celui de-al II-!ea plan cincinal de dez
voltare a economiei naționale.

Sarcina fundamentală a celui de-al Il-iea 
plan cincinal constă în făurirea economiei 
socialiste unitare, în care, pe baza dezvol
tării continue a industriei socialiste, să se 
realizeze transformarea socialistă a agricul
turii, încit in anul 1960 sectorul socialist 
din agricultură să fie preponderent ca su
prafață și ca producție-marfă.

Asigurindu-se prioritatea dezvoltării in
dustriei grele, în special a ramurilor cu 
baza de materii prime în țară, Romînia va 
face noi și mari pași pe calea industrializă
rii. Producția globală industrială va crește 
cu 6O-65°/o, din care producția mijloacelor 
de producție cu 70-75®/e, iar a bunurilor de 
consum cu 50-55°/o-

In industria siderurgică, a cărei creștere 
rapidă este o condiție esențială pentru dez

voltarea construcției noastre economice, tre
buie să ajungem în 1960 la o producție de 
fontă de 2 ori mai mare și de oțel de 2-2,2 
ori mai mare față de 1955. lin mare avînt 
va lua industria chimică. Țara noastră dis
pune de mari bogății pentru dezvoltarea a- 
cestei industrii — din prelucrarea chimică 
a gazelor de rafinărie și a altor produse 
petrolifere, a gazului metan, stufului, pu
tem să obținem și vom obține în anii nou
lui cincinal produse atît pentru necesitățile 
industriei, cît și pentru îmbunătățirea și în
frumusețarea traiului.

Raportul de activitate pune în fața petro
liștilor sarcina de a spori cu 28»/0 producția 
de țiței; minerii trebuie să lichideze rămî- 
nerea în urmă a industriei carbonifere și să 
ajungă în 1960 la o producție de 11-11,6 mi
lioane tone cărbune. In 1960 trebuie să a- 
jungem la o producție de energie electrică 
de 8 miliarde kw, în loc de 7 miliarde cît 
se prevăzuse în planul de electrificare. Va 
fi mult lărgită industria minereului de ura
niu, bogăție uriașă a țării noastre, baza dez
voltării în viitor a producției de energie 
nucleară.

Se vor dezvolta mai departe industria 
ușoară și alimentară. In 1960 vom ajunge 
la o producție de textile cu circa 45»/0 mai 
mare decît in 1955, încălțăminte — cu circa 
459/0, carne — cu 65“/0, pește — cu 40- 
45°/o; la unt producția va fi de 2 ori mai 
mare, paste făinoase cu 75«/o, la zahăr de 
2,2 ori, la articole de menaj de 2 ori.

Raportul de activitate al C.C. arată că 
anii celui de-al doilea cincinal trebuie să 
fie ani de ridicare calitativă a industriei so
cialiste, o covîrșitoare însemnătate avînd 
sporirea productivității muncii și reducerea 
prețului de cost al producției. Nu ne pu
tem împăca cu situația nesatisfăcătoare e- 
xistentă în domeniul productivității muncii, 
care a crescut în primul cincinal numai cu 
47,7»/0, in loc de 75»/c cît era prevăzut, cu 
faptul că într-o serie de ramuri ale indus
triei n-a fost realizată sarcina reducerii pre
țului de cost, cu lipsurile existente în do
meniul calității nnor produse. Dacă toate ra
murile industriei și-ar fi îndeplinit sarci
nile cincinalului în creșterea productivității 
muncii și reducerea prețului de cost, nivelul 
de trai ar fi crescut mai mult și ar fi atins 
în întregime prevederile pentru 1955.

In anii cehii de-al doilea cincinal trebide 
să ajungem la o creștere a productivității 
muncii de 45-50a/0 față de 1955 și o mic
șorare a prețului de cost cu cel puțin 20«/6 
în construcții și cu cel puțin 15-2O»/o în ce
lelalte ramuri ale industriei. Pentru aceasta, 
trebuie în primul rînd să luptăm pentru ri
dicarea nivelului tehnic, pentru introduce
rea sistematică și perseverentă a tehnicii 
celei mai moderne și a tehnologiei înaintate, 
pentru mecanizarea complexă și automatiza
rea proceselor de producție în principalele 
întreprinderi, pentru dezvoltarea producției 
în serie prin specializarea și cooperarea în
treprinderilor. Industria noastră construc
toare de mașini trebuie să producă agre
gate și utilaje la nivelul tipurilor celor mai 
perfecționate pe scară mondială, iar mun
citorii din toate întreprinderile, din toate 
ramurile industriei, să asigure o folosire, 
maximă a mașinilor, pe baza aplicării me
todelor înaintate, ridicării calificării, îmbu
nătățirii aprovizionării tehnice.

O deosebită însemnătate acordă Raportul 
de activitate problemelor transformării so
cialiste a agriculturii în anii celui de-al 
doilea cincinal.

Rezultatele obținute în transformarea so
cialistă a agriculturii, faptul că numărul gos
podăriilor colective și întovărășirilor a cres
cut la 6.325, iar al asociațiilor simple la

(Continuare în pag. 4-a£
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Entuziasmați de succesele pe care 
oamenii muncii de pe întreg cu
prinsul patriei noastre le-au ra
portat partidului în cinstea celui 
de-al II-lea Congres, furnaliștii, 
oțelarii, laminatorii, cocsarii și cei
lalți muncitori, tehnicieni și ingi
neri din Combinatul siderurgic 
„Gh. Gheorghiu-Dej“ din Hune
doara și din alte întreprinderi din 
raion, manifestă un elan nestăvi
lit în obținerea celor mai ridicați 
indici de producție.

V lCi c c c c c c l c c, c c l l r
LA OȚEIjĂRIE

Dragostea și aidiînoa recxiinaștiiniță pe 
care oțelariii hiunedoreni o poartă ponbi- 
cluihtii nostru, este exprimată și prin to
nele de oțel pe care ei le dau în fie
care zi peste plan. In zilele Congresului, 
etanrjfl muncii a crescut fără întrerupere. 
La oțeilăria specială diin combinat, echi
pele do oțelari înserau noi victorii. In 
ziua deschiderii Congresului pantiduluii 
nostru, producția de oțel a crescut față 
de cea ptanificaită cu 54 la suită, în ztoa 
de 24 decembrie cu peste 51 la sută, iair 
în ziua de 25 decembrie cu 58 la ststă. 
Elanul de care sînt cuprinși acești har
nici oțelari, a făcut ca în primele 3 zile 
ele Congresului, echipa condusă de Juma 
Florian să întreacă planul cu 68,3 la sută.

