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E PREMTE
1 JANAR 1960

Sot në ditën e parë të Vitit të Ri bëra disa vizita
në familjet e shokëve anëtarë të Byrosë Politike. I
uruam njëri-tjetrit suksese në punë dhe lumturi në familje.
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E SHTUNE
2 JANAR 1969

Ditën e dytë të festës tradicionale të Vitit të Ri
bëra vizita në familje të shokëve anëtarë të Kornitetit
Qendror të Partisë dhe të Këshillit të Ministrave. Të
gjithë shokët dhe familjarët e tyre janë mirë, të lumtur e të gëzuar. Biseduam dhe uruam njëri-tjetrin.
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E DIEL
3 JANAR 1960

Kishim për drekë në shtëpi shokun Hysni me Viton. Kaluam shumë mirë.
Shoku Hysni, një nga udhëheqësit e lavdishëm të
Partisë sonë, është i dashur, punëtor dhe i sjellshëm.
Biseduam përzemërsisht, bëmë shaka dhe qeshëm, sa
nuk e kuptuam fare që kaluan disa orë.
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E MART£
5 JANAR 1960

Mbledhja e Sekretariatit të KQ, ndërmjet shumë
problemeve të tjera, shqyrtoi edhe çështjen e ngritjes
së grave në përgjegjësi.

E MËRKURE
6 JANAR 1960•

Sot paradite prita drejtorin e Radiodifuzionit të
Republikës së Irakut dhe kryeredaktor i gazetës «Al
Insania», Khadhim al Samavil. Më foli me shumë simpati për vendin tonë. Tha se kishte ngelur shumë i kënaqur nga pritja që iu bë kudo. Kërkoi dhe i dhashë një
intervistë2 për gazetën Insania».

Po sot u takova me ambasadorin sovjetik, V. I. Ivanov, i cili u kthye këto ditë nga Moska. Ai më informoi
shkurtimisht mbi punimet e plenumit të fundit të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Bashkimit
Sovjetik.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 18, f. 17.
2. Po aty, f. 29.
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E HENE
11 JANAR 1960

shtë ditë pushimi. Bashkë me shokët u mblodhëm
në shtëpinë e pritjes për të uruar njëri-tjetrin për ditën
e shpalljes së Republikës Popullore të Shqipërisë. Si
sot 14 vjet të shkuara Asambleja Kushtetuese e shpalli
Shqipërinë Republikë Popullore dhe zgjodhi Qeverinë
e re. Kjo datë historike festohet me gëzim në tërë
atdheun tonë. Në shekuj populli do të festojë ditën e
themelimit të Republikës së vet, ku pushteti buron nga
populli dhe i takon popullit.
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E MARTË
12 JANAR 1960

Me ftesë të Komitetit Qendror të Partisë sonë
në vendin tonë shoku Aidit, kryetar i Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Indonezisë. E pritëm në
aerodromin e Rinasit dhe hëngrëm drekë së bashku.
Gjatë drekës biseduam përzemërsisht për punët e partive tona.

Sot u takova me ambasadorin sovjetik, V. I. Ivanov, dhe i shfaqa pikëpamjen e Partisë sonë lidhur
me propozimin që qeveria bullgare i ka bërë qeverisë
greke për të përfunduar një traktat mossulmimi midis
Bullgarisë e Greqisë.
Shokët bullgarë, megjithëse Bullgaria ka një traktat të miqësisë, të bashkëpunimit dhe të ndihmës reciproke me Shqipërinë, nuk u konsultuan fare me ne
lidhur me propozimin që i bënë Greqisë për nënshkrimin e një traktati të tillë, në një kohë kur Greqia, nga
ana e saj, vazhdon ta quajë veten në gjendje lufte me
ne dhe të ketë rivendikime tokësore ndaj vendit tonë.
Gjithashtu, Zhivkovi, pa u konsultuar me ne, në një
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fjalim që ka mbajtur para disa ditësh në Asamblenë
Kombëtare të Bullgarisë, deklaroi se shtetet e
nit janë gati të çmobilizohen, në qoftë se e bën këtë
Greqia. Këtë deklaratë ai e bëri pa u menduar se Shqipëria ka në kufi Italinë dhe aq më tepër asnjeri s'e kishte autorizuar atë të fliste edhe në emrin e shtetit.
shqiptar.

E MERKURE
13 JANAR 1960

Pamë filmin sovjetik «Shtegtojnë krillat-. Ishte
një film i realizuar mirë nga ana artistike, por nuk më
pëlqeu përmbajtja e tij tepër tragjike dhe me frymë
pacifiste borgjeze. Ky është larg atyre filmave sovjetikë
që kemi parë para disa vjetësh dhe që shquheshin për
nivelin e lartë artistik e për përmbajtjen e shëndoshë
ideore.
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E ENJTE
14 JANAR 1960

E SITTUN£
16 JANAR 1960

Nikita Hrushovi shpalli në Sovjetin Suprem çmo-bilizimin e 1 200 000 ushtarëve sovjetikë. Të shohim ku.
do t'i dalë tymi këtij «çmobilizimi». Nga pikëpamja_
propagandistike, masa e njoftuar duket tërheqëse, por
në realitet si një hap i njëanshëm që është, ajo mund
të dobësojë mbrojtjen e kampit tonë socialist përpara.
kërcënimit të kampit imperialist, i cili armatoset vazhdimisht.
Asnjëherë Nikita Hrushovi problemet ushtarake e
të mbrojtjes s'i ka shtruar për shqyrtim me aleatët eBashkimit Sovjetik, me shtetet anëtare të Traktatit të
Varshavës. Se si e qysh do të mbrohemi në rast se rrezikohemi prej armikut, këtë «e di vetëm Hrushovi». Me ,
fjalëitho«msçnk,ejubromë»p
në të vërtetë nuk dimë që për këtë çështje të ketë një
plan operativ të përbashkët. Kjo gjendje është e errët,,
e parregullt dhe shqetësuese.

■
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Ambasadori sovjetik Ivanov më bëri një vizitë gjatë së cilës më vuri në dijeni për kërkesat që ka bërë
Vukmanoviç Tempoja, që ndodhet në Bashkimin Sovjetik, gjoja për pushime. Tempoja ka shfaqur dëshirë
të zhvillojë bisedime me udhëheqjen e Bashkimeve
Profesionale të Bashkimit Sovjetik dhe Ivanovi më tha
se, po të shfaqë dëshirën për të biseduar me Hrushovin,
ky do ta presë, do ta dëgjojë dhe për bisedimet që do
të bëhen midis tyre do të na informojë edhe ne. Tempoja, gjoja, i ka thënë ambasadorit sovjetik në Beograd
se dëshiron të bisedojë me udhëheqësit sovjetikë edhe
për rivendosjen e lidhjeve midis partive të të dy vendeve.
Këtë komunikim Ivanovi ma bëri në orën 12°°,
kurse agjencia sovjetike e lajmeve TASS takimin Tempo-Hrushov e kishte njoftuar që në orën 10 00 të po kësaj
dite. Kjo tregon falsitetin dhe qëndrimin hipokrit të
sovjetikëve ndaj nesh. Takimi i tyre ka qenë i organizuar që më parë, kurse ne, që të mos i akuzojmë më
vonë, na vunë në dijeni vetëm në minutën e fundit
dhe bile, siç thashë më parë, në mënyrë të djallëzuar,
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duke na thënë se takimi do të bëhej në qoftë se «do të
shfaqte dëshirën» Tempoja. Kushedi çfarë intrigash
e dallaveresh luhen në kulisa e në hije nga revizionistët
modernë. Vigjilencë!

E HBN£
18 JANAR 1960

Informohem se Hrushovi ka pasur një takim me
ambasadorin jugosllav në Moskë, Mojsovt, gjatë të cilit
ky i fundit ka kërkuar që Jugosllavia dhe Bashkimi
Sovjetik të forcojnë marrëdhëniet edhe në rrugë partie.
Hrushovi, në mes të tjerave, i ka thënë Mojsovit: Pse
Jugosllavia nuk futet në kampin socialist? Duke u futur në të, ju do të keni më shumë fitime sesa dëme.
Kështu, pra, Nikita Hrushovi është i gatshëm të
puthet me revizionistët jugosflavë dhe, pa pyetur kërkënd e duke shkelur marksizëm-leninirrnin, përpiqet t'i
lajë e t'i rehabilitojë tradhtarët titistë, me një fjalë,
veshë lëkurën e qengjit e «t'i futë ujqit në vathë•!
Ky është një krim i rëndë kundërrevolucionar, po
me ne Hrushovit nuk do t'i shkojë kurrë. Ne do ta vazhdojmë deri në fund luftën kundër revizionistëve modernë. Nëse Nikita do të vazhdojë rrugën që ka nisur,
ne edhe atij kokës do t'i biem. Marksistë-leninistët
lejojnë lëshime në çështjet parimore; lufta kuriclër renëëShtë—rijëçës- htje parimore e madhe.
1. Lazar Mojsov, ambasador i Jugosllavisë në Bashkimin Sovjetik në vitet 1958-1961.
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E MARTE
19 JANAR 1960

U takova me ambasadorin sovjetik, Ivanovin, dhe
i dorëzova materialin në lidhje me mbledhjen e afërt
të përfaqësuesve të partive komuniste e punëtore të
vendeve socialiste të Evropës, që do të mbahet në Moskë
për çështjet e zhvillimit të bujqësisë në këto vende.

E M£RECURE
20 JANAR 1960

Sot pata një takim me shokun Aidit dhe me shokët
e tjerë të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të
Indonezisël. Shokët indonezianë kanë mbetur shumë të
kënaqur nga vizita nëpër vendin tonë. Ata folën me admirim për Partinë, për popullin dhe për kuadrot tanë.
Diskutuam me ta shumë çështje të politikës ndërkombëtare dhe të strategjisë e të taktikës së partive komuniste dhe punëtore të botës, për luftën kundër revizionizmit modern dhe veçanërisht kundër atij jugosllav,
luftën për paqen, çështjen e luftës kundër imperializmit
amerikan, për rrugët dhe format e marrjes së pushtetit
dhe për probleme të tjera partie. Pikëpamjet tona pu-.
qeshin plotësisht.
Aiditi është shok i mirë e i dashur, komunist
vendosur.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 18, f. 45.
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E ENJTE
21 JANAR 1960

Nënshkruam solemnisht me shokun Aidit deiclaratën e përbashkët të delegacioneve të Partisë së Punës
të Shqipërisë dhe të Partisë Komuniste të Indonezisë.
Në mbrëmje, në Pallatin e Brigadave, dhamë një
darkë për nder të delegacionit të Partisë Komuniste të
Indonezisë, të kryesuar nga shoku Aidit. Fola unë, foli
edhe Aiditi.

E PREMTE
22 JANAR 1960

Përcollëm nga Durrësi për në Itali shokun Aidit.
Ai do të përfaqësojë Partinë Komuniste të Indonezisë
në Kongresin e 9-të të Partisë Komuniste Italiane që
do të mbahet së shpejti.
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dy shokë ta shohin nga afër, të mësojnë ku punojnë të
gjithë burrat që kanë ikur dhe, ata që s'bëjnë ndonjë
punë të vlefshme, t'i kthejnë (me bindje) në fshat.

E HP,N£
25 JANAR 1960

Letra e dërguar nga kryetari i kooperativës bujqësore të katundit Shalës—Kolonjë, të cilën unë e lexova
sot, ngre një çështje shumë të rëndësishme: që kur u
krijua kooperativa, burrat po e braktisin fshatin për t'u
marrë me punë zyre apo zejtarie në qytete të ndryshme
të vendit dhe kooperativa ka mbetur në dorë të grave,
arsye për të cilën është quajtur kooperativa «8 marsi».
«Sot, — më shkruan kryetari, — në kooperativën tonë
punojnë vetëm 4 burra: 1 kryetar, 1 llogaritar, 1 magazinier e 1 kafshar»; 11 familje janë larguar, ndërsa 9 të
tjera kanë paraqitur kërkesë për të shkuar pranë burrave të tyre, larg fshatit. Kryetari më thotë se organet
e Partisë e të pushtetit në rreth nuk po e shikojnë drejt
këtë gështje, prandaj është detyruar të më drejtohet
mua.
Çështja është serioze sepse nuk është fjala për një
fenomen të veçuar, sidomos në kooperativat malore.
Partia dhe organet e pushtetit në rrethe, më duket, duhet të bëjnë më shumë kujdes në këtë çështje. Prandaj
letrën ia dërgova shokut Hysni me porosi që të dërgojë
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E MART$
26 JANAR 1960

Më bëri vizitë ambasadori Ivanov dhe, në emër të
Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Bashkimit
Sovjetik, më komunikoi se ministri i Mbrojtjes i vendit
tonë duhet të jetë në Moskë më 31 janar, pse do të bëhet mbledhja e ministrave të mbrojtjes të kampit
socialist.
Duke e çuar bisedën rreth gjendjes në Itali, Ivanovi u mundua të mësonte pikëpamjen tonë mbi qëndrimet e Partisë Komuniste Italiane. Ia thashë troç
se qëndrimi i udhëheqësve të asaj partie neve nuk na
pëlqen dhe, në shumë çështje, kurrë nuk mund të jemi
dakord me ta, pse vija e udhëheqjes së Partisë Komuniste Italiane, për të mos thënë revizioniste, është në
mënyrë të theksuar oportuniste. Udhëheqja e kësaj partie, pavarësisht se nuk e shfaq haptazi, është solidare me
titistët dhe me tërë kuptimin e fjalës është pacifiste. Ajo
ka shtrembëruar të gjitha tezat themelore të marksizëm-leninizmit, ka mënjanuar kuadrot revolucionarë
dhe ndjek një rrugë krejtësisht të gabuar, antimarksiste e borgjeze ndaj Partisë së Punës të Shqipërisë dhe
Republikës sonë Popullore.
26 ,

E MËRKURE
21 JANAR 1960

Vizitova përsëri Hysniun që vazhdon të jetë i sëmurë.

Ramizi u nis sot për në Romë, në krye të një delegacioni që do të përfaqësojë Partinë tonë në punimet
e Kongresit të 9-të të Partisë Komuniste Italiane.
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TIRANË-MOSKE, E SIITUNE

E ENJTE

30 JANAR 1960

28 JANAR 1960

Sot u zhvillua mbledhja e Byrosë Politike, në të
cilën u diskutua dhe u vendos qëndrimi që do të mbajë
delegacioni ynë në mbledhjen e Moskës të partive komtmiste e punëtore të vendeve socialiste të Evropës
mbi çështjet e zhvillimit të bujqësisë.
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U nisëm si delegacion i Partisë së Punës të Shqipërisë për në Moskë me TU-104, për të marrë pjesë në
mbledhjen e përfaqësuesve të partive komuniste e punëtore të vendeve socialiste të Evropës për çështjen
e zhvillimit të bujqësisë. Gjatë rrugës ndaluam në Budapest për një orë. Në aerodromin e Moskës na priti
Muhitdinovi. Pastaj na çuan si zakonisht në Zareçie.
Sapo arritëm, një funksionar i Komitetit Qendror
të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik më lajmëroi se nesër Mikojani dëshiron të ketë një takim personal me mua. Iu përgjigja sovjetikut se jam gati të vij
në takimin që më kërkohet, por jo vetëm.
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MOSKE, E DIEL
31 JANAR 1960*

Sot me ftesën e Mikojanit shkuam në shtëpinë e
tij. Ky për pesë orë rresht u përpoq të na përpunonte
kundër Kinës. Çfarë të këqijash nuk tha ai kundër saj?!
Të gjitha sa na tha, na çuditën, na ngjallën dyshime, pse mënyra si na i tha nuk është aspak në rrugë
të drejtë marksiste-leniniste. Qëllimi i sovjetikëve ish te të na përgatitnin ne kundër Kinës.

1HOSKE, E HENE
1 SHKURT 1960

Qëndruam brenda në vilë. Punuam materialet për
mbledhjen e përfaqësuesve të partive komuniste e punaore të vendeve socialiste të Evropës dhe pamë filma.

Sot pasdite erdhën nga Tirana shokët tanë që do
të marrin pjesë në mbledhjen e Komitetit Politik Konsultativ të Traktatit të Varshavës.

Në mbrëmje shkuam në Lluzhinski për të parë baletin çek në akull. Atje takuam Hrushovin dhe shokë të
tjerë sovjetikë.
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MOSKË, E MARTE

MOSKE, E MERKURE

2 SHKURT 1960

3 SHKURT 1960

Në Kremlin u hap mbledhja e përfaqësuesve të partive komuniste e punëtore të vendeve socialiste të Evropës për çështjen e zhvillimit të bujqësisë. Përfaqësuesi kinez nuk mori pjesë as si vëzhgues. Nuk e dimë
nëse e kishin ftuar Partinë Komuniste të Kinës apo jo.
Pas një fjalimi të hapjes, shumë të shkurtër, të
Hrushovit, mbledhjen e drejtova unë. Në këtë seancë
fola edhe unël dhe po sot mbaruan së foluri përfaqësuesit e të gjitha partive.
Kjo ishte një mbledhje e shpëlarë dhe pa qëllime
të caktuara e të qarta. Të gjithë paraqitëm nga një
raport. Secili foli për rezultatet, sukseset e të metat
dhe nevojat që ka çdo vend në fushën e bujqësisë.
Ç'do të dalë nga kjo? Të presim e të shohim.

1. Shih: Enver Hoxha,

Në vazhdim të mbledhjes së djeshme, sot seancat
e mëngjesit iu kushtuan punës së ekspertëve.
Pasdreke, në seancë plenare, foli Hrushovi, i cili
në substancë na vuri në dijeni mbi punimet e plenumit të Komitetit të tyre Qendror për bujqësinë. Pasi
foli për sukseset e arritura, ai tha se Bashkimi Sovjetik nuk do të blejë më nga vendet e demokracisë popullore as pije, as verë, as duhan. Pastaj bëri një kërcënim në drejtimin e të gjithëve duke thënë se këto
vende, domethënë demokracitë popullore, duhet ta
prodhojnë vetë bukën dhe jo t'i bien në qafë Bashkimit
Sovjetik etj.
Në seancën e fundit, të cilën e drejtova përsëri
unë, aprovuam me «unanimitet» komunikatën e përbashkët.
Përshtypja ime është se kjo mbledhje nuk dha asgjë,
përveç 15 referateve që ishin mbajtur në mbledhjen
e Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Bashkimit
Sovjetik për bujqësinë, të cilat na u rekomanduan t'i
lexojmë si nxënësit e shkollës.

18, f. 87.
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MOSKË, E ENJTE
4 SHKURT 1960

MOSKË, E PREMTE
5 SHKURT 1960

Zhvilloi punimet mbledhja e zakonshme e Komitetit Politik Konsultativ të Traktatit të Varshavës, ku
tolën përfaqësuesit e të gjitha delegacioneve të vendeve anëtare. Folëm edhe ne.
Në fund e mori fjalën edhe Hrushovi, i cili foli për
çës
• htje të njohura mbi çarmatimin e paqen dhe mbi bisedimet e ardhslune të nivelit të lartë me perëndimorët.
Qëllimi i kësaj mbledhjeje ishte gjoja të na komunikoheshin qëndrimet e qeverisë sovjetike në bisedimet e ardhshme ndërkombëtare dhe të merrej aprovimi
i të gjithë pjesëmarrësve në Traktat. Në mes të tjerash, u vendos që, në qoftë se qeveritarët e Gjermanisë Perëndimore dhe anglo-amerikanët nuk do të duan
të nënshkrpajnë traktatin e paqes me Gjermaninë, atëherë ne do ta nënshkruajmë atë me Republikën Demokratike Gjermane.
Në mbrëmje morëm pjesë në darkën e shtruar nga
Hrushovi, gjatë së cilës ai mburri shumë veten dhe
sulmoi egër, po pa përmendur me emër, Kinën. Pjesëmarrja në darkë ishte shumë e gjerë dhe u ngritën
shumë dolli. Pasdarke pamë filmat «Qyteti im» dhe
«Kaçubei».
34

Sot i bëmë një vizitë protokollare Nikita Hrushovit
në Kremlin. Vizita zgjati shumë pak dhe nuk biseduam
ndonjë problem.
U vizitova te doktor Preobrazhenski, në Kremlovrkaja-Balnica. Gjendja ime shëndetësore është shumë
e mirë.
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MOSKE, E SHTUNI3
6 SHHURT 1960

Shkuam në ambasadën tonë në Moskë, për të parë
maketin dhe planet e Pallatit të Kulturës që do të
ndërtohet në Tiranë. Atje ishin dhe projektuesit sovjetikë.
Maketi i ekspozuar dhe projekti i pallatit nuk na
pëlqeu, prandaj i bëmë shumë vërejtje dhe dhamë porosi që të na sjellin në Tiranë projekte të tjera.

MOSKE, E DIEL
SHILIIICT 1960

Në vilën ku ne banojmë, sot na erdhën për një vizitë Petrovi, Lesakovi dhe Medvedievi. Gjatë gjithë
kohës nuk bëmë gjë tjetër veçse pamë filma dhe luajtëm bilardo.

Rrufa vazhdon, prandaj qëndruam brenda në vilë.

Më zuri rrufa, por pa temperaturë. Jashtë bën ftohtë dhe ka borë.
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MOSKE - TIRANE, E mARTE
9 SHKURT 1960

U nisëm për në Tiranë me avion special TU-104.
Në aerodrom na përcolli Muhitdinovi dhe disa shokë
të tjerë të udhëheqjes sovjetike.
Po sot mbërritëm shëndoshë e mirë në Tiranë. Nga
bora e të ftohtët e Moskës erdhëm në atdheun tonë te
dashur, të ngrohtë dhe plot diell.
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E 111ËRKURE
10 S11KURT 1960

Asistova në mbrëmjen solemne që u bë në Teatrin
e Operës e të Baletit për 15-vjetorin e themelimit të
organizatës së Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë.
Midis pionierëve, që erdhën në sallë për të përshëndetur, ishte edhe Iliri.
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E ENJTE
11 SHKURT 1960

Në mbledhjen e sotme të Byrosë Politike raportova për punimet e mbledhjes së përfaqësuesve të partive
komuniste e punëtore të vendeve socialiste të Evropës
për çështjen e bujqësisë, që zhvilloi punimet në Moskë.
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E SHTUN£
13 SHKURT 1960

Prita përfaqësuesit e kooperativës së Kudhësit të
Himarës për mosmarrëveshjet që ata kanë me Qeparoin
në lidhje me hidrocentralin.
I dëgjova me kujdes dhe shpreha mendimin tim
për zgjidhjen e problemit.
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E DIEL
14 SHKURT 1960

Ambasada e RP të Kinës dha një pritje në hotel
«Dajti», me rastin e 10-vjetorit të nënshkrimit të Traktatit të Miqësisë e të Bashkëpunimit midis Bashkimit
Sovjetik e Kinës. Përshëndeta në emër të Partisë.

E 11£N2
15 SHKURT 1960

Mbledhja e Byrosë Politike shqyrtoi, midis të tjerash, planin e çështjeve që do të merren në analizë
nga Byroja Politike dhe Sekretariati i KQ për vitin
1960, gjendjen në rrethin e Sarandës dhe disa ndryshime në Kodin e Punës.

Për gjendjen në rrethin e Sarandës.
Gjendja e ekonornisë në rrethin e Sarandës, ku janë krijuar të gjitha mundësitë, duhet të konsiderohet
shqetësuese dhe këtë duhet ta kërkojmë më tepër në
anën subjektive, në dobësinë e udhëheqjes së Partisë
në rreth, të organeve të Partisë dhe atyre shtetërore.
Mobilizimi në fillim arrihet, pastaj konstatohet
rënie.
Hidrocentrali;
Bonifikimet;
Tregtia;
Grumbullimet;
Rendimentet e drithërave në rënie të vazhdueshme
dhe krijimi i deficiteve të mëdha.
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Ullinjtë dhe shtimi i mishit dhe i qumështit jo mirë.
Zotime dhe premtime, por jo realizime.
Organizim i keq i punës.
Rëndësia e statutit — vendimtare.
Oportunizëm, punë e përciptë, demonstrative.
Udhëheqja e përgjithshme.
Punë e përciptë.
Punë individuale.

E MART£
16 SHKURT 1960

Nuk interesohen për jetën e organizatave të Partisë.

Marrja me probleme të vogla.
Mungon vetëveprimi në organizatat.
Shtimi i radhëve të Partisë, punë shumë e dobët
(brenda dy vjetëve, janë pranuar aq sa janë përjashtuar).
Frymë jo e shëndoshë në punë.
Grindje, tarafe etj.
Puna politike — e dobët.

Mora pjesë në një pritje të dhënë nga ambasada
sovjetike me rastin e 10-vjetorit të nënshkrimit të
Traktatit të Miqësisë e të Bashkëpunimit midis BS e
Kinës.

Mbledhja e Sekretariatit shqyrtoi relacionin e paraqitur nga aparati i Komitetit Qendror mbi mirërritjen dhe edukimin e fëmijëve, si dhe raportin e po këtij
aparati mbi disa çështje organizative të Partisë në
rrethin e Përmetit.
Për të dyja çështjet tërhoqa vëmendjen e shokëve, duke theksuar se rritja dhe edukimi i fëmijëve janë detyra tepër të rëndësishme të të gjithëvel dhe për
pranimet në Parti të tregohet më tepër interesim 2.
Diskutuam, gjithashtu, për iniciativën e kooperativistëve të dalluar të rrethit të Gjirokastrës për rritjen
e pjesëmarrjes në punë, për zbatimin e vendimit mbi
kryerjen e punës fizike nga nëpunësit etj.
Në këtë mbledhje morëm vendim për kremtimin e
90-vjetorit të lindjes së V.I. Leninit 3.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 18, f. 101.
2. Po aty, f. 104.
3. «Zëri i popullit% nr. 56 (3585), 6 mars 1960.
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E MËRKURË

E ENJTE

17 SHKURT 1960

18 SHKURT 1960

Urova me telegram shokun Rita me rastin e 40-vjetorit të lindjes.

Mbledhja e Presidiumit të Kuvendit Popullor shqyrtoi sot, midis të tjerash, projektdekretin mbi disa ndryshime në dekretin mbi zgjedhjet e këshillave popullorë
dhe disa propozime për dekorime.

Vizitova uzinën «Enver».

Mbledhja e organizatës-bazë të Partisë.
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VLORE, E Flr.NP

VLORE, E MARTR

22 SHKURT 1960

23 SHKURT 1960

U nisa për pushime në Sarandë dhe në Vlorë.
Gjatë rrugës për në Vlorë u ndala në Fier dhe bisedova për punët me sekretarin e parë të Komitetit të Partisë, shokun Peti ShambIli.

Sot, tok me shokun Gogo, vizituam qytetin e ri të
marinarëve në Pashaliman.
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VLORË, E MËRKURR
24 SI1KURT 1960

Me shokun Gogo vizituam vreshtat e Qishëbardhës.
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SARANDË, E ENJTE
25 SIIKURT 1960

U nisa për në Sarandë nga bregdeti. U ndala në
Vuno, ku biseduam me fshatarët dhe zgjidhëm eështjen e përfundimit të ujësjellësit.
Në mbrëmje në Sarandë erdhi edhe shoku Spiro
[Koleka]. Biseduam për problemin e kontraktimeve me
çekët, të cilët dëshirojnë të trajtojnë me ne, në mënyrë
jo të drejtë dhe jo të ndershme, çështjen e bakrit dhe
të hekur-nikelit.
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SARANDR, E SHTUNR
27 SHKURT 1960

Pasdreke bisedova me sekretarin e parë të Komitetit të Partisë të Rrethit të Sarandës për punën e
Partisë në këtë rreth.
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SARANDR, E PREMTE
4 MARS 1960

Në mbrëmje bëmë një bisedë me sekretarët e komitetit të Partisë të rrethit.
Nesër do të largohemi nga Saranda për në Gjirokastër.
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GJIROKASTER, E DIEIa
6 MARS 1960

Shkova në mbledhjen e punonjësve të qytetit dhe u
dorëzova flamurin e 15-vjetorit të Çlirimit. U fola gati
një orë e gjysmë. Ata kanë suksese dhe punojnë mirë.
Vizitova edhe shtëpinë e kulturës, që është bërë
shumë e mirë.

E MART13
8 MARS 1960

Sot u ktheva nga Vlora.
Asistova në mbledhjen solemne të organizuar nga
Këshilli Qendror i Bashkimit të Grave të Shqipërisë me
rastin e Ditës Ndërkombëtare të Gruas.

Në mbrëmje shkova pashë shfaqjen e estradës. Më
pëlqeu interpretimi i aktorëve. Qesha me gjithë zemër,
sepse aktorët luanin mirë, por edhe temat ishin aktuale.
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E MERKURE
9 MARS 1960

Në Pallatin e Brigadave u takova dhe bisedoval me
një grup grash të dalluara të vendit tonë, me rastin e
50-vjetorit të Ditës Ndërkombëtare të Gruas.

E ENJTE
10 MARS 1960

Sot pata një takim me ambasadorin sovjetik në Tiranë, Ivanov, i cili më vuri në dijeni për bisedimet e
zhvilluara në Indi midis Hrushovit dhe kryeministrit
indian, Nehru.
Në pamje të jashtme duket sikur bisedat e Hrushovit me Nehrunë janë të lezetshme, por nuk është kështu.
Unë mendoj se politika që bën Bashkimi Sovjeiik- frieIndinë është e nevojshme, por Hrushovi sikur e tepron
ne miqesinë dhe besimin që ka te Nehrui. Këtij nuk
duhet besuar, pse është përfaqësuesi i kapitalit të madh
indian dhe armik i komunizmit. I çuditshëm është qënClrimi i Hrushovit karshi njerëzve të tillë, ud,hëheqës të
borgjezisë! Gjithashtu, kurdoherë që kam shkuar në
dhomën e punës të Hrushovit, në Kremlin, kam parë
stin prej fildishi të Gandit. Kjo s'bëhet kot dhe as do të
thotë se Hrushovi «bën politikë». Një veprim i tillë tregon se në të vërtetë këtu kemi të bëjmë me çështje
drimesh joparimore, me pikëpamje ideologjike dhe pqlitike të gabuara të Hrushovit dhe shokëve të tij ndaj
Nehrusë e borgjezisë indiane.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 18, f. 107.
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E SHTUNE
19 MARS 1960

Sot dekorohet shoku Hysni me rastin e 45-vjetorit të lindjes. Nuk mora dot pjesë në ceremoninë që
u organizua për dekorimin e Hysniut, sepse nuk më
lejuan mjekët, por e urova përzemërsisht në telefon.
Nesër do t'i vete në shtëpi.
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F. DIEL
20 ► IARS 1960

Shkuam dhe e uruam në shtëpi shokun Hysni për
dekorimin.
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E MARTE
22 MARS 1960

Dola në zyrë dhe bisedova me shokun Hysni për
problemet e kohës dhe për detyrat që kemi aktualisht.

E MERKURE
23 MARS 1960

Në mbledhjen e Byrosë Politike diskutuam tërë
ditën për punën që duhet bërë lidhur me vendosjen e
një disipline të rreptë në importimin e makinerive dhe
të mallrave të konsumit, si dhe për mënjanimin e çrregullimeve që vërehen në këto drejtime.
Fola edhe unël. Vura theksin në forcimin e ndërgjegjes socialiste të njerëzve si një detyrë e vazhdueshme për Partinë. Nënvizova, gjithashtu, edhe nevojën
e ekonomizimit e të shfrytëzimit më me nikoqirllëk të
materialeve të importit.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 18, f. 129.
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E ENJTE
24 MARS 1960

Vazhdoi edhe sot mbledhja e Byrosë Politike, ku
shqyrtuam studimin mbi perspektivat e zhvillimit të
arsimit dhe mundësitë për riorganizimin e sistemit arsimor. Edhe unë shpreha disa mendime për këtë problemt.
Ndërmjet të tjerash, thashë se synimi ynë kryesor
është të forcojmë edukatën e punës në shkollë, që rinisë sonë t'i rritet dashuria për punën.

Më lajmëruan vdekjen e xha Iljaz Hoxhës (83 vjeç)
nga Gjirokastra, mësuesit tim të parë. I dërgova telegram ngushëllimi2 gruas së tij.

E PREMTE
25 MARS 1960*

Ambasadori sovjetik Ivanov më vuri sot në dijeni
për korrespondencën që Hrushovi ka pasur gjatë këtij
muaji me Ajzenhauerin në lidhjc me armët atomike.
Shumë shpresa ka Hrushovi te presidenti amerikan. Politika e Bashkimit Sovjetik ndaj imperializmit
amerikan nuk është parimore, e fortë dhe e vendosur,
por është shumë e lëshuar, si me thënë «lypëse». Nga
ana e tyre, imperialistët amerikanë, të cilët e shohin
këtë politikë të Hrushovit, tregohen ekzigjentë.
Një politikë e tillë zbutëse dhe kompromisi, pa asnjë fryt, nuk është e drejtë të vazhdohet. Lufta që bëjmë
për mbrojtjen e paqes e për çarmatimin, nuk
—TOWthc
otë
kurrë të qëndrojmë në mëshirë dhe në bisht të amerikanëve. Nuk duhetlejuarqe të zhvillohen kur
të duan ata dhe si të duan ata. Hrushovi ka shumë llafe.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 18, f. 137.
2. Shih: Enver Hoxha, Letra të zgjedhura, vëll. 1, f. 65.
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gosllavët po përgatitin puçe dhe kundërrevolucione të
reja, si ai i Hungarisë. Synimet e tyre drejtohen sidomos kundër vendit tonë.

Duhet vigjilencë e madhe!
F. SHTUNE
26 MARS 1960

Sot ambasadori Ivanov erdhi përsëri për të më njohur rreth bisedimeve që ambasadori sovjetik në Beograd ka bërë me dy nga krerët revizionistë jugosllavë,
Tempon dhe Vllahoviçin. Por, në të vërtetë, nëpërmjet
këtij takimi me mua, Ivanovi u përpoq të bënte sondazhe për të mësuar se ç'qëndrim do të mbajë Partia e
Punës e Shqipërisë në lidhje me Kongresin e 5-të të
Frontit JugosIlavt. Ia dhashë përgjigjen për qëndrimin
tonë. Pas kësaj Ivanovi më tha se ata (sovjetikët) nuk
do të dërgojnë delegacion në këtë kongres, sepse sicanë
organizatë fronti në Bashkimin Sovjetik. Ky është një
qëndrim oportunist. Titistëve duhet t'u refuzohet ftesa
që ju kanë dërguar, i thashë, mbasi ky kongres është
një kongres fronti i revizionistëve. Ivanovi në mënyrë
hipokrite e pranoi pikëpamjen time.
Jugosllavët vazhdojnë ofensivën e tyre revizioniste
dhe zhvillojnë intriga, të cilat gjejnë vend në radhët e
disa udhëheqësve të vendeve të kampit socialist. Nëpërmjet këtyre agjentëve revizionistë të maskuar, ju1. Lidhja socialiste e popujve punonjës të Jugosllavisë.
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E FIËNE

E MËRKURF:

28 MARS 1960

30 MARS 1960*

Prita nënën e dëshmorit Thanas Ziko, e cila më parashtroi disa nevoja për vajzën e Thanasit. Morëm masa për t'ia plotësuar kërkesat.

Nga biseda në lidhje me gjeologjinë e naftës, që
zhvillova me dy gjeologë tanë të Ministrisë së Minierave, vërtetohen dyshimet e mia se grupet e gjeologëve
sovjetikë nuk janë të rregullt në punën e tyre; ata veprojnë sipas kokës së vet dhe nuk japin rezultate të
kënaqshme. Por edhe nuk kontrollohen nga ana jonë.
Fushat dhe pikat, që ata paraqesin për shpim e kërkim,
nuk japin naftël. Veprimet e tyre nuk janë të rastit,
prandaj ne nuk mund të lejojmë të vazhdojë më tej një
situatë e tillë. Për këtë çështje kaq serioze bisedova me
shokët Spiro Koleka dhe Adil Çarçani. Thirra edhe am1. Siç shkruan shoku Enver Hoxha .«Këta «specialistë» të
naftës dhe .gjeologë» bënin dy raporte: një të saktë, me të
dhëna ekzakte dhe pozitive të zbulimeve të mineraleve të ndryshme, dhe një të rremë, ku thuhej se kërkimet gjoja kishin dhënë rezultate negative, pra nuk dolën mineralet e kërkuara. Raporti i parë shkonte në Moskë dhe në Leningrad nëpërmjet
çerdhes së KGB-së, që quhej ambasada sovjetike në Tiranë, dhe
raporti i dytë i dërgohej Ministrisë sonë të Industrisë e të Minierave. E gjithë kjo poshtërsi u zbulua dhe u vërtetua kur u
qëruan sovjetikët nga vendi ynë». (Enver Hoxha, «Hrushovianët». — Kujtime, botim i dytë, Tiranë, 1982, f. 359.)
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basadorin Ivanov dhe mendimet e mia ia thashë troç.
Porosita Spiron, që, kur të vejë në Moskë, t'ia shtrojë
hapur Kosiginit këtë çështje, që Moska të ushtrojë kontroll mbi punën e gjeologëve sovjetikë. Por edhe ne vetë
ta rritim më tepër kontrollin mbi veprimtarinë e grupeve të gjeologëve sovjetikë.
E PREMTE
1 PRILL 1960

Bisedova gjatë me shokun Spiro për gjeologjinë e
naftës, për grupet e gjeologëve sovjetikë dhe për mënyrën se si do t'ua shtrojmë sovjetikëve problemet që kemi
me ta.

Takim pune me Hysniun.
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basadorin Ivanov dhe mendimet e mia ia thashë troç.
Porosita Spiron, që, kur të vejë në Moskë, t'ia shtrojë
hapur Kosiginit këtë çështje, që Moska të ushtrojë kontroll mbi punën e gjeologëve sovjetikë. Por edhe ne vetë
ta rritim më tepër kontrollin mbi veprimtarinë e grupeve të gjeologëve sovjetikë.
E PREMTE
1 PRILL 1960

Bisedova gjatë me shokun Spiro për gjeologjinë e
naftës, për grupet e gjeologëve sovjetikë dhe për mënyrën se si do t'ua shtrojmë sovjetikëve problemet që kcmi
me ta.

Takim pune me Hysniun.
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E HENZ
4 PRILL 1960

Shoku Adil më raportoi me hollësi për gjendjen na
minierat.

E MARTE
5 PRILL 1960

Sot pamë projektet e Pallatit të Kulturës, që do të
ngrihet në Tiranë; asnjë nga projektet s'na pëlqeu. Të
shohim si do të dalë ky pallat. Mund të dalë edhe mirë.

Pritje në ambasadën hungareze me rastin e 15-vjetorit të çlirimit të RP të Hungarisë. Foli ambasadori
hungarez, fola edhe unë.
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E ENJTE
7 PRILL 1960

Shkova në aktivin e sekretarëve të organizatave-bazë dhe të punëtorëve politikë të ushtrisë. Ishte një
aktiv i organizuar mirë nga çdo pikëpamje. Vetë fola
në fund1.

E DIEL
10 PRILL 1960

Vizituam mëmën e shokut Hysni, e cila doli nga
spitali ku qe shtruar e sëmurë.

Takim pune me shokun Hysni Kapo.