Cu aceiași amploare se desfășoară în
trecerea și la cuptoarele Martin. Oțelarii 
conduși de Stanciiu Aurel, în prima zi a 
Congresului partidului, și-au depășit sar
cinile de plan cu peste 37 la suită. în
trecerea din ziua de 25 decembrie a fost 
cîștdgată de brigada lud Costache Vasale, 
care a smuls cuptorului cu 39 la sută 
mai mult oțel peste plan.

LA LAMINOARE
Luipta pentru o înaltă productivitate se 

desfășoară cu intensitate. Din mișcările 
iuți, precise și pline de atenție ale iamd- 
na tarilor, din deplasările ritmice ale ma- 
oaraletor ce tinansportă spre valțuri lin
gourile înroșite se desprinde miai muîit 
ca ori cînd, imaginea vie a luptei pen
tru o producție sporită.

...23 decembrie: planul sectorului a 
fost îndeplinit în proporție de 106,97 la 
sută, fruntași se situează schimbul mai
strului comunist Andreșescu Gheorghe, cu 
o depășire a plianului de 19,53 la sută, 
urmat de schimbul lui Constantin Pe
tru, care și-a întrecut ptanul cu 11,620/0.

...24 decembrie: în frunte a trecut 
schimbul condus de Trifu loan cu o rea
lizare a planului de 120,93 la sută, în 
timp ce schimbul lui Constantin Petru, 
deși a obținut un indice de depășirea 
planului de 13,95 la sultă a rămas pe 
locuil 2;

...25 decembrie ■ realizarea planului pe 
sector este exprimat de cifra 108-52 la 
sută, iar schimbul] comunistului Constan
tin Petru a trecut de acum în frunte, în 
urma depășirii pianului cu 16,27 la suita.

LA COCSERIE
Acum, în perioada desfășurării lucră- 

riilor Congresului al II-lea al P.M.R., în
trecerea ce sa desfășoară între cele 3 
schimburi de cocsuri, are ca scop crește
rea numărului de șatrje și ridicarea ca
lității cocsului. Ca urmare acestei lucru, 
numai în ziua de 23 decembrie s—au ela
borat 39 șarje, din care 14 au fost pro
duse de schimbul maistrului Vasiu Gheor- 
ghe. Odată cu aceasta, a crescut sim
țitor și calitatea cocsului, iar rezistența 
mecanică a fost ridicată cu oca. 30 la 
sută față de rezultatele obținute în ulti
ma vreme.



Congresul al II-Iea al Partidului Muncitoresc Romîn
ȘEDINȚA DIN DIMINEAȚA ZILEI DE 25 DECEMBRIE

Lucrările celui de-al Il-lea Congres al 
P.M.R. au continuat în ziua de 25 de
cembrie.

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

Se continuă discuțiile asupra Raportu
lui de activitate al C.C. al P.M.R. și asu
pra Raportului Comisiei Centrale de Re
vizie.

Ia cwîntul tov. Ștefan Voitec, care 
arată că unificarea politică, ideologică și 
organizatorică a clasei muncitoare în ca
drul Partidului Muncitoresc Romîn, u- 
nificare înfăptuită pe temelia marxism
leninism ului, a constituit un eveniment 
hotărîtor în viața politică a țării. „Cu 
adâncă mulțumire și îndreptățită mân
drie — a spus vorbitorul — putem con
stata că sarcinile trasate de Congresul 
din februarie 1948 au fost realizate cu 
succes și că datoria, subliniată de tova
rășul Gh. Gheorghiu-Dej la Congresul 
de unificare din 1948 — de a consolida 
unitatea organică a rândurilor partidu
lui nostru și a o păzi ca ochii din cap 
■— a fost îndeplinită întocmai.

Vorbitorul se ocupă pe larg de pro
blemele circulației mărfurilor. El relevă 
dezvoltarea continuă în anii cincinalului 
a comerțului socialist și subliniază ne
cesitatea întăririi luptei împotriva unor 
lipsuri ce frânează încă dezvoltarea a- 
cestul sectar economic. Aceste lipsuri 
provin din nestudierea cererilor de con
sum ale unităților comerciale și ale popu
lației, calitatea nesatisfăcătoare a unor 
mărfuri de larg consum, cheltuieli exa
gerate de circulație. Vorbitorul arată im
portanța ridicării nivelului de calificare 
a cadrelor ce muncesc în comerț, a luptei 
permanente împotriva fraudelor.

Tov. Victoria Ștefan, delegată a or
ganizației regionale de partid Bacău, a 
înfățișat, marile transformări petrecute în 
anii tintinalul-jit în situația învățământu
lui din regiune. Subliniind contribuția 
învățătorilor la educarea și instruirea e- 
levilor, la lichidarea analfabetismului și 
combaterea misticismului, vorbitoarea a 
arătat necesitatea înlăturării unor lip
suri oare mai dăinuie în activitatea ca
drelor didactice.

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

Tov. academician profesor dr. C. I. 
Parhon, președintele de onoare al Acade
miei R.P.R., a vorbit despre avântul 
științific în țara noastră, despre marea 
sete de cultură a poporului

Subliniind însemnătatea hotărâtoare pe 
care o are însușirea profundă a concep
ției materialist-diatectice pentru succesul 
cercetărilor științifice, vorbitorul a mul
țumit partidului pentru că acordă per
manent oamenilor de știință nu numai 
condiții de lucru minunate ci și îndru
marea teoretică.

Tov. Mihai Dai ea prezintă Raportul 
Comisiei de validare. Congresul aprobă 
în unanimitate Raportul Comisiei de 
validare.

In continuare. Congresul alege o co
misie pentru examinarea unor apeluri 
adresate Congresului cerând revizuirea 
unor sancțiuni de partid.

Primit cu vii aplauze, ia cuvântul tov. 
Miron Constantinescu.

Vorbitorul a subliniat marea însemnă
tate a caracterizărilor, cuprinse în Ra
portul de activitate al C.C. asupra dez
voltării politice și economice a țării 
noastre. In prima parte a cuvântării sale, 
vorbitorul a arătat însemnătatea deose
bită șă perspectivele dezvoltării indus
triei chimice; petrolifere și energetice, în 
cursul celui de-a>I II-lea plan cincinal. 
Apoi tovarășul Miron Constantinescu s-a 
ocupat pe larg de unele probleme ale 
revoluției culturale din țara noastră.

In continuare, tovarășul Miron Con
stantinescu s-a ocupat de problemele 
creației literare și artistice, de probleme

le arhitecturii, ale culturii de masă și 
ale muncii științifice.

Arta adevărată — a spus vorbitorul 
— oglindește ceea ce este tipic în via
ță, înfățișează realitatea în mișcare, în 
dezvoltarea sa revoluționară, direcția 
dezvoltării societății. Activitatea științi
fică, culturală și artistică trebuie să fie 
pătrunsă de un înalt spirit de partid.

Pentru mărețele țeluri ale socialis
mului, la înfăptuirea cărora ne cheamă 
partidul — a spus în încheiere tov. 
Miron Constantinescu — merită ca fie
care muncitor, țăran muncitor și inte
lectual, fiecare patriot să-și dăruiască 
toată puterea sa de muncă, tot ce are 
mai bun.

Tovarășul Mihai Florescu, ministrul In
dustriei Chimice, s-a oprit în cuvântul 
său asupra unei noi ramuri a industriei 
noastre socialiste, create în anii regimu
lui democrat-popular — industria chi
mică. Reievînd faptul că industria chi
mică și-a îndeplinit sarcinile primului 
plan cincinal în 4 ani, vorbitorul a ară
tat că dezvoltarea acestei importante 
ramuri industriale nu a fost însă la ni
velul posibilităților oferite de varieta
tea și rezervele importante de materni 
prime existente în țară și nici la nivelul 
nevoilor industriei și agriculturii. Tov. 
Mihai Florescu a arătat în continuare 
măsurile care se impun în vederea înlă
turării lipsurilor și a insistat îndeosebi 
asupra posibilităților largi de dezvoltare 
a industriei chimice în țara noastră.

Tovarășul Sandu Ion, delegat al orga
nizației de partid regionale Ploești, a 
vorbi t despre succesele obținute de sche
la petroliferă Boldești — schelă frun
tașă pe țară. Vorbitorul a arătat preo
cuparea organizației de partid de a in
troduce metodele sovietice de lucru în 
schelă, ca și eforturile pentru antrena
rea a cât mai mulți muncitori în între
cerea socialistă și în folosirea metodelor 
de lucru înaintate.

Tov. Csupor Ludovic, delegat al orga
nizației de partid a Regiunii Autono
me Maghiare, relevă succesele obținute 
de oamenii muncii români și maghiari; 
înfrățiți în munca închinată construcției 
socialiste.

Vorbitorul a subliniat necesitatea în
tăririi muncii politice în rândul țără
nimii muncitoare în vederea atragerii ei 
spre formele de cooperare socialistă și 
a arătat marile perspective ce se deschid 
în fața regiunii prin folosirea deplină 
a resurselor locale în vederea extinderii 
și prelucrării materialelor de construc
ție, crearea de unități producătoare de 
chimicale, de prelucrare a lînei etc.

Tov. Leonte Răutu s-a ocupat în cu
vântul său de problemele propagandei de 
partid și ale conținutului muncii Ideo
logice. După ce a relevat amploarea și 
succesele muncii în domeniul propagării 
marxism-leninasmutui și al activității po
litice și culturale de masă, vorbitorul 
a insistat asupra unor slăbiciuni care se 
mai manifestă în lupta împotriva ideo
logiei burgheze. Criticând unele defor
mări ale tezelor marxist-lenmiste cu 
privire la ind'rstrializarea socialistă, la 
transformarea socialistă a agriculturii, la 
problemele politicii externe, tov. Leonte 
Răutu a subliniat sartiniile care revin 
redacțiilor de publicații, editurilor, ca
tedrelor de științe sortate, institutelor 
de cercetări științifice.

In încheiere, vorbitorul s-a opnt asu
pra sectarului muncii cultural-educative 
și asupra lipsurilor din acest domeniu.

Intîmpinat cu aiplauze, tov. Knut Bă- 
ckstrom, membru al Baroului Politic al 
C.C. al Partidului Comunist din Suedia, 
aduce Congresului salutul Partidului Co
munist din Suedia

Asistența primește cu aplauze salutul 
adresat Congresului, din partea Partidu
lui Comunist din Grecia, de tov. VastlU 
Bardzatos. membru al Biroului Politia, 
secretar al C.C. al Partidului Comunist 
din Grecia.

Tov. Anton Breitenhofer, delegat al 

organizației de partid a orașului Bucu
rești, a vorbit despre marile drepturi și 
libertăți de oare se bucură — alături de 
toți oamenii muncii — populația mun
citoare germană, subliniind contribuția 
pe care populația germană o aduce în 
diferite sectoare ale activității economice 
și culturale.

Referindu-se la munca de partid în 
rîndul maselor muncitoare germane, el 

a relevat o seamă de rezultate pozitive, 
scoțând totodată la iveală unele lipsuri 
și subliniind necesitatea combaterii e- 
nergice a rămășițelor șovinismului.

Tov. Florica Beraru, delegată a orga
nizației regionale de partid Suceava, a 
vorbit despre succesele obținute de ță- 
raniț, muncitori din comuna Boroaia, 
raionul Fălticeni, în creșterea produc
ției agricole și despre influența poziti
vă pe oare o au în rîndul țăranilor 
muncitori gospodăriile agricole colective 
și întovărășirile din raion.

Tov. V. Em. Galan, scriitor, referin
du-se la aprecierile și sarcinile conținute 
în Raportul de activitate al C. C. al 
P.M.R., a vorbit despre experiența do- 
bîndită până acum de organizația de ba
ză a Uniunii Scriitorilor. El a arătat 
că succesele obținute se detoresc îndru
mării de către partid a creației literare, 
cunoașterii tot mai aprofundate a vieții 
de către scriitori, însușirii învățăturii 
marxist-leniniste, luptei intransigente îm
potriva ideologiei burgheze. Vorbitorul a 
relevat necesitatea ca scriitorii comu
niști să fie exemplu în creație, în viața 
obștească și personală.

Tov. Nicolae Suditu, delegat al orga
nizației regionale de partid Bârlad, a 
vorbit despre activitatea gospodăriei agri
cole de stat Cetești din regiunea Bîriad. 
Vorbitorul a arătat că această' gospodă
rie cu caracter viticol obține an de an 
recolte tot mai mari de struguri, vin de 
calitate și la un preț de cost scăzut, da-

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

Cuvîntul tov. Ion Cotoț
prim-secretar al Comitetului

Tovarăși
In anii cincinalului, în regiunea Hune

doara au fost realizate înfăptuiri deose
bit de importante. Construirea și pune
rea în funcțiune a unor uzine și agrega
te puternice contribuie la lărgirea pro
ducției industriale a țării noastre Prin
tre acestea se numără Uzina cocso-chi- 
mică Hunedoara, semicocseria de la Că- 
lan, termocentralele de la Hunedoara și 
de la Paroșeni, stația de aglomerare și 
Fumatul nr. 6 de la Hunedoara. S-au re
deschis minele de cărbuni de La Vulcan, (continuare în pagina 3-a)

Un aspect din sala Congresului

torită bunei organizări a muncii și a- 
piicării metodelor agrotehnice înaintate.