Sot u takova me Ije Farkën, veteranen e Luftës
Nacionalçlirimtare, që na ka strehuar me bujari në
shtëpinë e saj.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 18, L 144.
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E MERKURE
13 PRILL 1980

Bisedë me shokun Spiro Koleka që shkon nesër 1A
Moskë.
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E ENJTE
14 PRILL 1960

Vajta vizitova në klinikë shokët Ramiz Xhabia dhe
Rrapi Gjermeni; tani ata janë mirë me shëndet.

7

E SHTUNE
16 PRILL 1960

Edhe sot në mbledhjen e Byrosë Politike, kur diskutuam për zbatimin e vendimit të Plenumit të KQ për
zhvillimin dhe përmirësimin e dhenve dhe për masat
për shtimin me një ritëm më të shpejtë të prodhimit të
qumështit dhe të mishit, Maqo Çomoja na doli me moton
që «detyrat e planit janë të parealizueshme», prandaj
plani duhet ndryshuar, sepse «është bërë i gabuar». Për
këtë çështje e kam thirrur edhe veç Maqo Çomon, por
e theksova edhe një herë në diskutimin timt se Partia
nuk do ta lejojë këtë mendjemadh që të shkelë vendimin e Plenumit të KQ.
Në mes çështjeve që kishim në rendin e ditës, diskutuam edhe për zbritjen e çmimeve të mallrave të shitjes me pakicë për vitin 1960; për zhvillimin dhe përmirësimin e kulturës së agrumeve 2 dhe për zhvillimin
e kulturës së pambukut në vendin tonë.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 18, f. 179.
2. Po aty, f. 185.
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E DIEL
11 PRILL 1960

Kishim për drekë shokun Peti Shamblli.
Më raportoi për punën e bujqësisë në Fier dhe m'u
ankua shumë për punën jo të mirë të Maqo Çomos në
bujqësi. Peti, gjithashtu, më foli për pikëpamjet e Liri
Belishovës, të shfaqura në mbledhjen e byrosë së Komitetit të Partisë të Rrethit të Fierit në lidhje me bujqësinë në këtë rreth dhe në përgjithësi.
Peti ka të drejtë. Liri Belishova s'ka haber nga
problemet e bujqësisë, megjithatë hiqet sikur di çdo gjë.
Ajo përfiton se është anëtare e Byrosë Politike dhe bën
budallallëqe e gabime të tilla, siç ishte nxitimi i bashkimit të kooperativave, që ne e ndaluam me kohël.
I thashë shokut Hysni të shkojë e të ndreqë punën
në Fier.
1. Në mbarim të kolektivizimit Partia shtroi nevojën e baqë ky bashkim
shkimit të kooperritivave bujqësore. por porositi
të bëhej me hapa të matur, në bazë të vullnetit të lirë të kooperativisteve dhe si një detyrë afatgjate• Nxitimin e gabuar për
bashkimin e kooperativave Komiteti Qendror e eilesot si shtremberim të udhëzimeve te Partisë dhe mori masat e duhura.
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që 1 ka besuar Partia rinisël, si dhe për masat që do
të merren për grumbullimin dhe përpunimin e qumështit2
.

E FIËN
18 PRILL 1960

Në mbledhjen e Sekretariatit të Komitetit Qendror
diskutuam raportin e paraqitur nga aparati i Komitetit
Qendror të Partisë «Mbi gjendjen e organizatës së Partisë në rrethin e Kolonjës» 1 . Në pikën e dytë shqyrtuam
pikëpamjet e shfaqura nga disa specialistë të bujqësisë
në disa rrethe për detajimin e planit të tretë pesëvjeçar
në bujqësi 2. Prirja e tyre është që të neglizhojnë zbatimin e detyrave, duke propozuar uljen e shifrave të planit, pasi ai është aprovuar.
Shifrat e planit vihen në diskutim para se ato të
vendosen dhe pas aprovimit kërkohet mobilizim për t'i
zbatuar.
Porosita Hysniun të organizojë një mbledhje me
specialistët e bujqësisë që ata të kenë një kuptim revolucionar për planin dhe të organizojnë punën për arritjen e rendimenteve të planifikuara.
Në këtë mbledhje diskutuam edhe për aksionet

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra,
2. Po aty, f. 191.
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18, f. 183.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 18, f.
2. Po aty, L 198.
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E MART8
19 PRILL 1960

Asistuam në mbrëmjen tradicionale shqiptaro-sovjetike të nxënësve dhe studentëve të kryeqytetit, organizuar me rastin e 90-vjetorit të lindjes së V. I. Leninit.
Mbrëmja ishte e kënaqshme. Midis të rinjve amatorë
po dalin talente të mira.

E MERKURE
20 PRILL 1960

Ramizi më raportoi për çështjet që u trajtuan në
mbledhjen e revistës «Probleme të paqes dhe të socializmit», që zhvilloi punimet në Pragë.
Sipas mendimit tim, puna e sovjetikëve atje jo
tëm që s'është shumë e qartë, por është bërë bile e dyshimtë. Ndërsa kinezët në shumë çështje, përgjithësisht,
kanë mbajtur qëndrime të drejta.
•

Prita mëmën e Ndoc Mazit. Ajo erdhi vetiim që të
çmallej me mua. Plakë shumë e dashur, e qeshur dhe
optimiste. U kënaqa me të.
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përmendë me emër imperialistët, revanshistët dhe për
këtë arsyet dihen. Po kështu vepron edhe kur flet për
vendet koloniale.
I dërgova Ramizit edhe tekstin e fjalimit të Titos
me shënimet që kam bërë në disa faqe, që t'i ketë parasysh.
E ENJTE
21 PRILL 1960

Vizituam punimet në Portin e Durrësit, në fushën
e Kavajës dhe Fabrikën e Cigareve.

Lexova fjalimin që Titoja mbajti këto ditë në Kongresin e 5-të të Lidhjes socialiste të popujve punonjës
të Jugosllavisë. Në të duken haptazi orientimet konkrete
kundërrevolucionare të këtij renegati. Titizmi duhet demaskuar. Për këtë të përdoren momente nga vetë fjaIrm'
Nga përmbajtja e pjesës së politikës së jashtme
del se:

te

'-- 1. — Titoja fatin e paqes ose të luftës e lë në clo.r
disa <-‘personaliteteve» dhe jo të luftës së popujve për
—

_

paqen.
Forcat e paqes, sipas tij, janë më të mëdha
në vendetkapitaliste, sesa në vendet socialiste.
3. — Sipas këtij renegati, vetëm Hitleri i çfnendur e
bëri luftën dhe jo sistemi i tij, jo imperializmi e fashizmi.
4. — Në të gjithë fjalën e tij, Titoja nuk guxon të
82
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E PREMTE
22 PRILL 1960

Mbledhje solemne në sallën e Teatrit të Operës me
rastin e 90-vjetorit të lindjes së Leninit.
Mbledhjen e hapi shoku Hysni. Shoku Ramiz mbajti
fjalimin e rastit.

E SHTUN2
23 PRILL 1960

Me sekretarët e Komitetit Qendror pamë tezat e
raportit të Kongresit të 4-t të PPSH dhe skicën e anës
organizative të Kongresit.

Prita një grup fshatarësh nga rrethi i Dibrës, të
cilët ankoheshin se është vendosur të merret një pjesë
e ujit të fshatit për qytetin e Peshkopisë.

Prita ambasadorin rumun. Ai më dorëzoi një letër nga Dezhi, ku propozon që njëri nga ne, nga udhëheqja kryesore e Partisë dhe e Qeverisë sonë, të shkojë
në Bukuresht për të biseduar në lidhje me problemin
ekonomik dhe ndihmën në këtë fushë që i kemi kërkuar Rumanisë në shkurt të këtij viti.
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E DIEL
24 PRILL 1960

Dita e votimeve për këshillat popullorë. Shkuam
dhe votuam bashkë me Nexhmijen.

E HENt
25 PRIIL 1960

Takim me të deleguarit e forcave të kufirit dhe të
Ministrisë së Punëve të Brendshme me rastin e 15-vjetorit të themelimit të kësaj arme. I përshëndeta nxehtësisht dhe i urova nga zemra për festën e tyret.

Spiroja u kthye nga Moska dhe më raportoi për
bisedimet që pati atje me Kosiginin për problemin e
peshkut, të gjeologjisë etj.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 18, f. 204.
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E MARTE
26 PRILL 1960

Bisedë me shokët sekretarë të Komitetit Qendror
për tezat e Kongresit të 4-t të Partisë.

E MERKURE
27 PRILL 1960

Bisedë me Hakiun në lidhje me raportin e Komitetit Qendror për problemin e ndërtimeve, që do të
mbahet në Plenumin e afërm të Komitetit Qendror.
Kritikova Koço Tashkon dhe e këshillova të korrigjojë .disa pikëpamje të gabuara që ka shfaqur ai për
Ali Kelmendin në një artikull që i është ngarkuar të
përgatitë me rastin e 60-vjetorit të lindjes së Aliut.
Gazeta «Pravda» botoi sot artikullin tim me titu_
llin «Leninizmi triumfon».
k
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E ENJTE
PRILL14;80-''

U deklarua ulja e çmimeve.

E PREMTE
29 PRILL 1980

Shiu bie pa pushim, ai po na dëmton shumë në
punimet bujqësore.

Ambasadori sovjetik Ivanov më dorëzoi letrën që
na dërgon Hrushovi, në përgjigje të letrës sonë të shkurtit për kërkesë kredie, me anë të së cilës na njofton
se Bashkimi Sovjetik na shtyn shlyerjen e kredive dhe
të kësteve të viteve 1960-1965, të cilat ne duhet t'i
paguajmë në vitin 1975.
Ç'të jetë kjo shenië «behari» nga Moska?! Kushedi
se ç'është duke .përgatitur Hrushovi, gjersa do të na
marrë me të mirë! Por ne jemi mësuar me këto metoda
të tij, ia kemi parë edhe «kulaçin», edhe «kërbaçin».- 7i
Të shohim tash ç'fshihet pas «kulaçit».
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E SIITUNE
30 PRILL 1960

Shiu vazhdon të bjerë. Ka që në shtator të vitit
të kaluar që bie shumë shi.

E DIEL
1 MAJ 1960

Parakalim madhështor i popullit punonjës të Tiranës me rastin e festës së 1 Majit. Shumë entuziazërn
kishte për Partinë.

Bisedë pune me shokun Hysni.
Pasdreke asistova në ndeshjen e futbollit «Partizani»—«Dinamo». Fitoi «Dinamoja•.
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E HENE
2 MAJ 1960

Bisedova me shokun Ramiz lidhur me Kongresin
e Lidhjes socialiste të popujve punonjës të Jugosllavisë dhe diskutuam së bashku se si duhet të shkruhet artikulli për demaskimin e këtij kongresi revizionist.

E MART£
3 MAJ 1960

Mbledhja e Sekretariatit të KQ. Shqyrtuam relacionin e Drejtorisë së Arsim-Kulturës të aparatit të
KQ për nivelin e leksioneve që zhvillohen në Universitetin Shtetëror të Tiranës dhe në Institutin e Lartë
Bujqësor. Bëra vërejtjent që në relacion nuk bëhet
fjalë fare për nivelin e pedagogëve. Mirëpo cilësia e leksioneve nuk mund të shkëputet nga niveli i përgatitjes
së pedagogëve.
Në mbledhje shqyrtuam dhe diskutuam edhe një
varg çështjesh të tjera.
Vendosëm që Kombinatit Ushqimor në Tiranë t'i
japim emrin e militantit të shquar komunist, Ali Kelmendi.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 18, f. 227.
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E MËRKURR
4 MAJ 1960

Mbledhja e Byrosë Politike mori në analizë zbatimin e detyrave të Kongresit të 3-të të PPSH mbi përbërjen dhe shpërndarjen e forcave të Partisë. Diskutova për këtë problemt. U diskutua edhe për zhvillimin
e fushatës për dhënie llogari e zgjedhje në Parti. Para
shokëve shtrova çështjen e aktivizimit të të gjithë komunistëve në këtë fushatë, si dhe nevojën e informimit të Komitetit Qendror nga komitetet e Partisë të
rretheve për problemet kryesore që dalin 2. Në këtë
mbledhje morëm në shqyrtim edhe një numër problemesh të tjera.

SHKODtli, E ENJTE
5 MAJ 1960

Sot erdha në Shkodër. Shkova në ceremoninë e
organizuar me rastin e Ditës së Dëshmorëve. Ishte një
ceremoni shumë prekëse, sidomos prekëse ishin recitimet e pionierëve.

Bëra vizita në një numër familje dëshmorësh. U
gëzuan shumë.

Shkova ngushëllova familjen e gjeneral Hilmi Seltit, që vdiq para disa ditësh nga hemorragjia cerebrale.
Ishte shok i mirë dhe i vendosur.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 18, f. 229.
2. Po aty, f. 233.

96
97
7 — 27

SIIKODË11, E PREMTE
6 MAJ 1960

E SlITUNE
MAJ 1960

Vizitova kooperativën e bashkuar të Grilit. Kooperativë shumë e mirë. Kultura e duhanit është kryesore këtu dhe kjo e ka pasuruar kooperativën me të
ardhura. Shtëpitë e kooperativistëve janë krejt të reja.
Kudo vërehet kënaqësi dhe entuziazëm në punë. U fola
për problemet politike dhe të ditës.

Vizitova Tisazhin, Fabrikën e Mëndafshit, qendrën
e artizanatit, repartin e mobilieve dhe të bomboneve.
Të gjitha këto janë qendra të mira pune, me kuadro të
përgatitur dhe me baza të mira për zgjerimin e tyre
më vonë.
Vizitova Parkun Automobilistik, Fabrikën e Frutave dhe vreshtën e Shtoit.

Vizitova kooperativën e bashkuar të Koplikut.
Mbledhje në shtëpinë e kulturës të kësaj kooperative
dhe vizitë në hangaret e duhanit. Kooperativë e përparuar.

Kënaqësi se gruaja në rrethin e Shkodrës merr
pjesë gjerësisht në prodhim; ajo punon dhe drejton
mirë. Klasa punëtore e këtij rrethi është e fortë.

Takim me 100 kuadro drejtues të sektorëve të ndryshëm në sallën e kinemasë «Republika» të qytetit.
Shumë mirë shkoi.

Mbrëmje në teatër. Luhej mirë «Tragjedia optimiste».
98

Bisedë pune me shokët e byrosë së komitetit të
Partisë të rrethit.

Gjatë rrugës për në Tiranë u ndala në fshatin Kukël. Në Tiranë arrita në mbrëmje.
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që spastrimi i kuadrove të mirë të ushtrisë sovjetike
është bërë me forcë të madhe nëpërmjet masave të
çmobilizimit në radhët e kuadrove të ushtrisë.
Në këto kushte, ne duhet të jemi shumë vigjilentë
për çështjen e mbrojtjes së vendit tonëI
E DIEL
8 MAJ 1960

Lexova informacionin për gjendjen e projektimit
dhe të zbatimit, lidhur me ndërtimin e Pallatit të Kulturës në Tiranë, dhe dhashë porosi për çështjet që
shtrohen atje e që janë të ngutshme dhe delikate. Këto
duhet të studiohen, të caktohen komisione, të cilat të
vendosin, dhe të ndiqen problemet. .Porosita që këto
probleme t'i ndjekin shoku Ramiz dhe shoku Spiro.

Sot prita Ivanovin, i cili, në emër të udhëheqjes
sovjetike, kërkoi zyrtarisht nga ne pëlqimin që komandant i përgjithshëm i forcave të bashkuara të Traktatit të Varshavës të jetë mareshali Greçko, në vend të
mareshal Konievit, i cili hiqet për shkak se është «i sëmurë».
Ne i dhamë atij pëlqimin, por s'jemi aspak të bindur për këtë ndryshim që bëhet. Konievi nuk ështLi
sëmurë fizikisht, por s'i pëlqen Hrushovit, prandaj ai e
heq dhe e zëvendëson me një njeri të tij.
Në ushtrinë sovjetike vazhdon spastrimi i gjeneralëve dhe i mare-sltalëve të shquar sovjetikë. Sigurisht
100
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E IIENE
9 MAJ 1960

Bisedë pune me shokët Hysni dhe Haki.

E MART£
10 MAJ 1960

Prita sot ambasadorin korean, i cili, në emër të
Kim Ir Senit, më vuri në korent mbi situatën në Korenë e Jugut.

Fola me shokët e Qeverisë lidhur me vajtjen e një
delegacioni në Bukuresht. Siç kam shkruar, Dezhi na
ka bërë kërkesë që njëri prej nesh, Sekretari i Parë
i KQ të PPSH, ose kryetari i Qeverisë të shkojë në
Rumani për të biseduar rreth marrëdhënieve ekonomike
midis vendeve tona.
Me rastin e 15-vjetorit të çlirimit të Çekosllovakisë
ambasadori i këtij vendi dha mbrëmë një pritje në
hotel «Dajti». Foli ambasadori, fola edhe unë.
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mbasi favorizojnë reaksionin grek që ai të fillojë të
bëjë zhurmë rreth këtyre çështjeve.
Ivanovi, natyrisht, si ngaherë dhe për të dalë nga
situata, tha se nuk dinte gjë dhe se do t'ia transmetonte udhëheqjes së vet protestën tonë.
E MERKUR£
11 MAJ 1960

Bisedë me shokun Spiro Koleka rreth raportit
për problemin e ndërtimeve, që do të shqyrtohet në
mbledhjen e Plenumit të KQ.

Sot u nis për në Rumani, në bazë të kërkesës së
bërë nga Dezhi për të diskutuar probleme ekonomike
midis dy vendeve tona, një delegacion qeveritar i niveht të lartë.

Thirra në takim ambasadorin sovjetik Ivanov, të
cilit i thashë se protestoja dhe i hidhja poshtë pikëpamjet e shprehura nga ambasadori sovjetik në Athinë,
Sergejev, sipas të cilit vendi ynë, për të përmirësuar
marrëdhëniet me Greqinë, duhet të ngrejë ose në OKB
ose në Gjyqin Ndërkombëtar të Hagës, çështjen se përse Greqia thotë se është «në gjendje lufte» me Shqipërinë dhe «pse ka rivendikime territoriale» ndaj vendit tonë. I thashë Ivanovit se pikëpamje të tilla të
ambasadorit Sergejev janë të dyshimta dhe të padrejta
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E ENJTE
12 MAJ 1960

Mora radiogram me anë të të cilit njoftohem se
delegacioni ynë është pritur mirë në Rumani dhe se
Dezhi ka mendimin që Shqipëria duhet ndihmuar gjerësisht për zhvillimin e saj ekonomik. Unë s'kam shumë
besim në deklaratat e Dezhit, se mos janë më shumë
fjalë, prandaj u shkrova shokëve të sigurojnë të paktën
aprovimin e kërkesave tona që u drejtuam rumunëve
në shkurt. «Më mirë një vezë sot, se një pulë mot».

E SHTUNE
14 MAJ 1960

Lexova artikullin që do të botohet në gazetën «Zëri i popullit- 1 lidhur me demaskimin e demagogjisë së
revizionistëve jugosllavë. Ia dërgova Ramizit që të jepet për botim. I rekomandoVa që të hiqet emri i Nehrusë
për të evituar polemikën me Indinë. Problemi të mbetet siç është, por pa përmendur emrin e tij. I rekomandova, gjithashtu, të forcohet pjesa ku flitet për aeroplanin spiun amerikan. Konkluzioni të jetë se, ashtu siç
pohojnë me cinizëm imperialistët ainerikanë se veprimet e spiunazhit kundër vendeve të kampit socialist
janë normale dhe do të vazhdojnë edhe në të ardhmen,
ashtu veprojnë dhe pohojnë edhe revizionistët jugosllavë kundër vendit tonë dhe vendeve të tjera të kampit
socialist. Kjo është logjikë e njëjtë banditësh. Por banditëve ne ua kemi thyer dhe do t'ua thyejmë kokën,
sa herë që do të prekin kufijtë tanë.

1. -Demagogjia e revizionistëve jugosllavë në Kongresin e
«aleancës socialiste- nuk gënjen njeri>., botuar në gazetën «Zëri
i popullit», nr. 116 (3645), 15 maj 1960.
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E HENE,
16 MAJ 1960*

Prita sot ambasadorin sovjetik Ivanov. Vura re se
ai kishte ardhur të na tatonte pulsin dhe të njihej me
pikëpamjet tona për koRferencën e nivelit të lartë që
duhet të fillojë sot në Paris.
I thashë se qëndrimet tona janë vendosur në Mbledhjen e Moskës të Komitetit Politik Konsultativ të Traktatit të Varshavësi, domethënë asnjë lëshim nuk duhet t'u bëjmë imperialistëve. Unë nuk kam shpresa për
arritjen e ndonjë rezultati. Çdo gjë atje do të sabotohet
nga imperialistët.
Pikëpamjet tona nuk u puqën, pse ambasadori Ivanov kishte shpresa se diçka mund të dilte nga kjo konferencë. Le ta vërtetojë koha drejtësinë e gjykimit tonë!

Po sot prita ambasadorin çekosllovak, i cili, në
emër të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Çekosilovakisë, më ftoi për të kaluar pushimet në Çekosllovaki. Pasi e falënderova, i thashë që sivjet nuk do të
dal për pushime jashtë atdheut.
1. Kjo mbledhje u mbajt më 4 shkurt 1960.
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E MARTE
MAJ 1960*

Konferenca e nivelit të lartë në Paris bëri skopio,
si me thënë, pa filluar. Dërgimi nga ana e imperialistëve amerikanë i avionit spiun mbi hapësirën ajrore të Bashkimit Sovjetik e komplikoi gjendjen.
Unë mendoj se konferenca as që do të fillojët, pse
irnperialistët amerikanë nuk do të kërkojnë ndjesë.
Situata ndërkombëtare do të ashpërsohet. Hrushovi,
deri tani, për problemet e situatës ndërkombëtare, ka
ndjekur rrugën e oportunizmit, të lajkave dhe të lëshimeve ndaj imperializmit amerikan.

1. Dhe ne fakt kështu ndodhi. Konferenca e nivelit të lartë
në Paris nuk mundi të zhvillonte punimet e saj për shkak të
sabotimit nga ana e imperialistëve amerikanë dhe të qëndrimit
të lëkundshëm prej aventurieri të N. Hrushovit.
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F. DIËRKIIRE

E ENJTE
19 MAJ 1960

1S MAJ 1960

Në mbledhjen e Byrosë Politike aprovuam thirrjen
e Kongresit të 4-t të Partisë, shqyrtuam raportin mbi
ndërtimet që do t'i paraqitet Plenumit të KQ të PPSH,
si dhe bilancin e pritshëm të drithërave të bukës për
vitin 1960.
Për ndërtimet bëra vërejtjen që të pasqyrohen në
raport metodat e reja të punës, që na kanë dhënë rezultate, dhe të flitet për nevojën e futjes së mekanizimit
në ndërtim.

Asistova në mbledhjen solemne për nder të 60-vjetorit të lindjes së Ali Kelmendit.

Ambasadori Ivanov erdhi sot dhe më tha: «Të doli
fjala» 1 . Ia ktheva se ne jemi dakord me deklaratën e
Hrushovit dhe shtova: Kështu duam t'u qëndrojë ai
kurdoherë imperialistëve amerikanë.

Vizitova në spital shokun Spiro Moisiu dhe e urova
për 60-vjetorin e lindjes.

Vizitë në një bazë ushtarake.

Vizitova shkollën e lartë ushtarake dhe u fola oficerëve atje për detyrat e kohës.

1. r.shtë fiala për dfshtimin e mbledhjes aë konterencfs së
nivelit të lartë në Parls.
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q
E MERKURE

E DIEL

25 MAJ 1960

22 MAJ 1960

Në takimin që pata sot me ambasadorin sovjetik
Ivanov, më dha «sihariqin» që revista sovjetike «Komunist» paska shkruar një artikull kundër revizionistëve
jugosllavë!

U hap mbledhja e Plenumit të 16-të të zgjeruar
të Komitetit Qendror të Partisë për problemin e ndërtimeve.

Raportin në emër tëByrosë_Politike e mbajti shoku Spiro Kolek,a.
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8 - 27

F. ENJTE
26 MAJ 1960

Vazhdon mbledhja e Plenumit me diskutimet.

Na erdhi lajmi për tërmetin e madh prej affër 7
ballësh që ra në Korçë. Deri tani ka 6 të vrarë dhe mbi
100 të plagosur. Na thonë se 15-20 për qind e banesave
ose janë rrëzuar, ose janë bërë të pabanueshme. Dëme
gjithashtu ka pasur në lokalitetet Vithkuq e Voskopojë.

KORÇË, E PREMTE
27 MAJ 1960

U nisa për në Korçë. Vizitova të plagosurit në spital, lagjet e dëmtuara nga tërmeti dhe mora kontakt me
popullin. Dëme ka shumë, por do të marrim masa që
t'i zhdukim shpejt. Shoku Shefqet Peçi po organizon
dhe drejton shumë mirë ndihmën dhe punën.
Morali i popullit është shumë i lartë.

Fola në mbylljen e punimeve të Plenumit të KQ:.
Morëm vendimin për thirrjen e Kongresit të 4-t të
PPSH në nëntor të këtij viti.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 18, f. 239.
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PESIIKOPI, F. 11£N£

E SIITUNIR

30 NIAJ 1960

28 MAJ 1960

Vazhdova vizitat në lagjet e qytetit, në çadrat ku
ishin strehuar familjet e dëmtuara nga tërmeti, bisedova me njerëzit, i sigurova. Morali i tyre është i lartë
dhe dashuria që shprehin për Partinë dhe Qeverinë
është e zjarrtë.

Po merren masa të shpejta për të ndihmuar të
dëmtuarit nga tërmeti.

Vizitova Fabrikën e Alkoolit në Maliq, që u ngrit
e re, dhe Fabrikën e Sheqerit, ku vazhdojnë punimet
për rikonstruksionin e saj.

U ktheva në Tiranë me avion.
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Rrugës për në Peshkopi ndalova në kantierin e
Hidrocentralit të Shkopetit dhe bisedova me punëtorët.
Po punohej për kthimin e lumit.
U ndalëm pak në Burrel.
Hëngrëm drekë në Bulqizë, ku biseduam me shokët
drejtues dhe me punëtorët e minierës. Bulqiza ka marrë pamjen e një qyteti të vogël, por të bukur. Do të
qëndroj kur të kthehem për në Tiranë.
Mbërritëm në Peshkopi. Populli kishte dalë në bulevard për të na pritur. Shumë entuziazëm.
Gjithashtu sot bëra një bisedë me shokët e rrethit.
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me.Ne nuk përzihemi në punët e brendshme të JugosIlavisë, përkundrazi ata janë përzier në punët tona.
Për sa u përket kosovarëve që janë vëllezërit tanë, ne
nuk mund të mos interesohemi. Ne kërkojmë drejtësi

phr ta.
e hëngrëm në mencën e kooperativës.
PESHKOPI, E NIART2
31 MAJ 1960

Shkuam vizituam bllokun e pemëve. Perspektivë
shumë c mirë.
Vizitë në kooperativën e bashkuar Brezhdan—Zdojan. Kooperativistët u treguan shumë të dashur dhe të
vendosur. Kooperativa është me perspektivë të mirë.
Në mitingun e organizuar në sheshin përpara vatrës së kulturës të kooperativës i përshëndeta të pranishmitt. Fo]a për punët në kooperativë dhe i porosita
t'u shpallin garë pa frikë të gjitha rretheve për sa i përket kulturës së misrit, në kultivimin e së cilës ata janë
bujq të dalluar. I nxita që përveç kësaj kulture, të
mbjellin edhe pemë frutore, të kujdesen për bagëtinë
si dhe për organizimin e punës dhe disiplinën në kooperativën bujqësore. U fola shkurt edhe për gjendjen
ndërkombëtare, për pozitën e fortë të Shqipërisë si dhe
për veprimtarinë armiqësore të revizionistëve jugosIlavë ndaj vendit tonë. Theksova, midis të tjerave, se ne i
hedhim poshtë akuzat e tyre se po përzihemi në çështjen
e Kosovës pasi kjo qenka vetëm punë e tyre e brendsh-

Vizitë në çerdhe dhe në kopsht. As në Bashkimin
Sovjetik, as në Çekosllovaki s'kisha parë çerdhe aq të
bukura, aq të pastra si këtu.

Vizitë në Fabrikën e Frutave, që është në përfundim e sipër.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëiL 18, f. 256.
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PESFIKOP1, E MFRKURE
1 QERSHOR 1960

Bisedë në shtëpinë e kulturës me kuadrot e Partisë
dhe të pushtetit të rrethit të Peshkopisë për problemet
politike dhe ekonomikel. Pas kësaj bisede shkova në
mitingun e organizuar me popullin, ku fola për probleme të ndryshme2. Pjesëmarrja në miting ishte e madhe.
Shumë entuziazëm për Partinë.

Pasdreke shkova vizitova kooperativën bujqësore
të Dovolanit, ku bisedova me kooperativistët. Populli
i kësaj kooperative ka qenë me luftën; Dovolani ka qenë qendër partizanësh, është edhe fshatlindja e dëshmorit Nazmi Rushiti, në familjen e të cilit bëra një
vizitë.
Në Dovolan hëngrëm darkë dhe natën u kthyem
në Peshkopi.

PESHROPI—BURREL, E ENJTE
2 QERSHOR 1960

Miting në fushën historike të Valikardhës me fshatarët e lokalitetit të Zerqanit. Në këtë miting fola unël.

U ndala në Bulqizë; në sallën e kinemasë pata një
takim me punëtorët e kromit 2.
Miniera e Bulqizës është një qendër pune e përparuar, me punëtorë të mrekullueshëm, të cilët kanë realizuar planin dhe kanë tejkaluar detyrat; ata morën zotime të mira për ta çuar më përpara prodhimin.

Arrita në Burrel. Vizitova çerdhen e kopshtin, që
ishin mbajtur shumë mirë, dhe shkollën 7-vjeçare, pionierët e së cilës më bënë pjesëtar të çetës.

Vizitova repartin ushtarak kundërajror.
1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 18, f. 295.
2. Po aty, f. 275.
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1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 18, L 331.
2. Po aty, f. 320.
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Bisedë me kuadrot e Partisë dhe të pushtetit 1 të
këtij rrethi. Në mbrëmje shkuam në koncertin e grupeve folklorike.

BURREL—TIRANE, E PREMTE
3 QERSHOR 1960

Vizitova kooperativën ë bashkuar bujqësore Shoshaj-Zenisht. U fola kooperativistëvel.
Në Burrel u organizua një miting nga punonjësit
e qytetit, ku fola unë 2.
Burreli është bërë një qytet i bukur. Tani atje
janë ngritur shumë ndërtesa, janë hapur rrugë të gjera,
ka plan rregullues dhe është sjellë uji i pijshëm.
Mati duhet ndihmuar nga ana bujqësore, sepse ka
perspektiva të mira, sidomos për blegtori dhe për frutikulturë. Do të marrim masa.

Qëndrova në hidrocentralin «Karl Marks» dhe bisedova me punëtorët e shfrytëzimit.

U ktheva në Tiranë.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 18, L 340.
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1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 18, L 357.
2. Po aty, f. 368.
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E SIITUNP.

E HËN£

4 QERSHOR 1960

G QERSHOR 1960

Sot ambasadori sovjetik Ivanov më dorëzoi letrën
zyrtare të Nikita Hrushovit, në lidhje me organizimin
e një mbledhjeje të partive komuniste dhe punëtore të
vendeve të kampit socialist dhe të një mbledhjeje të
Komitetit Politik Konsultativ të Traktatit të Varshavës. Në letër propozohet që këto mbledhje të zhvillohen në Bukuresht nga fundi i këtij muaji.
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Në mbledhjen e sotme të Byrosë Politike vendosëm
t'i dërgojmë Liri Belishovës disa sqarime e porosi me
letër, lidhur me bisedimet që ajo po bën me kinezët në
Pekin. Gjithashtu, në këtë mbledhje diskutuam letrën
e 2 qershorit që na dërgoi Hrushovi, në të cilën bëhet
fjalë për një takim të afërt të partive komuniste e punëtore në lidhje me çështjet që ziejnë. Ai propozon që
takimi të bëhet në Bukuresht, ku përfaqësuesit e partive motra do të shkojnë për të asistuar në kongresin
e Partisë Punëtore Rumune.
Hrushovi ka për qëllim që në Bukuresht t'i kalojë
si nëpër këmbë mosmarrëveshjet serioze sovjeto-kineze dhe, duke vepruar kështu, të pengojë, po mundi, ose
të nënvleftësojë mbledhjen e ardhshme që, me të drejtë,
një numër partish kanë kërkuar ta organizojnë. Kjo
manovër e Hrushovit është dinake dhe e papranueshme. D5het të jemi shumë vigjilentë, se diçka e madhe
po luhet!
Po sot prita ambasadorin sovjetik Ivanov, i cili pa
dyshim donte mendimin tonë për letrën e Hrushovit në
të cilën ai propozon Mbledhjen e Bukureshtit. I dhashë një përgjigje lakonike.

E MERKURE
8 QERSHOR 1960*

Bisedova me shokun Ramiz se si të përgatitemi
për mbledhjen e afërt të Bukureshtit.

Prita ambasadorin sovjetik, Ivanov, i cili më lajmëroi se mbledhja që ishte propozuar të mbahej në
Bukuresht shtyhet, dhe më dorëzoi një letër të dytë
të Hrushovit, të datës 7 qershor, ku shpjegohet pse
shtyhet kjo mbledhje. Par në këtë letër të dytë kërkohet që në Bukuresht përfaqësuesit e partive motra
të kampit socialist të mblidhen për të përcaktuar vendin dhe kohën kur do të mbahet mbledhja e arclhshrae. Si tepër e përdredhur Ic.je punë: Edhe «ta shtyjmë»
mbledhjen, edhe të bëjmë një tjetër po në B-ukuresht.
IVTo-s-rs-Eihet nclanjë-hile pas Sidoqoftë gjëja e
1. Pas sulmit të ashpër që udhëheqja sovjetike, me Hrushovin në krye, shpërtheu në Kongres4n e 20-të të PK të BS
(shkurt 1956) kundër marksizëm-leninizmit dhe kundër veprës
së Stalinit me raportin famëkeq kundër tij, Partia e Punës e
Shckipërisë ndiqte me vëmendje e analizonte me kujdes çdo hap
të Hrushovit e të bashkëpunëtorëve të tij, të cilët nga dita në ditë
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parë që mendoj të bisedoj me shokët e Byrosë është
kjo: Në Bukuresht s'kam pse të vete unë në krye të
gjersa mbledhja e partive u shty. Të
shkojë një shok tjetër, mundet shoku Hysni 2, ai të maFr-e—Pre-s-ë—nTlcongresin e Partisë Punëtore Rumune dhe
le të marrë pjesë edhe në takimin e përfaqësuesve të
partive komuniste për përcaktimin e vendit dhe të kohës së mbledhjes së ardhshme.

Shoku Gogo më njoftonte me radiogram për zhvillimin e mbledhjes së Këshillit të Përgjithshëm të FSB.
I dërgova një radiogram urgjent, ku i sugjerova
të mos prononcohet për sa u përket kontradiktave që
kanë kinezët me sovjetikët. Ato le të zgjidhen në rrugë partie, inë mes partive të tyre. I shkrava Gogos që
e shkallëzonin veprimtarinë e tyre armisiësore kundër socializmit
e lëvizjes komuniste e punëtore ndërkombëtare.
1. Duke shpjeguar arsyet e mosvajtjes së tij në Mbledhjen
e Bukuresatit, shoku Envex Hoxha në Plen.umin e 17-të të
KQ të PPSH (korrik 1960) vinte në dukje: «Po përse në Bukuresht shkuan sekretarët e parë të partive të vendeve socialiste
dhe unë auk shkova? Unë bëra shumë mirë që nuk shkova, se
zbatova vendimin e Byrosë Politike, për të mos komprometuar
Partinë tonë në çështje që •uk janë marksiste-leniriiste. Unë
do tii paraqitja atje mendimet e Byrosë Politike, të cilat shumë
mirë i transmetoi Hysniu. Mosvajtja ime u dogji udhëheqësve
sovjetikë se atje shkuan të gjithë, vetëm Enveri nuk shkol, se
veprimet nuk binin erë të rnirë». (Enver Hoxha, Vepra, vëll. 19,
f. 57.)
2. Delegacioni i Partisë së Punës të Shqipërisë, i kryesuar
nga shoku Hysni Kapo, arriti në Bukuresht më 20 qershor 1960.
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çdo gjë ta mbrojë në bazë të vijës së Partisë sonë; në
fjalimin që do të mbajë, të mbrojë tezën e Partisë sonë
për çarmatimin, për traktatin e paqes me Gjermaninë,
të demaskojë imperializmin amerikan dhe revizionistët jugosllavë, përçarës të çështjes së klasës punëtore.
E ENJTE
9 QERSHOR 1960

Shoku Hysni, që ishte në Shqipërinë e Jugut, më
raportoi për situatën në vend.
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9 — 27

E MARTE
14 QERSHOR 1960

E HENE
13 QERSHOR 1960

Mbledhja e Byrosë Politike diskutoi për gjendjen
ekonomiko-organizative të kooperativave bujqësore dhe
punën e bërë nga ekipet e Komitetit Qendror dhe të
Qeverisë për forcimin e mëtejshëm të tyre.
Ekipet e dërguara kanë bërë një punë me vlerë
që duhet të vazhdohet për përhapjen e eksperiencës së
mirë1.
Diskutuam, gjithashtu, për zhvillimin e mëtejshëm
të sistemit arsimor dhe për probleme të tjera.

Mbledhja e Sekretariatit të KQ shqyrtoi, ndërmjet
të tjerash, edhe çështjen e dhënies së shifrave jo të sakta Komitetit Qendror nga ana e Komitetit të Partisë
dhe e Komitetit Ekzekutiv të Rrethit të Kukësit për
vitin 1959.
Tërhoqa vëmendjeni e shokëve të rrethit për përgjegjësinë që mbajnë ata duke fryrë shifrat, me qëllim që t'i paraqiteshin Komitetit Qendror dhe Qeverisë
me plan gjoja të tejkaluar dhe që të fitonin garën me
rrethin e Peshkopisë.
Shtrembërimi i realitetit është një faj i rëndë.
Diskutuam, gjithashtu, edhe për gjendjen e agjitacionit figurativ, ku duhet bërë një punë e menduar
mirë2 . Si dhe pikën mbi shqyrtimin e letrave dhe ankesave që i janë drejtuar KQ dhe komiteteve të Partisë
të rretheve gjatë vitit 1959.
►

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 18, f. 384.
2. Po aty, f. 388.
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1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 18, f. 390.
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E 111ËRKURË
15 QERSHOR 1960

Ambasadori sovjetik Ivanov kërkoi sot takim dhe
më dorëzoi procesverbalet e takimit paraprak, që u
zhvillua një muaj më parë në Paris midis kryetarëve
të katër fuqive të mëdha.
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E ENJTE
16 QERSHOR 1960

Diskutuam me Hysniun për fjalimin që ai do të
mbajë në emër të Komitetit Qendror të Partisë sonë
në Kongresin e 3-të të Partisë Punëtore Rumune si
dhe për qëndrimet që duhet të mbajë delegacioni ynë
në mbledhjen e partive komuniste e punëtore që do të
mbahet atje sipas propozimit të sovjetikëve.