întâmpinat cu vii aplauze, ia cuvântul 
tovarășul Emil Bodnăraș. Vorbi t oral 
scoate în evidentă succesele realizate în 
domeniul construcțiilor, insistând asuipra 
lipsurilor și neajunsurilor existente încă 
în acest domeniu.

Tov. Emil Bodnăraș a arătat măsurile 
ce trebuie luate în domeniul planificării 
construcțiilor, al proiectării și cercetării 
științifice, al executării lucrărilor de con
strucții, al reducerii prețului de cost 
etc. El s-a ocupat în continuare de pro
blemele dezvoltării transporturilor și 
telecomunicațiilor în cel de-al 2-lea cin
cinal.

Vorbind despre armata noastră popu
lară, tov. Bodnăraș a arătat că una din 
principalele realizări ale partidului în 
acest domeniu este formarea în roasă a 
noilor cadre de ofițeri din rândurile cla
sei muncitoare, țărănimii muncitoare și 
intelectualității legate de popor. „Forțele 
Armate ale R.P.R. — a spus vorbitorul 
— sânt asigurate cu cele mai moderne 
mijloace de luptă, ținînd pas continuu 
cu dezvoltarea tehnicii. Soldații, ofițerii 
și generalii forțelor noastre armate, pă
trunși de dragoste pentru patria noastră 
socialistă și de devotament pentru o- 
rînduirea noastră democrat-populară, sânt 
gata cu hotărâre și pricepere să apere 
oricând independența și suveranitatea 
statului nostru, dreptul poporului ro
mîn la libertate și fericire".

In cursul ședinței, tovarășul Chivu 
Stoica a dat citire telegramelor de sa
lut adresate Congresului de către C. C. 
al Partidului Comunist din India și de 
către C.C. al Partidului Comunist din 
Indonezia. Telegramele au fost primite 
cu puternice aplauze.

Ședința se închide la orele 15. Urmă
toare ședință a avut loc luni 26 de
cembrie ora 9.

regional P.M.R. Hunedoara

Lonea I și II, iar la Uri câni s-a deschis 
o nouă exploatare minieră.

Prin grija partidului și guvernului pen
tru dezvoltarea industriei carbonifere, în 
primul plan cincinal — după cum s-a 
arătat în Raportul de activitate al Comi
tetului Central — s-au investit aproape 
3 miliarde tei. Numărul de haveze, lo
comotive, transportoare și încărcătoare 
a crescut cu peste 250% față de 1949. iar 
mijloacele de bază au crescut cu cea.



Congresul a! Il-lea al P. M. R.

Cuvîntul tov. Ion Cotoț
Intre siderurgiști, 

în ziua deschiderii Congresului
(Urmare din pag. 2-a)

58°/o; s-au efectuat modernizarea exploa
tărilor și deschiderea de nod mine, mă
rirea și modernizarea preoarațiilor, co<n- 
struiirea a peste 1.025.000 mp. locuințe, 
îmbunătățirea condițiilor de protecție și 
de securitate a muncii și altele.

Cu toate investițiile importante, pro
ductivitatea muncii în industria carboni
feră nu numai că n-a erescuit, dar a scă
zut la 92% față de cea realizată în 1950. 
Această scădere a productivității muncii 
a dus la creșterea efectivelor de mun- 
câtori.

Cum a fost posibil aceasta ? In primul 
rînd organele de conducere tehnico-ad- 
ministretivă nu au luat toate măsurile de 
folosire a capacității maxime a utilajelor 
și de introducere a metodelor înaintate 
de muncă, cd s-au complăcut în situația 
de a realiza creșterea producției, în cea 
mai mare parte, pe seama sporirii numă
rului de muncitori și nu pe seama unea 
dinamici a creșterii productivității mun
cii.

La slaba realizare a productivității 
muncii a contribuit și conservatorismul 
manifestat de unele cadre tehnice — de 
la minister și pînă la exploatări — care 
în loc să vadă tehnica în perspectivă, 
s-au rezumat la un practicism îngust, 
menținând în procesul de producție me
tode rudimentare.

La aceste lipsuri se mai adaugă și fluc
tuația în rânduirile cadrelor de conducere 
din exploatările miniere, cărora astfel 
nu li s-a dat posibilitatea de a acumula 
experiență în conducerea tehnică a mi
nelor. De exemplu, la conducerea minei 
Lupeni în decursul cincinalului s-au pe
rindat șase directori și cinci ingineri șefi.

Comuniștii din exploatările miniere nu 
au fost îndrumați în suficientă măsură 
să combată această stare de lucruri, care 
a influențat în mod negativ creșterea 
productivității muncii. Calificarea, însu
șirea tehnicii noi și folosirea din 
plin a timpului de lucru nu au stat în 
centrul preocupării tuturor organizațiilor 
de partid.

. Cu toate greutățile existente, ca ur
inare a muncii desfășurate de organele de 
partid, în ultimul timp s-au obținut unele 
succese în organizarea muncii și în în
tărirea discipLineti în muncă, au fost crea
te mijloacele necesare pentru îmbunătă
țirea atât a indiciilor cantitativi cit și a 
celor calitativi.

In acest an în Valea Jiului planul de 
producție va fi realizat și depășit. Față 
de nivelul celor doi ani preeedenți, pro
ducția a crescut cu 8%, iar în ce priveș
te productivitatea muncii, care a crescut 
cu 3,5% față de anul trecut, sarcina de 
plan va fi suipraîndeplinită.

La aceste realizări au contribuit, pe 
Ungă munca politică de mobilizare a ma
selor, și rezultatele obținute în folosirea 
tehnicii noi și aplicarea metodelor avan
sate de muncă. Astfel la Lupeni și Pe- 
trila, în abataj frontal se aplică metoda 
de pușcare pe cnațer și mutarea crațe- 
ruirri fără demontare. Această metodă a 
dus la o creștere a productivității mun
cii cu 30%.

La mina Lupeni s-a introdus și funcțio
nează cu succes combina „Donbass“ care 
execută operațiile de tăiere, abatere și 
încărcare a cărbunelui; productivitatea 
muncii la aceste operații a crescut cu 
peste 100%.

In cinstea celui de-al II-lea Congres al 
partidului, muncitorii mineri, conduși de

Zilnic 2—3 norme
Minerii din sectorul 2 al minelor de 

fier Tetiiuc, raportează cu mândrie parti
dului că și-eu îndeplinit și depășit an
gajamentele luate, dînd patriei sute de 
tone de minereu peste plan. Numai pînă 
la data de 20 decembrie, noi ne-am de
pășit planul cu 359 tone de minereu și 
am îmbunătățit calitatea lui cu 1 la su
tă. Folosind din plin metoda sovietică 
Golovin, de împușcare cu găuri lungii, am 
reușit să ridicăm productivitatea muncii 
în luna decembrie cri 3,5 la sută față

organizațiile de partid, au desfășurat larg 
întrecerea socialistă, dînd în acest timp 
peste plan 24.000 tone cărbune. Peste 
16.000 mineri folosesc metode înaintate 
de muncă, iar 83 brigăzi de producție a- 
plică cu succes metoda graficului ciclic.