Nga Moska më lajmërojnë me radiogram për një
bisedë të poshtër antikineze që u kishte bërë Kosigini
shokëve tanë që ndodhen në Moskë, duke u thënë, midis të tjerave, se «Ne, në asnjë mënyrë nuk mund të
bëjmë asnjë kompromis, asnjë lëshim ndaj kinezëve».
Kuptohet se qëllimi i bisedës së Kosiginit ishte që
Partia jonë, në mosmarrëveshjet sovjeto-kineze, të mbajë anën e sovjetikëve.
Udhëheqësit sovjetikë e kanë të qartë se Partia jgnë kurrë nuk shkel në dërrasë të kalbur. Ajo do të
mbr6Wkurdoherë ata që kanë të drejtë dhe që janë
në rrugën marksiste-leniniste. Si po zhvillohen ngjarjet, del se udhëheqja sovjetike është në rrugë tëgabuar.
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E SIITUNE
18 QERSI1OR 1960

Takim pune me shokun Ramiz.

Hysniu niset sot për të përfaqësuar Partinë tonë
në punimet e Kongresit të 3-të të Partisë Punëtore
Rumune.
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E HP-NE
20 QERSHOR 1960

Sot Gogo Nushi erdhi nga Pekini. Më raportoi për
punimet e sesionit të Këshillit të Përgjithshëm të Federatës Sindikale Botërore dhe për mosmarrëveshjet
që ishin dukur midis sovjetikëve dhe kinezëve në çështje parimore të vijës. Më vuri në dijeni, gjithashtu,
për bisedën që Liu Shao Çia kishte pasur me delegacionin tonë të Presidiumit të Kuvendit Popullor, që
është duke vizituar Kinën dhe në të cilin bëjnë pjcsë
Haxhi Lleshi dhe Liri Belishova, bisedë në të cilën
kishte marrë pjesë edhe Gogoja.
I fola çfarë mendonim ne se po luhet në mes BS
e Kinës e prapa shpinës së partive komuniste.
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E MARTE
21 QERSHOR 1960*

Mbledhja e Bukureshtit me përfaqësuesit e partive
komuniste e punëtore, që asistojnë në kongresin e Partisë Punëtore Rumune, në fakt po shndërrohet në një
komplot kundër Partisë Komuniste të Kinës. Duhet ta
shpartallojmë këtë komplot të rrezikshëml.
1. Në kundërshtim me marrëveshjen e arritur, sipas së
cilës kjo mbledhje duhej të shërbente vetëm si një takim paraprak për të caktuar vendin dhe datën e një mbledhjeje të
partive komuniste e punëtore të botës, sl dhe duke shkelur të
gjitha normat organizative leniniste që rregullonin marrëdhëniet
në mes partive komuniste, N. Hrushovi kërkonte që Mbledhja
e Bukureshtit të diskutonte menjëherë mosmarrëveshjet që kishin Iindur në mes PK të BS dhe PK të Kinës. Sikurse shpjegon
shoku Enver Hoxha, Hrushovi, nëpërmjet këtlj komploti të
kurdisur në fshehtësi, kërkonte që të dënonte dhe të përjashtonte nga lëvizja komuniste ndërkombëtare Partinë Komuniste të Kinës, duke menduar se Partinë e Punës të Shqipërisë
kishte në xhep» dhe mund ta nënshtronte më lehtë. Mirëpo
llogaritë i kishte bërë gabim. Për këtë çështje shoku Enver
shkruan: «Në Mbledhjen e Bukureshtit Partia jonë ka luajtur
një rol të rëndësishëm. Ajo ishte e vetmja Parti që kundërshtoi
çka po bëhej atje. Dhe që këtej nisi armiqësia e hapët kundër
nesh, që deri atëherë ka qenë e mbuluar». (Enver Hoxha, Vepra,
vëll. 19, f. 583.)
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E MERKUR£
22 QERSHOR 1960*

Mbledhje me komisionin e ngritur për hartimin e
raportit të kongresit.
Mora një sërë radiogramesh nga Hysniu, me anën
e të cilave ai më vë në dijeni mbi zhvillimin e ngjarjeve
në Bukuresht.
Për ne është më se e qartë se Nikita Hrushovi, për
të mbrojtur pikëpamjet e tij oportunisto-revizioniste,
po sulmon marksizëm-leninizmin dhe Partinë Komuniste të Kinës. Ai po mashtron gjithë udhëheqësit dhe
përfaqësuesit e partive komuniste dhe punëtore që
ndodhen në Bukuresht dhe po i fut në rrjetin e komplotit që është duke kurdisur. Por Partinë tonë Hrushovi s'e gënjen dot kurrë!
Informova Byronë Politike dhe e vura në dijeni
për çka më lajmëron Hysniu nga Bukureshtit. Pasi
analizuam me kujdes gjendjen e krijuar, vendosëm për
qëndrimin që duhet të mbajë Hysniu në mbledhje dhe
ia komunikuam urgjentisht 2.
1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 19, f. 2.
2. Po aty, f. 8.
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E ENJTE
23 QERSHOR 1960

Po ndjek çdo orë me radiondërlidhje si venë punët
në Mbledhjen e Bukureshtit.
Hysniu me radiogram më lajmëron se Hrushovi
dhe shokët e tij janë bërë si qen të tërbuar kundër
Partisë Komuniste të Kinës dhe Partisë sonë. I shkrova Hysniut të qëllojë pa mëshirë, t'i demaskojë deri në
fund qëllimet e revizionistëve dhe, në emër të Partisë
sonë, të mbrojë Partinë Komuniste të Kinës.
Situata është serioze, por ne s'jemi nga ata që frikësohemi, sepse lufta jonë është e drejtë.
r.
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E PREMTE
24 QERSHOR 1960

U mblodhëm përsëri në Byronë Politike për ngjarjet që po zhvillohen në Bukuresht. Informova shokët
për çka më njofton Hysniu në radiogramet që më ka
dërguar. Lexova dhe përgjigjet që i kisha transmetuar
në bazë të direktivave të Byrosë Politike. Si kurdoherë,
pati unanimitet të plotë mendimi.
E oricntuam Hysniun për qëndrimin e patundur,
që duhet të vazhdojë të mbajë, në mbrojtjen e marksizëm-leninizmit e të Partisë Komuniste të Kinës. Nuk
duhet t'u bëjmë asnjë lëshim revizionistëve, qoftë edhe
sikur vetëm të mbetemi kundër të gjithëve. Qëndrimi
ynë është i drejtë, marksist-leninist. Komploti revizionist, që është organizuar atje nga Hrushovi, duhet
shpartalluar!

139

E 111Ë117
QERSHOR 1960*

Ambasadori sovjetik Ivanov, i cili, si kurdoherë, synon të tatojë pulsin tonë, vazhdon të vijë tek unë, por
ikën ashtu siç vjen.
Hysniu u kthye sot nga Rumania dhe na raportoi
gjerë e gjatë për Mbledhjen e Bukureshtit. Kjo Mbledhje u bë një njollë e zezë në historinë e lëvizjes komuniste ndërkombëtare. Hrushovi dhe shokët e tij zbuluan
atje fytyrën e tyre të vërtetë prej renegatësh.
Filloi kështu lufta jonë kundër revizionistëve të
rinj e të maskuar. Ajo do të zgjatë dhe do të jetë një
luftë e vështirë, por ne jo vetëm që s'i trcmbemi asaj,
por kemi bindjen e patundur se do të fitojmë, pse jemi
në rrugë të drejtë, marksiste-leniniste.
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E PREMTE
1 KORRIK 1960

Ambasadori sovjetik Ivanov erdhi përsëri sot tek
unë dhe u përpoq të mësojë ç'ngjau në Bukuresht, se
gjoja nuk ka akoma informata nga IVIoska. Por edhe
kësaj here ai mori përgjigjen e duhur.
Çdo gjë do të diskutohet e do të zgjidhet në mbledhjen që u vendos të bëhet në Moskë në nëntor të këtij
viti.
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E PREMTE
E HENE

1 KORK1K 1960

27 QERSHOR 1960*

Ambasadori sovjetik Ivanov, i cili, si kurdoherë, synon të tatojë pulsin tonë, vazhdon të vijë tek unë, por
ikën ashtu siç vjen.
Hysniu u kthye sot nga Rumania dhe na raportoi
gjerë e gjatë për Mbledhjen e Bukureshtit. Kjo Mbledhje u bë një njollë e zezë në historinë e lëvizjes komuniste ndërkombëtare. Hrushovi dhe shokët e tij zbuluan
atje fytyrën e tyre të vërtetë prej renegatësh.
Filloi kështu lufta jonë kundër revizionistëve të
rinj e të maskuar. Ajo do të zgjatë dhc do të jetë një
luftë e vështirë, por ne jo vetëm që s'i trembemi asaj,
por kemi bindjen e patundur se do të fitojmë, pse jemi
në rrugë të drejtë, marksiste-leniniste.
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Ambasadori sovjetik Ivanov erdhi përsëri sot tek
unë dhe u përpoq të mësojë ç'ngjau në Bukuresht, se
gjoja nuk ka akoma informata nga Moska. Por edhe
kësaj here ai mori përgjigjen e duhur.
Çdo gjë do të diskutohet e do të zgjidhet në mbledhjen që u vendos të bëhet në Moskë në nëntor të këtij
viti.
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E MART£
5 KORRIK 1960

Shoku Haxhi [Lleshi] dhe Liri Belishova erdhën
nga Kina.
Liria na raportoi shkurt, mua dhe Hysniut, për udhëtimin e delegacionit të Presidiumit të Kuvendit Popullor
në Kinë, në Vietnam dhe në Kore. Foli edhe për bisedën që kishin pasur me Liu Shao Çinë; e quajti këtë
bisedë jo të drejtë nga ana e kinezëve. Tek ajo duket
tendenca për të mos u shprehur hapur për përmbajtjen
e bisedimeve me Liun. Çdo gjë që bisedoi Liu me
"Liria shkoi dhe e raporto- i në ambasadën e Bashkinitt
"Sovjetik në Pekin, gjë që është një gabim i rëndë dhe
i dënueshëm i Lirisë. Këtë ia thamë edhe në letrën q ."6
i dërguam posaçërishtl.
Liria na vuri, gjithashtu, në dijeni për drekën që
hëngri me Brezhnjevin dhe me Kozlovin. Çdo gjë që
thotë, tregon shqetësim tek ajo. Diçka s'është në rregull.
Të shohim më vonë.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 19, f. 31.
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E ENJrE
KORRIK 1960

Në mbledhjen e Byrosë Politike, shoku Hysni raportoi në . lidhje me ngjarjet e zhvilluara në Mbledhjen e
Bukureshtit. Tani çdo gjë është më se e qartë. Si kurdoherë Byroja Politike është unanime për qëndrimine
fhb-ajtur atje nga sh-oku Hysni në emër të Komitetit Qendror të Partisë së Punës të Shqipërisë.
Në këtë mbledhje u aprovua, gjithashtu, edhe teksti
i letrës së Kornitetit Qendror të Partisë sonë drejtuar
Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Bashkimit
Sovjetik dhe Komitetit Qendror të Partisë Komuniste
Bullgare në lidhje me qëndrimet antimarksiste të mbajtura nga ambasadorët e tyre në mitingun e zhvilluar më
4 korrik në Sremska Mitrovica të Serbisë, ku Rankoviçi,
njëri prej krerëve revizionistë të klikës së Beogradit,
sulmoi me egërsi Partinë e Punës të Shqipërisë, popullin
shqiptar dhe Republikën tonë Popullore. Aprovuam,
gjithashtu, notën e protestës të Qeverisë sonë drejtuar
qeverisë polake në lidhje me incidentin e rëndë që
shkaktoi më 29 qershor në ambasadën tonë në Varshavë
një funksionar i Ministrisë së Punëve të Jashtme të
Republikës Popullore të Polonisë.
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Në mbledhjen e sotme të Byrosë Politike raportoi
edhe Liri Belishova mbi punën e delegacionit në Kinë
etj. Ajo iu përgjigj me nervozizëm pyetjeve që iu bënë
në lidhje me zbatimin jorigoTalë udhëzimeve që i jepnim në letër.
s'është e qartë në qëndrimet e saj. Këtë çështje duhet ta rishikoirpë.

•
E PREMTE
8 KORRIK 1960*

Prita ambasadorin sovjetik, Ivanov, i cili më informoi rreth bisedës që kishte pasur Hrushovi me Sofokli
Venizellosin. Gjatë kësaj bisede ky i kishte propozuar
Hrushovit se, për të përmirësuar marrëdhëniet me Shqipërinë, duhet që minoritetit grek në Shqipëri t'i jepet
autonomi. Hrushovi, në mes të tjerash, i ishte përgjigjur
Venizellosit, duke i thënë se dëshirën dhe propozimin
e tij do t'ua transmetonte «shokëve shqiptarë»., pse me
ta do të takohej në Bukuresht etj.
I thashë Ivanovit se e kundë•shtoj qëndrimin që
ka mbajtur Hrushovi, se nuk jam fare dakord me përgjigjen që ai i ka dhënë Venizellosit dhe e konsideroj
si përgjigje jo të një miku të Shqipërisë dhe aspak të
përshtatshme për postin e lartë që ka Hrushovi. Ne e
hedhim poshtë me vendosmëri e me indinjatë propozimin e Venizellosit. Ne këtë Venizellos nuk e njohim,
i thashë ambasadorit Ivanov, por babanë e tijt ne e njohim mirë. Në qoftë se Moska nuk e njeh, megjithëse
1. Eshtë fjala për Elefter Venizellosin, i cili më 1919 dërgoi ushtrinë greke për të marrë pjesë në intervencionin kundër Rusisë Sovjetike.
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duhet ta njohë, ne i themi se ai ka djegur fshatra e krahina të Shqipërisë së Jugut dhe ka vrarë mijëra shqiptarë, ka dashur të djegë edhe qytetin e Gjirokastrës,
ka organizuar banda dhe është ai që ka hedhur prej
kohësh idenë e autonomisë së •Epirit të Veriut»t.
Për kufijtë e vendit tonë ne nuk lejojmë asnjeri të
diskutojë, qoftë ky edhc Hrushovi!

E SHTUNE
9 KORRIK 1960

Bisedova me Lirinë për ta bërë atë që të kuptojë
më thellë probreMet ide6Togjike dhe politike që na dalin
përpara lidhur me divergjencat që ekzistojnë midis so-

1. Duke e trajtuar këtë cështje në Plenumin e KQ të PPSH
(korrik 1960) shoku Enver Hoxha vuri në dukje: ideja e
Venizellosit të ri është e vjetër, është ideja e gjithë shovinizmit grek. Prandaj, kundër kësaj ideje, për të mbrojtur
tërësinë e venclit të tij, populli shqiptar në të kaluarën ka
derdhur gjak dhe, po të jetë nevoja, do të derdhë edhe në të
ardhmen. Ne jemi për paqen në Ballkan, jemi për marrddhënie normale shtetërore, marrëdhënie tregtare, por kushte të
tilla me Greqinë nuk pranojmë». (Enver Hoxha, Vepra, vëll.
19, f. 55.)
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vjetikëve, nga njëra anë, dhe ne e kinezëve nga ana
tjetër. Gjatë bisedës Liria qante e fshante dhe bënte
be e rrufe se i kuptonte mirë këto probleme, por biseda
me të më forcon akoma më shumë bindjen se ajo është
lëkundur në besimin ndaj vijës së Partisë sonë, ka rrëshqitur nga vija jonë e drejtë marksiste-leniniste. Sovjetikët atë e kanë tërhequr dhe e kanë futur në rrugën
e tyre të gabuar dhe është r•ezik që ajo të shkojë larg.
-i ëtojmë Lirinë, po çështja
Ne do të përpiqemitasLp
e saj varet nga fakti se sa thellë është futur ajo në
intrigat e sovjetikëve. Prandaj ajo duhet të reflektojë
thellë. Letrat që unë i dërgova në Kinë ajo thotë se i ka
djegur. Kjo është e çuditshme!
Do të shohim se ku do t'i dalë tymi kësaj pune.
Thirra ambasadorin sovjetik Ivanov, të cilit i bëra
protestën verbalel kundër qëndrimit të ambasadorit të
1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 19, f. 33.
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Bashkimit Sovjetik në Beograd, Zamçevski, dhe atasheut ushtarak, kolonelit Taraseviç. Ata kanë qenë të
pranishëm në një miting që ishte mbajtur në Sremska
Mitrovica dhe nuk kanë bërë as më të voglën protestë,
kur banditi revizionist Rankoviç sulmoi Shqipërinë duke e quajtur «skëterrë ku mbretëron teli me gjemba
dhe çizmja e kufitarit» dhe se, sipas Rankoviçit, regjimi neofashist italian qenka më demokratik nga regjimi
ynë i demokracisë popullore! Ivanovi mori shënim për
protestën që i bëra dhe tha se do t'ia transmetojë atë
Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Bashkimit
Sovjetik.
(Një notë proteste e tillë iu bë për të njëjtin qëndrim edhe ambasadorit bullgar në Tiranë. Letrat që
do t'i dërgonim Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik dhe Komitetit Qendror të
Partisë Komuniste Bullgare u vendos të mos dërgohen,
meqenëse u mendua t'u paraqiteshin notat e protestës
këtyre ambasadorëve.)
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E DIEL
10 KORRIK 1960

Lexova me vëmendje të madhe materialin informativ që na e kanë dërguar nga Komiteti Qendror i
Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik mbi problemet që kanë lindur midis sovjetikëve dhe kinezëve në
sesionin e Këshillit të Përgjithshëm të Federatës Sindikale Botërore në Pekin, në fillim të qershorit 1960.
Këtë material sovjetikët ua shpërndanë me qëllim të
keq delegacioneve të partive komuniste e punëtore që
morën pjesë në Kongresin e 3-të të Partisë Punëtore
Rumune.
Pothuajse në çdo faqe të këtij materiali unë kam
bërë shënimet e mia kritike, me karakter të përgjithshëm parimor, rreth interpretimit të gjërave nga ana
e sovjetikëve; kam bërë vërejtje e sugjerime që duhen
pasur parasysh nga ana jonë në qëndrimin që duhet
mbajtur ndaj këtij materiali dhe gjithë çështjes në përgj ithësi.
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E HP.NTE
11 KORRIK 1960

U hap mbledhja e Plenumit të 17-të të Komitetit
Qendror të Partisë. Plenumi dëgjoi raportin e shokut
Hysni mbi punimet e mbledhjes së përfaqësuesve të
partive komuniste dhe punëtore që asistuan në punimet
e Kongresit të 3-të të Partisë Punëtore Rumune.
Rreth këtij raporti fola edhe unët.
Përkrahje unanime nga gjithë shokët ndaj qëndrimit të drejtë marksist-leninist që mbajti Partia jonë
në Bukuresht.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 19, f. 38.
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E MARTR
12 KORRIK 1960

Në Plenumin e 17-të të Komitetit Qendror të Partisë përfunduan diskutimet. Mbajta fjalën e Mbylljesl.
Ne do të shkojmë të flasim në Moskë siç na mëson
marksizëm-leninizmi dhe do të flasim vetëm kështu si
na porosit Komiteti Qendror, gjuhë tjetër për ne nuk
ka.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 19, f. 62.
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DAJT, E 11£N2
18 KORRIK 1960

E PREMTE
15 KORRIK 1960

Vdiq militanti dhe revolucionari i shquar francez,
Gaston Monmuso. Ruaj kujtime të mira për të. Në emër
të Komitetit Qendror të Partisë i dërgova telegram ngushëllimi Komitetit Qendror të Partisë Komuniste Franceze.
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Pushim në malin e Dajtit.
U ngjitëm në majën e tij.

153

DURRES, E ENJTE
21 KORRIK 1960

F. PREMTE
22 KORRIK 1960

Sonte në orën 12 të natës shkuam në Portin e Durrësit dhe pritëm Moris Torezin, sekretar i përgjithshëm i Partisë Komuniste Franceze dhe të shogen, Zhanetë Vermersh, anëtare e Byrosë Politike të Komitetit
Qendror të Partisë Komuniste Franceze, së bashku me
djalin e vogël të tyre, Pier Torezin. Erdhën nga Italia
për të pushuar në vendin tonë. Ishin shumë të gëzuar,
i shoqëruam në vilën e Durrësit. Ata do të qëndrojnë
sonte atje.

Në takimin që pata sot me ambasadorin sovjetik
Ivanov, ky më dha disa informacione dhe kopjen e një
letre që Komiteti Qendror i Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik i ka drejtuar Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës, me të cilën e njofton këtë të
fundit për tërheqjen nga Kina të specialistëve sovjetikë.
Kjo vepër është poshtërsi e madhe dhe punë armiqësore nga ana e Hrushovit në dëm të Rublikës
. Ivanovit
nuk
Popullore të Kinës dhe të popullit kinez.
ep
ia zgjata, por i thashë se një veprim i tillë s'është i
mirë. «Duhet vepruar me gjakftohtësi, në mes miqve
dhe shokëve duhet mirëkuptim!-, — i thashë.

Sot shkuam në Durrës, ku hëngrëm drekën së bashku me Torezin. Biseda që zhvilluam ishte e përgjithshme.
Pasdreke miqtë francezë erdhën në Tiranë. Hëngrëm darkën me ta në Pallatin e Brigadave.
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E SIITIINE

DAJT, E MARTE
26 KORRIK 1960

23 HORRIK 1960

Zhvilluam bisedime partie me Moris Torezin dhe
Zhanetë Vermershin që ndodhen për pushime në vendin tonë. I vumë dhe na.vunë në korent për çështjet që
kanë të bëjnë me partitë tona. Biseduam për problemet
reciproke që na preokupojnë dhe për çdo gjë ishim dakord. Torezi foli me dashuri dhe me admirim për Partinë tonë.
Pastaj folëm dhe shprehëm, të dyja palët, pikëpamjet tona mbi Mbledhjen e Bukureshtit.
Mbi këtë çështje pikëpamjet tona nuk u puqën. Ne
qëndruam në pikëpamjet tona dhe shprehëm shpresën
se në Mbledhjen e Moskës gjërat do të zgjidhen drejt.
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Miqtë francezë po vizitojnë zona të ndryshme të
vendit tonë.
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DAJT, E ENJTE
28 KORRIK 1960

Shoku Manush u kthye nga Çekosllovakia. Erdhi
dhe më informoi. E mbajta për drekë.
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F.
1 GUSHT 1960

Moris Torezi u kthy e në Tiranë. Shkuam me të cihe
vizituam kombinatin e tekstileve TJ bë miting
i madh. Folëm edhe unë, edhe Morisi. Entuziazëm i
madh. U habit.
Në mbrëmje vajtëm në koncert në Teatrin e Operës
dhe të Baletit. Mbeti jashtëzakonisht i entuziazmuar.
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DAJT, E MARTE

DAJT, E MERKURE

2 GUSHT 1960

3 GUSHT 1960

Sapo mora vesh poshtërsinë e Koço Tashkos, i cili
nuk qenka dakord me qëndrimin që mbajti Plenumi i
17-të i KQ të PPSH lidhur me mbrojtjen e normave
leniniste në marrëdhëniet midis partive.

Moris Torezi shkoi në Durrës dhe unë në Dajt. Erdhi edhe Hysniu.

Erdha në Tiranë dhe, në prani të shokut Rita, thirra
tkposhtrin Koço Tashkol, i cili, megjithëse me një letër
më kishte kërkuar vetë takim, pati paturpësinë të paraqitet me tri orë Vonesë!
Ai nisi të flasë pa përgjegjësi dhe me një mendjemadhësi të shfrenuar, duke u hedhur degë më degë.
Arriti të mohonte që Hrushovi kishte gabuar dhe, me
paturpësi, na ftonte ne të kishim më tepër besim te Hrushovi! etj., etj.
Nëpërmjet pyetjeve e ndërhyrjeve të mia u përpoqa ta ndihmoja me durim, por ai nuk deshi ta rishikonte
pozitën e tij armiqësore. Ishte hera e parë që dëgjoja nga
një -komunist» një diskutim të tillë të çështjes, pa kokë, pa bisht, pa lidhje.
Fill pas mbarimit të punimeve të. Mbledhjes së Bukureshtit gjithë njerëzit e ambasadës sovjetike kanë filluar të sulmojnë fshehurazi Partinë tonë dhe qëndrimin
e saj të drejtë. Veprimet e tyre dhe çdo gjë që bëjnë
1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 19, f. 84.
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ata, u përngjasin si dy pika uji veprimeve trockiste të
iugosllavëve. Në rrugë antimarksiste ata orvaten të informohen, të hedhin helm, të shpifin, të mbjellin dyshime. Por asgjë nga veprimet e tyre të dënueshme nuk i
shpëton syrit tonë. Çdo qëllim të tyre ne e kuptojmë.
Kuadrot tanë, pa përjashtim, qëndrojnë lart, janë në
nivelin e situatës dhe mbrojnë Partinë e vijën e saj të
drejtë. Përgjigjet tona të matura e të pjekura ndaj provokimeve të tyre kanë për qëllim, gjithashtu, që t'u tregojnë sovjetikëve se e kanë kot që i janë futur kës'aj
rruge, se ajo është e rrezikshme dhe antimarksiste, prandaj duhet ta braktisin. Ne kemi durim, për hir të miqësisë.
— 13or njerëzit e Hrushovit e gjetën një të çarë: oportunistin_e përhershëm Koço Tashko. Me ç6htjen e Koços sovjetikët e mbushën kupën. Tani ne do të godasim
bankën me grusht. Ambasadori Ivanov dhe shokët e tij
e çorën maskën dhe vepruan si agjenturë. Ata e futën
në kllapat e tyre Koçon, i cili u tregoi mbi diskutimet
dhe vendimet e Plenumit tonë.
Koço Tashkoja tradhtoi Partinë. Edhe pas bisedës me mua ai qëndroi në pozita antiparti, armiqësore.
Çështja e tij do të shihet më thellë, sepse ai gënjen dhe
fsheh të vërtetën, atij i ka hyrë frika dhe belbëzon. E
porosita t'i hapet Partisë, po ai refuzoi. I thashë, gjithashtu, që të mos largohet nga Durrësi dhe të përgatitet
se do të thirret të japë llogari në Komitetin Qendror.
Ambasadori sovjetik Ivanov është një_ trockist,
pro. _
vokator dhe aspak diplomat e njeri partie, por një agjent
sigurirnli sovjetik. Duhet të marrim masa që ai të qërohet sa rnë parë nga vendi ynë.

DAJT, E PREMTE
5 GUSHT 1960

Vendosa t'i flas hapur Moris Torezit, për çka po bëjnë sovjetikët te ne. Nesër do të takohem me të.

-
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DAJT, E SHTUNE
6 GUSHT 1960*

Sot shkova në Durrës, ku u takova dhe bisedova me
Moris Torezin për të gjitha poshtërsitë që po bëjnë kundër Partisë sonë ambasadori sovjetik dhe shokët e tij.
Ai u indinjua dhe më tha që të mos i lejojmë. Kur i
fola atij për masat që kemi marrë për largimin e tyre,
ai i vlerësoi ato të drejta, por dyshonte nëse i dinë vallë
udhëheqësit sovjetikë këto veprime që bëjnë diplomatët sovjetikë këtu. I thashë që për këtë të mos ketë asnjë dyshim, se çdo gjë bëhet me urdhër nga Moska. Më
tej i fola edhe për të gjitha mosmarrëveshjet ideologjike dhe politike që kemi ne me udhëheqjen sovjetike.
Ai më dëgjoi me vëmendje dhe u shpreh se ato duhet
të rregullohen.
Bindja ime është se Torezi akoma nuk ka filluar të
dyshojë për rrugën e tmerrshme në të cilën po e çon
Hrushovi Bashkimin Sovjetik. Më vonë do t'i dhembë
koka!
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DAJT, E DIEL
GUSHT 1960

Moris Torezi dhe shokët e tjerë francezë shkuan sot

në Shkodër.
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E HENE
8 GUSHT 1960
DURRES, E MARTË
9 GUSIIT 1960

U ktheva në Tiranë, ku i dhamë darkën zyrtare të
lamtumirës Moris Torezit. Në banket fola unë. Pas meje
foli edhe ai shumë mirë për Partinë dhe për popullin
tonë.

Moris Torezi e la sot Shqipërinë. E përcollëm në
Portin e Durrësit, nga ku, me vapor, u nis për në Bashkimin Sovjetik.

Sot bisedova përsëri me Liri Belishovën. Për mua
është e qartë se ajo ka rrëshqitur nga vija e drejtë e
Partisë dhe është zhytur në oportunizëm. Ajo është ambicioze, megalomane, prandaj është zor të kthehet nga
rruga që ka zënë. Ne do të bëjmë përpjekjen e fundit,
s-e-P-5e—detyra j-onë është ta bindim atë, por, në rast se
ajo s'kthehet, atëherë do t'i japim shqelmin. Partia dhe
udhëheqja duhet të spastrohen
nga këto qelbësira, tradh_
tarë të marksizëm-leninizmit. Asnjë mëshirë për ata që "
luftojnë Partinë dhe marksizëm-leninizmin.

-

Me anë të një letre drejtuar gjithë organizatave-bazë të Partisët, i vumë në dijeni komunistët për zhvlllimin e Mbledhjes së Bukureshtit dhe për mosmarrë- •
veshjet midis PK të BS dhe PK të Kinës.
1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 19, f. 111.
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DAJT, E ENJTE
11 GUSHT 1960

Erdhi e më takoi Hysniu, i cili më tha se Ivanovi
qe lutur të kishte një takim me mua, por, në pamundësi
që të më takonte mua, shkoi te Hysniu dhe i tha se më
ka ftuar të vete të kaloj pushimet në Bashkimin Sovjetik.
I thashë Hysniut t'i transmetojë Ivanovit .<falënderimet» nga ana ime dhe t'i thotë se sivjet shoku Enver
nuk vjen dot për pushime në Bashkimin Sovjetik, sepse
ato po i mbaron në Shqipëri. Jam i sigurt që te lutjet
dhe ftesat e Ivanovit fshihen përpjekjet për të mbuluar
veprimet e tyre antimarksiste e intrigante me Koço
Tashkon. Por ne s'i hamë ato!
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DAJT, E PREMTE
12 GUSHT 1960

Jemi shumë të preokupuar për të ardhmen e udhëheqjes së Bashkimit Sovjetik. Hrushovi po shkon me
shpejtësi në rrugën shkatërrimtare, në rrugën revizioniste, ai mbron fshehurazi revizionistët jugosllavë. I detyruar të maskojë veprimin e tij në këtë drejtim, ai
thotë ndonjë gjë kundër revizionistëve jugosllavë, por
kjo lodër e tij s'gënjen dot njeri.
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DAJT, E MARTR
16 GUSHT 1960*

Komiteti Qendror i Partisë Komuniste të Bashkimit
Sovjetik, me anë të një letre që na ka dërguar, fton në
Moskë një delegacion të Partisë sonë për të biseduar
mbi mosmarrëveshjet që lindën në Bukuresht. Udhëheqësit sovjetikë e motivojnë këtë ftesë me nevojën që
«në mbledhjen e ardhshme të nëntorit Partia e Punës
e Shqipërisë dhe Partia Komuniste e Bashkimit Sovjetik të shkojnë me një unitet të plotë mendimesh». Kjo
do të thotë se ata na thërresin në Moskë që ne të kapipara tyre dhe të vihemi, si Hrushovi me shokë,
`kundër marksizëm-leninizmit. Kjo është një manovër e
poshtër, armiqësore e trockiste nga ana e tyre.
Gjithçka vërteton se udhëheqja aktuale sovjetike,
me Hrushovin në krye, ecën revan në rrugën revizioniste.

E MRRKURR
17 GUSHT 1960

U ktheva në Tiranë. Mbarova pushimet. Pushime u
thënçin, sepse më shumë punova se u çlodha. Shumë
shqetësime po na krijohen nga sovjetikët, por këto s'na
trembin aspak, përkundrazi na forcojnë. Më të fortë se
kurrë e ndiej veten për të luftuar këta trockistë të rinj.
Për të mbrojtur Partinë dhe popullin tonë forcat më
shtohen, veten e ndiej më të ri dhe lodhjen s'e marr fare
parasysh. Kur Partia është e fortë, kur populli është
i lumtur, edhe unë jam i fortë dhe i lumtur. Armiqtë do
t'i mposhtim.
E kam të qartë se vështirësi të mëdha do të kemi,
por të gjitha do t'i kapërcejmë, se Partia jonë është
lik ahe çeliku s'ka mortje kurrë.

Ambasadori sovjetik Ivanov u largua nga Tirana. U
qërua një njeri i poshtër. T'ia zërë sytë qëndrimi ynë
shumë shoqëror me të si përfaqësues i Bashkimit Sovjetik.
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KORÇË, E PREMTE
19 GUSHT 1960

Kam ardhur në Korçë, ku sot bëra një vizitë në
qytet dhe në familjet e dëshmorëve.
Vizituam apartamentet e reja që po ndërtohen.
Gjurmët e rrënimeve të shkaktuara nga tërmeti po zhduken. Shokët e ndërtimit janë zotuar se do ta mbajnë
fjalën dhe në tetor të gjitha familjet e mbetura pa strehë do të futen në shtëpi.

KORÇE, E SHTUNË
20 GUSHT 1960

Studiova materialin e paraqitur për pesëvjeçarin e
ardhshëm.

Anija kozmike sputnik zbriti në Tokë. Kafshët u
kthyen të gjalla dhe shëndoshë e mirë. U hap rruga e
Kozmosit për njeriun.

Sot u njoftua se Bashkimi Sovjetik lëshoi anijen e
dytë kozmike në orbitën e sputnikut të Tokës me dy qen
brenda. Kjo është një fitore kolosale për njerëzimin.
Partia e lavdishme e Leninit dhe e Stalinit ka forca të
mahnitshme! Po si do të vejë halli i «qenve» që janë në
Moskë?
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KORÇE, E DIEL
21 GUSHT 1960

Sot shkova për vizitë në Leskovik ku vizitova edhe
shtabin e garnizonit të kufirit. Komandanti i garnizonit
më raportoi mbi situatën në kufi. U fola edhe unë kufitarëve mbi situatën dhe mbi detyrat. Pastaj vizitova repartin ushtarak dhe kooperativën bujqësore të Leskovikut.
Duke u kthyer për në Ersekë, u ndala në Borovë,
ku vura një buqetë me lule përpara monumentit të
dëshmorëve dhe bëra vizita në disa familje fshatarësh.
Në Ersekë, ku hëngrëm drekën, vizitova edhe shkollën e re, shumë të bukur dhe të mbajtur mirë.
Udhëtimi im në këtë zonë kufitare është një përgjigje për monarko-fashistët grekë dhe Venizellosin, si
dhe për miqtë e tij të hapët dhe të maskuar.
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KORÇË, E ENJTE
25 GUSHT 1960

Sot pashë variantin përfundimtar të letërpërgjigjes
që Komiteti Qendror i Partisë sonë do t'i dërgojë Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, lidhur me kërkesën e këtij të fundit për një takim
të dy partive tona para Mbledhjes së ardhshme të
Moskës.
Udhëheqja sovjetike, me Hrushovin në krye, me
anë të njerëzve të vet dhe të të huajve që e ndjekin atë
në rrugën oportuniste, po komploton kundër marksizëm-leninizmit, Partisë së Punës të Shqipërisë dhe Partisë Komuniste të Kinës. Hrushovi po përgatit ose, si me
thënë, kërkon të mbajë frontin që krijoi në Bukuresht
kundër nesh. Për këtë qëllim ai përpiqet të na tërheqë
edhe ne në rrugën e tij, por qëllimit të tij s'do t'ia arrijë
kurrë. Letra që i përgatitëm dhe po i dërgojmë, i vë të
gjitha pikat mbi dhe afirmon edhe një herë vendosmërinë e Partisë sonë për të mbrojtur drejtësinë marksiste-leniniste.
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E SHTUNIR
27 GUSHT 1960

U ktheva nga Korça në Tiranë. Mbërrita mirë.

E HENTP
29 GUSHT 1960

Në mbledhjen e Byrosë Politike u diskutuan gablmet e rënda politike dhe ideologjike të Liri Belishovës
si dhe veprimet e Koço Tashkos që janë në kundërshtim
me vijën e Partis-e*:
Byroja Politike, si zakonisht, po tregohet në lartësinë e duhur nël,jykimet e këtyre veprimeve antiparti
qëT i kushtojnë Partise".
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12 - 27

E MARTE
30 GUSHT 1960

Vazhdon në nivelin e duhur mbledhja e Byrosë Politike për analizën e gabimeve të rënda të Liri Belishovëst.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 19, f. 132.
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E MERKURE
31 GUSHT 1960

Vazhdon mbledhja e Byrosë Politike me çështjen
e Liri Belishovës, për planin pesëvjeçar dhe me shqyrtimin e raportit për punën e organizatave të Partisë, që
do të paraqitet në Plenumin e afërt të Komitetit Qe-ndror.
Koço Tashkoja e ,pohoi poshtërsinë e tij. Ai, duke
shkelur çdo rregull organizativ të Partisë dhe porositë e
Plenumit të Komitetit Qendror të saj, zbuloi përpara
ambasadorit sovjetik Ivanov, dhe bashkëpunëtorëve të
tij, të gjitha diskutimet që u bënë në Plenum. Çdo gjë
tani është e qartë për ne mbi punën armiqësore të sovjetikëve dhe mbi tradhtinë e Koço Tashkost.
E tërë -Byroja Politike e dënoi qëndrimin e Koços
dhe të Lirisë, në diskutimin e së cilës u duk përkrahja
e maskuar që kjo i bënte Koços. Liria, që e nxjerr gjuhën një pëllëmbë edhe për gjërat më të vogla, për Koço
Tashkon e zbuti dhe e bëri mjaltë të ashtuquajturën kritikë të saj. Çështja e Koço Tashkos do t'i raportohet Plenumit të Komitetit Qendror.
1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 19, f. 154.
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Liri Belishova bën be e rrufe, qan si krokodil, më
shumë qan se flet, për të fshehur dhe për të zbutur gaiDimet e saj të rënda. Ajo fsheh gjëra të dënueshme dhe
s'ka asnjë dyshim se ka bërë bisedime të fshehta me
udhëheqës të ndryshëm sovjetikë, kundër udhëheqjes së
Partisë sonë. Liri Belishova kërkon t'u dredhojë pyetjeve të drejta që i bëhen. Ajo s'tregohet aspak e sinqertë
përpara Partisë. Asnjë nga shokët s'është as i kënaqur,
as i bindur për shtruarjen e çështjes nga ana e saj dhe
as për autokritikën false që bëri. Edhe me ato që tha,
për të cilat sigurisht e ndien veten të detyruar t'i thotë,
se s'mund të bëjë ndryshe, ajo do që të mos demaskohet
gjithë puna e saj e qelbur dhe antiparti. Ajo orvatet të
gënjejë për ta kaluar këtë situatë, me synimin që të
arrijë të qëndrojë në udhëheqje, ku të konservohet, si
të thuash për «ditë më të mira» për të. Por në Parti
nuk i shkojnë këto. Liri Belishova asgjë s'beson nga ato
që thotë dhe me siguri më vonë do t'i mohojë dhe do
të thotë të kundërtën. Kemi mjaft eksperiencë nga puna
dhe nga metodat e revizionistëve. Liriçka është revizioniste e re, dhe as ajo, as kreu i saj, Hrushovi, s'ia hedhin dot Partisë sonë.
Sigurisht koha do të zbulojë shumë gjëra për Liri
Belishovën. Çështja e saj do të raportohet në Plenumin
e Komitetit Qendror të Partisë.
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E ENJTE
1 SHTATOR 1960

Takim me ambasadorin kinez, i cili më transmetoi
një mesazh nga Mao Ce Duni. Ai më solli përshëndetjet
e Maos dhe më falënderoi nga zemra në emër të tij, të
Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës dhe
të popullit kinez për qëndrimin e vendosur, marksist-leninist dhe heroik të Partisë së Punës të Shqipërisë
në mbrojtje të Partisë Komuniste të Kinës në Bukuresht. Mao Ce Duni, në emër të Partisë Komuniste të
Kinës dhe të popullit kinez, siguron përkrahjen me çdo
mënyrë dhe në çdo kohë për popullin vëlla shqiptar dhe
për Partinë e Punës të Shqipërisë.
E falënderova dhe i fola ambasadorit kinez për çështjet tona të përbashkëta, i shpjegova se si i ka kuptuar
e i ka zbatuar dhe si do t'i zbatojë ato Partia jonë edhe
në të ardhmen dhe i theksova se ajo do t'i qëndrojë besnike marksizëm-leninizmit.
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E PREMTE
2 SHTATOR 1960

Bisedova me Ramizin lidhur me përgatitjen tonë për
në Mbledhjen e partive kornuniste dhe punëtore
_ rjë
Moskë.
Me të diskutuarn, gjithashtu, edhe për botimin e një
artikUlli kundër pretendimeve të Sofokli Venizellosit.
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E HEItM
5 SHTATOR 1960

Filloi punimet Plenumi i 18-të i Komitetit Qendror
të Partisë.
Shoku Rita mbajti raportin për disa çështje të punës organizative të Partisë.
Pas raportit filluan diskutimet.
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E MARTË
6 SHTATOR 1960

Vazhdojnë punimet e Plenumit të 18-të të KQ të
Partisë. Diskutova për rëndësinë e punës organizative
në shërbim të zbatimit të direktivave e të vendimeve të
Partisë në fushën politike, ideologjike dhe ekonomikel.