Cu toate acestea nivelul indiciilor teh- 
nico-economici atinși în anul 1955 este 
sub nivelul dotării cu utilaje a minelor 
și a progresului tehnic de azi.

Avînd în vedere nevoile mari de căr
bune ale industriei în plină dezvoltare 
din țara noastră, creșterea productivită
ții muncii trebuie să constituie în cursul 
celui de-al II-Iea cincinal o preocupare 
de bază a organelor de partid și econo
mice din bazinul carbonifer Valea Jiului.

In Raportul Comitetului Central se 
arată că creșterea producției trebuie să 
se obțină, în primul rînd, pe seama creș
terii productivității muncii și nu pe sea
ma creșterii numărului de muncitori.

Organizațiile de partid din regiunea 
Hunedoara se angajează în fața Con
gresului să lupte în așa fel încât, în cei 
de-al doilea cincinal, creșterea produc
ției de cărbune să fie realizată aproape 
în întregime numai pe seama creșterii 
productivității muncii.

Mobilizarea colectivelor largi de mun
citori, ingineri și tehnicieni (în special 
maiștri) în găsirea și aplicarea metode
lor celor mai potrivite pentru mecani
zarea operațiunilor de tăiere și încărcare 
în abataje, în aplicarea largă a micii me
canizări și a formelor avansate de orga
nizare a muncii, va trebui să constituie 
pîrghia hotărîtoare în creșterea produc
tivității.

Comitetul Central al sindicatelor din 
industria cărbunelui, care a dovedit o 
slabă preocupare față de conducerea și 
îndrumarea muncii organizațiilor sindi
cale din exploatările miniere, trebuie să-și 
îmbunătățească simțitor munca și să aibă 
o legătură mai strânsă cu organizațiile 
sindicale din exploatări.

O altă problemă care trebuie să stea în 
fața organelor de partid este grija pentru 
pregătirea cadrelor de muncitori, ingineri 
și tehnicieni față de care Ministerul In
dustriei Cărbunelui a dovedit o slabă 
preocupare.

Muncitorii mineri sînt hotăriți să lupte 
cu și mai mult elan pentru aplicarea în 
viață a sarcinilor ce vor fi trasate la 
Congresul al II-lea al partidului nostru 
drag, pentru a obține noi victorii în 
construirea socialismului în țara noastră.

„In jurul orei 17 se va trans
mite pe posturile de radio, Ra
portul de activitate al C.C. al 
P.M.R. la Congresul al II-lea 
al partidului, prezentat de tovară
șul Gh. Gheorghiu-Dej, prim-sec- 
retar al partidului nostru". Acea
stă veste a trecut de ia unul la 
altul printre oțelari, furnaliști, 
cocsari, și laminatori. S-a sta
tornicit un obicei la multi mun
citori din combinat de a ascul
ta la difuzor, sau a citi din pre
să noutățile zilei, problemele ca
re îi frămîntă. Acest lucru de o- 
bicei îl fac la clubul „Alexandru 
Sahîa", unde răsfoiesc ziarele, 
revistele și alte publicații și as
cultă cele mai noi evenimente pe 
plan intern și extern.

Cînd ceasul arăta orele 17, clu
bul era plin, și atenția celor de
aici se îndreaptă spre difuzorul 
care urma să transmită istoricul
raport. Nu trecu mult timp și se 
auzi vocea mult iubită a condu
cătorului partidului nostru, tova
rășul Gh. Gheorghiu-Dej. Cu
vintele răsunau limpede și 
pătrundeau în adîncul sufle
tului, găsind acolo aprobare 
deplină. Situația internațională îi 
interesa ca pe toti oamenii cins
tiți din lumea întreagă, care u- 
răsc războiul și doresc pacea, pen
tru liniștea căminelor lor și cons
truirea unei vieți fericite. Cu in
teres deosebit a fost ascultat ra
portul in legătură cu lupta parti
dului pentru construirea socialis
mului. S-au întipărit adînc în 
memoria tovarășilor Lăbunet Va
ier de la O.S.M., Mîtcă Ilie de la 
furnale și altor tovarăși, reali
zările obținute în dezvoltarea eco
nomiei naționale, la care o contri
buție de seamă au adus-o și eî. 
Timpul se scurgea neîncetat. E 
ora 22,00 dar toți sorbeau cu ne
saț cuvintele tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej. După terminarea 
Raportului ei au început să discute 
înflăcărat și își luau angajamente 
sporite, răspunzând prin aceasta 
că sînt hotărîți să lupte cu elan 
pentru întărirea și consolidarea șî 
pe mai departe a orînduirii noas
tre democrat-populare.

După audiție cei adunafi la 
colțul roșu al uzinei cocso chimi
ce, Ia propunerea tovarășului Mol
dovan Ioan, secretarul organiza
ției de bază au adresat o telegra
mă Comitetului Central al parti
dului în care raportează că în 
cinstea acestei mărețe zile s-a ob

ținut cea mai mare producție de 
cocs de la punerea în funcție a 
cocseriei, adică 41 piloți de cocs 
pe zi. Sîntem bucuroși — a ară
tat tovarășul Moldovan — de 
victoria obținută și o închinăm 
partidului, pentru întărirea patriei 
noastre dragi. In numele cocsari- 
lor mă angajez să consolidăm 
succesul nostru prin îmbunătăți
rea permanentă a metodelor noas
tre de muncă, pentru a da pa
triei mai mult cocs de bună ca- 

' litate.
Și la furnalul 6 a fost o ani

mație deosebită după ce furna- 
liștîi au luat cunoștință de ra
portul prezentat de tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej. Cu această oca
zie prim-topitorul comunist Pal 
Victor, s-a angajat în fata tova
rășilor de muncă, că va smulge 
furnalelor și mai multă fontă, 
chemînd în același timp la în
trecere brigăzile 2 și 3 în sco
pul îndeplinirii acestui angaja
ment.

Audiții colective a cuvîntăriî 
tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej au 
fost ținute, aproape la toate sec
țiile din combinat. Ele au avut 
darul de a mobiliza, de a înflă
căra pe siderurgiști în bătălia de 
a da patriei tot mai multă fontă, 
oțel, laminate și cocs.