Në seancën e sotme, përpara se të flisnim për çështjen e Liri Belishovës, e informova Plenumin për korrespondencën që është zhvilluar midis Komitetit tonë
Qendror dhe Komitetit Qendror të PK të Bashkimit
Sovjetik, lidhur me akuzat e rënda që i drejtohen PK të
Kinës. Pastaj mbajta raportin për gabimet e rënda në
vijë të Liri Belishovës2.
Liri Belishovës i bëhen shumë pyetje dhe i kërkohen shpjegime për qëndrimet e saj politike dhe ideologjike armiqësore në kundërshtim me vijën e Partisë.
Ajo edhe këtu, duke mbajtur të njëjtin qëndrim si
edhe në Byronë Politike, bile edhe më të djallëzuar e
më fals, filloi të qajë, të derdhë lotë krokodili.
1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 19, f. 168.
2. Po aty, f. 186.
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E-11TERKUR2
7 SHTATOR 1960

Gjatë punimeve të Plenumit u njoftuam për vdekjen e Vilhelm Pikuti, personalitet i vjetër i lëvizjes komuniste punëtore ndërkombëtare, udhëheqës i shquar i
shtetit të parë demokratik popullor gjerman dhe mik i
madh i popullit tonë.
Plenumi mbajti 1 minutë zi për të nderuar kujtimin
e tij.
Vazhdoi diskutimi mbi gabimet e Liri Belishovës 2,
e cila, për mungesë sinqeriteti dhe për shmangie në vijë,
u përjashtua nga Plenumi i Komitetit Qendror të PPSH.
U mor në diskutim çështja e Koço Tashkos; për
veprimtarinë antiparti të tij i paraqita një raport Plenumit3. Koço Tashkoja u tregua një provokator i poshtër.
Komiteti Qendror i PPSH e përjashtoi nga Partia.
Shoku Ramiz Alia u zgjodh sekretar i Komitetit Qendror të PPSH.
1. Në atë kohë president i Republikës Demokratike Gjermane.
2. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 19, f. 210.
3. Po aty, f. 225.
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E ENJTE
8 SHTATOR 1960

Sot në mbledhjen e përbashkët të Plenumit të Komitetit Qendror dhe të Komisionit Qendror të Revizionimit fola për qëndrimin armiqësor e antiparti të Koço
Tashkos, për lidhjet e këtij provokatori të poshtër me
udhëheqësit sovjetikël.

Shkuam në ambasadën e RD Gjermane për të ngushëlluar për vdekjen e Vilhelm Pikut.

E PREMTE
9 SHTATOR 1960

Shkova në pritjen e dhënë nga ambasada e RP të
Bullgarisë me rastin e festës kombëtare të popullit bullgar, ku edhe përshëndeta. Atje pata një debat politik me
ambasadorin bullgar, i cili më bëri pyetje për Mbledhjen
e Bukureshtit dhe njëkohësisht kërkoi të shfajësohej për
qëndrimin që ka mbajtur ambasadori i tyre në Beograd
në mitingun në Sremska Mitrovica, ku banditi Rankoviç
sulmoi vendin tonë. Nga unë mori përgjigjen e duhur.

Po sot bëmë edhe mbledhjen e Byrosë Politike për
problemin e plotësimit të nevojave të popullit me drithëra buke dhe për kursimin në përdorimin e tyre.
Për këtë problem i rekomanduam si Byro Këshillit
të Ministrave që të marrë të gjitha masat për furnizi, min pa ndërprerje të popullit me drithëra buke, duke e
:`" quajtur këtë detyrën më të rëndësishme të kohës.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 19, f. 231.
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E SHTUNE
10 SHTATOR 1960*

Në mbledhjen e sotme të Byrosë Politike diskutuam
mbi masat që duhet të merren për sigurimin e bukës.

E HENE
12 SHTATOR 1960

Sot përcollëm për në Nju-Jork delegacionin tonë që
do të marrë pjesë në punimet e Sesionit të 15-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së.

Hrushovi dhe kolegët e tij po e tregojnë çdo ditë e
më shumë armiqësinë që ushqejnë prej kohësh ndaj
nesh. Për arsye të thatësirës katastrofale të sivjetshme,
me kohë u kemi kërkuar drithë sovjetikëve, bullgarëve,
rumunëve. Sovjetikët na janë përgjigjur se do të na
japin, por një të pestën e sasisë së kërkuar, bile edhe
këtë pas nëntorit. Ky qëndrim i tyre do të thotë presion
mbi ne. Bullgarët na dhanë një të tretën e kërkesës,
kurse rumunët, sido që sivjet eksportojnë drithë në Perëndim, nuk na dhanë asnjë kokërr.

188

189

E MARTE
13 SHTATOR 1960

Takim me një grup përfaqësuesish të kolektivit punonjës të Kombinatit të Naftës.
Shokët më informuan për realizimin e planit dhe
për gjendjen e burimeve të reja të naftës.
Pasi i dëgjova shokët, i falënderova për informimin,
i përgëzova për punën që kanë bërë dhe për zotimet që
morën. Në fund u fola dhe unë, sidomos për kontrollin dhe disiplinën e fortë që duhet të ketë në naftël.

E MERKURE
14 SHTATOR 1960

U kthye Gogoja nga Republika Demokratike Gjermane.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 19, f. 235.
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E MERKURË
21 SHTATOR 1960

E MARTE
20 SHTATOR 1960

Mbledhja e Sekretariatit të KQ, që u zhvillua sot,
shqyrtoi, midis shumë çështjesh, relacionet mbi gjendjen e Universitetit të natës të Marksizëm-Leninizmiti,
mbi gjendjen dhe masat për përmirësimin e punës së
Arkivit Qendror të Partisë. Diskutuam, gjithashtu, për
ngritjen e komitetit të Partisë në Minierën e Kromit në
Bulqizë, për botimin e një gazete të përjavshme letraro-artistike «Drita», për riorganizimin e Lidhjes së
Shkrimtarëve e të Artistëve e për një varg problemesh
të tjera.

Delegacioni ynë që do të marrë pjesë në punimet e
Sesionit të 15-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB--së, mbërriti në Nju-Jork.

Mbledhja e Byrosë Politike shqyrtoi sot mjaft probleme, midis të cilave një relacion mbi disa ndryshime
në veprat e pesëvjeçarit të dytë; mbi gjendjen dhe masat për përmirësimin e punës në sektorin e arkivave
shtetërorë të RPSH; mbi dhënien e mësimit të edukatës
fizike në shkollat e larta etj.
Në kët_ë mbledhje caktuam anëtarët e delegacionit
të PPSH që do të marrë pjesë në punimet e komisionit
përgatitor të Mbledhjes së partive komuniste e punëtore që do të bëhet në nëntor 1960 në Moskë. Vendosëm
të dërgojmë atje shokët Hysni, Ramiz dhe disa shokë
nga aparati i KQ.

U takova me ambasadorin kinez, me të cilin biseduam për mosmarrëveshjet e mëdha ideologjike midis
nesh dhe udhëheqjes sovjetike.

1. Në janar 1953 u çel në Tiranë Universiteti 2-vjeçar i natës
i Marksizëm-Leninizmit pranë KQ të PPSH, si një qendër e
rëndësishme e arsimit të Partisë.
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13 — 27 a

E PREMTE
23 SHTATOR 1960

Po përgatitemi për Mbledhjen e partive komuniste
e punëtore të Moskës.
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E MARTE
27 SHTATOR 1960

Shokët Hysni dhe Ramiz u nisën për në Moskë, për
të marrë pjesë në punimet e komisionit përgatitor të
Mbledhjes së partive komuniste e punëtore të Moskës.
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E MERKURE
28 SIITATOR 1960

E PREWITE
30 SEITATOR 1960

Shokët e delegacionit tonë në OKB më njoftojnë
shpesh për ngjarje me të vërtetë të çuditshme e të ulëta,
por edhe zbavitëse, që ndodhin në sallat e OKB-së me
Hrushovin. Dje ata më shkruanin me radiogram se si
Hrushovi, në mënyrë demonstrative, ka shkuar te delegacioni jugosliav për të përshëndetur Titon dhe, duke i
rënë krahëve me buzë në gaz, i është lutur të dalin në
fotografi së bashku.
Gazetat e Nju-Jorkut nuk kanë munguar ta botojnë
këtë fotografi menjëherë e brenda ditës. Në to Hrushovi, i qeshur e me dashamirësi, duket i përulur para
Titos, kurse ky, me fytyrë të vrenjtur e të rëndë prej
padroni, pa e shikuar fare në sy, zgjat dorën.

Takim me ambasadorin kinez.

Sot mbledhja e Byrosë Politike shqyrtoi projektdirektivat e planit të tretë pesëvjeçar, që do t'i paraqiten për diskutim Plenumit të Komitetit Qendror të
Partisë, dhe aprovoi raportin që do t'i paraqitet, gjithashtu, këtij Plenumi për riorganizimin e shkollës dhe
për zhvillimin e mëtejshëm të sistemit arsimor.

Nga Moska Hysniu dhe Ramizi na dërguan një kopje të projektdeklaratës së mbledhjes që do të zhvillohet
në nëntor në Moskë.
Në radiogramet që më dërgojnë, më thonë se po punojnë për të diskutuar rreth projektdeklaratës e se do
të më njoftojnë gjithçka që mendojnë të ngrenë në komision. Presin t'u dërgoj vërejtjet dhe sugjerimet e mia.

Mora pjesë në pritjen e dhënë nga ambasadori Idnez me rastin e festës kombëtare të Republikës Popullore të Kinës. Në fjalën e përshëndetjes që mbajta me
këtë rast hodha «parabombat» e para kundër pikëpam196
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jeve të udhëheqjes sovjetike dhe mbrojta pikëpamjen e
Partisë së Punës të Shqipërisë, natyrisht pa përmendur
kërkënd dhe as Mbledhjen e Bukureshtit. Por, megjithatë, çdo gjë ishte e kuptueshmel.
Siç njoftojnë agierteit_elajmeve, Hrushov pehhyani po bën estradë në OKB. Qëndrimet dhe gjestet e tij
-_
nuk janë aspak serioze dhe dinjitoze.

[SHTATOR 1960]

Këto ditë po hedh në fletore disa teza ideopolitike
tnbi katër probleme themelore të marksizëm-leninizmit,
rreth të cilave ne kemi kundërshtime të thella parimore
me revizionistët -e- të gjitha ngjyrave dhe për të cilat do
të na duhet të diskutojmë e të luftojmë në Mbledhjen e
Moskës. —

a. — Mbi epokën tonë

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 19, f. 268.
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1. — Nga ana e Hrushovit është shpifur se gjoja ne
shohim nj_ërën anë të eiDOkës sonë, dhe nuk kuptojmë
ndryshimet në botë në favor të forcave të socializmit.
— Ne kurrsesi nuk mund të pranojmë këtë shpifje
të sovjetikëve.
— Metoda e veprimit e sovjetikëve është jashtë moralit komunist, është denigruese.
Teza se, më gjithë ndryshimet në botë,
nizmi nuk është vjetruar» është e drejtë. Këtë e thonë
tash edhe kinezët. Atëherë përse Hrushovi na godet?
Prandaj teza e kundërt e revizionistëve duhet luftuar.
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3. — Teza e Deklaratës së Moskës se përmbajtja
themelore e epokës sonë «është kalimi nga kapitalizmi
në socializëm, që filloi me Revolucionin e Tetorit, është
epoka e luftës së dy sistemeve shoqërore të kundërta,
epoka e revolucioneve socialiste dhe e revolucioneve nacionalçlirimtare, epoka e shembjes së imperializmit etj.».
—rojtur slhe zhvilluar pa asnië lëshim
teza se vetëm nëpërmjet revolucionit proletar dhe diktaturës së proletariatit mund të realizohen transforiiii=
met socialiste etj. (Sovjetikët me pikëpamjet e tire
vizioniste do të përpiqen t'i bëjnë bisht kësaj.)
4. — Lufta kundër revizionizmit modern. Asni_ë
lëshim.
Tezat e Hrushovit që e bëjnë atë të largohet nga
marksizëm-leninizmi dhe Deklarata e Moskës:
a) «Që në kohën e tanishme krijohet mundësia reale për të përjashtuar përfundimisht dhe përgjithnjë
luftën nga jeta e shoqërisë».
b) «Vendosja e paqes», «bota pa ushtri dhe pa arrnë»... «Dita nuk është e largët kur bota do të bëhet e
etj. Viti 1960 do të hynte në histori si «viti i
mit të realizimit të ëndrrës shekullore të njerëzimit mbi
botën pa armë, pa luftëra».

— Pikëpamjet tona (shkurt):— Bota pa armë, pa ushtri mund të jetë vetëm_një
botë pa shtete.
— Vetëm kur proletariati të ketë çarmatosur bo;:gjezinë.
— Borgjezia armët nuk i hedh, pse duam ne, por
duhet ta detyrojmë për këtë. Me çfarë? Me fjalë,
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apo me mënyra revolucionare? Pikërisht me këto të
dSrfat.
— Tezat e Hrushovit (vazhdim):
c) Eksporti i kapitalit nga shtetet imperialiste nuk:
shërben si mjet grabitjeje dhe shtypjeje për popujt.
ç) Kapitali monopolist do të përpiqet të përmirësojë jetën e punonjësve.
— Qarqet drejtuese imperialiste dhe udhëheqësit e.
tyre, ashtu sikurse edhe udhëheqësit e vendeve socialiste, do të synojnë drejt paqes dhe kështu të sigurojn&
besimin absolut të popujve të tyre.
— Zbukurimi i imperializmit dhe lëvdatat për Ajzenhauerin, Makmilanin e Dë Golin.
d) Individët zgjidhin çdo gjë, njerëzit e mëdhenj ,
qëndrojmbiklast.
— Epoka e re, fryma e Kemp Dejvid etj.
dh) «Në epokën tonë lufta politike mund të shuhet»,
dhe në fakt nga Hrushovi e pasuesit e tij flitet shumëpak ose aspak kundër imperializmit.
— Luftë ideologjike dhe garë paqësore.
e) Në kohën e sotme «nga një shkëndijë e vogël
mund të shpërthejë lufta botërore». Kjo do të thotë se
qeveria sovjetike kundërshton çdo lloj lufte, pra edhe
luftërat nacionalçlirimtare.
— Luftërat e drejta dhe luftërat e padrejta.
Konkluzioni (sipas Hrushovit):
— Natyra e imperializmit ka ndryshuar. Nuk ekzistojnë kontradikta të pakapërcyeshme në gjirin e imperializmit.
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— Mund të hiqet dorë nga revolucioni proletar dhe
diktatura e proletariatit.
— Imperializmi mund të integrohet në mënyrë paqësore në socializëm.
— 2shtë vjetruar teoria marksiste-leniniste mbi luftën e klasave, mbi shtetin, mbi revolucionin proletar,
mbi diktaturën e proletariatit, mbi revolucionin në
lonitë e gjysmëkolonitë.
— Mund të ndalohet lufta botërore. Kjo bëhet aktuzle me shpikjen e armës bërthamore.

Pikëpamja
— Në të vërtetë, siç na mëson marksizëm-leninizmi
'dhe në kundërshtim me pretendimet e HrushoVit, përCerisa ekziston imperializmi, nuk mund të thuhet
ziston mundësia reale të krijohet «bota pa armë, pa
ushtri e pa luftëra».
— Nuk mund të thuhet se reaksioni do të interesobet për mirëqenien e popujve.
— Nuk është reale të thuhet se vendet socialiste,
sipas dëshirës së tyre, mund të drejtojnë të gjitha veprimet e imperializmit.

b. — Mbisështjen e 1

dhe të pages

Mbi çështjen e luftës dhe të paqes ne kemi mbroj :
tur:
— Mundësinë e ndalimit të luftërave botërore.
— Lufta nuk është e pashmangshme. Jemi për d emaskimin e imperializmit luftënxitës, për demaskimin e
202

__revizionizmit, kundër garës së armatimeve, kundër pakteve agresive. Kemi mbrojtur e do të mbrojmë luftërat
e drejta te populye kolonialë dhe gjysmëkolonialë:
— Kemi bërë thirrje për të ngritur vigjilencën.

— Kemi luftuar për ullen e tensionit në botë.
— Kemi mbrojtur çështjen e bashkekzistencës leniniste.
— Në kushtet e sotme teza sovjetike

«Lufta për
ndalirriin e luftës», mbi ndalimin e të gjitha luftërave,
mbi zhdukjen e të gjitha armatimeve, mbi realizimin e
«botës pa armë» eij, është_ njëiluzion -FT-faikshëm.
a_e_sosidikëy_e rreth «epokës Fuftëra, pa
— 'Tez
ushtri e pa armë» etj. dhe se «shtetet imperialiste do t'i
përdorin fondet e krijuara nga çarmatimi për të mirën
e punonjësve», teorikisht është antimarksiste, praktikisht ëslitë një zero.
— Këto janë në kundërshtim me marksizëm-leninizmin, me Deklaratën e Moskës, bien erë oportunizëm
dhe i sjellin dëm luftës së popujve për çlirim.

.

— Mundësia e ndalimit të luftës dhe mundë.sia
shpërthimit të luftës.
Sovjetikët theksojnë vetëm i ose më .s.humë, të
parën.
— Sovjetikët thonë: «Të mos i trembim popujt»!
— Ne u tregojmë popujve rrezikun dhe u bëjmë
thirrje
— Ne i përmbahemi Deklaratës së Moskës (1957);

sovjetikëi -lrgohen nga ajo.
=- Pyetje: A mund të ndryshojë natyra e imperializmit, ';TS-h-të zlidukur rreziku i luftës për shkak «të
ndryshimit të raportit të forcave»?
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Përgjigjja për të dyja:
— Jo! — për ne.
—-Po! — për sovjetikët.
— Në cilat forca duhet të mbështetemi për ndalimin e luftës?
Ne:
— Në mobilizimin e popujve dhe në forcën e tyre.
SoYie-tikaT
— Në «arsyen», «qëllimet e mira» e në «urtësinë•
e krerUe--- të imperializmit.
— Të mos ngjiste kjo që ngjau në mes Kinës dhe
Bashkimit Sovjetik. Bukureshti. Heqja e specialistëve
nga Kina. Qëndrimet karshi nesh.
— Duhej t'i jepej ndihmë aktive luftës së popujve
për t'u çliruar.
— Iluzionet e Hrushovit mbi suksesin e mbledhjeve të nivelit të lartë.
— Shantazhi atomik, sovjetikët kanë rënë brenda.
— Urrejtje kundër të gjithë armiqve dhe_në raste
konkrete të tregojmë vëmendje serioze. (Teza jon&)

Konkluzion:

me dhe bota «pa armë, pa ushtri, pa luftëra». (Tezë
kundër Deklaratës së Moskës dhe marksizëm-leninizmit.) Në Deklaratën e Moskës [1957] thuhet:
— «Përderisa ekziston imperializmi do të mbetet
edhe baza për luftëra agresive».
za_ionë:
mbetet— «Përderisa ekziston imperializmi do të _
edhe baza për liiftëra agresive».
— «Akoma ekziston impërializmi prandaj është e
pamundur të realizohet paqja dhe «bota pa armë, pa
ushtri dhe pa luftëra»».
Deklarata kategorike e Hrushovit: «ose bashkekzistencë, ose luftë botërore», nuk i përgjigjet realitetit.

— Politika e aleancave dhe e luf tës me borgjezitë
nacionale.
Ne: aleancë me ta për të dobësuar frontin imperialist, rnbrojtur paqen, por luftë kur ata na sulmojnë dhe kur ngrihen kundër luftës së klasave, luftës
së proletariatit dhe luftës që bëjnë partitë komuniste
vendase.
— Lajkat, përkrahjet dhe ndihmat e kësaj borgjeziejanë të dëmshme e të rrezikshme.

— Sovjetikët janë larguar nga Deklarata e Moskës
[1957]. Ata e vlerësojnë gabim raportirie - forcave tona
dhe atë të armiqve tanë.

Ç'do të thotë bashkekzistencë?
Ne qëndrojmë në tezat leniniste:
1) Të mos shpërthejë luftë e karakterit ndërkombëtar.

c. — Mbi bashkekzistencën paqësore
Teza sovjetike: në konditat e bashkekzistencës me
imperializmin mund të realizohet paqja e përgjithsh284

2) Të vendosen marrëdhënie të mira ndërkombëtare në bazë të pesë parimeve të njohura të bashke. k.
zistencës paqësore.
3) Të zhvillohet luftë politike.
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4) Asnjë pajtim ideologjik._
67-7(1Uajmë fuqinë mbrojtëse (derisa nuk bëbet
çarmatim) dhe të jemi vigjilentë.
Tëza e sovjetikëve:
— Lufta ndërmjet dy sistemeve të shkrihet në
ftën ndërmjet dy ideologjive dhe në garën paqësore
ekonomike midis tyre (Hrushovi).
— Nuk ekziston luftë politike.
— U zhduk natyra agresive e imperializmit.
— Bashkekzistenca paqësore: forma më e lartë e
luftës së klasave në mes dy sistemeve.
(Dy avionët amerikanë që u rrëzuan. Çfarë forme
lufte klase është kjo, e lartë apo e ulët, në krahasim
me bashkekzistencën paqësore?)
— Bashkekzistenca — vijë e luftës së popujve të
vendeve kapitaliste (tezë sovjetike).
Rëndësia e bashkekzistencës:
— Popujt janë të interesuar që të mos bëhet luftë
botërore, por ata duhet
për
- Çlirimi i popujve është rezultat i luftës heroike të POP-uji-rë---fëkëtyre vendeve kundër imperializmit
dhe kolonizatorëve.
— Hrushovi me teoritë e tij revizioniste pengon
luftën e popujve, luftën e klasave.

Me kë duhet të bashkekzistojnë kombet e shtypura?!
— Ato kurdoherë duhet të jenë në luftë revolucionare, pse vetëm kështu shpejtojnë çlirimin e tyre,
dobësojnë imperializmin, krijojnë mundësinë, si shte206

te të pavarura, me kë të bashkekzistojnë,__forcojnë lu-

ften për bashkekzistencën dhe largojnë shpërthimin e
luftës botërore. Tjetër rrugë nuk ka. Rruga e Hru-.
shovit është revizioniste. Bashkekzistencë me çdo kusht,
siç do Hrushovi, do të thotë revizionizëm, do të thotë

t'i dorëzohesh në çdo gjë imperializmit, pra, të kesh
frikë prej tij, pse fundi i fundit je me të.
— Konkluzion: sovjetikët janë larguar nga marksizëm-leninizmi, nga Deklarata e Moskës.

ç.

—

Çështja e kalimit paqësor në socializëm

— Në Kongresin e 20-të Hrushovi shpalli marrjen,
e pushtetit në rrugë paqësore duke u larguar kështu..
nga marksizëm-leninizmi. Ashtu si e shtron ai çështjen, del se proletariati, pa e vendosur pushtetin politik,
mund të bëjë shoqërizimin socialist ose shtetëzimin e.
mjeteve të prodhimit. Utopi?! Që nga lindja e marksizmit çdo pikëpamje «utopike» nga ana e këtyre lloj
komunistëve, është në fakt revizionizëm.
— Lihet mënjanë çështja e vendosjes së diktaturës,
së proletariatit.
— Lihet mënjanë çështja e shkatërrimit të maki-.
nës ushtarake e burokratike të shtetit borgjez.
- Borgjezia në asnjë mënyrë nuk heq dorë nga.
pushteti. Prandaj çështja duhet shtruar: të dy rrugët,

por më parë dhe më reale është marrja e pushtetit me.
anën -forcës, domethënë në rrugë revolucionare.
— Teza e Hrushovit: «Bota pa armë, pa ushtri, pa,
luftëra» (pra vetëm kalim paqësor), edhe në këtë fu-,
shë është tezë antimarksiste.
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— Marrja e pushtetit — çështja kryesore. Dikta4nra e proletariatit. Revolucioni.
NE DHE REVIZIONISTET

1) Mbi vlerësimin e epokës aktuale
(teza — vazhdim)
a) Raporti i forcave ka ndryshuar në botë, në favor të socializmit.
b) Imperializmi po dobësohet, po kalbëzohet,p_or
.ai mbetet kurdoherë agresiv, dhe është burimi i rreziokut të luftës. Domethënë ruhet baza ekonomike
litike për shp&thim- in e luftërave. Pra forcat reaksionare do të përpiqen edhe në të ardhmen të shkojnë
në aventura. (Teza leniniste s'është vjetruar. Atëherë -

'pse akuzohen partitë marksiste-leniniste që thonë se
.epoka jonë është epoka e luftërave, epoka e revolucio-neve socialiste?)
c) Epoka e sotme është epoka e revolucioneve na.cionalçlirimtare, e likuidimit të sistemit kolonial, pra
•poka e revolucioneve demokratiko-borgjeze në vendet
.që vuajnë nën sundimin e imperializmit. Në këto vende duhet të zhvillohet më tej revolucioni, deri në
vendosjen e diktaturës së proletariatit, domethënë kalimi nga kapitalizmi në socializëm. Atëherë pse gabo-

'kan partitë tona kur thonë se epoka e sotme është epo'ka e revolucioneve? Kjo po ngjet, dhe do të ngjasë në
epokën tonë. Tezat e Leninit ntik ndryshojnë dhe nuk
janë vjetruar aspak.
ç) Partia jonë dhe Partia Komuniste e Kinës nuk

kanë pretenduar se imperializmi nuk është dobësuar,
dhe nuk shkon duke u dërrmuar. Por, partitë tona kanë
thënë se socializmi po ngjitet, po forcohet, po dominon
dhe do të dominojë. Atëherë pse akuzohemi se gjoja

nuk e shikojmë realisht zhvillimin e epokës sonë? Këto janë shpifje kundër nesh dhe Kinës, që bëhen për të
fshehur pikëpamjet revizioniste të akuzuesve, dhe këtë
do ta shohim më vonë, në zbatimin në jetë të parimeve
të drejta leniniste.
d) Sovjetikët e shtrojnë problemin: Munden apo
nuk munden forcat e imperializmit, në konditat e tanislune, të realizojnë qëllimet agresive, ashtu siç mund
të thuhej gjysmë shekulli më parë?
Kështu, siç vihet pyetja, mund t'i përgjigjemi me
plot bindje se nuk munden. Kjo është një e vërtetë
evidente. Nga ana jonë, problemi, si teorikisht ashtu
edhe praktikisht, shtrohet sipas pikës b, domethënë:
— Imperializmi edhe pse po kalbëzohet e po shembet, mbetet agresiv dhe mund të shpërthejë luftëra të
reja. Për këtë ekzistojnë baza etj., etj. Vlen të theksohet se në «shënimet informative» (citate të Hrushovit),
ai heziton të thotë se cilat forca në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Francë etj., do të influencojnë në
çështjen e madhe të luftës apo të paqes: qarqet reaksionare, apo korrentet paqësore.
— Konkluzionet kryesore teorike për sovjetikët
ekzistojnë në letër. Tezat e Leninit mbi këtë çështje
janë aktuale, ato nuk janë vjetruar, ato udhëzojnë dhe
parashikojnë zhvillimin e ardhshëm. Sovjetikët i reklamojnë këto teza, por në praktikë, duke u fshehur prapa
tyre, i kanë shtrembëruar, i kanë revizionuar.
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Shpifjeve dhe devijimit revizionist të Hrushovit
në këtë kapitull të «shënimeve informative» të tij duhet t'u vëmë përballë fakte konkrete nga arsenali i
fjalimeve të tij dhe pelegrinazhet e tij të ndryshme.
Problemi i garave në mes dy sistemeve.
Dihet rruga e zhvillimit të sistemit tonë socialist.
Ajo është e drejtë, paqësore, progresive.
Po sistemi kapitalist në ç'drejtim zhvillohet dhe
pse zhvillohet në këtë drejtim? Ç'kuptim ka gara me
të? Sa kemi influencuar që të ndryshojë ky drejtim?
Deri tash propozimet paqësore të Bashkimit Sovjetik janë hedhur e po hidhen poshtë nga Shtetet e
Bashkuara të Amerikës. Përkundrazi, ato po armatosen
dhe po shkojnë çdo ditë e më shumë drejt militarizimit
të ekonomisë.
Përpara një gjendjeje të tillë shtohet apo pakësohet rreziku i luftës?
A kanë hequr dorë imperializmi dhe kapitalizmi
nga përpjekjet e tyre me armë për të dominuar botën,
për të shkatërruar sistemin tonë socialist, për të vendosur një formë tjetër të re të sundimit kolonial? Në
rast se jo, atëherë, kur dhe me ç'forma, me ç'metoda
do ta bëjnë këtë? Me forma paqësore, apo agresive? Ç'na
tregojnë ngjarjet aktuale, ndërhyrjet e shpeshta të imperialistëve në njërin apo në tjetrin skaj të botës, pavarësisht nëse kanë ose jo sukses?
A mundet dhe a duhet përpara një situate të tillë
ta trajtojmë çështjen në mënyrë kaq të lehtë, siç bëjnë hrushovianët, duke nënçmuar parimet e drejta marksiste-leniniste? Pse të mos e trajtojmë problemin e
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madh aktual në bazë të zhvillimit real të situatës ndërkomb ëtare ?
Përpara rritjes së forcës së kampit tonë socialist,
të lëvizjeve nacionalçlirimtare dhe të lëvizjes së paqes,
ç'po bën imperializmi? Po hedh armët, po zbythet, po
zbutet, po heq dorë nga agresiviteti, apo po egërsohet,
po armatoset? etj.
Nuk është çështja për të mbivlerësuar forcën ak" tuale të imperializmit, por teza e Stalinit, që sa më të
fortë të bëhemi ne, aq më i egër dhe më agresiv bëhet
imperializmi që jep shpirt, nuk mund të hidhet poshtë.
Të kiP-ozojmë se imperializmi edhe blofon, edhe
bën shantazhe e frikësime. Ne nga këto jo vetëm që
nuk frikësohemi, por duhet t'i qëndrojmë si duhet, me
superioritetin tonë t'i demaskojmë veprimet e tij, ta
dobësojmë, ta dërrmojmë jo vetëm me formula teorike,
* por, në radhë të parë, me veprime taktike.
Përcaktimi real i përgjithshëm i epokës sonë, duhet bërë duke u bazuar në studimin krijues të marksizëm-leninizinit; Kjo është kryesorja. Por shumë rëndësi
ka çështja e strategjisë dhe e taktikës që duhet të ndjekbn në lidhje me triumfin e kauzës sonë, në lidhje me
dobësiMin dhe me shembjen e mëtejshme të imperializmit.
Sipas pikëpamjes së Hrushovit kjo gjë aktualisht
po bëhet. Për këtë, sipas tij, nuk ka dhe nuk lejohet
diskutim. Kush thotë pikëpamjen e vet kundër kësaj,
atëherë ai cilësohet «dogmatik», «sektar», «shovinist»,
«nacionalist» etj.
Në strategjinë dhe në taktikën e Hrushovit ka
oportunizëm të theksuar, ka lëkundje të tmerrshme nga
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e djathta në të majtë, ka aventurizëm, ka mbjellje dyshimesh e përçarje, ka kërcënime bajate, ka afrime,
lajka të palejueshme karshi imperialistëve, ka pajtim
me revizionistët jugosllavë etj. Të gjitha këto ide du»
het të konkretizohen dhe të ilustrohen me fakte nga arsenali i fjalimeve dhe i korrespondencave të Hrushovit,
të cilat janë me volume të tëra.

2) Mbi çështjen e luftës dhe të paqes
Derisa pranojmë se ekziston rreziku i luftës, baza
për luftëra, si dhe aventurierë për të bërë aventura, teza e kinezëve është e drejtë.
Por që ne duhet të luftojmë që t'ua zvogëlojmë,
derisa t'ua ndalojmë këtë mundësi armiqve, edhe kjo
është e drejtë. Ne besojmë dhe dëshirojmë që Partia
Komuniste e Kinës të mos thotë e të mos mendojë të
kundërtën.
Do t'ia arrijmë këtij qëllimi? Nga ne varet shumë,
por ndalimi qind për qind i luftës agresive s'varet vetëm nga ne. Deri tash imperializmi nuk ka bërë dhe
nuk po bën asnjë lëshim, përkundrazi po shton armatimet, përgatitet për luftë etj.
Do të ketë apo nuk do të ketë luftë, këtë duhet ta
shohim në varësi me vendosjen e diktaturës së proleta- riatit në gjithë botën ose në shumicën e vendeve të boiës. Do të vendoset kjo në rrugë parlamentare apo me
mjete revolucionare, në mënyrë paqësore, apo me luftë
civile, varet nga rezistenca e borgjezisë, por ne dutiet
të përgatitemi për rrugën më të vështir•
Përse ne duhet të krijojmë në masat idenë se im212

perializmi absolutisht «nuk do të mund të bëjë luftë»?
Luftën agresive e shpërthejnë vetëm imperialistët. Po
të bëhet çarmatimi i plotë, atëherë mund të thuhet me
plot gojën se luftërat nuk janë fatale e se luftëra të
përgjithshme nuk do të ketë, ndërsa luftëra civile,
konflikte lokale do të ketë. Por sa dekada ka që po flitet
për çarmatimin dhe ç'është arritur?!
Ç'kuptim kanë gjithë këto përgatitje të imperializmit? A nuk është aktualisht Pentagoni ai që do të
vendosë të shpërthejë luftën, në rast se imperializmit
për interesat e tij do t'i duhet ta hedhë botën në një
konflikt të përgjakshëm?
Kështu thotë Partia Komuniste e Kinës dhe që
këtej Hrushovi me shokë dalin me konkluzionin se
Partia Komuniste e Kinës «mbivlerëson imperializmin
dhe nënvleftëson forcën e kampit socialist». Ne te thëniet e PK të Kinës nuk shohim ndonjë gjë të gabuar.
Luftën do ta ndalojë forca morale, politike, ekonomike, ideologjike dhe ushtarake e kampit socialist. Luftën do ta ndalojë lufta për paqen e të gjithë popujVetë botës. Dakord, por kjo luftë kundër luftës nuk duhet
bërë vetëm me fjalë, por politikisht, moralisht dhe sidomos duke luftuar për të dobësuar imperializmin dhe
kapitalizmin, duke e paralizuar atë, duke e demaskuar
politikisht, ideologjikisht dhe moralisht deri në zhdukjen e tij.
Një luftë të tillë mund ta udhëheqë me konsekuencë—{,e-fem klasa punfflore_ dhe partia komuniste, që
është pararoja e saj, në të gjitha vendet kapitaliste.
Forca e kampit tonë dUhet ta aktivizojë dhe ta ndihmojë këtë zhvillim dhe në asnjë mënyrë nuk duhet ta

213

frenojë dhe as të ngjallë fatalizmin. Të veprosh siç
po bën Hrushovi do të thotë të bësh punë revizioniste,
antimarksiste.
Deklarata e Moskës thotë se komunistët e shikojnë luftën oër paqe si detyrën e tyre të dorës së parë.
— Por çfarë taktike duhet të ndjekin komunistët
për këtë?
Të flasin fjalë të mëdha dhe të presin fikun të bjerë nga pema, apo të luftojnë, siç thamë më lart? Shokët
sovjetikë këshillojnë rrugën revizioniste. Nuk është e
vërtetë se popujt çmobilizohen po t'u thuash ku qëndron forca e tyre, si duhet të luftojnë për paqen dhe
kundër imperializmit, ku është rreziku i luftës etj.
— Armiku don prapavija të qeta.
— Armiku përgatit luftën.
— Ne duhet të veprojmë pikërisht për të arritur
të kundërtën e këtyre qëllimeve të imperializmit.

3) Mbi bashkekzistencën paqësore dhe luftën
e klasave në vendet kapitaliste
— Si forcohet socializmi dhe si zhvillohet e ashpërsohet lufta e klasave në vendet kapitaliste, po të
ndjekësh tezën pacifiste të Hrushovit?
— Ç'qëndrim dhe çfarë ndihme do t'i japë kampi
ynë kësaj lufte klasash në vendet kapitaliste, në kuadrin e bashkekzistencës paqësore ala hrushoviane?!
— Si do të reagojë borgjezia imperialiste përpara
luftës së klasave në vendet e saj dhe ndihmës së kampit socialist? Mos do të na buzëqeshë e do të na thotë
«faleminderit»?! Jo, do të tërbohet.
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— Çfarë do të katandiset, pra, «bashkekzistenca
paqësore» e trumbetuar nga Hrushovi?
— Ç'qëndrim do të mbajë Hrushovi përpara ashpërsimit të luftës së klasave në Indi, në Indonezi? Ç'qëndrim do të mbajë ai kur borgjezia indiane të godasë
grevat, partinë, kur të burgosë komunistët?
— Ndihma «bujare» e Hrushovit dhënë Indisë forcon, apo dobëson borgjezinë indiane, dhe a është e
drejtë të tregohemi kaq bujarë?
— Parimi leninist i bashkekzistencës është i drejtë
edhe tash, por ashtu si e ka formuluar Lenini dhe si e ka
zbatuar ai e jo si e trajton dhe si e zbaton Hrushovi.
— Teza e Hrushovit: «O bashkekzistencë, o luftë»,
nuk është e drejtë. Ajo është kapitulluese.
— Teza leniniste e bashkekzistencës: luftë ideolo' gjike, luftë politike, garë ekonomike, luftë e klasave,
Iuftë nacionalçlirimtare.
— Luftë për paqen, për çarmatim (por vallë kur
do të arrihet?!). Prandaj ne duhet të jemi më të fortë
se armiqtë, të bëjmë gjithçka për evitimin e luftës
ndërimperialiste e agresive dhe po ta shpallin ata
tën, t'i shpartallojmë.
— Teza e Hrushovit do të thotë të ngremë duart
që të mos bëhet luftë. Kjo është revizioniste.
— Nuk është vetëm «revolucioni teknik-ushtarak»
ai që na bën të ndjekim politikën e bashkekzistencës.
— Bashkekzistenca e vërtetë, në rrugë marksiste-leniniste, ua lehtëson forcave revolucionare, klasës
punëtore, partive komuniste të vendeve kapitaliste luftën kundër kapitalizmit për çlirimin shoqëror. Por,
ashtu siç trajtohet e shtrohet ajo nga Hrushovi dhe
pasuesit e tij, nuk është e drejtë.
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E DIEL
2 TETOR 1960

E SHTUNE
1 TETOR 1960

Sot u bë regjistrimi i përgjithshëm i popullsisë.

Gjithë këto ditë po punoj për t'u përgatitur për
Mbledhjen e Moskës të partive komuniste e punëtore.
Po lexoj e po studioj projektdeklaratën e Mbledhjes së 81 partive komuniste e punëtore. Ky projekt,.
që është paraqitur nga sovjetikët, ka shtrembërime,
konkluzione e terma të rinj revizionistë hrushovianë,
përmban shumë pikëpamje të gabuara për çështje themelore të ideologjisë sonë marksiste-leniniste si mbi
karakterin e epokës, mbi çështjen e luftës dhe të paqes,
mbi bashkekzistencën paqësore, mbi rrugët e kalimit
në socializëm. Në shumë vende përmban sulme të maskuara kundër nesh duke na akuzuar, midis të tjerave,
për «komunizëm nacional», për «fraksionizëm», na ,

I dërgova Hysniut letërl dhe radiogram 2, ku i
parashtrova disa mendime të miat, lidhur me çështjet
që po diskutohen atje. Duke qenë larg nuk komunikojmë dot për të gjitha problemet që u dalin, por
j:"in i qetë se Hysniu e Ramizi reflektojnë vetë për
gjithçka dhe do të veprojnë si kurdoherë sipas vijës
së drejtë të Partisë sonë e sipas udhëzimeve që u ka
jep vazhdimisht Byroja Politike.

krahsonmeJuglviëtjra.

••

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 19, f. 279.
2. Po aty, f. 283.
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Në përgjithësi projekti ka frymë të butë, oportuniste. Për mendimin tim, sikurse kam shkruar në facien.
7 të kopjes së projektit, kjo komunikatë ose deklaratë, si do të quhet, është si një artikull i revistës «Kohë.
të reja», i çalë, jo i plotë. Faqe për faqe dhe shpesh,
paragraf për paragraf, në projektin në fjalë unë kam
shkruar vërejtjet e mia ideopolitike e teorike, kritika
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për përmbajtje e interpretime të gabuara me paramendim, sugjerime për ndreqjen dhe përmirësimin e tekstit etj. Këto shënime të miat duhet të mbahen parasysh
nga Hysniu e Ramizi në debatet që do të bëhen në
mbledhjen e komisionit për redaktimin përfundimtar
të deklaratës.
Në faqen 37 kam shënuar se për revizionistët jugosllavë nga ne duhet të formulohet një paragraf shumë i rreptë kundër grupit trockist të Titos dhe të luftojmë të vihet medoemos në dokument. Diskutimet për
këtë të jenë të rrepta.

E MARTE
4 TETOR 1960

I dërgova një letër shokut Hysnii në Moskë bashkë me projektdeklaratën e mbledhjes mbi të cilën
kam bërë shënimet e mia. I shkrova të na dërgojnë
një kopje të fjalimit që do të mbajnë, nëqoftëse është
e nevojshme.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 19, f. 291.

218

219

E PREMTE
7 TETOR 1960*

Në mbledhjen e Plenumit të 19- ,të të Komitetit
Qendror të Partisë u diskutua për riorganizimin e shko
llës dhe për zhvillimin e mëtejshëm të sistemit arsimor.
Raportin për këtë çështje e mbajti shoku Manushi.
Filluan diskutimet.

siste, dhe ata e kanë këtë interes, kanë rastin e mirë
të kapen pas këtij fjalimi dhe, në njërën apo në tjetrën formë, të bëjnë korrigjimet e kërkuara dhe, nën
parullën «jemi dakord të mos polemizojmë», t'i kalojnë çështjet e t'i bëjnë bisht debatit e diskusioneve
parimore.
Edhe katër-pesë ditë më parë Hysniu, pas një
bisede që kishte pasur me shokët kinezë, më njoftonte, midis të tjerave, se «miku» (aluzion për Tenin)
mendon të mos e fillojmë polemikën. Këto nuk më
duken shenja të mira, sidoqoftë, le të presim e të
shohim.
Mendimet e mia lidhur me fjalimin e Tenit, po
ua njoftoj edhe Hysniut e Ramizit në një letërl që po
u dërgoj për disa çështje të cilat duhet t'i kenë parasysh në punimet e komisionit.

Hysniu dhe Ramizi më dërguan fjalimin që Ten
Hsiao Pini ka mbajtur më 5 tetor në mbledhjen e komisionit të redaktimit të dokumenteve për mbledhjen
e nëntorit. E lexova atë dhe, sipas mendimit tim, edhe
pse çështjet në përgjithësi ai i shtron mirë, toni i fjalimit është pajtues. Si fillim ky fjalim mund të konsiderohet si një «prelud», por, po nuk shpërtheu me
forcë si simfonitë e Bethovenit, atëherë do të kthehet
në një «serenatë nokturne».
Në fakt nëse sovjetikët kanë interes t'i mbyllin
gjërat e t'u vënë kapak veprimeve të tyre antimark1. Në atë kohë anëtar i Byrosë Politike dhe ministër i Arsimit e i Kulturës.
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1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 19, f. 302.
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E SIITUNE
8 TETOR 1960

Vazhduan edhe sot diskutimet në Plenum dhe në
fund unë bëra konkluzionett për pikën e parë të rendit
të ditës. Theksova në mënyrë të veçantë se për problemet e shkollës sonë të re duhet të bëjmë të interesuar tërë shoqërinë.
Në pikën e dytë diskutuam rreth raportit mbi
projektdirektivat e Kongresit të 4-t të Partisë për planin e tretë pesëvjeçar.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 19, f. 308.
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E DIEL
9 TETOR 1960

Në radiogramin që më dërgoi dje nga Moska, shoku Hysni më informonte hollësisht për sulmin e poshtër të Suslovit kundër delegacionit tonë. Përveç të
tjerave, ai na ka akuzuar edhe për kerenskë. Pra, janë
të parët ata që na atakuan. Do ta shohin mirë hrushoIII
vianët e të tjerët se farë do të rrok •
e tyre në nëntor.
I dërgova radiogram Hysniutl, ku i shkrova se
çfarë duhet t'i thotë Suslovit nesër në seancën tjetër
të mbledhjes.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 19, f. 324.
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E ENJTE
13 TETOR 1960

E MARTË
11 TETOR 1969

Në radiogramin që më bënte dje, shoku Hysni
më njoftonte për diskutimet që u mbajtën dy ditë përpara në mbledhje, ku indoneziani kishte mbajtur qëndrim të drejtë. Delegacionit tonë nuk ia kishin dhënë
të drejtën e fjalës për herë të dytë, prandaj me një
radiogram që i dërgova sot Hysniuti, e porosita që
argumentet e mëdha t'i lëmë për në nëntor; për tani
mjafton që Ramizi në sekretariat t'ua heqë turinjve
atyre gel-olën kundër nesh.

Shoku Hysni më njofton për punimet e sekretariatit të komisionit të redaktimit, ku marrin pjesë
shoku Ramiz dhe Foto Çami.
Për çdo paragraf e formulim, më shkruan Hysniu,
Ramizi ngrihet e bën vërejtje, të cilat sovjetikët i hedhin poshtë pa argumente. Oportunizëm e revizionizëm
me brirë, intriga të pafund.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 19, f. 328.
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E DIEL
16 TETOR 1960

Shokët dhe miqtë erdhën dhe më uruan për 52-vjetorin e lindjes.
Përveç vizitave në shtëpi, që më bënë mjaft njerëz, shumë të tjerë më kanë dërguar letra dhe telegrame urimi, ku shprehin dashurinë për Partinë dhe
vendosmërinë e madhe për të ecur besnikërisht në rrugën e saj.
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E SRTUNZ
22 TETOR 1980

Delegacioni ynë që mori pjesë në punimet e Sesionit të 15-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së,
u kthye nga Nju-Jorku.
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E HENE
24 TETOR 1960

F. MART£
25 TETOR 1960

Hysniu dhe Rarnizi u kthyen nga Moska.
U hap sesioni i 5-të i zakonshëm i kgjislaturës së
4-t të Kuvendit Popullor për gjendjen ndërkombëtare
dhe politikën e jashtme të Qeverisë së RPSH. Shoku
Ramiz mbajti raportin e Komisionit të Punëve të Jashtme.

28

E HENE
31 TETOR 1960

E MERRURE
26 TETOR 1960

Vazhdojnë diskutimet në mbledhjen e Kuvendit.
Kuvendi aprovoi plotësisht politikën e jashtme të
Qeverisë së Republikës Popullore të Shqipërisë.

Në mbledhjen e sotme të Byrosë Politike diskutuam dhe aprovuam fjalën që unë në emër të Komitetit Qendror të PPSH do të mbaj në Mbledhjen e
përfaqësuesve të partive komuniste e punëtore - në KOSkë në nëntorT:
-

Byroja Politike diskutoi edhe për të metat në punë
dhe për qëndrimet e gabuara të Maqo Çomos. Ai nuk
po punon mirë, prandaj u vendos të propozohet shkarkimi i tij nga funksioni i ministrit të Bujqësisë. Për
këtë çështje diskutova2 dhe unë.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 19, f. 332.
2. Po aty, f. 349.
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23 1

E MARTP.
1 NËNTOR I ';:84)

Sot Plenumi i 20-të i Komitetit Qendror.të Partisë
dëgjoi dhe aprovoi fjalën që do të mbaj unë, në emër
të KQ të PPSH, në 1Vibledhjen e përfaqësuesve të 81
partive komuniste. e punëtore në Moskë. Në këtë mbledhje të Plenumit aprovuam dhe përbërjen e delegacionit që do të marrë pjesë në Mbledhjen e Moskës dhe
në festimin e 43-vjetorit të Revolucionit të Madh Socialist të Tetorit.
Plenumi përjashtoi Maqo Çomon nga radhët e Komitetit Qendror të Partisë.
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TIRAN£ - BUD ► PEST, E ENJTE
3 NENTOR 1960

U nisëm me avion për në Bashkimin Sovjetik,
do të marrim pjesë në festimet e 43-vjetorit të Revolucionit të Madh Socialist të Tetorit, si dhe në Mbledhjen e 81 partive komuniste e punëtore që do të mbahet
në Moskë. Gjatë rrugës u ndalëm në Budapest. Në
mbrëmje u dha një darkë nga Karoli Kish, në të cilën
asistoi edhe ambasadori sovjetik ni Hungari, Ustinov.
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HUNGARI - BASHKIMI SOVJETIK, E PREMTE

MOSKË, E DIEL

4 NËNTOR 1960

6 NËNTOR 1960

Sot në mëngjes, në orën 8 20, u nisëm me tren të
posaçëm nga Budapesti për në Çop (kufiri hungarezo-sovjetik). Na shoqërojnë ministri i Drejtësisë i RP të
•Hungarisë dhe shumë shokë të tjerë. Hungarezët po
tregohen të dashur dhe të hapur me ne.
Në orën 22 00, me orën e Moskës, arritëm në Çop.
Aty na priti sekretari i komitetit të partisë të Uzhgorodit dhe shokë të tjerë sovjetikë. Bisedë dhe darkë
e ftohtë. Pastaj me automobil shkuam dhe pamë Uzhgorodin. Ishte natë, por na bënë përshtypje dyqanet, të
cilat, megjithëse po afrohej festa e 7 Nëntorit, ishin
shumë të varfra.
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Në orën 83 °, me orën e Moskës, arritëm në stacionin hekurudhor «Kievskaja». U pritëm nga F. Kozlovi,
sekretar i KQ të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik dhe anëtar i Byrosë Politike. Në stacion pritja
ishte zyrtare me rojë nderi, me bandë dhe me trupin
diplomatik. Në stacion kishin dalë gjithashtu studentët
shqiptarë, të cilët na pritën me entuziazëm të madh.
Pastaj Kozlovi na shoqëroi deri në vilën e zakonshme
në Zareçie.
Pasdite morëm pjesë në mbledhjen solemne në pallatin e sportit «Lluzhniki», me rastin e 43-vjetorit të
Revolucionit të Madh Socialist të Tetorit.
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Nga shokët kinezë mësuam sot se Nikita Hrushovi,
prapa krahëve dhe në prani të Liu Shao Çisë, ka sulmuar udhëheqjen e Partisë sonë. Si e pse do ta sqarojmë më mirë më vonë.

MOSKr., r

ur,Nr.

NENTOR 1960

Sot në mëngjes, nga tribuna e mauzoleut «Lenin-Stalin», asistuam në paradën ushtarake dhe në manifestimin popullor të banorëve të Moskës me rastin
e 43-vjetorit të Revolucionit të Madh të Tetorit.
Taktika e zbatuar nga ana e udhëheqësve aktualë
sovjetikë dhe konkretisht e Kozlovit, që dje kur arritëm
në Moskë na shoqëroi deri në Zareçie, nuk tregon asgjë
të sinqertë nga ana e tyre, pse çdo herë tjetër që ne
kemi ardhur në këtë vend, edhe në kohët e mira, domethënë pa plasur mosmarrëveshjet ideologjike midis
nesh, këta vetëm sa na jepnin dorën dhe ndaheshim
që në stacion.
Sot Kozlovi erdhi për të ngrënë mëngjesin me ne
dhe përsëri na buzëqeshte në mënyrë false. Kur u ulëm
për të ngrënë bukë, ai, në mënyrë artificiale dhe të neveritshrne, filloi të flasë për lidhjet dhe miqësinë që
gjoja ka me ne. U përpoq të bënte disa «spunto» për të
tatuar terrenin, por dhe ne i bëmë disa «kundërspunto» dhe me kaq mori fund mëngjesi.
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tinë tonë me anë të një dokumenti zyrtar ndërkombëtar,.
për ta diskredituar atë në sy të lëvizjes komuniste:
ndërkombëtare. Ky veprim i Nikita Hrushovit do të tho-.
të se ai jo vetëm që na sulmoi, por, në fakt, krijoi ku-,.
shte jo të barabarta për bisedime 1.
MOSKE, E MARTE
8 NENTOR 1960*

Nikita Hrushovi më ftoi në takim. Në të vërtetë ne
vendosëm që unë të shkoja në këtë takim, ashtu siç kërkoi Nikita, edhe pse e dinim që ai do të orvatej të•
realizonte taktikën e përçarjes; sidoqoftë unitetin tonë
s'e çan dot ky kryerevizionist. Por sot Komiteti Qendror
i Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik na dorëzoi
një letër të gjatë që më 5 nëntor 1960 ia ka drejtuar
Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës dhe.
ua ka shpërndarë edhe të gjitha delegacioneve pjesëma-.
rrëse në Mbledhjen e partive komuniste e punëtore të.
Moskës. Duke e lexuar këtë letër, pikërisht kur po përgatitesha për të shkuar në takim, pashë se në të vendi.
ynë nuk figuronte në radhën e vendeve socialiste. Pa-.
shë, gjithashtu, se aty sulmohej Komiteti ynë Qendror
dhe akuzohej për veprim me metoda antidemokratike.
kundër Liri Belishovës dhe Koço Tashkos vetëm sepse.
janë «miq» të Bashkimit Sovjetik e shpifje të tjera.
Atëherë thirra Andropovin dhe i thashë se refuzoja tëshkoja në takim me Nikita Hrushovin, pse ai, në më-.
nyrë jo të ndershme, jomarksiste dhe duke shpifur, pa.
pritur të bisedonte më parë me mua, ka sulmuar Par-238

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 19, f. 355:
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MOSIU, E

MOSKË, E MERKURE
9 NENToR 1960

Dje refuzuam takimin me Hrushovin. Sot, që në
orën 800 të mëngjesit, më mori direkt në telefon Moris
Torezi. Më ftoi të kalonim darkën së bashku dhe të bisedonim për çështje të ditës.
Pranuam ftesën e tij dhe shkuam në takim. Bisedën
e hapën shokët francezë. Insistuan të dinin përse refuzojmë të takojmë sovjetikët. Ua shpjeguam arsyet dhe
u thamë si kanë vepruar ata hapur e prapa krahëve
kundër nesh. Natyrisht, nuk u morëm vesh dhe secili
qëndroi në pikëpamjet e veta. U duk qartë se ata janë
rne sovjetikët. Megjithëkëtë u ndamë miqësisht. Na përcollën deri te porta. Por pas këtij takimi, qëndrimi i tyre
është i ftohtë.
E qartë, Torezi ishte i shtyrë nga sovjetikët për të
biseduar me ne, prandaj ka mundësi që biseda jonë të
jetë regjistruar.
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10 NP.NTORE1
N 97

Në sallën «Georgievskij» filloi Mbledhja e Moskës
e 81 partive komuniste e punëtore të botës. Neve na
e kanë caktuar vendin afër
(apoifafat)i, bile
ngjitur e në një radhë me koreanët. Në sallë sundonte
një atmosferë mbytëse dhe plot «furtunë» të pashpërthyer.
I pari foli Suslovi, i cili mbajti një raport në emër
të komisionit që përgatiti projektin e deklaratës.
Sot në Zareçie erdhën për një takim Mikojani, Kozlovi, Suslovi, Pospjelovi dhe Andropovi. Nga ana jonë
ishin të gjithë. Bisedë e tmerrshme 2.
1. «Mbledhja, — vë në dukje shoku Enver Hoxha, — u hap
në ankth. Ne, jo pa qëllim, na kishin vënë afër tribunës së
oratorëve që të ishim nën gishtin sulmues të «prokurorëve»
antimarksistë hrushovianë. Por, në kundërshtim me çka deshën
ata, u bëmë ne prokurorët dhe akuzuesit e renegatëve e të
tradhtarëve. Ata ishin në bankën e të akuzuarve. Ne e mbajtëm
kokën lart se ishim me marksizëm-leninizmin. Hrushovi mbante
kokën me dy duar kur i binin bombat e Partisë sonë».
(Enver Hoxha, «Hrushovianët» — Kujtime, botim i dytë, f. 413.)
2. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 19, f. 358.
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Të dërguarit e Hrushovit erdhën të na mashtronin
e të na «bindnin» që të hiqnim dorë nga pikëpamjet tona dhe të mos i ngremë ato në Mbledhjen e 81 partive
komuniste e punëtore. Ata jo vetëm që janë në dijeni
për mosmarrëveshjet që ekzistojnë midis dy partive tona, pse vetë janë shkaktarët dhe autorët e tyre, por mbi
qëndrimin që ne do të mbajmë në Mbledhje ata i ka
informuar edhe Moris Torezi. Pikërisht ky qëndrim i
drejtë, i prerë, demaskues yni, i tmerron ata.
Të gjitha manovrat po i përdorin sovjetikët në kontaktet e takimet që kemi pasur gjer tani me ta. E bëjnë
këtë vetëm e vetëm për të na përkulur, por pa dobi: në
fillim na sulmuan, pastaj bënë sikur u zbutën, bënë
edhe tërheqje taktike, «njohën» një sërë fajesh, u munduan të na lanin e të na lyenin, bile u përpoqën të bënin
edhe diferencime. Por gjithmonë ata hëngrën prej nesh
grushte të atilla, saqë s'i kishin parë as në ëndërr.
Këto takime po vërtetojnë mirë se e drejta është në
anën tonë dhe se kemi të bëjmë me revizionistë, dredharakë, hipokritë, matrapazë, njerëz pa turp dhe tregtarë
të marksizëm-leninizmit. Nga takimi i parë me ne ata
ikën me duar bosh dhe plot «plagë» në fytyrë.

MOSKE, E PREMTE
11 NENTOR 1960

Vazhdon Mbledhja, vazhdojnë edhe prapaskenat e
sovjetikëve.
Mikojani kërkoi një takim të dytë me ne. Ia dhamë.
Erdhi në Zareçie tok me Kozlovin si delegatë të Presidiumit të Komitetit Qendror dhe kërkoi takim të ri për
bisedime. Ne pranuam. Do të vemi të gjithë, si një trup.
Konstatojmë se ambasada jonë është nën përgjimin
e sovjetikëve me anë aparaturash speciale qysh prej 3
vjetësh, qëkurse ajo hyri për herë të parë në ndërtesën

e re.

Me shokët në Tiranë mbajmë lidhje të vazhdueshme. Ne i njoftojmë për punët tona këtej, ata na mbajnë
në dijeni të gjendjes së punëve në atdhe. Dje shokët na
njoftuan se gjithçka shkon mirë, përveç shirave të mëdha që kanë rënë ditët e fundit, sidomos në zonën bregdetare, ndërsa në zonat e Veriut po bie dëborë. Për këtë
arsye mbjelljet vazhdojnë me ndërprerje.
Ata na njoftuan gjithashtu se edhe festat e 7 dhe 8

Nëntorit i kanë kaluar mirë. Por në mbledhjen solemne,
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që çdo vit mbahet në vendin tonë me rastin e këtyre
festave, Novikovi, i ngarkuari me punë i ambasadës sovjetike, që ka përshëndetur në emër të ambasadës, nuk
paska thënë asnjë fjalë për Partinë tonë. Për këtë, të
pranishmit në sallë, siç e ka merituar ky agjent i Hrushovit, e paskan pritur ftohtë dhe pa asnjë duartrokitje.
Kur ka mbaruar fjalimin, aty paskan shpërthyer në
ovacione për Partinë tonë të lavdishme. Kështu Novikovi dhe padronët e tij kanë marrë një dush të ftohtë. E
meritonin.

MOSKE, E SHTUNE
12 NËNTOR 1960*

Në Mbledhjen e 81 partive vazhdojnë diskutimet
dhe, në prapaskenë të saj, vazhdojnë, gjithashtu, edhe
intrigat e sovjetikëve.
Sovjetikëve u ka ndezur me ne. Dje na kërkuan një
takim të ri, në Kremlin, kësaj radhe me të deleguarit e
Presidiumit të Komitetit të tyre Qendror. Shkuam në
këtë takim. Nga ana e sovjetikëve ishin Hrushovi, Mikojani, Kozlovi, Andropovi dhe të tjerë. Hrushovi që në
fillim u orvat të na vinte në bankën e të akuzuarve. Por
në këtë bankë e vumë ne atë. Ai tha se nuk tërhiqte
asgjë nga ato që kishte thënë kundër nesh, na bëri edhe
presione ushtarake duke na kërcënuar se mund ta hiqte
bazën detare nga Vlora. Por në këtë çështje ne e sulmuam fort dhe demaskuam qëllimet e tij. I zënë ngushtë, ai më bëri mua një krahasim, se gjoja po flisja me
të si kishte folur Makmilani. Atëherë shoku Hysni i kërkoi Hrushovit të tërhiqte ofezën e poshtër që më bëri
dhe, pas kësaj, ne të gjithë u ngritëm në këmbë, ndërpremë bisedimet e dolëm nga salla.
Çdo gjë vërteton se Nikita Hrushovi është një revizionist i yrezikshëm. Prandaj shutnë vigjilentë, shumë
vigjilentë duhet të jemi ndaj tij dhe grupit të vet!
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Njoftimet që na dërgojnë shokët nga Tirana n3 e
ndryshojnë atmosferën mbytëse në të cilën ndodhemi
përkohësisht. Sot ata na njoftojnë se në rrethe po bëhen
mbledhjet e plenumeve të Partisë dhe të këshillave popullorë për të diskutuar rreth planit. Kudo ka pasur
diskutime e propozime të mira.
Për sa i përket qëndrimit të sovjetikëve, shokët na
thonë se në Pashaliman ata kanë lëshuar brezin që ne
t'ua shkelim e kështu të lindin incidente. Nga ana jonë
janë marrë të gjitha masat për t'u treguar vigjilentë e
të kujdesur. Shokët na njoftojnë gjithashtu se specialistët sovjetikë, në degë të ndryshme të ekonomisë sonë,
kanë filluar të sillen keq. Të njëjtën gjë po bëjnë edhe
ata bullgarë. Sa gjë e shëmtuar! Duan të na bëjnë presione e të na pengojnë të themi fjalWrilt-Më...Por më kot
e kanë revizionistët sovjetikë dhe shërbëtorët e tyrë.
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MOSKE, E DIEL
13 NËNTOR 1960

Informuam shokët në_ Tiranë se mund ta marrim
fjalën ditën e mërkurë, më 16 nëntor. Fjalimit i shtuam
të dhënat e fundit që mësuam këtu, si dhe poshtërsitë që
Hrushovi u ka thënë kinezëve kundër nesh.
Lidhur me kthimin tonë në atdhe, i njoftuam shokët se do të nisemi së shpejti dhe se mendojmë të kthehemi me det. Porositëm që një vapor yni të niset për
në Konstancë të Rumanisë.
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MOSKE, E RENE

MOSKE, E MERKURE

14 NENTOR 1960

16 NENTOR 1960*

Në seancën e sotme të Mbledhjes foli përfaqësuesi
kinez, Ten Hsiao Pin.
Sot sovjetikët na dorëzuan një dokument zyrtar të
Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Bashkimit
Sovjetik, me të cilin kërkojnë përsëri takime për bisedime.

Në Mbledhjen e 81 partive komuniste e punëtore të

12ot~mbahet këtu, n-e-Moskk-sof paraffite—mbajta
fjahrnin tim 1. Fjalimi, i cili vazhdoi gati dy orë, u dëgjua në heshtje. Asnjë ndërprerje, asnjë ndërhyrje nga

Hrushovi.
Çdo gjë, pra, shkoi në rregull. Ne bëmë kështu një
detyrë të shenjtë ndaj Partisë sonë, për Partinë Komuniste të Bashkimit Sovjetik dhe për gjithë lëvizjen komuniste e punëtore. Ne jemi në rrugë të drejtë mark-

siste-leniniste. Çdo thënie tonën do ta vërtetojë koha.
Ne kemi marrë parasysh çdo gjë, çdo sulm e poshtërsi
që do të na bëhet. Marksizëm-leninizmi duhet mbrojtur
me çdo kusht dhe Partia jonë po e mbron atë.
Pasdreke nden-ja u çlodha.
Shokët më njoftuan se në seancat e pasdites të
Mbledhjes, Dolores Ibarruri, «Pasionarja», kishte çelur
e para sulmin joparimor kundër nesh. Kishte bërë një
sulm të turpshëm. Por ne as na prek e as na tund. «Qentë le të lehin, karvani ecën përpara!».
1. Shih: Enver Hoxha, V
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Në njoftimet që na dërguan sot nga Tirana shokët
na vënë në dijeni se, në mënyrë të theksuar, pasi ne u
nisëm për të marrë pjesë në Mbledhjen e Moskës, sovjetikët që ndodhen në Shqipëri po zbatojnë një plan të
tyre provokacionesh. Shokët na thonë se në Vlorë kanë
ardhur dy anije nga Sebastopoli. Njëra ka prurë ushqime dhe po shkarkon në bazën lundruese dhe tjetra është
tanker.
Shokët na njoftojnë se koha vazhdon të jetë me lagështirë dhe se në Lezhë një sasi misri ka filluar të fermentohet. Ushtria është bashkuar me kooperativistët
për korrjen sa më shpejt të misrit dhe për ta shpëtuar
nga dëmtimi.
Duke parë gjendjen që na kanë krijuar këtu revizionistët sovjetikë dhe rreziqet që paraqet ajo edhe për
sigurimin tonë konkret, bashkë me shokun Hysni e të
tjerë kemi menduar variantet e kthimit për në atdhe.
Mendimet tona rreth variantit që mund të jetë më i
zbatueshëm ua kishim njoftuar edhe shokëve në Tiranë.
Sot ata na propozojnë të kthehemi me etapa me aeroplan. Në të njëjtën kohë na njoftojnë se një vapor i flotës sonë ndodhet në Konstancë dhe është përgatitur për
të na kthyer në atdhe.
Diskutuam me shokët përsëri çështjen e rrugëve të
kthimit në atdhe. Vendosëm të mos kthehemi me det,
por me tren deri në Budapest. Andej shohim e bëjmë,
por për çdo eventualitet dhe për të çorientuar veprimet
dhe planet e revizionistëve sovjetikë të pabesë, kërkuam
aeroplanin tonë të na presë në Budapest. Kërkuam të
vijë në Budapest edhe një grup shokësh të sigurimit, të
cilët, së bashku me shokët që na shoqërojnë dhe shokët
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e ambasadës sonë atje, të kujdesen për masat e nevojshme të kthimit deri në Tiranë.
Çështjen e kthimit nga Budapesti me aeroplan do
ta rishikojmë.
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MOSKE, E PREMTE
MOSKE, E ENJTE

18 NENTOR 1960

17 NENTOR 1960

Vazhdon punimet Mbledhja e Moskës. Sot trockisti
Vladislav Gomulka ndërmori edhe ai një sulm banditesk
kundër fjalimit tonë në këtë Mbledhje, kundër meje
personalisht etj.
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I bëmë një vizitë delegacionit kinez në rezidencën
e tij në Leninskie Gori. Asistonin të gjithë anëtarët e
delegacioneve tona. U zhvillua një bisedë shoqërore.
Kinezët thanë fjalë shumë të mira për Partinë tonë
të lavdishme dhe për rrugën e saj të drejtë.
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MOSIM, E SHTUN£
19 NIENTOR 1960

Kinezët na kthyen vizitën në ambasadën tonë në
Moskë. Delegacionin kinez e kryesonte Liu Shao Çia.

MOSKË, E DIEL
20 NËNTOR 1960

Këto ditë nuk kam shkuar në Mbledhje, por kam
ambasadë, pse Zhivkot e Dezhët me shokë
shajlië- dhe lehin si qenër.
Do të vijë koha që ata do t'i lëpijnë të gjitha çfarë
po thonë kundër nesh. Do të vijë patjetër koha e dhënies së llogarisë prej tyre.
Po presim me padurim të kthehemi sa më shpejt
në atdheun tonë të shtrenjtë, pranë popullit, Partisë sonë të dashur e familjes. Kur dëgjoj në telefon zërin e
Nexhmijes e të fëmijëve më ndizet një mall i madh për
të gjithë. Sot i shkrova përsëri Nexhmijest për të gjitha
sa po ndodhin këtu.

Duke pasur parasysh situatat që po zhvillohen këtu
dhe kohën e shkurtër që na ngelet për Kongresin tonë
të 4-t si dhe problemet e rëndësishme, me karakter politik e ideologjik, që do të duhet të shtrohen në të në
1. Shih: Enver Hoxha, «Letra të zgjedhura», vëll. i 3-të,
f. 87.
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dritën e situatës së krijuar pas Mbledhjes së Moskës dhe
kritikave që u bëmë revizionistëve sovjetikë, së bashku
me shokët këtu, menduam dhe e gjykuam të drejtë ta
shtyjmë Kongresini. Ua njoftuam këtë mendim shokëve
në Tiranë me rekomandimin që ta diskutojnë më parë
në Byronë Politike dhe pastaj të vendosim definitivisht
në Komitetin Qendror kur të kthehemi ne atje.
U sugjeruam shokëve, gjithashtu, që, lidhur me këtë, atje ku nuk janë bërë, të ndërpritet zhvillimi i konferencave të Partisë në rrethe. Menduam kështu sepse
konferencat duhet të jenë një parapërgatitje e Partisë
për situatën e re që po lind për Partinë dhe për popuIlin tonë.

MOSEE, E ENJTE
24 NENTOR 1960

Sot është seanca e fundit plenare e pjesës së parë
të Mbledhjes. Shkuam edhe ne. Megjithëse praktikisht
diskutimet mbaruan, ato rifilluan sepse Hrushovi dhe
një numër tjetër delegacionesh, mbi 20, sigurisht të
shtyrë nga sovjetikët, kërkuan edhe një herë fjalën. Këta janë Zhivkot, Gomulkat, Torezët e të tjerë. Edhe vetë
Hrushovi mbajti një fjalim të dytë. Pas tij e mori fjalën edhe Ten Hsiao Pini për t'iu përgjigjur fjalimit të
Hrushovit.
Ne vendosëm të mos diskutonim për herë të dytë,
por bëmë një deklaratë të shkurtër me shkrim që ua
shpërndamë të gjitha delegacioneve. Në të ne hodhëm
poshtë të gjitha shpifjet që u bënë kundër delegacionit,
Partisë dhe popullit tonë.

1. Kongresi i 4-t ishte vendosur të mbahej në muajin nëntor
të vitit 1960. Për arsye të Mbledhjes së Moskës si dhe të ngjarjeve
që u zhvilluan para e gjatë muajit nëntor, si në marrëdhëniet
midis Partisë sonë dhe PK të BS, ashtu edhe në lëvizjen komuniste e punëtore ndërkombëtare, ai u shty dy herë. Plenumi I
19-të i KQ të Partisë e shtyu nga muaji nëntor në muajin dhjetor
1960 dhe Plenumi i 21-të e shtyu nga muaji dhjetor 1960 në
muajin shkurt 1961.
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MOSKE, E PREMTE
2 5 NENTOR 1960

Në mbrëmje u larguam nga Moska dhe me tren u
nisëm. për në Shqipëri. Nga sovjetikët kishin dalë për të
na përcjellë po ata që na pritën, me Kozlovin në krye,
por këtë radhë pa trupin diplomatik.
Në stacionin e trenit, «Kievskaja», me qindra studentë shqiptarë që kishin dalë për të na përcjellë, bënë
një manifestim të zjarrtë.
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BASHKIMI SOVJETIK, E SHTUNE
26 NENTOR 1960

Po udhëtojmë me tren për t'u kthyer në atdhe nëpërmjet Hungarisë. Njoftimet që kishim marrë nga Tirana mbi përpjekjet e sovjetikëve për të bërë provokacione e për të shkaktuar incidente, na patën shqetësuar.
Prandaj përpara se të niseshim nga Moska i thashë
Hysniut që, me t'u nisur ne, t'i porositë shokët në Tiranë
të marrin të gjitha masat e nevojshme që të mos ndodhë
asgjë me ushtarakët sovjetikë në bazën e Vlorës. Të
evitohet çdo provokacion, pse ata mundohen me të gjitha mënyrat që të krijojnë situata të turbullta për t'i
përdorur pastaj kundër nesh.
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BUDAPEST, E DIEL
27 NENTOR 1960

Pas dy ditë udhëtimi arritëm në Budapest, ku shokët hungarezë na pritën shumë mirë. Me ne ndodhej
Shandor Ronai. Kadari në Moskë nuk na sulmoi si të
tjerët. Duhet shikuar me kujdes qëndrimi i hungarezëve ndaj nesh, pse ai paraqitet shoqëror dhe miqësor.
Këtu vendosëm të kthehemi në atdhe me tren duke
kaluar nëpërmjet Austrisë dhe Italisë dhe jo me aeroplanin tonë Budapest—Tiranë. Në Bari do të na presë
aeroplani ynë për në Tiranë. Ndërkohë shokët që na
shoqërojnë, ata që erdhën nga Tirana e që ndodhen këtu, si dhe shokët e ambasadës sonë, duke punuar me
ndjenjën e përgjegjësisë së detyrës, pa u lodhur e me
zgjuarsi, kanë marrë të gjitha masat e nevojshme për
pasaportat, vizat, trenat etj.
Në orën 12 të natës u nisëm përsëri me tren për
në Yjenë.

VJENE, E HENE
28 NENTOR 1960

Arritëm në Vjenë, ku qëndruam 4 orë dhe bëmë
një shëtitje të vogël me taksi. Pasi hëngrëm mëngjes në
një hotell, u nisëm për në Itali.

1. Hotel «Arabasador», Kërt ► er Shtrase, Vjena 1.
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ITALI, WATE RRUGES PËR NË ATDHE,
E MARTE 29 NENTOR 1960

Arritëm në Bari dhe, me avionin tonë që na priste
atje, u nisëm drejt për në Tiranë. Në aeroportin e Rinasit mbërritëm natën vonë.
Shkuam për të marrë pjesë në pritjen që ishte organizuar në Pallatin e Brigadave me rastin e 16-vjetorit
të Çlirimit të Atdheut. Të pranishmit na pritën me entuziazëm të madh, gjë që shpreh aprovimin për qëndrimin e vendosur e parimor të Partisë sonë në Mbledhjen
e Moskës.

E ENJTE
1 DHJETOR 1960

Po hedh disa probleme për t'i diskutuar me shokët
në mbledhjen e Sekretariatit.
1. Ngritja e fabrikave të qumështit, si ajo e Vlorës,
edhe në rrethe të tjera blegtorale.
2. Ujitja e tarracave të mëtejshme të Jonufrit.
3. Hapja e tokave të reja në Breg, nga Borshi deri
në Shënvasi, nën xhade dhe deri në det.
4. Hapja e tokave të reja 4 000 hektarë dhe krijimi
i fermës së Bajkajt.
5. Tharja e kënetës së Bufit në Vrinë 700 hektarë
me 1 kilometër kanal.
6. Problemi i kullotave dimërore në Sarandë dhe
ai i rendimenteve.
7. Mundësia e shpejtimit ndonjë vit të punimeve
në fushën e Gjirokastrës dhe të Dropullit.
8. Elektrifikimi i fshatrave të Dropullit.

U nënshkrua në Moskë Deklarata e Mbledhjes së
81 partive komuniste e punëtore.

262

263

I thashë Haxhiut [Kroi] të gjejë një radio të vogël
me 13ateri e t'ia dërgojë shokut komunist të verbër, Ilia
Gaillgës nga Rularati, pse në fshatin e tij nuk k -a elekirik, pra s'ka as radio.

E PREMTE
2 DHJETOR 1969

Sot Hysniu me Ramizin u kthyen me avion nga>
Moska.
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E FIRNE
5 DHJETOR 1960

Mbledhja e Presidiumit të Kuvendit Popullor shqyrtoi sot, midis të tjerash, gjendjen e këshillave popullorë
të rretheve Gjirokastër, Pogradec, Librazhd dhe Tepe-

E MARTË
6 DHJETOR 1960

Shtypi i vendit tonë sot botoi Deklaratën e Mble-

dhjes së 81 partive komuniste e punëtore që u mbajt
në Moskë.

lenë.
Shpreha mendimin se në këshillat popullorë duhet
të zgjidhen njerëz aktivë. Kooperativa bujqësore është
ekonomi kolektive socialiste, por nuk është organ pushteti. Ngrita problemin që duhet të caktojmë mirë detyrat e këshillave popullorë të fshatrave dhe t'u japim
ato kompetenca që ata janë në gjendje t'i ushtrojnë.
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1

E SHTUNE

E ENJTE

10 DHJETOR 1960

15 DHJETOR 1960

Mbledhja e Sekretariatit. Morëm në analizë gjendjen dhe mirëmbajtjen e banesave në Tiranë. Në diskutimint tim u përqendrova më shumë në domosdoshmërinë e punës për edukimin e njerëzve lidhur me
mirëmbajtjen e banesave.