Cu un avînt nestăvilit membrii 
și nemembrii de partid au pornit 
să consolideze victoriile obținute 
și să traducă în viată angaja
mentele luate. A doua zi după 
Raportul prezentat de tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej, prim-secretar 
al partidului nostru, otelan.il Lă
bunet Vaier împreună cu echipa 
să a dat peste plan cu 12,5 la 
sută mai mult oțel, furnalistul 
Pal Victor cu 5,3 la sută mai 
multă fontă, iar Mîtcă Ilie cu 
peste 10 la sută. La fel și lamina- 
torul Constantin Petru a laminat 
cu 7 tone mai mult otel peste 
plan. Succese deosebite au obți
nut și cocsarii de la noul agre
gat, producînd 38 piloți cocs în 
această zi.

Siderurgiștîi din cetatea fon
tei și a otelului au încredere ne
țărmurită în partid. Tot ceea ce 
a arătat tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej, are ca scop prosperitatea lor, 
un trai fericit a tuturor celor ce 
muncesc de la orașe și sate. De 
aceia Raportul C.C. al P.M.R. a 
fost primit cu multă bucurie, vă- 
zînd în el calea spre dezvoltarea 
proprii lor vieți și a întregului po
por, care construiește cu succes 
bazele socialismului.

Pentru o productivitate mărită

de perioada corespunzătoare e lunii no
iembrie. In felul acesta salariul real al 
muncitorilor a crescut cu 10 la sută.

Echipa condusă de comunistul Modifică 
Samoilă de pildă a dat peste plan până 
la data de 20 decembrie, 192 tone de mi
nereu. Fără preget au lucrat și echipele 
conduse de Ungur Abel, Goghiță Lăscuț 
și alții, care darj zilnic câte 2-3 norme 
de minereu de bună calitate.

LUCA IO AN
șeful sectorului 2 I.M.F. Teliuc

Raportul prezentat de tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej în fața parti- 
cipanților la Congresul partidului, 
evidențiază o seamă de sarcini a 
căror realizare va duce la ridica
rea continuă a nivelului de trai 
al oamenilor muncii. îndeplinirea 
volumului de lucrări ce revine co
lectivului nostru de muncă pe a- 
nul viitor, presupune, luarea de 
măsuri tehnico-organizatorice, ca
re să simuleze creșterea producti
vității muncii și reducerea indici
lor prețului de cost.

In acest sens, conducerea Trus
tului 4 construcții, a și luat unele 
măsuri. Printre acestea, figurează 
construirea unei fabrici de beton 
cu o capacitate zilnică de 500 m.c. 
mecanizarea lucrărilor de tencu
ieli exterioare prin folosirea pom
pelor, mecanizarea lucrărilor pe 
vertical prin folosirea macaralelor 
„Turn", confeineizarea transportu

lui de cărămizi, ciment și altele.
O atenție deosebită acordăm me

canizării tencuielilor în exterior, 
prin folosirea pompelor, care ne a- 
jută ca cca. 20 de oameni să ten
cuiască cu ușurință peste 600 m.p. 
în 8 ore.

Acest nou sistem, pe lîngă rapi
ditatea executării lucrărilor, cvre 
forțe de muncă calificate într-un 
procent de numai 25 la sută.

Sîntem convinși că prin mecani
zarea continuă a lucrărilor de ma
re volum, colectivul întreprinderii 
va reuși să-și aducă aportul inte
gral la creșterea neîncetată a pro
ductivității muncii, care — așa 
cum a arătat tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej în raportul său — 
în cursul celui de-al II-lea plan 
cincinal trebuie să crească cu cel 
pu(in 40-45 la sută.

CONSTANTIN N1COLAE 
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Pe drumul glorios al construirii socialismului
(Urmare din pag. l-a) 

circa 3.000 — sectorul socialist crescînd de 
la 120/0 in 1950 la 26,5»/0 din suprafața ara
bilă și la peste 35«/0 din suprafața agricolă 
a țării, — confirmă justețea liniei politice și 
a căilor de transformare socialistă a agri
culturii trasate de plenara din 3-5 martie 
1949 a C.C. al P.M.R. Pozițiile puternice 
cucerite de socialism ne deschid perspec
tiva înaintării intr-un ritm mai accelerat pe 
caiea transformării socialiste a agriculturii.

Aceasta constituie o necesitate obiectivă 
a dezvoltării economiei naționale; în mo
mentul de față predominarea ia sate a mi
cii producții de mărfuri, ritmul lent a! dez
voltării sectorului socialist in agricultură 
față de creșterea industriei, au devenit o 
frină nu numai in calea dezvoltării agri
culturii, ci și a industriei și economiei na
ționale în general.

Rezolvarea deplină a problemei cereale- 
lor-marfă și a aprovizionării îmbelșugate a 
populației cu produse agricole, creșterea 
continuă a nivelului de trai al țărănimii 
muncitoare, asigurarea industriei cu mate
rii prime nu sini posibile fără trecerea de 
la mica producție țărănească ia marea gos
podărie agricolă socialistă. De aceea inten
sificarea muncii politice și organizatorice 
pentru transformarea socialistă a agricultu
rii pe baza respectării liberului consimță- 
mini al țăranilm muncitori are o însemnă
tate hctâriioare pentru realizarea obiecti
vului măreț arătat în Raportul de activitate 
—acela de a se ajunge în 1960 la o pro
ducție de cel puțin 15 milioane tone cereale. 
d<n care grîu și secară cel puțin 5,5 mili
oane tone, iar porumb 8-9 milioane tone. 
Raportul C.C. critică acele organe de partid 
și de stat care, în lupta pentru sporirea pro
ducției agricole, se preocupă mai mult de 
îndeplinirea în bune condiții a muncilor a- 
gricole, neglijiud problemele transformării 
socialiste a agriculturii — deși acestea nu 
pot fi separate între ele. Tendința unor or
gane de partid și de stat de a lăsa ca trans
formarea socialistă a agriculturii să meargă 
de la stne este manifestarea cea mai dău
nătoare pe tărimul construirii bazei econo
mice a socialismului.

Dind o atenție de zi cu zi sprijinirii și 
întăririi întovărășirilor și gospodăriilor co
lective existente, organizațiile de partid tre
buie să lichideze atitudinea de desconside
rare a formelor simple de asociere și în- 
tr-ajutorare in muncă ale țăranilor munci
tori. Merită să fie studiată și răspîndită, 
potrivii particularităților diferitelor regiuni, 
experiența regiunii Galați, unde țăranii 
muncitori dintr-un șir de raioane au des
ființat haturile, alcătuind tarlale întinse, lu
crate cu tractoarele, obținind astfel sporuri 
de recoltă; in această regiune 379/o din nu
mărul gospodăriilor țăranilor muncitori au 
intrat în gospodării colective și intovărășiri.