Bëmë mbledhjen e Byrosë Politike, ku raportova
mbi zhvillimin e punimeve të Mbledhjes së Moskës.
Unanimitet dhe unitet i çeliktë. Besim i patundur ndaj
vijë
s së drejtë marksiste-leniniste-- të Partisë sonë."
Kaluam në shqyrtimin e çështjeve të tjera: mbi
qarkullimin monetar, pagën reale të punëtorëve e nepunësve dhe të ardhurat reale të fshatarësisë për vitin
1959 dhe plotësimin e pritshëm të vitit 1960 1 . Diskutuam edhe materialin «Mbi rekomandimet kryesore të
grupit të specialistëve sovjetikë mbi punimet e kërkimet për naltën» dhe relacionin «Mbi riorganizimin e
kërkimeve të naftësn. 2
.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 19, L. 485.
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1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vell. 19, f. 489.
2. Po aty, t. 473.
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1

E PREMTE
16 DHJETOR 1960

Mbledhja e Sekretariatit të KQ shqyrtoi gjendjen
dhe masat që duhen marrë për gjallërimin e lëvizjes
për shpikje dhe racionalizime.
Diskutoval për punën e vazhdueshme politike, ideologjike, organizuese e drejtuese që duhet bërë për këtë,
lëvizje të madhe e me shumë vlerë.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vë11. 19, f. 479.
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E H£111E
19 DHJETOR 1960

Sot u bë mbledhja e Plenumit të 21-të të Komitetit Qendror. Unë raportova mbi rezultatet e Mbledhjes
së Moskësi.
Punimet e Plenumit i përshkoi një entuziazëm i papërshkruar. Unitet i çeliktë. Komitet Qendror i mrekullueshëm. Si një trup i vetëm, me unanimitet të plotë,
Komiteti Qendror i Partisë aprovoi vijën e Partisë dhe
qëndrimin e mbajtur nga delegacioni ynë në Moskë.
Asnjë lëshim revizionistëve sovjetikë!
Plenumi aprovoi propozimin e Byrosë Politike për
ta shtyrë Kongresin e 4-t të Partisë dhe për ta thirrurmë 13 shkurt 1961.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 19, f. 484.
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E MARTE
DHJETOR 1960

Sot morën fund punimet e Plenumit të 21-të të KQ
të PPSH. Në mbyllje të punimeve e mora fjalën edhe
unë. Vura në dukje se kemi përpara një luftë të madhe
dhe të rëndë, por armicitë tanë nuk do të kenë sukses.
Lufta parimore e konsekuente kundër imperializmit e
revizionizmit do të mbetet edhe në të ardhmen rruga e
Partisë sonël.

E MARTE
27 DHJETOR 1960

Filloi mbledhja e Kuvendit Popullor për aprovimin
e planit për zhvillimin ekonomik e kulturor të vendit
dhe të buxhetit të shtetit.

J. Shih: Enver 1-7,oxha, Vepra, .911. 19, f. 574.
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18 — 27

E MËRKURE

F. ENJTE

28 DHJETOR 1960

29 DHJETOR 1960

Vazhdon mbledhja e Kuvendit Popullor.
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Sot takova dhe bisedova me ambasadorët tanë që
kanë ardhur në. atdhe. U fola mbi zhvillimin e punimeve
të Mbledhjes së Moskës të 81 partive komuniste e punëtore.
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E SHTUNE
31 DHJETOR 1960

Mbledhja e Byrosë Politike aprovoi letrënt që do
t'u dërgohet organizatave të Partisë për rezultatet e
Mbledhjes së Moskës të nëntorit 1960. Në këtë mbledhje u diskutua si janë trajtuar historikisht çështjet në
lidhje me incidentet në ambasadën tonë në Varshavë
dhe u vendos që për këtë problem shoku Rita Marko
t'i dërgojë një letër sekretarit të KQ të PPB Polake.

Mbrëmja e Vitit të Ri me shokët në Shtëpinë e
Partisë kaloi në një atmosferë shumë të gëzuar.

1. Shih: «PPSH Dokumente Kryesore-, vëll. III, f. 479.
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1961

E DIEL
1 JANAR 1961

Vajtëm uruam për Vitin e Ri në shokë e në familje dëshmorësh, në familjen e Misto Mames, të Mihal
Durit e në disa familje të tjera.
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E HENE
2 JANAR 1961

Vazhduam vizitat e urimit për Vitin e Ri në familjet e shokëve.

E MARTË
3 JANAR 1961

Sot patëm një bisedë pune me Hysniun e shokë të
tjerë për çështjet e ushtrisë. Na
• raportuan shokët e
Shtatmadhorisë.

Bisedova me shokun Spiro Koleka në lidhje me përgatitjet që ka bërë ai për vajtjen në Kinë në krye të
një delegacioni qeveritar për çështje ekonomike.
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E ENJTE
5 JANAR 1961

Dje u hap Konferenca e 8-të e Partisë e Tiranës.
Sot filluan diskutimet; ishin të mrekullueshme, me frymë të shëndoshë partie dhe me nivel të lartë politik e
ideologjik. Një manifestim i mahnitshëm i unitetit të
Partisë rreth Komitetit Qendror. Organizata e Partisë
e Tiranës është e çeliktë.

E PREMTE
6 JANAR 1961

Asistova edhe në mbyllje të Konferencës së 8-të të
organizatës së Partisë të Tiranës, punimet e së cilës filluan më 4 janar. Në fjalën e mbylljesl, në emër të
shokëve të Byrosë Politike, që ishin të pranishëm, si dhe
në emër të presidiumit të konferencës, i përshëndeta
delegatët për nivelin e lartë politik e ideologjik me të
cilin u zhvilluan punimet e konferencës, i përgëzova për
sukseset e arritura nga punonjësit e kryeqytetit dhe i
informova me hollësi mbi Mbledhjen e përfaqësuesve
të 81 partive komuniste e punëtore në Moskë, në nëntor
të vitit 1960, si dhe mbi luftën që bën Partia jonë kundër
revizionizmit sovjetik. Entuziazmi për Partinë dhe për
Komitetin e saj Qendror ishte i papërshkrueshëm.

Ambasada sovjetike në Tiranë na dorëzoi një notë
të qeverisë sovjetike, me anën e së cilës na kërkohet të
dërgojmë në Moskë një delegacion partie dhe qeverie të
nivelit më të lartë për të zgjidhur «çështjet ekonomike»
1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 20, f. 1.
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në marrëdhëniet midis të dy vendeve për periudhën
1961-1965.
Një qëndrim i tillë i qeverisë sovjetike nuk është
as i drejtë, as i rregullt dhe as në frymë miqësore. Prej
kohësh delegacioni ynë i nivelit më të lartë ka qenë në
Moskë e atje kemi biseduar me palën sovjetike dhe bashkërisht kemi vendosur në parim gjithçka. Atëherë
përse na kërkojnë të shkojmë përsëri për një problem
tashmë të vendosur? E vërteta është se me anë të kësaj
kërkese udhëheqja sovjetike na bën neve presion ekonomik e politik në prag të Kongresit tonë të 4-t. Ne
s'duhet ta pranojmë dhe nuk do ta pranojmë propozimin e qeverisë sovjetike, i cili bie erë presion.

E MERKURR
11 JANAR 1961

ShokU Spiro Koldta'arriti në Pekin në krye të një
delegacioni qeveritar për çëShtje ekonomike. Pritja që
iu bë ishte shumë e nxehtë.

Sot u nënshkruan në Berlin marrëveshjet për zhviIlimin e marrëdhënieve tregtare në mes RP të Shqipërisë dhe RD Gjermane, protokolli vjetor për vitin 1961,
marrëveshja me afat të gjatë për vitet 1961-1965 si dhe
marrëveshja e kredisë për pesëvjeçarin e tretë.
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E ENJTE
12 JANAR 1961

Po punoj për përgatitjen e raportit që do të mbaj
në Kongresin e 4-t të Partisë.

Bisedova me shokët Hysni dhe Ramiz që të përgatitim një letërt të Komitetit Qendror të PPSH për Komitetin Qendror të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik në përgjigje të notës së qeverisë sovjetike për
ma•rëdhëniet ekonomike midis të dy vendeve. Në letër
të hidhen poshtë presionet ekonomike dhe politike që po
u bën qeveria sovjetike Partisë dhe vendit tonë si dhe
të demaskohen qëllimet e këqija që fshihen p•apa këtyre presioneve.

1.
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E SHTUNP.
14 JANAR 1961

Diskutuam bashkë me shokët sekretarë të Komitetit Qendror për çështje të ndryshme që do të analizohen në raportin c Kongresit. Bëmë vërejtje e sugjerime
rreth projektit, i cili duhet rregulluar.

Prita delegacionin ekonomik kuban. P•itja kaloi
shumë mirë. Dukeshin njerëz të mirë.

Enver Hoxha, Vepra, vëll. 20, f. 27.
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E DIEL
15 JANAR 1961

Që prej pesë ditësh vazhdon punimet Plenumi
Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Bashkimit
Sovjetik. Plenum i thënçin, pse ai ka marrë pamjen e
një mitingu të madh kuadrosh. Atje po mbahen raporte
nga të gjithë sekretarët e partisë të republikave sovjetike, nga të cilat del qartë se ka gabime shumë të rënda
në bujqësi. Por këtë herë Nikita s'ia hedh dot fajin
Stalinit sepse «vijën e re» në bujqësi jo vetëm e ka for;muluar, por edhe e ka udhëhequr vetë që nga dita kur
mori fuqinë. Megjithatë, edhe në këtë plenum Nikita ka
gjetur e po ndjek një rrugë tjetër: fajin e vijës së
tij të gabuar ia hedh partisë dhe sekretarëve të republikave. Skandaloze! Kjo nuk është metodë pune marksiste! Hrushovi ndërhyn nga 15-20 herë në çdo diskutim
dhe i bën paçavure sekretarët, kuadrot, partinë. Hrushovi është një shkatërrimtar i tmerrshëm i kuadrove e
i partisë. Ai vetëm kërcënon e diskrediton. Dhe plenumi
.qesh•, se s'mund të qajë, duartroket, dëgjon, ndërsa
Hrushovi kritikon, gjëmon, mallkon, «udhëzon» e «drejton».
Kjo që bën Hrushovi është një metodë pune e turp288

shme, antimarksiste, ajo e shkatërron partinë. Kur njerëzit gabojnë, duhen kritikuar, por rruga që ndjek Hrushovi është e paparë ndonjëherë. Ai e ka vënë plenumin
nën këmbë, kurse veten e ka vënë në pozita të privilegjuara. Askush s'mund ta kritikojë atë, as vijën e ndjekur prej tij dhe as metodën e tij të punës e të drejtimit
në atë «panair» të madh që ka mbledhur në sallën e
Sovjetit Suprem. Si i duron Partia Komuniste e Bashkimit Sovjetik këto metoda antimarksiste e trockiste?!
Si i duron Komiteti Qendror i Partisë Komuniste të
Bashkimit Sovjetik këto veprime të paligjshme, shkatërruese?! Të gjithë këta kuadro partie kanë përgjegjësi
të rëndë përpara partisë së tyre dhe përpara komunizmit ndërkombëtar.
Nikita Hrushovi ka shkelur çdo normë leniniste në
punën me kuadrot, të cilët ai i frikëson dhe i nxit të
japin dorëheqjen brenda vitit nga funksionet e tyre. Të
vënë përballë—nrëifendjeje të tillë diski--editu-ese, këta
njerëz, këta kuadro rrojnë dhe punojnë në ethe, nuk
mund as të ndreqen në punë dhe as të nxjerrin mësime
prej gabimeve të tyre. Kjo s'është politikë leniniste e
kuadrit, përkundrazi, ky është shkatërrim i tyre, është
konfuzion, pasiguri dhe sforcim jo vetëm për kuadrot,
po për të gjitha problemet e partisë.
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MART8
17 JANAR 1961

I dorëzuam letrën e Komitetit tonë Qendror Komitetit Qendror të Partisë Socialiste të Bashkuar Gjermane
në lidhje me shpifjet dhe akuzat që ka bërë kundër
nesh Valter Ulbrihti, në referatin e mbajtur në plenumin e 11-të të KQ, mbi rezultatet e Mbledhjes së partive
komuniste e punëtore në Moskë. Ky referat, ku ne akuzohemi si «dogmatikë e sektarë», u botua në shtypin e
Republikës Demokratike Gjermane.
Në letrëri tonë hidhen poshtë me vendosmëri akuzat
pa baza të ngritura në referatin e Ulbrihtit dhe, midis
të tjerash, thuhet se na çudit fakti që shoku Valter
Ulbriht, megjithëse i kishte të gjitha mundësitë që në
Mbledhjen e Moskës të shfaqte pikëpamjen e tij ndaj
qëndrimit të Partisë së Punës të Shqipërisë në atë
mbledhje, ai nuk tha asgjë dhe preferoi të zgjedhë një
rrugë të dëmshme për të bërë akuza pa asnjë bazë kundër Partisë së Punës të Shqipërisë dhe udhëheqjes së
saj.
Në letrën tonë theksojmë, gjithashtu, se Valter Ulbrihti, jo vetëm që ka shtrembëruar qëndrimin e delegacionit të Partisë së Punës të Shqipërisë në Mbledhjen
290

e Moskës, porse, duke vepruar në atë mënyrë, ne mendojmë se ai nuk i është përmbajtur Deklaratës së Moskës të vitit 1960.
Duke sulmuar pa të drejtë Partinë e Punës të
Shelipërisë, Valter Ulbrihti u dha rast imperialistëve, revizionistëve jugosllavë dhe emigracionit reaksionar
shqiptar jashtë shtetit të shpërthejnë sulme të reja, në
mënyrë të shfrenuar, me anën e radios, shtypit dhe mjeteve të tjera të propagandës dhe të shtojnë veprimet diversioniste kundër Republikës Popullore të Shqipërisë
dhe kundër Partisë së Punës të Shqipërisë. Në këtë rnënyrë ai dëmtoi rëndë interesat e Shqipërisë socialiste e
të popullit shqiptar si edhe ato të kampit të socializmit.
Në letër ne theksojmë se ai mban një përgjegjësi të
madhe për çka bëri kundër Partisë së Punës të Shqipërisë.
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E MERKURE
18 JANAR 1961•

Bëmë mbledhjen e Presidiumit të Kuvendit Popullor.
Me anë të ambasadës sonë në Moskë, Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik iu dorëzua letra e Komitetit Qendror të Partisë sonël, në përgjigje të notës që qeveria sovjetike na dërgoi disa ditë
më parë për çështjen e marrëdhënieve ekonomike midis
dy vendeve tona.
Letra jonë bën fjalë për presionin e paturpshëm që
qeveria sovjetike po ushtron mbi Partinë dhe Qeverinë
tonë, duke kërkuar që ne të dërgojmë në Moskë një
delegacion partie dhe qeverie të nive•t më të lartë, për
të rishikuar çështjet e kredive, që në fakt janë diskutuar
dhe vendosur më parë në nivelin më të lartë të partive
dhe të qeverive të të dy vendeve. Ne i hedhim poshtë propozimet e tyre, duke kërkuar njëkohësisht që
të shkojë atje zëvendëskryetari i Këshillit të Ministrave

dhe president i Komisionit të Planit të Shtetit vetëm
për të fi•mosur ma•rëveshjen mbi kleringun për vitet
1961-1965 që ka ngelur pa firmosur. Çdo gjë tjetër në
mes të dyja palëve ka qenë rregulluar më parë. Në këtë
letër ne e bëjmë të qartë se çështjet e ngritura nga qeveria sovjetike kanë karakter të shtrembër dhe mund të
konsiderohen me të drejtë si presione ekonomike që i
bëhen shtetit tonë dhe Partisë së Punës të Shqipërisë
nga ana e udhëheqjes sovjetike, në pragun e Kongresit
tonë të 4-t, për të na nxjerrë vështirësi ekonomike.
Duke kërkuar që ne të vemi në Moskë, Hrushovi
synon të na diktojë vullnetin e pikëpamjet e tij antimarksiste. Me fjalë të tjera ai, me kërkesën që bën, do
të thotë «ose Kongresi juaj i 4-t duhet të zhvillohet në
harmoni të plotë me ato që do t'ju diktoj unë, ose marrëveshjet ekonomike që kemi nënshkruar më parë, nuk
vlejnë më». Kështu, Kongresi ynë, sipas mendimit të
këtij aventurieri dhe shantazhisti, nuk mund të bëhet.
Po ne nuk trembemi nga kërcënimet e revizionistëve sovjetikë. Kongresin ne do ta bëjmë dhe do t•u
japim një grusht të mirë politiko-ideologjik hrushovianëve.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 20, 1. 27.
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E ENJTE
19 JANAR 1961

Mora një letër autograf prej Dolores Ibarrurit, Sekretare e Përgjithshme e Komitetit Qendror të Partisë
Komuniste të Spanjës, së bashku me një ekzemplar të
«Historisë së Partisë Komuniste të Spanjës». Letra, që
është dorëzuar në ambasadën tonë në Moskë në datën 11 janar 1961, fillon me fjalët: «I dashuri shoku
Enver Hoxha...» dhe mbyllet kështu: «Përfitoj nga ky
rast për t'ju shprehur juve ndjenjat e respektit më të
thellë. Përshëndetje miqësore, Dolores Ibarruri».
Letra s'ka datë, por ajo mund të jetë shkruar prej
saj pas Mbledhjes së Moskës, ku Ibarruri na sulmoi.
Ndoshta shokët spanjollë duhet të kenë rilexuar fjalimin
që mbajta në atë Mbledhje, duhet të kenë reflektuar mbi
ato që ngrija dhe të kenë arritur në konkluzione të
drejta. Mundet. Dhe, po të jetë kështu, a është kjo letër
si autokritikë nga ana e Ibarrurit?
Koha do ta sqarojë. Rëndësi ka që rruga jonë është
e drejtë, marksiste-leniniste.
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E PREMTE
20 JANAR 1961

Shokët e Partisë Socialiste Punëtore të Hungarisë
vazhdojnë të tregojnë më hapët solidaritetin e tyre me
qëndrimin e drejtë të Partisë sonë:
Dje qeveria hungareze na njoftoi se për pesëvjeçarin e tretë do të na japë falas mallra të konsumit të
gjerë.
Disa ditë më parë, kryeministri Ferenc Mynih, në
mes të tjerash, i tha ambasadorit tonë në Budapest se
ne respektojmë shumë Shqipërinë dhe udhëheqjen e saj,
•udhëheqja juaj punon me temperament... temperamenti i saj është i nevojshëm».

Sot erdhi ambasadori i ri sovjetik në Shqipëri, J.V.
Shikin. Bashkë me të erdhi edhe këshilltari i parë i ambasadës që ka rangun e ministrit fuqiplotë.
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F. SIITUNE
21 JANAR 1961•

E DIEL
22 JANAR 1961

Sot qeveria sovjetike, nëpërmjet një nëpunësi të
GUESI-it, njoftoi ministrin tonë të Industrisë, Adil Çarçanin, se tërheq 20-25 specialistët sovjetikë që punojnë
në sektorin e naftës, nën pretekstin se «u mbaroi afati
i qëndrimit». Afati i qëndrimit të këtyre specialistëve
në Shqipëri vërtet mbaron, por ka katër muaj që nga
ana jonë i është kërkuar zyrtarisht qeverisë sovjetike
që ky afat të zgjatet. Nëpunësi sovjetik i tha Adilit s(
brenda pesë ditëve specialistët sovjetikë do të largohen
nga Shqipëria.
E njëjta gjë ngjet edhe me një grup teknikësh ushtarakë në bazën e Vlorës. Akoma pa mbaruar punën, për
arsye se s'kanë ardhur materialet e nevojshme nga Bashkimi Sovjetik, ata u lajmëruan të largohen nga vendi
ynë. Këto veprime, të ndërmarra me urdhër të udhëheqjes sovjetike, tregojnë se po intensifikohen presionet armiqësore para Kongresit tonë. Prandaj është e
nevojshme që çdo veprim të tyre armiqësor ne ta demaskojmë, ashtu si e meriton dhe të gjitha këto t'ua
ngremë udhëheqësve sovjetikë me letër që ata të mbajnë përgjegjësinë për gjithçka po bëjnë në këtë drejtim.

Behar Shtylla më raportoi se ambasadori i ri sovjetik në Shqipëri, J.V. Shikin, shkoi te shefi i protokollit të Ministrisë së Punëve të Jashtme për të përgatitur procedurën e paraqitjes së letërkredencialeve.
Atje ai qëndroi gati dy orë dhe s'bisedoi veçse si turist,
për kohën e bukur, për Dajtin, për gjahun.

Behari më raportoi, gjithashtu, se qeveria polake e
ka deklaruar person të padëshirueshëm ambasadorin tonë në Poloni, Musin Kroin. Do të studiojmë masat clë
duhet të marrim edhe ne nga ana jonë me këtë rast.

Më njoftuan se bisedimet e delegacionit tonë tregtar
me delegacionin tregtar hungarez shkuan shumë mirë,
shumë ngrohtë dhe çdo gjë përfundoi si duhet.

1. Zyra Qeveritare e Ndërlidhjeve Ekonomike.
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E HENE
23 JANAR 1961

Shoku Spiro Koleka më dërgoi letër nga Pekini në
lidhje me bisedimet që ka zhvilluar me Çu En Lain. Nga
kjo letër del se kinezët i pranuan kërkesat tona. Çdo
gjë që prodhojnë ata do të na e japin, kurse ato që s'i
prodhojnë, natyrisht, s'kanë si na i japin. Ata kanë thënë, gjithashtu, se s'mund të blejnë dot për ne as në
Perëndim dhe as në vendet e demokracisë popullore.
Në këto kushte ne do të kemi vështirësi për sigurimin
e uzinave kimike, në rast se nuk do të na i japin sovjetikët.
I dërguam përgjigje Spiros që ta përfundojë marrëveshjen me kinezët. Rezultatet e arritura në Pekin duhet të konsiderohen nga ne shumë të kënaqshme. Ndërsa për furnizimin e ushtrisë do të jetë vështirë. Por këtë
problem do ta shohim më. vonë.
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E MARTE
2,1 JANAR 1961

Sot paradite ambasadori i ri sovjetik, J.V. Shikin,
paraqiti letërkredencialet në Presidiumin e Kuvendit
Popullor. Fjala e mbajtur atje prej tij është shumë e
keqe. As edhe një ambasador i vendeve perëndimore
nuk ka mbajtur një fjalim aq të thatë dhe ofendues sa
sovjetiku. Kjo tregon edhe një herë qëndrimin jomiqësor të qeverisë sovjetike ndaj Partisë, Qeverisë dhe
shtetit tonë. Përballë fjalimit të shokut Haxhi Lleshi që
shprehte, ashtu siç e ndiejmë dhe e zbatojmë ne, shqiptarët, vijën e miqësisë me Bashkimin Sovjetik dhe
me Partinë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, një vijë
internacionaliste, vëllazërore e komuniste, fjalimi i ambasadorit sovjetik është një vetëdemaskim për ta.
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E ENJTE
26 JANAR 1961

E MISKURE
25 JANAR 1961

Bisedova me shokët sekretarë të Komitetit Qendror
lidhur me vërejtjet që janë bërë rreth raportit të Komitetit Qendror, që do t'i paraqitet Kongresit.

Përsëri morëm letër nga spanjollët, firmosur nga
Listeri, i cili na kërkon emra të shokëve tanë që kanë
rënë në Spanjë dhe nga ata që kanë luftuar atje dhe
janë gjallë.

Shtypi i sotëm njofton se në udhëheqjen e Partisë
—ii-liSTe—irranceze ka dalë një fraksion, i cili udhëhiKomt
qet nga anëtari i byrosë politike të kësaj partie, revizionisti Loran Kazanova (i dekoruar nga Hrushovi vitin e kaluar me Urdhrin «Lenin..), dhe nga sekretari i
Komitetit Qendror për çështjet organizative, Marsel
Serven. Flitet se me ta është bashkuar dhe Benua Frashoni, «heroi» i Pekinit, që doli kundër kinezëve në
sesionin e vitit të kaluar të sindikatave që u mbajt në
Pekin si dhe Frishmani. Të gjithë këta gjoja janë për
ndjekjen nga Partia Komuniste të një politike më liberale ndaj Dë Golit dhe qeverisë së tij. Por, sigurisht,
shkaqct e daljes së fraksionit duhet të jenë më të thella
nga sa paraqiten. ëta elementë janë Gjilasët, dishepuj
të Hrushovit. Tani mbetet të vërtetohet se çfarë është
në të vërtetë Torezi «i zjarrtë», mbrojtësi i Hrushovit
itikuesi i rreptë e demagogjik
i vijës së drejte
dhe kr

Partisë
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F. PREMTE
27 JANAR 1961

Dje mora një letër nga një bolshcvik i vjetër sovjetik, anëtar i Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik që prej vitit 1919. Ai më shkruan nga Moska se
«komunistët sovjetikë janë plotësisht dakord me gjithçka shtroi delegacioni i Partisë së Punës të Shqipërisë në Mbledhjen e Moskës» dhe njëkohësisht na falënderon për qëndrimin tonë të vendosur atje. Letra
erdhi me postë dhe nënshkruhet me emër dhe adresë.
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.

30 JANAR 1961

Sot ambasadori sovjetik, J. V. Shikin, bëri vizitën
protokollare në Kryeministri. Në bisedën që pati me
këtë rast shokët vunë re tek ai një qëndrim shumë të
shpëlarë.
Kjo është një taktikë e ndyrë nga ana e tyre. Në
vend që të shtronte për bisedim çështjet që duheshin
shtruar e për t'u dhënë atyre rrugëzgjidhje, ai kërkoi
dhënien e «ndihmës protokollare», për t'u njohur me
vendin dhe me popullin tonë!
Qëndrimi i ambasadorit në këtë vizitë reflekton
plotësisht megalomaninë e qeverisë sovjetike ndaj shtetit tonë. Ai tregon, gjithashtu, se udhëheqësit sovjetikë kanë vendosur të ecin në rrugën e presioneve, për
të na detyruar ne të gjunjëzohemi përpara tyre e gabimeve të tyre të mëdha. Ata mcndojnë se ne do të
shkelim parimet për shkak të ndihmës ekonomike
sovjetike. Por gabohen, sepse mendojnë si revizionistë. Edhe kërkesa që bëri ambasadori i tyre, siç duket,
ka për qëllim që, në kuadrin e qëndrimeve të qeverisë sovjetike, «të marrë kontakt» me popullin tonë në
mënyrë revizioniste, ashtu siç përpiqej e vepronte pa303

raardhësi i tij, Ivanovi. Sovjetikët gabojnë rëndë me
qëndrimet e veprimet ndaj nesh dhe në rast se nuk
ndërrojnë rrugë dhe taktikë, atëherë ata vetë do të
demaskohen me gabimet që po bëjnë.

E MARTE
31 JANAR 1961

'IL_dhëna_t_nga Parisi konfirmojnë hipotezat tona
mbi punën fraksioniste revizioniste ose «oportunistetë theksuar, siç dëshiron ta quajë Torezi, të Loran Kazanovës, Marsel Servenit e të tjerëve. Mosmarrëveshjet në gjirin e udhëheqjes së Partisë Komuniste Franceze kanë vite që po ziejnë. Krahu i saj «oportunist» e
konsideron presidentin Dë Gol përfaqësues të pjesës
liberale të reaksionit të madh kapitalist, prandaj, sipas
tij, duhet mbështetur politika e ndjekur prej Dë Golit
sidomos ajo në drejtim të çështjes algjeriane. Për ta
«rrezik- të madh përbën borgjezia e mesme ultrareaksionare.
S'ka dyshim se në pikëpamjet_e shprehura prej
tyre këta fraksionistë kanë pasur mbështetlen dhe aprovimin e Hrushovki
ka thënë vetë Torezi,
dëshironte të shkonte në Algjeri, por u pengua prej
Partisë Komuniste Franceze. Hrushovi - i bëri gjithë
ato elozhe Dë Golit dhe Kazanovën e dekoroi me 1.7rdhrin «Lenin• të paqes. Këto që po ngjasin tregojnë
se shumë gjëra të tjera do të dalin më vonë.
304
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Informohcm se Luixhi Longoja, duke folur përpara direzione-s dhe Komitetit Qendror të Partisë Komuniste Italiane, jo vetëm ka shtrembëruar përmbajtjen e Deklaratës së Moskës të vitit 1960, por ka shpifur
kundër Partisë sonë të Punës, se gjoja qëndrimet tona
në Mbledhjen e Moskës paskan shkelur internacionalizmin proletar dhe janë udhëhequr nga pikëpamje personale. Shpifje të tilla bëhen në një kohë kur udhëheqësit e Partisë Komuniste Italiane s'kanë shtruar asgjë
në partinë e tyre nga çështjet që ngrihen në Deklaratën
e Moskës të nëntorit 1960. Të tilla qëndrime pa parim
të udhëheqësve të kësaj partie tregojnë se ata janë
për një vijë të hapët oportuniste dhe revizioniste, bile
pro me revizionistët jugosllavë.
Informohemi, gjithashtu, se shokët e vjetër dhe të
mirë të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste Italiane kanë mbrojtur Deklaratën dhe qëndrimin parimor
të Partisë sonë të Punës në Mbledhjen e Moskës.

E IVIERKURE
1 SIIKURT 1961

Bëra disa redaktime të tjera në raportin për Kongresin. Nesër do ta shqyrtojmë në mbledhjen e Byrosë Politike.

Kryeredaktori i gazetës sovjetike «Izvestia», Axhubei, i cili është dh*-6ridër i Hrushovit, i tha një shokut
tonë në Varshavë se «kishte marrë vesh në Pragë» që
në Kongresin e 4-t të Partisë sonë «mund të vijë Novotni ose sekretari i dytë i Komitetit Qendror të Partisë
Komuniste Çekosllovake». Kjo informatë e çuditshme
nuk bëhet pa qëllim nga ana e sovjetikëve dhe e udhëheqësve të partive komuniste e punëtore të vendeve
të tjera të demokracisë popullore të Evropës. Do të shohim se si do të zhvillohet më vonë kjo çështje.
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E ENJTE
2 SHKURT 1961

Bëmë mbledhjen e Byrosë Politike dhe aprovuam
dy raportet që do të mbahen në Kongres.
Shkëmbyem mendimet e para me shokët rreth
numrit të anëtarëve të Plenumit të ardhshëm të Komitetit Qendror, rreth shokëve e shoqeve që do të paraqiten si kandidatura të reja, si dhe për përbërjen e re
të Byrosë Politike.

Kishim për drekë Hysniun dhe Viton.

Shoku Spiro Koleka që kryesonte delegacionin tonë qeveritar për çështje ekonomike në Pekin mbaroi
punë. Firmosi gjashtë dokumente. Nesër del komunikata. Ai duhet të niset sonte ose nesër nga Pekini për
në Tiranë.
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E PREMTE
3 SHKURT 1961

Sot ishim në mbledhjen e Sekretariatit. Diskutuam për disa probleme lidhur me organizimin e punës
për zhvillimin e Kongresit të 4-t të Partisë, si dhe për
probleme të tjera.
Vendosëm që Fabrikës së Bakrit në Kurbnesh t'i
japim emrin Vilhelm Pik.

Siç njofton agjencia HSINHUA, dje, pasi përfundoi
vizitën, shoku Spiro u largua nga Kina dhe sot arriti
në Moskë, ku do të qëndrojë deri të hënën, kur do të
niset për në Tiranë.

Me delegacionin ekonomik çekosllovak mbaruam
punë. Ai nënshkroi marrëveshjen për t'i dhënë vendit
tonë një kredi për pesëvjeçarin e tretë.
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E SHTUNE
4 SHKURT 1961

I bëra korrigjimet e parafundit raportit të Kongresit. Do të shikohet edhe një herë përfundimisht
pas vërejtjeve që do të bëjë Plenumi i Komitetit Qendror.

Ambasadori ynë na njoftoi se ambasadori sovjetik
në Sofje i kishte thënë se në Kongresin tonë të 4-t do
të marrë pjesë një delegacion sovjetik prej tre vetasn,
i kryesuar nga një anëtar i Presidiumit të Komitetit
Qendror të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik.
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E 11ËN£
6 SHKURT 1961

U bë mbledhja e Plenumit të Komitetit Qendror të
Partisë për të shqyrtuar dhe për të aprovuar raportet
që do të mbahen në Kongresin e 4-t.
Plenumi u informua për përfundimin e marrëveshjeve ekonomike midis Qeverisë sonë dhe atyre të
vendeve socialiste, për pengesat që na kanë nxjerrë
dhe për qëndrimet e qeverisë sovjetike në këtë drejtim.

Shoku Spiro Koleka, i cili u kthye nga Pekini, na
raportoi për bisedimet që zhvilloi atje. Kinezët na akorduan një kredi për pesëvjeçarin 1961-1965, por katër
të pestat e saj janë fare të paspecifikuara. Kjo s'është
gjë e mirë. Megjithatë thonë se këto shuma do t'i specifikojnë më vonë.
Me sa kuptojmë ne, kinezët druhen se mos kreditë
e tyre i zemërojnë sovjetikët, bile mendojnë se Hrushovi
nuk do të na i presë kreditë që na kanë akorduar sovjetikët. Sidoqoftë, gjithçka do të sqarohet më vonë,
por ne kemi bindjen se sovjetikët asgjë s'do të na japin. Edhe nëse na japin, ne nuk do t'i refuzojmë këto
311

kredi, por sovjetikët qysh tani e shoqërojnë dhënien e
kredive me kushte që janë të papranueshme nga ne.
Të gjitha këto çështje duhet t'i zgjidhim si me delegacionin sovjetik ashtu edhe me atë kinez, të cilët do të
vijnë për të marrë pjesë në Kongresin e 4-t të Partisë sonë.
Siç del nga shënimet e mbajtura prej Spiro Kolekës, të cilat ai m'i dorëzoi sot, pikëp_amjet e Çu En
Lait mbi zhvillimin e ekonomisë sonë, të—ih-15-re- h-ura. në
bisedimet metë, janë të padrejta, -aspak të bazuara,
pesimiste dhe jo në frymë ndihme. Ato janë, bile, mj:aft
të dyshimta. Le të -inos shpejtohemi, të shohim se ku
do t'i dalë tymi këtij qëndrimi të Çu En Lait.
.

.

Sot, Komiteti Qendror i Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik na bëri të ditur se delegacioni që ai
do të dërgojë për të marrë pjesë në Kongresin tonë,
përbëhet nga Pospjelovi, Andropovi dhe nga ambasadori sovjetik në Tiranë, Shikin.
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E MARTE
7 SHKURT 1961

Pas njoftimit të bërë prej sovjetikëve, kanë lajmëruar për pjesëmarrjen e delegacioneve të tyre në
Kongresin tonë edhe çekët, bullgarët, polakët, rumunët
dhe gjermanolindorët. Siç vendos «ylli i karvanit», ashtu bëjnë edhe satelitët.
Ne do t'i presim se i kemi ftuar. Le të dëgjojnë
fjalën tonë të fortë, të vërtetë, marksiste-leniniste. Po
u pëlqeu mirë, po nuk u pëlqeu asnjë punë nuk na
prishet. Po na ofenduan në përshëndetjet e tyre, do të
marrin përgjigjen e merituar.
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kërcënimet dhe shpifjet e sovjetikëve dhe i sqaruam
shokët kinezë për të gjitha këto çështjel.

E ENJTE
9 SHKURT 1961

U takuam në Komitetin Qendror me delegacionin e Partisë Komuniste të Kinës të kryesuar nga Li
Hsien Nieni, ka ardhur te ne për të marrë pjesë në
punimet e Kongresit të 4-t të Partisë sonë. Ai na solli
përshëndetjet e Maos, urimet dhe falënderimet e tij.
Gjatë bisedës, ai mburri qëndrimin e Partisë së Punës
të Shqipërisë dhe na njohu me situatën e përgjithshme
të Kinës. Pastaj delegacioni kinez na vuri në dijeni
mbi bisedën që kishte pasur në Moskë me Kozlovin,
Suslovin dhe Andropovin, kur ishte duke kaluar për në
Shqipëri. Sovjetikët u kishin thënë kinezëve: •Ne
shpresojmë se Kongresi i 4-t i Partisë së Punës të
Shqipërisë do të jetë Kongresi i miqësisë», por kishin
shtuar: «Në rast se shqiptarët na atakojnë, ne do t'u
përgjigjemi». Siç doli nga biseda me kinezët, sovjetikët e quajnë jokorrekte letrën që ne u kemi dërguar
në fillim të janarit në pëugjigje të kërkesës së tyre
për të dërguar në. Moskë një delegacion të nivelit më
të lartë, kurse për specialistët e naftës që ata vetë i
hoqën, shpifin sikur i kemi dëbuar ne. Hodhëm poshtë
314

I. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 20, f. 36.
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E PREMTE

E D1EL

10 SHKURT 1961•

12 SIIKURT 1961

Në mbledhjen e Byrosë Politike propozova kandidaturat e Komitetit të ri Qendror që mendoj t'ia propozojmë Kongresit. Kandidaturat u pranuan njëzëri.
Komiteti Qendror rritet e forcohet me shokë të vendosur
e të sprovuar. Kjo është garanci e madhe për Partinë.

Në takimint që patëm në Komitetin Qendror me
delegacionin e Partiië Punës të Koresë, që ka ardhur
në vendin tonë për të marrë pjesë në Kongresin e 4-t
të PPSH, kryetari i këtij delegacioni tha fjalë shumë
të mira për Partinë tonë. Ai na tha, gjithashtu, se :«po
ai Ivanov, që ishte ambasador i Bashkimit Sovjetik te
ju, kur ishte ambasador te ne, në Kore, në vitin 1956,
organizoi kundërrevolucionin e armatosur së bashku me
një grup revizionist, për të rrëzuar udhëheqjen tonë».
Çfarë banditësh janë këta shokë të Hrushovit! Si agjentët e CIA-s, - ëorganizojnë nëpër bot-e—g-rushte shteti.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 20, f. 59.
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Manifestim i madh popullor në Tiranë për nder të
Kongresit të 4-t të PPSH. Manifestimi, që u zhvillua
përpara selisë së Komitetit Qendror, ishte madhështor,
entuziazmi për Partinë ishte në kulm. Dolëm në ballkon dhe i përshëndetëm manifestuesit që brohoritnin
nën tingujt e bandës.

Prital delegacionin e Partisë së Punonjësve të Vietnamit dhe biseduam gjatë e në mënyrë të përzemërt
me të. Delegacioni u shfaq shumë dakord me pikëpamjet tona.
Ai ka ardhur për të marrë pjesë në Kongresin e 4-t
të PPSH.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vell. 20, f. 69.
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E
13 SHKURT 1961*

E MARTE
14 SHKURT 1961

_

U hap Kongresi i 4-t i Partisë së Punës të Shqipërisë. Një ngjarje e madhe me rëndësi historike. Delegatët e Kongresit janë si shqiponja mali, ashtu siç
është Partia jonë e lavdishme. Entuziazmi i tyre s'mund
të përshkruhet, aq i mahnitshëm është.
Në orën 8 30 të mëngjesit fillova leximin e raportit
që mbaroi rreth orës 8 të mbrëmjes. Raporti zgjati
rreth 8 orë. Ai u dëgjua me vëmendje të madhe dhe
u ndërpre shumë herë nga duartrokitjet e zjarrta dhe
ovacionet e fuqishme. Në këtë Kongres~m....tL
përfunduar bazën ekonornike të socializmit_ në_Shal :
peri,nqytëfsha.T,deuynëj
etapë të re. Ndërtimi i plotë i shoqërisë socialiste u
përcaktua si qëllim strategjik. Në raport në emër të
Komitetit Qendror të'Partisë dhashë orientimet e zhvillimit të vendit në këtë etapë. Gjatë disa planeve pesëvjeçare vendi ynë do të shndërrohet në një vend
industrialo-bujqësor. Perspektiva të mrekullueshme e
presin popullin. Atdheu ynë do të bëhet më i begatë,
më i bukur, më i fuqishëm, populli më i lumtur.
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Filluan diskutimet. Të gjitha janë të një niveli shumë të lartë, gjë që tregon zotësinë, vendosmërinë, pjekurinë politike dhe ideologjike të PPSH. Kjo gjë e
gëzon zemrën time pa kufi. S'ka në botë si Partia jonë!
Uniteti i çeliktë e karakterizcrn atë.
Situata e shkëlqyer e unitetit të .çeliktë që po paraqitet edhe një herë në Kongresin tonë të 4-t, ka
entuziazmuar miqtë dhe ka tërbuar ata që s'na duan
dhe që e treguan haptazi fytyrën e tyre me provokacionet që u përpoqën të kryenin në këtë Kongres, në
radhë të parë delegati çek, Barak, delegati sovjetik, ai
polak dhe ai rumun. Për sa i takon delegatit bullgar, ai
rri «i heshtur», ashtu si edhe hungarezi.
Nga delegacionet e huaja folën delegacioni sovjetik dhe ai kinez. Sovjetiku u përpoq të na provokonte
vetë e të organizonte edhe të tjerët kundër nesh, por
përpjekjet e tij dështuan. Kongresi reagoi në mënyrë
aq të mrekullueshme dhe aq të lartë, saqë provokatorët
mbetën të turpëruar, kurse miqtë të habitur e të gëzuar.
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Në seancën e pasdites u njoftua vrasja e Patris
Lumumbës. Kongresi mbajti një minutë zi. Delegatët
dënuan me indinjatë të thellë krimin e kryer nga bandat e Çombes. Me propozimin e një delegati nga rrethi i Korçës, Minierës së Alarupit iu vu emri «Patris
Lumumba».

F. MERKURE
15 SHKURT 1961

Vazhdojnë diskutimet rreth raportit të Komitetit
Qendror. Ato janë shumë të mira. Kurse delegacionet
revizioniste si: çeku, sovjetiku, greku, rumuni, polaku,
gjermanolindori e tani edhe bullgari, vazhdojnë provokimet. Por ata po demaskohen akoma më keq para
delegatëve të Kongresit.
Në seancën e pasdrekes vazhduan përsëri diskutimet. Delegati bullgar, i cili e mori fjalën në këtë seancë, kishte një fjalim të poshtër, provokues, me insinuata
të maskuara. Por Kongresi reagoi edhe ndaj tij në
mënyrë të mrekullueshme dhe të zgjuar, kështu që të
gjitha insinuatat u kthyen kundër tij. Kur ai, në fund
të fjalës që mbajti, i dorëzoi Kongresit bustin e Dimitrovit, e falënderova dhe me këtë rast ngrita lart figurën dhe veprën e madhe të Dimitrovit të lavdishëm
e të paharruar, milsut të madh të Partisë e të popullit
tonël. Kështu, delegati bullgar e hëngri një grusht nga
unë. Kongresi i ktheu këto çaste në një manifestim
me brohoritje frenetike për miqësinë midis popullit të
1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 20, P. 293.
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21 — 27

Shqipërisë dhe atij të Bullgarisë dhe për çështjen për të
cilën luftoi e punoi Dimitrovi.

Behar Shtylla u takua me ambasadorët e vendeve
të demokracisë popullore, të cilët i vuri shkurtimisht
në dijeni për komplotin jugosllavo-grek të kurdisur
kundër vendit tonë, në bashkëpunim me disa tradhta'rë
shqiptarë brenda vendit dhe të arratisur në Jugosilavi
dhe në koordinim me Flotën e 6-të Amerikane në Mes'dhe.

E ENJTE
16 SHICURT 1961

Edhe sot delegatët tanë në Kongres vazhduan diskutime shumë të mira e me nivel.
Ardhja e pionierëve në tribunën e Kongresit ishte
mallëngjyese në kulm. Skenë e mrekullueshme. Nuk
i mbajta dot lotët. Përshëndetja e pionierëve ishte në
lartësinë e Kongresit.
Diskutimet rreth raportit të Komitetit Qendror
dhe të Komisionit Qendror të Revizionimit u mbyllën.
Kongresi i aprovoi njëzëri dhe me ovacione.

Në përshëndetjen e tij delegati grek provokoi në
mënyrë të poshtër Kongresin. Në lidhje me çështjen
e mbrojtjes së kufijve jugorë nga rreziku i monarko-fashistëve grekë dhe Flotës së 6-të Amerikane, ai na
doli përkrahës i Venizellosit dhe kundër qëndrimit të
Partisë sonë ndaj këtij armiku të popullit shqiptar.
Iu dha një grusht i merituar në sy të të gjithë delegatëve të huaj, duke e quajtur provokator. Pas kësaj,
ai u largua nga godina ku mbahet Kongresi. Le të shporret! Revizionistët e tjerë e mbrojtën me druajtje, kur322
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se të gjithë delegatët e huaj marksistë-leninistë aprovuan qëndrimin tonë.

Mesazhi i KQ të Partisë Komuniste të Brazilit ishte i mrekurfCieshëm. Kongresi e priti atë me ovacione,
sepse ai ishte një fitore e madhe për Partinë tonë dhe
marksizëm-leninizmin, por njëkohësisht edhe një grusht
i tmerrshëm për oportunistët.

E PREMTE
17 SHKURT 1961

U paraqit raporti i Komitetit Qendror të Partisë
mbi direktivat e planit të tretë pesëvjeçar. Gjithë delegatët me duartrokitje e ovacione shprehën besimin
e madh në vijën e drejtë të Partisë dhe vendosmërir.Z.*:
për realizimin e programit madhështor të planit të
tretë pesëvjeçar. Pas raportit filluan diskutimet.
Vazhdon përshëndetja e delegacioneve të huaja.
Kryetari i delegacionit korean foli shumë mirë, kurse
• delegacionit vietnamez akoma më mirë. Kjo ishte
trime deri tash, midis
e
ëncie-tieve të delegacioneve pjesëmarrëse në Ko-

ngres.
Delegatët gjermanë e rumunë, të cilët, gjithashtu,
morën pjesë, folën shumë keq, ashtu siç kanë dhe vijën
e partive të tyre.
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E SHTUNE
18 SIIKURT 1961

Në seancën e sotme vazhdojnë diskutimet rreth
raportit mbi direktivat e planit të tretë pesëvjeçar. Vazhdon përshëndetja e të huajve. E mrekullueshme ishte
përshëndetja e insicknezianit„Pati ovacione në salië.
Të tilla janë edhe përshëndetjet e bëra nga delegati
i Partisë së Malezisë, Tajlandës, Japonisë e Birmanisë,
që, gjithashtu, shkaktuan ovacione të mëdha.
Në këto ditë të punimeve të Kongresit të Partisë
sonë u dukën qartë poshtërsitë e grupazhit oportunist
të krerëve të disa delegacioneve të huaja, me Pospjelovin në krye. Por të gjithë pjesëtarët e këtij grupazhi
u izoluan, ata mbetën vetëm e janë hutuar. Fryma revolucionare e Kongresit i ka vënë ata në pozita shumë
të vështira. Ajo ata i demaskon, por shpesh edhe i detyron të duartrokasin dhe të shastisen. Taktikat e
ndjekura prej tyre janë të poshtra e po u dështojnë.

E HENE
20 SIIKURT 1961

Dita e fundit e Kongresit. Pasi u aprovuan rezolucioni i Kongresit, direktivat e planit të tretë pesëvjeçar dhe ndryshimet në Statutin e Partisë, në emër
të Përfaqësisë i paraqita Kongresitt për shqyrtim e
aprovim listën e kandidatëve për anëtarë dhe kandidatë
të Komitetit Qendror dhe filluan votimet e fshehta.

Votat ishin me unanimitet të plotë. Asnjë anëtar
e kan idat i omitetit Qendror s'kishte të paktën një
votë kundër. ._Ky alitë"--KongreSi i unanimitetit absolut e të çeliktë.
Zhvilluam • mbledhjen e parë të Plenumit të ri të
Komitetit Qendror2, ku zgjodhëm Byronë Politike dhe
Sekretariatin e Komitetit Qendror.
Në seancën plenare të fundit mbajta fjalën e
mbylljes3. Entuziazëm i papërshkruar.
Kështu Kongresi i mbaroi punimet me sukses të
• '
plotë.
1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 20, f. 295.
2. Po aty, f. 300.
3. Po aty, f. 304.
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Në mbrëmje u dha pritje në Pallatin e Brigadave.
Çdo gjë shkoi mirë.
Sot paradite patëm një takim rne delegacionin sovjetik që mori pjesë në punimet e Kongresit të 4-t
të Partisë së Punës. Duke na paraqitur disa të dhëna
false të disa specialistëve sovjetikë dhe të mbështetur
nga një jallan shahit çek, ata na akuzuan se ne gjoja
s'e dashkemi Bashkimin Sovjetik. I pyeta nëse e dëgjuan raportin që mbajta në Kongres dhe ç'thashë
atje për Bashkimin Sovjetik. Menjëherë nxorën në
shesh atë që kërkonin: Nuk u vjen mirë që ne e ndajmë Hrushovin nga Bashkimi Sovjetik. Ja, pra, se ç'na
kërkojnë të dërguarit e Hrushovit! Ne u dhamë atyre
përgjigjen e merituar jo vetëm për këtë çështje, por
edhe për shumë çështje të tjera. Ata janë intrigantë.
Në këtë takim kishin tendenca zbutjeje. Të shohim.
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E MARTE
21 SHKURT 1961

Gati të gjitha delegacionet e vendeve të demokracisë popullore u larguan nga vendi ynë. U larguan delegacionet e partive komuniste e punëtore të Bashkimit
Sovjetik, Çekosllovakisë, Bullgarisë, Gjermanisë, Rumanisë, Hungarisë, Polonisë, Kubës si dhe ato të Italisë dhe të Francës. Kështu, pra, u larguan të gjithë
revizionistët.
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E MERK UR£

E PREMTE

22 SHKURT 1961

24 SHKURT 1961

I dhashë udhëzime delegacionit që do të përfaqësojë vendin tonë në mbledhjen e Këshillit të Ndihmës
Ekonomike Reciproke. Ajo do të mbahet në Berlin.
Sigurisht, në këtë mbledhje, çështjet shtrohen sa
për formë, se ato, në fakt, zgjidhen jashtë saj. Por ne
duhet ta ngremë atje çështjen se sovjetikët dhe çekët
nuk duan të rregullojmë kontratat e parashikuara për
planin tonë të tretë pesëvjeçar.
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Bisedova me shokët për kërkesat ekonomike që do
t'i parashtrojmë delegacionit kinez që kryeson Li Hsien
Nieni para se trë largohet nga vendi ynë.
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E DIEL
F. SHTUNP

26 SHKURT 1961

25 SHKURT 1961

Biseduam me shokun Li Hsien Nien dhe delegacionin kinez 1 që mori pjesë në Kongresin e 4-t të Partisë
sonë për problemet ideologjike, politike dhe ekonomike,
që dalin përpara vendeve tona.

Në mbrëmje, në Pallatin e Brigadave, dhamë
tje për nder të delegacionit kinez.

TEZAT E BISEDES Qr ZHVILLOVA
ME LI HSIEN NIENINI
a) Detajimi i kreditit dhënë nga Kina për pesë
vjetët 1961-1965. Në radhë të parë duhet të na sigurohen, me çdo kusht, brenda kësaj kredie, `një uzinë
kimike për prodhim plehrash azotike, një fabrikë çimentoje, një uzinë për plehra fosfatike dhe disa unitete të vogla për shkrirje hekuri.
Këto për arsye se janë objektet më të rëndësishme
të pesëvjeçarit, pa të cilat s'mund të zhvillohet bujqësia, s'mund të arrihen ndërtimet dhe, duke parashikuar
se sovjetikët dhe çekët, që na i japin këto, do të na sabotojnë, duke mos na i dhënë fare, duke na i vonuar ose
duke i shtyrë afatet e dorëzimit me qëllim që të dëmtojnë Partinë, prestigjin dhe udhëheqjen e saj në popull.
U thamë shokëve kinezë se qeveria sovjetike dhe
ajo çeke, edhe pse kanë firmosur dhënien e kredive
1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 20, f. 332.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 20, f. 332.
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për pesëvjeçarin, çdo gjë e kanë pezulluar në mënyrë
skandaloze e të njëanshme. Qëllimi i tyre me këto veprime armiqësore është të bëjnë presion mbi Partinë,
Qeverinë dhe udhëheqjen tonë, që ne t'i nënshtrohemi
vijës armiqësore politike e ideologjike të Nikita Hrushovit dhe grupit të tij trockist e revizionist. Por kjo nuk
do të ngjasë kurrë. Hrushovi dhe shokët e tij nuk do të
kenë asnjë sukses. Në rrugën e tyre të drejtë të mospëruljes përpara presioneve të çfarëdoshme, te ne, popull, Parti, udhëheqje janë të bashkuar si një trup i
vetëm.
b) I thamë Li Hsien Nienit mendimin tonë se Hrushovi dhe grupi i tij janë revizionistë të vendosur, se
ata s'kthehen nga rruga, se do të venë deri në fund në
këtë rrugë armiqësore. Ata i sjellin dëme koiosale
shkimit Sovjetik, kampit tonë, socializmit dhe kOmunizmit. Ai dhe grupi i tij, gjoja nën parullën e «Mbrojtjes së paqes», po i bëjnë lëshime të njëpasnjëshMe
imperializmit amerikan, po përhapin, po fuqizojnë, _po
mbrojnë revizionizmin modern. Hrushovi dhe grupi i
tij po dobësojnë mbrojtjen e vendeve tona. Uclhëheqjet aktuale në partitë komuniste dhe punëtore, si ato
në vendet e demokracisë popullore të Evropës, ashtu
edhe ato në Perëndim, janë solidare me Hrushovin,
e ndjekin atë qorrazi, ua kanë hipur në zverk partive
të tyre, maskohen dhe shfrytëzojnë poshtërsisht autoritetin e Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik etj.
Prandaj situatën ne e konsiderojmë të rëndë. Ne do të
jemi shumë vigjilentë, s'clo të bëjmë asnjë lëshim parimor dhe politik.
c) Partia jonë do ta mbrojë me sa të mundet Bash334

kimin Sovjetik dhe Partinë Komuniste të Bashkimit
S7:i7felik të Lenih-Stalinit. Kjo është veçanërisht e domosdoshme në këto momente shurnë të rënda. Ne do të
jemi solidarë dhe do të mbështetim çdo gjë të qeverisë
sovjetike dhe të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, që është në vijë të drejtë, marksiste-leniniste.
Ne do të ruajmë aleancën dhe miqësinë me ta dhe me
të gjitha shtetet e demokracisë popullore. Do të ruhemi
nga çdo provokacion i tyre, do të evitojmë që mosmarrëveshjet tona të thella politike dhe ideologjike (për
vetë fajin e tyre) të bëhen llafe pazari dhe nga këto
të përfitojë armiku. Por, në rast se ata shkojnë në këtë
rrugë, atëherë do të marrin nga ne përgjigjen e merituar. Hrushovi dhe miqtë e tij kanë synime të poshtra
kundër vendit dhe Partisë sonë. Duke na konsideruar
«të vegjël», ata do të përpiqen me çdo kusht të na
shtypin. Taktika jonë karshi tyre do të jetë e ashpër
dhe pa asnjë lëshim. Jemi të bindur se me ne është
masa dërrmuese e komunistëve të vërtetë të Partisë
Komuniste të Bashkimit Sovjetik dhe të partive të tjera
komuniste e punëtore. Me ne është Partia Komuniste
e Kinës dhe partitë e tjera të botës. Këto situata të
rënda për komunizmin ndërkombëtar jemi të bindur
se do të kapërcehen, në mos sot, nesër.
Fitorja është jona, e marksizëm-leninizmit.

U nisa për pushime në Vlorë. Koha është shumë e
mirë. Rrugës tokat me grurë gjelbërojnë për bukuri.
Gruri është i mbarë, urim e lumturi për popullin. Fshatarësia ka punuar shumë mirë, me besim të madh te
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Partia dhe tek e ardhmja. Fieri ishte zbukuruar me
një varg apa•tamentesh të reja, që vjet nuk ishin. Rruga është asfaltuar.
Brenda një viti kooperativistët e Novoselës kanë
ngritur një numër shtëpish të reja. Ato janë vila të
mrekullueshme. Kjo dëshmon për suksesin e kolektivizimit te ne, për mirëqenien e kooperativistëve.
Në Vlorë qëndruam në •Shtëpitë e bajameve».

VLORË, E ENJTE
2 MARS 1961

Koha është shumë e bukur.
Përpara shtëpive ku banojmë, me një pamje madhështore, shtrihet deti i kaltër, gjiri i mrekullueshëm i Vlorës, me Sazanin e me Karaburunin hijerëndë
përpara, me qytetin heroik dhe me kalanë e Kaninës
në kodër, e cila i përngjet një shqiponje që vëzhgon
armikun e përtejdetit.
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VLORE E SHTIINE
4 MARS 1961

Shkuam në kalanë e Kaninës. Koha është shumë
e bukur.
Të vështruar që nga kalaja, Vlora, Sazani dhe Karaburuni kishin një pamje të mrekullueshme. Deti
shkëlqente. Në anën tjetër, nga verilindja, larg në horizont, dukej madhështor mali i Tomorit. Atdheu ynë
është i bukur, s'ka të dytë në botë! Nën kala shtrihen
pyjet gjithnjë të gjelbër të ullinjve shekullorë. Këtyre
pyjeve po u shtohen tash ullinj të rinj. Për ne ullinjtë
e Vlorës janë me rëndësi historike, sepse mjaft luftëra
për liri janë zhvilluar nën këta ullinj. Muhaxhirët e
ndjekur nga greku kanë jetuar me muaj në mjerim të
madh nën drurët e këtyre ullinjve. Shumë ka vuajtur
ky populli ynë.

VLORE, E DIEL
5 MARS 1961

Morëm vendim, të eilin do ta vëmë në zbatim menjëherë, që gjithë Ujin e Ftohtë, që prej vendit që
quhet «Kala» dhe deri në kazerma, në të dalë të Skelës, ta pastrojmë, ta veshim me portokalle e me agrume
të tjera, me ullinj e me fiq. Do të bëhet parajsë e vërtetë dhe brezat e ardhshëm do të na urojnë. S'do të
ketë në botë vend turistik si ky! Përpara tij s'do të
jenë gjë as

Në mbrëmje ishim për darkë te Hysniu me rastin
e datëlindjes së tij.
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VLORË, E MARTE
7 MARS 1961

Koha është e bukur. Shkuam me Hysniun në Kodrën e Kuzbabait. Që këtej qyteti shihet si në pëllëmbë
të dorës. Përpara duket qyteti i ri me rrugë të drejta,
me bulevardin e ri, me shtëpi trikatëshe e me fabrika,
ndërsa rrëzë kodrës qyteti i vjetër dhe i dashur, qyteti
historik. Në ato ndërtesa kanë rrahur zemrat e të parëve, janë bërë mbledhje historike, janë marrë vendime për luftë kundër pushtuesve italianë, është shpallur
pavarësia e Shqipërisë. Në ato shtëpi të parët tanë kanë
lindur fëmijë, i kanë rritur dhe i kanë edukuar me frymën tradicionale patriotike. Atje kanë bërë mbledhje
dhe kanë luftuar partizanët dhe komunistët e lavdishëm
të Vlorës.
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VLORË, E ENJTE
9 MARS 1961

Kishim për darkë shokët birmanë dhe malezë që
morën pjesë në Kongresin tonë të 4-t.
Ishin jashtëzakonisht të kënaqur. Na folën për
vendet e tyre, për luftën, për perspektivat. Ata folën
për dëmin e madh që u ka sjellë e va-zhdon t'u Sjellë
vija e gabuar revizioniste e Hrushovit në punën e tyre.
Partitë komuniste të këtyre vendeve, reaksioni i lufton
me vijën e Hrushovit. Ata e admirojnë Partinë tonë
dhe vijën e saj të drejtë.
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VLORË, E PREMTE
10 MARS 1961

Bashkë me shokët e me fëmijët vajtëm e vizituam
Apoioninë, ku gjeta shumë ndryshime. Muzeu është
një gjë e bukur, i pastër e plot dritë. Eksponatet, që
janë shumë të vlefshme, janë sistemuar mirë.
Apolonia është vend historik dhe qendër turistike.
Një e ardhme e shkëlqyer e pret këtë muze. Gërmimet
e mëvonshme do të japin zbulime akoma më të bukura,
me interes dhe me vlerë historike.
Ekzistojnë mundësitë që Pojani të lërë pas shumë
vende të tjera të botës nga pikëpamja e zbulimeve arkeologjike. Të punohet me kujdes dhe shpejt.
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VLORË, E SHTIINE
11 MAlitS 1961

Në mbrëmje vajtëm në estradë. Me ne ishin edhe
shokët birmanë e malezë. Folklori ishte paraqitur dobët; kur nuk kishte teprime, skeçet nuk ishin të këqija,
në rast të kundërt ktheheshin në bufonërira. Duhet
punuar më shumë në këtë drejtim, sepse kemi njerëz
me talent që mund të bëhen këngëtarë e aktorë të
mirë, në qoftë se organizohen e drejtohen si duhet.
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VLORE, E MERKUR£
15 MARS 1961

VLORE, E HEN£
13 MARS 1961

Koha është e bukur, prandaj bashkë me shokët
dolëm shëtitje në kodrat e ullishteve të Panajasë. I
gjithë fshati kishte dalë në punë, nëpër ara dhe në
prashitjen e vreshtave. Gruri është shumë i mbarë.
Traktori punonte e diskonte në arat buzë kënetës.

Nikita Hrushovi, përveç provokacioneve e presioneve të tjera, po pengon plotësimin e nevojave të bazës
detare të Vlorës. Kjo është me të vërtetë një tradhti
e madhe. Atje janë pezulluar të gjitha punimet. Kësaj
i thonë që të ndihmosh e të lësh të qetë të bëjnë punën
e vet imperializmi amerikan dhe Flota e tij e 6-të që
ndodhet në Mesdhe. Sazani dhe Karaburuni, që janë
kobure kundër forcave imperialiste, po mbeten si trofe
«të pambushura» për faj të revizionistit Hrushov. Kjo
situatë është e padurueshme dhe e papranueshme. Për
këtë qëndrim ai së bashku me shokët e vet do të përgjigjen!
Përpara udhëheqjes së Partisë del një detyrë e madhe dh-e shinnë e rëncre'Sishitie: duhet t'i shpjegojmë
ë popullit thelbin e tradhtisë së hrushovianëve, t'i tregojmë shkaqet, pasojat dhe rreziqet e saj
të mëdha. Grupit të Hrushovit dhe atyre që e pasojnë
atë, duhet t'ua bëjinë këtë derhaskirri, sepse veprimtaria e tyre për komunizmin ndërkombëtar, veçanërfS'ht
përvendin tonë, është shumë e rrezikshme. Partisëia
kemi thënë gdo gjë hapur. Tani duhen sqaruar -njerëii-t-e popullit. Të mbrojmë Partinë, armiqve t'u biem
në kokë.
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E 11£111£
20 MARS 1961*

Prita ambasadorin sovjetik J.V. Shikini, i cili më
dorëzoi një letër nga Komiteti Qendror i Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, ku propozohet që mbledhja e Komitetit Politik Konsultativ të vendeve pjesëmarrëse të Traktatit të Varshavës të bëhet në datën
28-29 të këtij muaji. Në letër thuhet se mbledhja duhet
të bëhet e nivelit më të lartë, domethënë me pjesëmarrjen e sekretarëve të parë, të kryeministrave, të
ministrave të Punëve të Jashtme, atyre të Mbrojtjes
dhe të kryetarëve të Komisionit të Planit të çdo shteti
anëtar.
Në rendin e ditës janë vënë dy raporte: Raporti
i mareshalit Greçko mbi gjendjen e ushtrive të vendeve të Traktatit të Varshavës dhe ai i kryetarit të Komisionit të Planit të Bashkimit Sovjetik për industrinë
e armëve dhe shpërndarjen e tyre.
E pyeta ambasadorin nëse do të kishte raport politik në këtë mbledhje, kush do ta mbante atë dhe cilat
ishin tezat. Duke i bërë edhe disa pyetje të tjera «sqa1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 20, f. 361.
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ruese», i vura në dukje se, para se të na kërkohej
aprovimi, duhej të na dërgoheshin tezat e raporteve
dhe projektrezolucionet e mbledhjes, që atje të shkonim
të përgatitur dhe jo vetëm sa për të shkuar radhën.
Ai nuk iu përgjigj pyetjeve që i bëra, se s'dinte
ç'të thoshte, por premtoi se çështjet që i ngrita, do t'ia
referonte Moskës. Siç vihet re, preokupimi i vetëm
i Moskës dhe i ambasadorit është a jemi ne dakord, pa
bërë asnjë pyetje, që të bëhet mbledhja në datën që
caktojnë ata dhe nëse unë do të vete atje.
Ato pak mbledhje të Traktatit të Varshavës që janë
bërë deri tash, kanë qenë krejt formale, teknike dhe
fare pa kuptim, vetëm sa për të thënë që u bë një mbledhje e traktatit. Edhe kjo që thirret tash e asaj natyre
është. Nikita Hrushovi e bën këtë mbledhje për arsye
të planeve të tij në arenën ndërkombëtare, kurse, për
sa u takon tratativave dhe kombinacioneve që ai kurdis, kurrkush nuk i kërkon llogari. Hrushovi pengon dhe
refuzon furnizimin tonë me armë. Kurse me kërkesën
për vajtjen time në Moskë synon që vetë ne t'i mbulojmë planet e tij të errëta. Por unë nuk do të shkoj
jo vetëm sepse çështjet që do të diskutohen në atë
mbledhje janë thjesht teknike, ushtarake, janë për ministrin e Mbrojtjes, por edhe për shkak të të gjitha
qëndrimeve të poshtra dhe armiqësore që mbajnë kundër Partisë e vendit tonë të gjithë pjesëtarët e Traktatit të Varshavës.
Sigurisht, dhënia e armëve ka rëndësi shumë të
madhe për ne, por ato mund të na jepeshin edhe pa qenë
nevoja të mblidheshim, kështu siç kërkon Hrushovi,
sepse për këtë ka marrëveshje. Kjo mbledhje duhet të
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ketë me siguri qëllime politike, por çështjet politike do
të shtrohen nga Nikita, siç i interesojnë atij. Ai do t'i
paraqesë ato si gjëra të rastit, të dorës së dytë (kurse
ato janë vendimtare), pra, pa raport zyrtar e pa vendime, sepse edhe vendimet që ai vetë i kërkon, po vetë
i shkel. Ai bën sikur pyet e këshillohet me të tjerë
(kurse me ne as këtë s'e bën), dhe pastaj vepron si
t'i dojë qejfi. Këto veprime të Hrushovit janë skandaloze dhe të rrezikshme jo vetëm për vendet tona socialiste, por edhe për njerëzimin.
Një procedurë e tillë u ndoq edhe para një viti
në një mbledhje të kësaj natyre. Atje Nikita filloi të.
llapë kundër imperialistëve, bile u mor vendim që, për
çështjen e traktatit të paqes me Gjermaninë «t'u vinim». imperialistëve këmbët në një këpucë, duke nënshkruar ne, shtetet socialiste, një traktat të tillë me
Gjermaninë Demokratike etj., etj. Por asnjë vendim i
kësaj mbledhjeje nuk u zbatua, sepse Nikita Hrushovi
i mori ato nëpër këmbë.
Kështu do të ngjasë dhe me këtë mbledhje. Veprimet e Hrushovit janë ofenduese dhe shkatërrimtare.
Ai kërkon që ne t'i mbajmë ison dhe të komprometohemi në dallaveret e tij. Por ne s'i hamë këto. Mjaft
më me gënjeshtra!

E MARTP.
21 MARS 1961

Udhëheqjes sovjetike iu përgjigjëm se pranojmë
të bëhet mbledhja e Komitetit Politik Konsultativ të
vendeve pjesëmarrëse të Traktatit të Varshavës në
Moskë duke theksuar se delegacionin shqiptar do ta
kryesojë ministri ynë i Mbrojtjes.
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E MERKURE

E SHTUNE

22 MARS 1961

25 MARS 1961

Bisedova me shokët për qëndrimin që do të mbajë
delegacioni ynë në mbledhjen e Komitetit Politik Konsultativ të vendeve pjesëmarrëse të Traktatit të Varshavës që do të mbahet në Moskë.

Mbledhja e Sekretariatit mori në shqyrtim një
varg problemesh.
Në këtë mbledhje na ishte paraqitur një relacion
mbi zhvillimin e lëvizjes për të fituar titullin «Brigadë
dhe sulmues i punës socialiste», ku kritikoheshin shokët
e Bashkimeve Profesionale për ndihmë jo të efektshme
ndaj kësaj lëvizjeje.
Propozova që lidhur me këtë problem të botohet
një artikull në shtyp, i cili të bëjë të ditur studimin
e kësaj çështjeje nga Sekretariati i Komitetit Qendror
dhe të shtrojë detyra për të gjithë, duke kritikuar rreptë Bashkimet Profesionale dhe organizatën e

U shqyrtua edhe puna e Partisë me kuadrin e Ministrisë së Punëve të Brendshme për vitin 1960. Për
këtë problem theksova rëndësinë që ka puna për edukimin, ngritjen ideologjike e profesionale dhe kalitjen
e kuadrove të kësaj ministriel.
1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 20, f. 364.
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Ministri i Shëndetësisë na infomol për gjendjen

e paaftësisë në punë. I kritikova ashpër Ministrinë e
Shëndetësisë, ndërmarrjet dhe Bashkimet Profesionale
për situatën që ekziston në këtë drejtim, gjë që duhet
ndryshuar menjëherël.

Ministri ynë i Mbrojtjes, kryetari i Komisionit të
Planit të Shtetit dhe ministri i Punëve të Jashtme, u
nisën për në Moskë për të marrë pjesë në mbledhjen
e Komitetit Politik Konsultativ të Traktatit të Varshavës. Në aerodromin e Moskës ata i pritën Poljanski,
Firjubini, mareshali Bagramian dhe një gjeneral. Sovjetikët rezidencën ua kanë caktuar në kodrat «Lenin».
P.shtë hera e parë që një delegacion shqiptar vendoset në kodrat «Lenin». Atje sovjetikët çonin të tjerët,
«miqtë» e tyre të afërt. Por tash na çuan edhe ne, sepse
vila e Zareçies «u dogj». Kur ishim në nëntor të vitit
të kaluar në Moskë, ne e braktisëm atë dhe shkuam në
ambasadën tonë, se në Zareçie na dëgjonin me aparatura përgjimi.

1, Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 20, f. 366.

E MARTE
28 MARS 1961*

Mbledhja e Byrosë Politike midis shumë çështjesh,
rreth të cilave diskutoi, mori në shqyrtim edhe raportin
«Mbi një regjim më të fortë kursimi në të gjitha drejtimet e ekonomisë dhe të kulturës popullore», si dhe
çështjen «Mbi gjendjen ekonomike të fshatarësisë dhe
të kooperativave bujqësore në zonat malore».
Për sa i përket çështjes së parë, raporti që na u
paraqit tregon se direktivat e Kongresit nuk janë mbajtur parasysh si duhet, nuk është reflektuar thellë në
frymën e punimeve të Kongresit, ndryshe do të ishin
zgjidhur e do të ishin realizuar më mirë problemet
dhe detyrat që dalin në fushën ekonomike. Në diskutimin tim u përqendrova në disa çështje kryesorel.
Lidhur me çështjen tjetër theksova që brenda mundësive të shikojmë se ç'ndihmë mund të japë shteti
për ngritjen ekonomike të zonave malore, por kjo ndihmë të kuptohet drejt2.
1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 20, f. 370.
2. Po aty, f. 374.
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Sot, në orën 5 të mëngjesit mora një radiogram nga
delegacioni ynë që ndodhet në Moskë për të marrë pjesë
në mbledhjen e Komitetit Politik Konsultativ të vendeve anëtare të Traktatit të Varshavës. Më njoftojnë
se mareshali Greçko në orën 23 të ditës së djeshme, u
kishte dorëzuar një letër me qëllime frikësimi dhe shantazhi. Në të ai kërcënonte se, në rast se ne nuk pranojmë që baza e Vlorës të bëhet krejt sovjetike dhe të
gjitha anijet të merren krejtësisht në dorëzim nga sovjetikët, atëherë ai do ta shtrojë këtë çështje në mbledhjen e Komitetit Politik Konsultativ të Traktatit të
Varshavës dhe do të kërkojë nga qeveria sovjetike që
baza të hiqet fa•e nga Vloral.
Siç shihet, kjo kërkesë kërcënuese sovjetike i përngjet kërkesës së dikurshme titiste për dërgimin e «të
famshmeve» divizione jugosllave në Shqipëri, gjë që
kishte për qëllim pushtimin e Shqipërisë. 2shtë
po këto qëllime ka dhe qeveria e Hrushovit. Sovjetikët kërkojnë të shkelin traktatet dhe marrëveshjet që
kanë nënshkruar, ta kenë Vlorën bazë të tyre dhe të
bëjnë atje çfarë të duan. Por atyre këto nuk u shkojnë
dhe nuk kanë për t'u shkuar kurrë me ne. Prandaj i

1. Greçkoja, në atë kohë kryekomandant i forcave të armatosura të Traktatit të Varshavës, qëllimisht e dorëzoi shumë vonë
letrën, në mënyrë që delegacioni shqiptar të mos kishte kohë
të përgatiste përgjigjen për çështjen e bazës së Vlorës. Letra e
Greçkos binte në kundërshtim të plotë me marrëveshjet e arritura në kuadrin e Traktatit të Varshavës, sipas të cilave anijet
luftarake të bazës do t'l dorëzoheshin RPSH pas një periudhe
të shkurtër.
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porosita shokët e delegacionit se si t'u përgjigjen sovjetikëve zjarr për zjarrt dhe Greçkoja e mori përgjigjen
para se të mbante raportin e tij në mbledhje, sot më 28
mars.
Në fakt në raportin e tij mareshali Greçko nuk e
zuri fare në gojë çështjen e bazës. Siç duket, të paktën
mareshalin përgjigjja jonë e bëri që të tërhiqet nga
akti i tij i poshtër. Të shohim çfarë do të bëjnë Hrushovi
ose pjesëmarrësit e tjerë kur të mbajnë fjalimet e tyre.
Sido që të veprojnë ata, ne përgjigjet i kemi gati. Do
të godasim cilindo që do të prekë interesat e popullit,
të atdheut dhe të Partisë sonë, në mënyrë të tillë që
ata ta mbajnë mend përjetë.

1. Në radiogramin që shoku Enver Hoxha i dërgonte më 28
mars 1961, ora 730, delegacionit shqiptar që merrte pjesë në mbledhjen e Komitetit Politik Konsultativ të Traktatit të Varshavës,
vihej në dukje:
«Çështja e bazës. Qeveria Shqiptare nuk pranon as ndryshimin më të vogël nga statukuoja aktuale e përcaktuar nga
marrëveshjet zyrtare në mes dy qeverive... Theksoni se çdo
vendim që do të marrin në drejtim të heqjes së bazës dhe të
mosfurnizimit të saj me armatime sipas marrëveshjeve dhe
kontratave, dobëson mbrojtjen e kampit socialist e të Shqipë•isë
dhe i bën krejtësIsht përgjegjës». (Enver Hoxha, «Letra të zgjedhura», vëll. i 3-të, f. 96.)

355

E ENJTE
30 MARS 1961

Delegacioni ynë që mori pjesë në mbledhjen e Komitetit Politik Konsultativ të Traktatit të Varshavës u
kthye sot nga Moska dhe na informoi për çka ndodhi
atje. Ndodhi ashtu siç e kishim parashikuar. Hrushovi
dhe shokët e tij të vendeve të demokracisë popullore, që
ishin marrë vesh që më parë, filluan në mbledhje sulmet shpifëse dhe paparim kundër Partisë së Punës, Kongresit të saj të 4-t dhe Qeverisë sonë. Mbledhja ishte
përgatitur apostafat kundër nesh, kurse rendi i ditës
ishte vetëm një pretekst dhe alibi politike. Por të gjithë
ata morën përgjigjen e merituar nga delegacioni ynë.
Qëllimi kryesor i kësaj mbledhjeje ishte të diskreditonin vijën e drejtë të Partisë sonë, të na frikësonin
që të kapitullonim ose të pranonim që ta kthenim Vlorën në një bazë detare sovjetike. Natyrisht, shpifjet e
tyre u demaskuan, u zbuluan krejtësisht qëllimet që
kishin. Për sa i përket bazës nga ana jonë do t'u japim
përgjigjen që meritojnë. Për këtë çështje sot po punoj
për diskutimin që do të mbaj pasnesër në mbledhjen
e Byrosë Politike. Ne do t'ua bëjmë të qartë se baza
është jona e nuk do të kthehet kurrë në një bazë sovje356

tike, se duhet të ruhet statukuoja dhe të gjitha anijet
që ndodhen atje duhet të merren në dorëzim nga pala
jonë, siç është parashikuar nga marrëveshjet përkatëse.
Në këtë mbledhje, vetëm Janosh Kadari u tregua
më i moderuari në qëndrimet ndaj nesh dhe kjo karakteristikë e tij vazhdon të jetë që nga Mbledhja e 81
partive komuniste e punëtore në Moskë.
Ambasadori kinez, i cili ishte i pranishëm në mbledhje, mbajti një qëndrim krejt asnjanës. Ai nuk foli
fare dhe nuk tha asnjë fjalë atje në mbrojtje të tezave
tona. Ky qëndrim i tij s'është as i rregullt dhe as
drejtë. Kinezi pati druajtje të shfaqë pikëpamje. Pse?
E ardhmja do të na e sqarojë këtë.

357

Në këtë mënyrë, Hrushovi dhe grupi i tij heq krejt
maskën dhe del ashtu siç është, një trockist, një tradhtar i marksizëm-leninizmit.