Înfăptuind linia leninistă a alianței din
tre clasa muncitoare și țărănimea munci
toare, partidul a dus și va duce o politică 
de sprijinire necontenită a țăranilor mun
citori cu gospodării individuale, pentru spo
rirea producției și a ridicării nivelului lor 
de trai material și cultural. In această pri
vință Raportul C.C subliniază marea în
semnătate a justei aplicări a principiului 
co nteresării materiale — ai cărei scop este 
scorirea producției agricole-marfă, strînge- 
rea legăturilor gospodăriilor țăranilor mun
citori cu industria socialistă și comerțul so
cialist — încit cea mai mare parte a veni
turilor țărănimii muncitoare să provină din 
vmzarea produselor sale către stat — stimu
larea interesului țărănimii muncitoare pentru 
a trece pe drumul agriculturii socialiste.

Partidul cheamă pe oamenii muncii din a- 
gricultură să lupte nu numai pentru creș
terea producției la hectar, ci și pentru mă
rirea productivității muncii agricole și re

ducerea continuă a cheltuielilor de produc
ție în agricultură — probleme de o însem
nătate esențială în dezvoltarea economiei 
naționale — pentru lărgirea suprafețelor cui- 
tivabile și folosirea mai bună a terenurilor, 
pentru apărarea solului de degradare.

Preocuparea vie, grija permanentă a parti
dului pentru ridicarea nivelului de trai al 
poporului străbat de la un capăt la altul 
prevederile pentru cel de-al ll-lea cincinal. 
Spre acest scop sint îndreptate prevederile 
ce urmăresc dezvoltarea economiei, crește
rea venitului național, care trebuie să în
treacă în 1960 cu circa 5O°/o pe cel actual. 
Ca urmare a creșterii productivității muncii 
și reducerii prețului de cost, prețurile la 
bunurile de larg consum se vor reduce 
treptat, va crește cu 3O»/o salariul real al 
muncitorilor, vor spori veniturile țărănimii 
muncitoare. Se vor construi numeroase lo
cuințe — cel puțin 2,5 milioane m.p. supra
față locuibilă — noi școli, spitale, așeză
minte de cultură centrale ca Teatrul Na
țional din București și îndeosebi in regiuni 
și raioane. In anii celui de-al ll-lea cin
cinal poporul romîn își va îmbunătăți mai 
departe nivelul de trai, cerințele sale mate
riale și culturale vor fi tot mai larg satisfă
cute.

Victoriile de însemnătate istorică obținute 
de poporul nostru în construirea noii orin- 
duiri sînt opera maselor de milioane ale 
poporului organizate și conduse de partid; 
ele oglindesc justețea politicii partidului în
temeiată pe învățătura atotbiruitoare a lui 
Marx, Engels, Lenin, Stalin, pe studierea 
experienței istorice a P.C.U.S. Oamenii mun
cii poartă o adincă recunoștință partidului 
comuniștilor care a condus poporul nostru 
din victorie in victorie. Poporul nostru vede 
în partid pe conducătorul său recunoscut, 
încercat și de nădejde, care-i dă un țel clar 
și pe care-1 urmează cu încredere.

Propria noastră experiență confirmă teza 
leninistă că tăria partidului stă în unitatea 
rîndurilor sale. Partidul a respins toate în
cercările dușmanului de subminare a rîn
durilor sale, a zdrobit linia lichidatoristă și 
acțiunea deviaționistă antipartinică și anti
statală a grupului fracționist condus de 
A. Pauker, grup din care făceau parte V. 
Luca demascat mai tîrziu ca vechi agent al 
Siguranței, și T. Georgescu. Coeziunea in
terioară a partidului s-a sudat și mai mult, 
a crescut combativitatea membrilor de par
tid împotriva oricăror abateri de la linia 
partidului. Astăzi, in momentul Congresu
lui, unitatea rîndurilor partidului, coeziunea 
sa in jurul Comitetului Centra! este mai 
puternică ca oriei nd.

In Raportul de activitate este analizată 
situația organizatorică a partidului, care cu
prinde astăzi 595.398 membri și candidați 
de partid, uniți în 29.393 organizații de 
bază. S-a îmbunătățit simțitor activitatea 
organizațiilor de hază, au fost obținute suc
cese însemnate în educarea marxist-leni- 
nistă a membrilor de partid Sarcina stabi
lită de plenara C.C din august 1953, privi
tor la închegarea unui activ de partid de 
80-100.000 membri de partid, a fost în
deplinită.

Totodată, Raportul de activitate subliniază 
necesitatea lichidării lipsurilor existente Și 
ridicării continue a nivelului muncii de 
partid.

O sarcină de căpetenie este îmbunătăți
rea mai departe a muncii organizatorice a 
partidului, dezvoltarea democrației interne de 
partid și întărirea disciplinei de partid. Ra
portul de activitate critică acele organizații 
de partid din întreprinderi, in special din 
industria mare, care nu desfășoară o siste
matică muncă politică și organizatorică pen
tru primirea de membri și candidați de 
partid din rîndul celor mai înaintați oa
meni ai muncii, urmărind cu consecvență 
îmbunătățirea compoziției sociale a partidu

lui. In partidul nostru — partid de avan
gardă al clasei muncitoare — elementul 
muncitoresc trebuie să devină preponderent.

Este necesar să fie îmbunătățite organi
zarea și controlul executării îndeplinirii ho- 
tăririlor, creșterea, selecționarea și pregăti
rea cadrelor. Organizațiile de partid au da
toria să muncească neobosit pentru stringe- 
rea continuă a legăturilor partidului cu ma
sele, să asigure întărirea serioasă a con
ducerii de partid în organizațiile de masă 
— sindicale, U.T.M., în rîndul femeilor, in 
sfaturile populare.

Raportul de activitate arată că una din 
condițiile esențiale ale victoriei in lupta 
pentru făurirea noii orinduiri este educarea 
marxist-leninistă a membrilor de partid 
Trebuie luptat pentru înlăturarea tendințe
lor de dogmatism, de însușire necreatoare 
a teoriei marxist-leniniste, pentru întărirea 
legăturii propagandei cu viața, cu proble
mele practice. Trebuie lichidată cu hotărire 
orice subapreciere a muncii ideologice.

Raportul de activitate al C.C. învață pe 
comuniști și pe toți oamenii muncii să nu 
se lase amețiți de succesele obținute ; marile 
noastre realizări nu slăbesc, ci stirnesc re
zistența disperată a dușmanului. Atît timp 
cît clasele exploatatoare n-au fosl lichidate 
lupta de clasă este o lege a dezvoltării so
cietății noastre. Toți oamenii muncii și în 
primul rind comuniștii — cărora le este stră
ină orice mușamalizare a contradicțiilor și 
luptei de clasă — trebuie să-și întărească 
vigilența revoluționară.

Arătind că dușmanul zdrobit în sectoarele 
hotărîtoare ale economiei își îndreaptă tot 
mai mult eforturile pe tărîm ideologic, Ra
portul de activitate subliniază că partidul 
nostru privește lupta împotriva influențelor 
străine ca una din cele mai importante sar
cini ale sale Nici vorbă nu poate fi de o 
cît de mică slăbire a luptei duse de partid 
împotriva ideologiei dușmane, necum de o 
pretinsă „pauză" in lupta ideologică.

Raportul de activitate al C.C. constituie o 
aprofundată analiză teoretică, marxist-leni
nistă, a drumului străbătut de poporul nos
tru pe calea construirii socialismului, a eta
pelor revoluției iu țara noastră, a relațiilor 
de clasă. El înarmează pe comuniști și pe 
toți oamenii muncii cu învățăminte de cea 
mai mare însemnătate pentru construirea 
societății socialiste Aceste învățăminte con
firmă încăodată că, cu toată diversitatea 
particularităților specifice fiecărei țări, e- 
sența căilor de trecere de la capitalism la 
socialism este aceeași pentru orice țară — 
dictatura proletariatului

intre politica internă și externă a partidu
lui nostru este o legătură indisolubilă. Po
porul romin, absorbit de munca pașnică con
structivă, iubește pacea și luptă activ pen
tru apărarea ei. Dragostea de pace a poporu
lui, hotărirea sa de a munci și a lupta mai 
departe pentru apărarea cauzei păcii, pen
tru sporirea continuă a contribuției țării noa
stre la dezvoltarea colaborării internaționale 
și rezolvarea pașnică a problemelor interna
ționale litigioase, pentru întărirea uriașului 
lagăr al păcii și socialismului în frunte cu 
Uniunea Sovietică își găsesc o nemijlocită 
expresie în Raportul de activitate al C.C.

Raportul de activitate al C.C., prezentai 
la Congresul partidului, este întîmpinat cu 
entuziasm de întregul nostru popor. In în
treaga țară oamenii muncii își exprimă ata
șamentul față de linia politică a partidului 
de construire neșovăitoare a socialismului, 
hotărirea entuziastă și nezdruncinată de a 
păși mai departe sub conducerea partidului 
pe drumul care și l-a ales, de a munci din 
toate puterile pentru înfăptuirea sarcinilor 
puse de partid in numele înfloririi patriei și 
fericirii poporului.

Sub conducerea partidului — înainte spre 
noi victorii în lupta pentru construirea so
cietății socialiste in țara noastră I

Vizita delegației P.O. 
din Bulgaria la 

gospodăria „Gheorghi 
Dimitrov44

In cursul zilei de duminică delegația 
Partidului Comunist din Bulgaria în frunte 
cu tovarășul Todor Jivkov, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului Comunist 
Bulgai, care participă la lucrările celui de-al 
ll-lea Congres al P.M.R., a vizitat gospo
dăria agricolă colectivă „Gheorghî Dimitrov**  
din satul Ceacu raionul Călărași.

Redacția șr Administrația ; Htiriedoara, Piața Libertății nr. 11 etaj teleion 2669. Tiparul; Întreprinderea Poligrafică DEVA

Oaspeții au fost însoțiți de tovarășii V,-. 
Vaida, membru al C.C. al P.M.R., președin
tele Comitetului executiv al Sfatului popular 
al regiunii București, precum și de Stoian 
Pavlov, ambasadorul R. P. Bulgaria la Bu
curești.

La sosirea în gospodărie, membrii delega
ției au fost călduros salutați de organele lo< 
cale de partid și de stat, de membrii consi
liului de conducere al gospodăriei, precum șl 
de numeroși colectiviști.

Stînd de vorbă cu colectiviștii, oaspeții 
s-au interesat îndeaproape de munca pentru 
dezvoltarea avutului obștesc al gospodăriei, 
de ridicarea nivelului de trai al membrilor 
gospodăriei.

In numele delegației, tov. Todor Jivkov 
a urat colectiviștilor noi succese în muncă.

(Agerpres)

Vizita delegației 
Partidului Comunist 
Chinez la Muzeul 

de Istorie a partidului
Duminică după-amiază, delegația Partidu

lui Comunisl Chinez, care participă ca in
vitată la lucrările celui de-al 2-lea Congres 
al P.M.R., în frunte cu tovarășul Ciu De. 
secretar al Secretariatului C.C. al Partidu
lui Comunisl Chinez, vicepreședinte al Re
publicii Populare Chineze, vicepreședinte al 
Consiliului Apărării, mareșal al R. P. Chi
neze, a vizitat Muzeul de Istorie a partidului.

Delegația a fost însoțită de tovarășii M. 
| Dalea și general-maior I. Bulan.

A fost de asemenea de față Ke Bonian, 
' ambasadorul R. P. Chineze.

Tovarășul Ciu De și ceilalți membri aî1 
delegației au primit explicații asupra do
cumentelor expuse. Oaspeții au cercetat cu 
deosebită atenție documentele expuse în sa
la consacrată luptelor revoluționare din anul 
1933 și în cea care cuprinde aspecte ale 
luptei partidului pentru victoria democrației 
populare și construirea socialismului.

(Agerpres)

PE SCURT
' BELGRAD. După cum anunță agenția 
Tanjug, la 24 decembrie, după încheierea 
vizitei sale oficiale de 2 săptămîni în Etiopia 
losip Broz-Tito, președintele Republicii Popu
lare federative Iugoslavia, a părăsit portul 
Massaua pe bordul vasului militar „Haleb". 
plecînd spre Egipt.

BUDAPESTA. între 19—23 decembrie a 
avut loc la Sombor cea de-a 13-a sesiune 
a Comisiei mixte ungaro-iugoslave creată 
pentru restabilirea și fixarea semnelor de 
frontieră.

PEKIN. Posturile de radio japoneze au 
anunțat că la 24 decembrie Mosabuio Sud- 
zuki, președintele partidului socialist japo
nez, a cerut ca Japonia să stabilească relații 
diplomatice cu R. P. Chineză.

NEW YORK. Agenția United Press anun
ță că, în urma demisiei guvernului Peru
vian, la 24 decembrie a fost alcătuit un 
nou cabinet în întregime din militari.

HANOI. Agenția vietnameză de informații 
anunță că autoritățile regale din Laos au 
introdus recent din Tailanda armament a- 
merican, neaducînd acest fapt la cunoștința 
Comisiei internaționale de supraveghere. A- 
cest act constituie o încălcare a acordului 
cu privire la încetarea operațiunilor militare 
din Laos.