E PREMTE
31 MARS 1961

Mbledhja e Komitetit Politik Konsultativ të Traktatit të Varshavës që u bë në Moskë, është vazhdim i
punës armiqësore të Nikita Hrushovit dhe i grupit të tij
kundër Partisë dhe vendit tonë, është vazhdim i të njëjtave qëndrime të tyre në Mbledhjen e Moskës të nëntorit 1960, por këtë herë në platformën politike dhe
ushtarake. Nikita Hrushovi, i mbështetur edhe nga të
tjerët, në këtë mbledhje mori në fakt vendim të mos
na furnizojë më me armatime, të heqë bazën e Vlorës,
duke u bërë kështu një koncesion të madh imperialistëve amerikanë e Flotës së tyre të 6-të në Mesdhe dhe
t'i presë Shqipërisë ndihmat ekonomike të akorduara që
më parë. Ky vendim i tij është njëkohësisht një sulm
kundër Kongresit të 4-t të Partisë sonë dhe vijës së tij
të drejtë marksiste-leniniste.
Të nesërmen e mbarimit të mbledhjes në fjalë, sovjetikët bënë edhe një veprim tjetër armiqësor. Zëvendësministri i Jashtëm sovjetik, Firjubin, lajmëroi ambasadorin tonë në Moskë se nuk lejohet të shpërndahet
në Bashkimin Sovjetik raporti im mbajtur në Kongresin e 4-t.
358
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E SHTUN£
1 PRILL 1961

Bëmë mbledhjen e Byrosë Politike, në të cilën u
raportua mbi punimet e mbledhjes së Komitetit Politik
Konsultativ të Traktatit të Varshavës. Diskutuan të
thë shokët dhe u shprehën plotësisht solidarë dhe dakord për qëndrimin e mbajtur. Diskutova edhe unël.
Në mbledhje vendosëm t'u dërgohet një letër të
gjithë anëtarëve të Komitetit Politik Konsultativ të
Traktatit të Varshavës, ku t'u thuhet se ne pranojmë
vetëm çka është vendosur prej vitesh në marrëveshjen
zyrtare për bazën e Vlorës, domethënë, anijet që ndodhen atje të merren në dorëzim sa më parë
shqiptarët, përndryshe sovjetikët të largohen prej andej.

E HEN£
3 PRILL 1961

Vumë në dijeni ambasadorin kinez për zhvillimin e
mbledhjes së Komitetit Politik Konsultativ të Traktatit
të Varshavës që u mbajt në Moskë si dhe për pikëpamjet tona rreth çështjeve dhe vendimeve që u morën
atje.

Ministri ynë i Mbrojtjes më informoi për takimin e
bisedimet që u zhvilluan midis gjeneralit sovjetik Antonov e zyrtarëve të tjerë ushtarakë që e shoqëronin atë
dhe gjeneralëve tanë, pjesëmarrës në takim. Këta të
fundit ikën pa arritur asnjë përfundim, pse sovjetikët
u lanë atyre të kuptojnë që armatime nuk do të na
japin.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 20, f. 377.
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E MARTË
4 PRILL 1961•

Ambasadori hungarez dha një pritje me rastin e
16-vjetorit të çlirimit të Hungarisë. Shokët që morën
pjesë në pritje i lanë atij të kuptojë që ne e shohim se
udhëheqja hungareze nuk na hedh gurin, në një kohë
kur të gjithë të tjerët na sulmojnë poshtërsisht.
Ambasadori hungarez paraqitet njeri i mirë. Interesant është se as ky, as ambasadori hungarez në Sofje
dhe as Bella Bisku që mbajti fjalimin në mbledhjen
solemne të organizuar me këtë rast në Budapest, nuk
e zunë fare në gojë emrin e Hrushovit.

Rishikova artikullini për vizitën e komandantit të
Flotës së 6-të Amerikane në portet jugosllave. Ndryshova titullin dhe forcova disa pjesë të tij e sidomos pjesën
ku flitet për komplotet e përbashkëta që jugosllavët
dhe amerikanët kurdisin kundër vendit tonë.
Ndër të tjera theksoj se vizita të kësaj natyre të
njësive luftarake dhe të admiralëve të Flotës së 6-të
1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 20, f. 386.
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Amerikane në ujërat dhe skelat jugosllave nuk ndodhin
për 1-ier- e pare dhe as janë-fe-rtIf. Marina amerikane
e luftës lëvrin me një -«kryelartësi» agresive në ujërat
e Mesdheut dhe të Adriatikut, sikur këto të ishin ujërat
territoriale të SHBA-së.
Është e qartë se komandanti i Flotës së 6-të Amerikane nu_k shkon në Jugosllavi për turizëm mbi një
kryqëzor të pajisur me raketa të telekomanduara dhe
qje - ka brenda 1 000 marinsa. Ai shkon te miqtë e tij, te
njerëzit që kanë gjuhë të përbashkët me të.
NënadrairAli Xhorxh Anderson shkon në Jugosllavi
vetëm pak javë kur nga tribuna e Kongresit të 4-t të
PPSH ne denoncuam botërisht komplotin e rrelikshërh
që kishin përgatitur kundër pavarësisë së Sliqipërisë
Jugosllavia e reakidni grek në bashkëpunim me Flotën
e _6-të Amerikane dhe me disa tradhtarë shqiptarë,
komplot ky që u dërrmua dhe u plasi në duar.
Dihet nga të gjithë se Flota e 6-të Amerikane është
nië forcë agresive goditëse kryesore ë imperializmit
-Mesdhe. Ajo është në paamerikan
--dhe e NATO-s rië
trullim të vazhdueshëm, demonstron dhe kërcënon duke u përpjekur t'u tregojë popujve të brigjeve të detit
Mesdhe se çdo përpjekje e tyre për liri dhe për një jetë
më të mirë do të ketë si përgjigje zjarrin e armëve të
saj dhe bajonetat e këmbësorisë detare të kryqëzorëve.
Flota e 6-të Amerikane është gjithmonë gati për t'u
hedhur me tërbim kundër pavarësisë së popujve. Ngjarjet në Lindjen e Afërt dhe zbarkimi i këmbësorisë detare në Liban e treguan qartë këtë.
Popujt ndjekin me vigjilencë këtë veprimtari të
imperialistëve amerikanë dhe të aleatëve të tyre. Vigji363

lenca e popullit shqiptar dhe e Partisë së tij të Punës
bëhet akoma më e madhe. Detyrat e saj kombëtare dhe
internacionaliste Shqipëria e re e popullit kurrë nuk
do t'i harrojë.

E 51P,IIKURE
5 PRILL 1961*

U dorëzuam ambasadorëve të vendeve të demokracisë popullore dhe të Bashkimit Sovjetik letrën e Qeverisë sonë drejtuar qeverive të tyre në lidhje me mbledhjen
e Komitetit Politik Konsultativ të Traktatit të Varshavës
dhe vendimin që u mor atje për të ardhmen e bazës së
Vlorës. Në letër ne ua bëjmë të qartë se refuzojmë që baza e Vlorës të merret në dorë nga sovjetikët. Anijet luftarake që ndodhen atje duhet të na jepen neve sa më parë,
sepse, në bazë të marrëveshjeve që ekzistojnë, ato na
përkasin neve. Në rast të kundërt Qeveria jonë kërkon
që ushtarakët sovjetikë të largohen prej andej, sepse kjo
do të ishte zgjidhja më e mirë dhe më e dëshirueshme për
ne në këto situata. Ne nuk do të lejojmë kurrë që Vlora
të pushtohet nga trupat sovjetike. Ne do të mbrohemi
vetë nga rreziku imperialist edhe pa pasur bazën, por,
po të pranojmë kërkesën e Hrushovit, baza e Vlorës bëhet shumë e rrezikshme për pavarësinë e atdheut tonë
e të vendeve fqinje...
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E ENJTE
6 PRILI, 1961

Çdo ditë e më shumë po përcaktohen konturet e
bllokadës së turpshme të ndërmarrë nga ana e bllokut
revizionist me Hrushovin, Titon e Gomulkën kundër
Shqipërisë. Këta të tre janë eksponentët e rrezikshëm
të kësaj bande revizioniste me karakter ndërkombëtar,
që vepron brenda kampit të socializmit dhe lëvizjes
komuniste ndërkombëtare. Grupi i Novotnit, Dezhit e
Ulbrihtit është duke ndjekur, gjithashtu, rrugën tradhtare të trios kryesore, por deri tash me nuanca të vogla.
Për sa i përket Zhivko-Cedenbalit, këta janë marioneta
pa vlerë dhe shërbëtorë të thjeshtë të Nikita Hrushovit. Palmiro Toliati, që është në krye të Partisë Komuniste Italiane, dhe ata që ka përreth nuk janë veçse
revizionistë të pandreqshëm, që veprojnë lidhur me
trion kryesore dhe i shërbejnë kapitalizmit italian.
Edhe Moris Torezi po ndjek rrugën e tradhtisë së Hrushovit, por edhe ky me disa nuanca. Koha do ta demaskojë plotësisht tërë lojën e tyre.
Tito-Hrushov-Gomulka po sulmojnë nga të katër
anët Partinë dhe vendin tonë, në mënyrë të organizuar
dhe të koordinuar. Banda e Titos sulmon haptazi, kom366

ploton me imperialistët amerikanë, kryen akte diversioni në kufirin tonë, organizon gjyqe false kundër nesh
dhe boton <J,ibrin e bardhë». Kurse Hrushovi dhe Gomulka, të mbështetur edhe nga të tjerët, na sulmojnë,
po akoma jo publikisht. Ata i kanë prerë ndihmat ekonomike e ushtarake për vendin tonë dhe, duke dashur
të mbulojnë komplotet e tyre dhe të Titos kundër shtetit tonë, pretendojnë se kanë të drejtë të kontrollojnë
proceset e gjyqit të Teme Sejkos, ngjarje kjo pa precedent në historinë e shteteve sovrane. Ata na kërcënojnë me heqjen e bazës detare nga Vlora duke i lënë
kështu dorë të lirë Flotës së 6-të Amerikane në Mesdhe.
Ata na akuzojnë ne si luftënxitës dhe turbullues të
bashkekzistencës në Ballkan dhe si dogmatikë.
E gjithë kjo veprimtari antishqiptare është e organizuar nga revizionistët. Përballë kësaj situate, ne duhet të jemi shumë vigjilentë! Duhet ta shpartallojmë
këtë bllokadë, të luftojmë me forcë, me vendosmëri dhe
me zgjuarsi në të gjitha frontet! Ne jemi të bindur
se do t'i shkatërrojmë këta armiq, pse kemi të drejtë,
pse jemi në rrugën e Leninit, pse ata që na sulmojnë
janë tradhtarë dhe tradhtia kurdoherë shembet dhe
shkatërrohet nga drejtësia, nga lufta e drejtë revolucionare. Masat në partitë komuniste dhe punëtore të botës
janë me ne. E drejta jonë do të kuptohet në mos sot,
nesër, në mos shumë shpejt, më vonë. Çështja jonë nuk
do të humbasë kurrë!

367

E SIITUNË
8 PRILL 1961

E PREMTE
7 PRILL 1961

Dy fshatarë nga Xibër-Murriza e Matit kanë ardhur për të më takuar e për të më kërkuar, në emër të
bashkëfshatarëve të tyre, anulimin e vendimit të Presidiumit të Kuvendit Popullor në lidhje me caktimin e
kufirit midis fshatit të tyre dhe fshatrave Bastar—Murrizë të rrethit të Tiranës. Komisioni i caktuar për t'i
sqaruar fshatarët e Xibër-Murrizës për këtë çështje,
nuk ka arritur t'i bindë.
Puna e kufirit midis fshatrave e zonave më të gjera
në vendin tonë nga forcat reaksionare antipopullore
është përdorur kurdoherë si mollë sherri e për të futur
grindjet vëllazërore midis njerëzve.
Porosita shokët e sekretarisë që t'u thonë përfaqësuesve të fshatit Xibër-Murrizë, se s'karn çfarë bëj
unë derisa atje ka shkuar një komision. Duhet t'u rekomandohet organizatave-bazë të Partisë të sqarojnë
popullin, të zbatojnë vendimin, dhe të jenë përgjegjës
në rast se ndodh ndonjë gjë e papëlqyer (kjo është
urgjente).

Gazeta «Zëri i popullit» botoi sot artikullin tim mc
titullin «Anije luftarake të Flotës së 6-të Amerikane në
portet jugosIlave». 1
Sikurse kam theksuar edhe në artikull, kjo vizitë
është një demonstrim jo pa qëllim kundër vendit tonë.
Ajo bëhet pak javë pas Kongresit të 4-t të Partisë dhe
denoncimit botërisht të komplotit të rrezikshëm që kishin përgatitur kundër pavarësisë së vendit tonë JugosIlavia në bashkëpunim me Greqinë, me Flotën e 6-të
Amerikane dhe me disa tradhtarë shqiptarë.
.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 20, f. 386.
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E HENE
10 PRILL 1961

Bisedova me kryetarin e delegacionit tonë qeveritar ekonomik, i cili nesër niset për Pekin e Phenian për
të përfunduar dhe për të nënshkruar objektet e kreditit
për pesëvjeçarin e tretë.
Kinezët po u përgjigjen kërkesave tona në mënyrë
të kënaqshme.
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E MART11
11 PRILL 1961

Revizionistët çekosllovakë po i vazhdojnë kërcënimet kundër vendit tonë. Në pritjen e dhënë nga rumunët në Bukuresht për nder të delegacionit të partisë
dhe të qeverisë çekosllovake që ka shkuar në Rumani,
ministri i Punëve të Jashtme të Çekosllovakisë i tha
ambasadorit tonë atje: «Mosmarrëveshjet në kampin e
socializmit po thellohen dhe po bëhen të rrezikshme.
Duhet të merren masa për t'i eliminuar».
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E MERK CIIE
12 PRILL 1961

Sot prita një grup të rinjsh dhe të rejash pjesëmarrës në takimin e parë kombëtar të përfaqësuesve të
skuadrave që punojnë për të fituar titullin «Skuadër e
punës socialiste në bujqësi».
Ishin rreth dyzet veta, të rinj plot entuziazëm, optimizëm e zgjuarsi. Realizues të mrekullueshëm. Pata
një bisedël shumë të përzemërt me këta të rinj, të cilët
i përgëzova për sukseset që kanë arritur dhe i porosita
që me shembullin e tyre të tërheqin gjithë masën e rinisë dhe punonjësit e bujqësisë në fshat.

Sovjetikët hodhën njeriun e parë në hapësirë, majorin Juri Gagarin. Raketa kozmike me njeriun, në largimin minimal nga sipërfaqja e tokës (në perigje) 175 km
dhe në distancën maksimale (në apogje) 302 km, pasi
bëri xhiron rreth tokës, u ul në tokë. Gagarini u kthye
shëndoshë e mirë. Mrekulli e shekujve dhe këtë e bëri
vendi i Revolucionit të Madh Socialist të Tetorit.

E ENJTE
13 pniu, 1961

Vazhdojnë sulmet kundër nesh. Tani ato janë më
të hapëta. Në komunikatën e përbashkët, që u botua
pas bisedimeve midis delegacionit të partisë dhe të qeverisë së Çekosllovakisë dhe atij të Rumanisë, në një
vend thuhet: «Jo vetëm do të luftojmë kundër revizionizmit dhe dogmatizmit, por edhe kundër çdo goditjeje
që kërkon të prishë unitetin e kampit socialist». Të
poshtrit!
Ata përgatitin provokacione kundër nesh. Prandaj
duhet të jemi vigjilentë! Ulbrihti me Toliatin provokuan hapur që ne të binim në provokacionin e tyre.
Tash provokojnë çekosllovakët dhe rumunët në mënyrë
indirekte dhe kërcënojnë. Të jemi gati e të përgatitur,
se armiku punon. Të evitojmë gabimin më të vogël, pse
armiqtë janë gati të kapen pas tij për të shpërthyer
fushatën kundër nesh.

1. Shih: Enver lioxha, Vepra, vëll. 20, f. 391.
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F. SHTUNE
E PREMTE

15 PRILL 1961

14 PRILL 1961

Mbledhja e sotme e Sekretariatit, përveç shumë çështjesh, shqyrtoi edhe punën e bërë gjatë tremujorit të
parë në sektorin e naftës dhe disa probleme që dalin
atje.
Në diskutimin që bëra për këtë problem theksova
disa detyra që sektori i naftës duhet t'i plotësojë më
mirë se deri tanii.

As dje dhe as sot «Pravda» nuk ka botuar telegramin zyrtar të urimit tonë për hedhjen e Gagarinit në
hapësirë. Në shtypin sovjetik nuk ka as edhe një radhë
për manifestimet e popullit tonë me këtë rast. Çdo gjë
injorohet dhe kjo bëhet me qëllim që të na diskreditojnë përpara opinionit sovjetik.

Përfaqësuesit e qeverisë bullgare dhe ata të qeverisë rumune pranuan dhe shkuan në Athinë, ku do të
mblidhen tok me grekët dhe me jugosllavët, për të biseduar për çështjet e Ballkanit, pa ne. Kështu ata pranuan dhe u bashkuan me pikëpamjet titiste për ta izoluar vendin tonë.

Në mënyrë të organizuar sovjetikët, gjermanët dhe
çekët vazhdojnë presionet kundër nesh. Ata njoftuan
Albturizmin se sivjet nuk do të dërgojnë turistë, megjithëse për këtë ne kishim kontrata të rregullta.

Prita në vizitë protokollare ambasadorin e ri të Republikës Demokratike Popullore të Koresë. Duket shok
i mirë.

•

Bullgarët na njoftuan se kanë zbuluar një grup revizionist antiparti të lidhur me jugosllavët. Sa grupe të
tilla, të hapëta dhe të maskuara ka atje, që i ndihmon
revizionizmi në kokë! Ky zbulim është sa për t'u hedhur
hi syve leshkove.
1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 20, f. 410.
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E DIEL
16 PRILL 1961

Në Bashkimin Sovjetilc vazhdojnë spastrimet në
masë në udhëheqjen e republikave. Këtë herë u përjashtuan nga partia sekretari i parë, sekretari i dytë, sekretari i tretë i komitetit qendror të Taxhikistanit dhe
kryeministri.
Të gjithë këta pse gjoja kishin gënjyer në shifrat
për pambukun!

E IIENE
17 PRILI, 1961*

Sot kishim mbledhjen e Presidiumit të Kuvendit
Popullor. Përveç të tjerave shqyrtuam edhe gjendjen
në këshillat popullorë të rretheve Përmet e Sarandë. Shokët drejtues të Përmetit duhet të bëjnë kujdes ta ruajnë traditën e hauzeve për ujitjen e tokave,
pasi kjo është shumë e dobishme dhe Përmeti është
dalluar për këtë. Ua bëra shokëve të rrethit një sugjerim të tillë.

Sot në mëngjes, në orën 5, amerikanët dhe mereenarët kubanë sulmuan Kubëni. Filluan luftimet. Populli heroik kuban nuk do të mposhtet!
U dukën ç'janë në të vërtetë mburrjet e poshtra të
Hrushovit se do të hedhë raketat. Sa false tingëllon e
famshmja «rrugë paqësore» e marrjes së pushtetit që
1. Më 15 dhe 16 prill, aeroplanë amerikanë «B-26» bombarduan Havanën dhe disa qytete të tjera të Kubës. Zbarkimet u
bënë në pika të ndryshme të provincës Oriente, duke përfshirë
edhe Plazhin e Zhironit.
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predikojnë revizionistët Hrushov-Gomulka-Toliati e ko*, mpani! Jo vetëm që bor *ezia s'ta 'ep pushtetin pa ia
rrëmbyer ke ë me dhunë, por edhe kur e ke fituar me
dhunë, të sulmon që të ta rrëmbëjë.-Kuba do të vuajë,
por tradhtia e madhe e revizionistëve me Hrushovin e
shokët e tij do të demaskohet në sytë e popujve dhe
të komunistkve të vërtetë.

E MARTE
18 PRILL 1961

Në Kubë lufta vazhdon e ashpër. Kam bindjen e
plotë se populli kuban do të fitojë, pse është i armatosur, i mobilizuar e në revolucion.
Përveç artikujve, deklaratës së Qeverisë dhe mitingjeve nëpër ndërmarrje, u dhanë porosi që sot pasdreke
në gjithë Shqipërinë të organizohen demonstrata dhe
mitingje në shenjë solidariteti me popullin heroik kuban.
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E ItaRKUR
19 PRILL 1961

Mbledhja e Byrosë Politike analizoi punën e Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë dhe çështjet që do
të shtrohen në Kongresin e 5-të të Bashkimeve Profesionale.
Mendoj që në raport duhen vënë në dukje më mirë
çështjet e mëdha që preokupojnë organizatën e të kritikohen më konkretisht të metat, në mënyrë që të hapet
perspektiva se si do të zhduken ato e si do të mobilizohen masat për kryerjen e gjithë atyre detyrave që
kanë përpara.
Edhe shokët të këtij mendimi ishin.
Shkëmbyem mendime rreth përbërjes së Këshillit
të ri Qendror të Bashkimeve Profesionale.

E ENJTE
20 PR1LL 1961•

Kubanezët fituan. Sulmi i imperialistëve amerikanë dhe i mercenarëve të tyre u thye, kundërrevolucionarët u asgjësuan. Këtë e deklaroi sot Kastroja.
Fitore e shkëlqyer! Fitore e madhe për Kubën, fitore e madhe për ne e revolucionin në përgjithësi. Vërtetimi i vijës së drejtë të Partisë sonë, disfatë e vijës
oportuniste revizioniste të Hrushovit e kompani, dështim i politikës së lajkave, të buzëqeshjeve e të lëshimeve ndaj imperialistëve. Dështim për imperialistët
amerikanë. Kështu do të dështojnë në planet e tyre
gjithë ata që komplotojnë edhe kundër nesh.
Populli ynë e gjithë popujt revolucionarë kurrë nuk
mund të mposhten. Armiqtë do të demaskohen kurdoherë!

Luftimet në Kubë vazhdojnë, por radiot perëndimore japin shenja dëshpërimi. Sulmi po dështon.
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E PREMTF
21 PRILL 1961•

Më lajmëruan një veprim të poshtër dhe të turpshëm të sovjetikëve. Ata i dhanë urdhër vaporit që po
shkarkonte në Durrës hekur e materiale të tjera për
Pallatin e Kulturës në Tiranë t'i ngarkojë ato përsëri
dhe t'i kthejë në Bashkimin Sovjetik.
Armiqësi të këtilla ndaj popurlit dhe vendit tonë
mund të tregojnë vetëm imperialistët dhe revizionistët.
S'ka gjë, ne do të ecim përpara, por mjerë populli vëlla
sovjetik se në ç'duar ka rënë, çfarë banditësh pa skrupull kanë marrë fuqinë në Bashkimin Sovjetik!
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E DIEL
23 PR1LL 1961

Në mbrëmje agjencia HSINHUA njoftoi se në Pekin
u nënshkruan marrëveshjet për dhënien e pajisjeve të
plota dhe të ndihmës teknike RP të Shqipërisë nga RP
e Kinës, për specialistët dhe për përdorimin e kredisë së
dhënë nga pala kineze për këtë pesëvjeçar. Nënshkrimi
i këtyre marrëveshjeve është një sukses ekonomik e
politik për ne dhe një grusht për ata që s'ia duan të
mirën popullit e Partisë sonë.
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Reaksioni ultra i djathtë francez po përgatit grushtin e shtetit fashist. Dje në Algjeri gjeneralët fashistë
francezë morën pushtetin dhe kërcënojnë Francën. Besoj se komunistët francezë do të vënë mend dhe do të
shohin ç'është «rruga paqësore e marrjes së pushtetit».
E HENE
24 PRILL 1961

U çel Kongresi i 5-të i Bashkimeve Profesionale
të Shqipërisë.
Shoku Gogo mbajti raportin.
Në emër të Komitetit Qendror të Partisë Kongresin
e përshëndeti shoku Rita Marko.

Qeveria hungareze hodhi poshtë, me terma të ulët,
letrën e Qeverisë sonë në lidhje me mbledhjen e Traktatit të Varshavës. Pavarësisht se ç'janë udhëheqësit
hungarezë, në këtë qëndrim të tyre duket qartë presioni i Hrushovit.

Ambasadori sovjetik, sapo zbriti nga avioni, i dorëzoi Beharit një notë të poshtër, me të cilën akuzon në
mënyrë shpifëse palën tonë se gjoja ne kemi kërkuar
largimin e specialistëve sovjetikë të naftës. Ambasadori
dhe ata që e kanë dërguar janë njerëz shumë të ulët,
falsifikatorë dhe të gjitha këto i bëjnë që të justifikojnë
heqjen e specialistëve dhe prerjen e kredive.
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E MARTE
25 PRILL 1961

Vazhdojnë diskutimet në Kongresin e Bashkimeve
Profesionale. Optimizëm i madh, vendosmëri e patundur e klasës sonë punëtore për të plotësuar me nder detyrat e caktuara nga Kongresi i 4-t i Partisë.

Sot funksionarët e ambasadës sovjetike, duke vepruar në mënyrë armiqësore, thirrën me shpejtësi në
Tiranë nja dymbëdhjetë specialistë dhe nesër i largojnë
ata për në Bashkimin Sovjetik. Dhjetëve prej tyre u ka
mbaruar afati. Këta specialistë janë nga ata që punonin
në ndërtimin e Pallatit të Kulturës, në Trikotazhin e
Korçës dhe në Kombinatin e Sheqerit. Kjo është një
mënyrë armiqësore veprimi. Veç të tjeras .h, sovjetikët
duket i ka tërbuar komunikata e ndihmës që na jep
Kina dhe veprojnë si armiq, por si armiq të marrë.
Çdo ditë e më tepër po bëhet shumë e qartë çfarë
klike ka ardhur në krye të Bashkimit Sovjetik. Duhet
shumë vigjilencë me këta tradhtarë!
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E MERKURE
PRILL 1961

Vazhdon Kongresi i Bashkimeve Profesionale. Entuziazëm i papërshkrueshëm, unitet i çeliktë rreth Partisë dhe Komitetit të saj Qendror. Diskutime me nivel
të lartë. Mjaft nga të ftuarit e huaj sillen shumë poshtërsisht. Fjalimet e tyre u pritën ftohtë.

Zgjedhjet e Bashkimeve Profesionale u bënë sot
mbasdite. Vetëm një i zgjedhur kishte 2 vota kundër
dhe një tjetër 1 votë kundër.
Mbyllja e Kongresit të 5-të të Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë ishte madhështore.

Me një ngutësi të turpshme ambasada sovjetike
vazhdon të grumbullojë në Tiranë specialistët sovjetikë,
për t'i kthyer në Bashkimin Sovjetik. Shumë sovjetikë
qajnë kur ndahen me njerëzit tanë.
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E ENJTE
27 PRILL 1961*

Në mbledhjen që u zhvillua në Athinë për «rnirëkuptimin ballkanik» ne nuk morëm pjesë pse grekët
nuk i dhanë vizën e hyrjes delegacionit tonë, ndërsa
jugosllavët, me siguri kanë influencuar te grekët që ne
«të izoloheshim». Rumunët dhe bullgarët drodhën vithet. Ata nuk e mbajtën fjalën që thanë se nuk do të
shkonin, në rast se grekët nuk do të na jepnin neve
vizë. Bile, as që na vunë në korent se ç'u bë e se ç'u
tha atje. Kuptohet se kundër nesh janë bërë shpifjet e
zakonshme. «Miqtë», sigurisht, kanë heshtur, por me
këtë qëndrim veten demaskojnë. Komunikata që u lëshua ishte një lëng pa kripë dhe pa asnjë pikë yndyre.
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F. PREMTE
28 PRILL 1961

Bisedë me shokun Pupo Shyti, i cili raportoi mbi
përfundimet e punëve me shokët kinezë. Çdo gjë mbaroi mirë. Kinezët të gjitha kërkesat tona i plotësuan.
Ata do të na ndërtoinë këtë pesëvjeçar disa ndërmarrje
industriale, do të na furnizojnë si traktorë
etj.

Sot kishim për drekë të shoqen e S.K. Neumanit,
militantit të vjetër komunist çekosllovak që më 1914
ishte efektiv i ushtrisë austriake që erdhi në Elbasan.
Ai ka shkruar vjersha për Shqipërinë dhe ka bërë piktura për Elbasanin.
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në Greqi. Lidhur me këtë hartova tezat e artikullit që
do të shkruaj për të demaskuar qëllimet e kësaj vizite.

E SHTUNË
29 PRILL 1961

Në të gjithë vendin ranë shira në sasi të. mjaftueshme. Kaq shi sa ka rënë është flori për grurin dhe për të
gjitha kulturat. Sivjet do të kemi grurë. Pambuku është
mbjellë kudo 45 ditë më parë se çdo vit. Ka entuziazëm
të madh dhe vrull të papërshkrueshëm në kooperativistët për mbjelljen e duhanit dhe të misrit në kohën e
duhur. Në bujqësi deri tash gjendja paraqitet shumë e
mirë.
Në industri çdo ndërmarrje e tejkaloi planin e tremujorit të parë. Besojmë se puna e palodhur, vija e
drejtë e Partisë do të bëjnë që sivjet kudo të korrim
suksese. Koha po na ndihmon.
Gjithashtu, Kongresi i 4-t i Partisë ka ngjallur entuziazëm, patriotizëm dhe një mobilizim të papërshkrueshëm në Parti e në popull për realizimin dhe për tejkalimin e detyrave.

Së shpejti Rankoviçif do të bëjë një vizitë zyrtare
1. Në atë kohë ishte zëvendëspresident i Këshillit Ekze-
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kutiv Federativ të Jugosllavisë dhe ministër i Punëve të Brendshme. Shkoi në Greqi më 4 maj 1961.
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E DIEL
$O PRILL 1961

Shiu vazhdon të bjerë. Po nuk pushoi mund të na
dëmtojë. Rrezikohet të na kalbet pambuku e të na prishet gruri; ky shi na pengon edhe në mbjelljen e misrit,
sido që për këtë të fundit kemi akoma afat.
Punët në bujqësi do të na shkojnë mirë në qoftë se
shiu pushon. Bari për ushqimin e kafshëve është bërë
shumë mirë.

Realizimi i planit në industri po shkon mirë, ka edhe
tejkalime. Entuziazmi është i madh.

Këtu, në mënyrë të poshtër hoqën dhe vazhdojnë
të heqin specialistët sovjetikë, të cilët në shumicë nuk
e aprovojnë këtë veprim të qeverisë së tyre. Shumë prej
tyre kanë qarë, kur janë ndarë me njerëzit tanë.
Nga baza detare e Vlorës sovjetikët akoma nuk janë
tërhequr, por duket se po bëjnë përgatitje. Tatojnë pulsin tonë nëse do të përpiqemi apo jo të mbajmë katër
nëndetëset që na përkasin. Ata vanë deri në provokacion. Roja sovjetike u ktheu automatikun marinarëve
tanë që do të hipnin në luftanije. Megjithatë, tanët u
futën. Vetë ambasadori sovjetik dhe gjenerali Andrejev
i udhëheqin këto veprime. Ndihmat ekonomike na i kanë prerë. Na kërcënojnë edhe për marrëveshjet mbi bazën e kleringut. Vendet e tjera të demokracisë popullore
janë, gjithashtu, kundër nesh, ato mbajnë që të gjitha
anën e sovjetikëve.
Kinezët na përkrahin. Ata janë dakord me qëndrimin tonë dhe e quajnë heroik. Ata na përkrahin edhe
ekonomikisht. Koreanët, gjithashtu, na ndihmojnë diçka.
Delegacioni ynë qeveritar ekonomik po pritet përzemërsisht kudo në Kinë.

Udhëheqja aktuale sovjetike vazhdon me këmbëngulje punën e saj armiqësore kundër Partisë dhe popullit tonë. Për ne ajo ka vendosur ligjin e heshtjes; në
shtypin sovjetik për Shqipërinë nuk flitet fare, krejtësisht fare. Asnjë informatë ose lajm nuk botohet për
aktivitetin tonë të jashtëm. Diplomatët sovjetikë dhe
miqtë e tyre kudo përpiqen t'i izolojnë krejtësisht diplomatët tanë. Në Bashkimin Sovjetik shpifin për ne,
na sulmojnë dhe na shajnë.
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E FIENE
1 MAJ 1961

E MARTE
2 MAJ 1961

Në orën 10 00 filloi parakalimi i popullit të Tiranës
për nder të 1 Majit. Megjithëse binte shumë shi dhe populli e ne u bëmë si «zogj të lagur», prapë entuziazmi
ishte shumë i madh.
Në fund të paradës rregulli sikur u prish pak, por
kjo është e kuptueshme në një kohë me kaq shumë shi.

u botua sot artikulli me tituNë
______jn_2_p.cuuai»
«Zëz
«Përse
Rankoviçi
shkon
në Athinë?»I.
Rin
Vizita në Athinë e këtij titisti të egër antishqiptar
lidhet me dështimin e komplotit të përbashkët me greka e me amerikanët kundër vencht tone, kompiot të

cilin ne e denoncuam nga tribuna e Kongresit të 4-t të
Partisë dhe me kurdisjen e komploteve të tjera për të
ardhmen.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 21, f. 11.
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fjalim të shkurtëri, ku theksova, përveç të tjerave, edhe
kontributin e madh që ka dhënë kjo shkollë e mesme,
më e vjetra e vendit tonë, për përhapjen e arsimit në të
gjitha anët e Shqipërisë. I këshillova nxënësit t'i ruajnë
traditat patriotike të shkollës së tyre e të bëhen mësues
të denjë të popullit.
Pastaj vizitova klasat dhe laboratorët.
ELBASAN, • MnItKURE
3 MAJ 1961

U nisa për vizitë në rrethin e Elbasanit. Vizitën e
parë e bëra në Kombinatin e Drurit. Në bisedat që pata
rne punëtorë, teknikë e inxhinierë, mësova se atje plani
realizohet e tejkalohet. Po ndërtohej korpusi i fabrikës
së vogël për mobiliet e kurbuara. Makineritë për këtë
fabrikë kanë ardhur dhe po montohen.

Vizitova kooperativën e bashkuar «Qemal Stafa» të
Shirgjanit. Në çdo zë detyrat i kishin realizuar. Kishin
rezultate shumë të mira në rendimentet e në cilësinë e
grurit, duhanit e perimeve. Blegtorinë po e shtojnë. I
porosita drejtuesit e kooperativës për shumë gjëra, por
sidomos për forcimin e organizimit të punës në kooperativë, e në radhë të parë, për forcimin e organizatës-bazë
të Partisë.

Vizitova shkollën pedagogjike «Luigj Gurakuqi».
Gëzim i madh i nxënësve dhe mësuesve. U mbajta një
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1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 21, t. 1.
3Ç)7

të tjerë. 1V1obilizim 1 paparë, besim, suksese. Plot shtëpi
të reja e të bukura janë ngritur në këtë kooperativë.

ELBASAN, E ENJTE
4 MAJ 1961

Vizitova vreshtiz e ri të ndërmarrjes bujqësore të
rrethit, me më shumë se 100 hektarë. Një vresht me të
vërtetë shumë i bukur. Drejtori i kësaj ndërmarrjeje
është njeri me iniciativë, praktik dhe punëtor i mirë.
Duhet ta zgjerojmë këtë objekt deri në 300 hektarë. I
këshillova edhe punëtorët që të kujdesen vazhdimisht
për shtimin e sipërfaqes së mbjellë.

Vizitova Rafinerinë e Naftës në Cërrik; u takova me
punëtorët e saj të mrekullueshëm. Kohët e fundit, me
forcat e tyre, ata ngritën oxhakun e lartë metalik në një
kohë rekord, gati në një orë e gjysmë.
Qeveria sovjetike po na saboton, s'na dërgon materialet e kontraktuara. Por me njerëzit e mrekullueshëm
që kemi do të mposhtim çdo pengesë në rrugën tonë.

Vizitova edhe kooperativën bujqësore të Gostimë-Shtëpanjit. Pashë parcelën e duhanit, u ndala dhe bisedova me anëtarët e një brigade dhe me kooperativistë
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Mbasdite pata një bisedël me kuadrot drejtues të
Partisë dhe të pushtetit të rrethit. Mbasi shpreha përshtypjet shumë të mira që krijova gjatë qëndrimit dyditor në këtë rreth, u fola të pranishmëve mbi qëndrimin e drejtë që mbajti delegacioni ynë në Mbledhjen e
81 partive komuniste e punëtore në Moskë, në nëntor të
vitit 1960. U theksova shokëve se ato që shtroi dhe
mbrojti me forcë Partia jonë në këtë mbledhje, nuk
ishin çështje personale, por çështje të mëdha parimore,
shkelja e të cilave rrezikon kauzën e madhe të socializmit e të komunizmit. Me këtë rast bëra një pasqyrë të
ndeshjes së ashpër që ne patërn atje me revizionistët
sovjetikë dhe me ata që i pasojnë. Fola gjithashtu edhe
për disa probleme të tjera të situatës ndërkombëtare, të
gjendjes në lëvizjen komuniste botërore e mbi bashkëpunimin e vendit tonë me Kinën.
Në fund u fola për detyrat e rëndësishme që u dalin përpara shokëve të këtij rrethi, të cilat duhen kryer
me sukses.
Shumë besim dhe entuziazëm vërehej në fytyrat e
njerëzve.
Në mbrëmje u dha një program nga grupet artistike
të shtëpisë së kulturës.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 21, f. 18.
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mitingut, tok me popullin vendosëm kurora në varrezat
e dëshmorëve. Bëra vizita në familjet e dëshmorëve dhe
të patriotëve të Luftës Nacionalçlirimtare.

ELBASAN - LIBRAZHD - POGRADEC,
E PREMTE 5 MAJ 1961

Shokët nga Tirana më vunë në dijeni për letrën e
poshtër të sovjetikëve në lidhje me heqjen e bazës së
Vlorës.
Do të vendosim si do të veprojmë.

Vura një kurorë në varrezat e dëshmorëve në Elbasan. I mbajnë shumë mirë.
Në Librazhd vizitova Fabrikën e Përpunimit të Rrushit. Fabrikë e mirë, e re, e pajisur me makineri moderne. Në sheshin e Librazhdit u takova me gra të këtij
rrethi, që kishin ardhur për mbledhjen e plenumit të
organizatës së tyre. Zhvillova një bisedë të shkurtër
mjaft të përzemërt me to. Një ndjenjë e fortë gëzimi
manifestohej.
Vizitova Minierën e Hekur-Nikelit në Pishkash. Punëtorët, drejtori, inxhinierët dhe gjeologët e kësaj miniere punojnë shumë mirë dhe janë entuziastë. U fola në
karrierën e kësaj miniere, që është krejt në majë të
shkëmbit. Perspektivë e mrekullueshme për metalurgjinë e zezë.
Miting i madh në fushën e sportit në Pogradec. Pas
400
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i përgëzova për iniciativat e lavdërueshme që kanë marrë e i porosita që t'i çojnë ato edhe më tej. U fola gjithashtu edhe për probleme të situatës së brendshme e
të jashtme.

POGRADEC, E SHTUNE
8 MAJ 1961

Vizitova kooperativën e kombinuar të artizanatit.
Vajta në disa reparte. Më bëri përshtypje të mirë reparti
i mobilieve. Kjo kooperativë është me të vërtetë një «fabrikë e vogël». Punëtorët e saj janë mjeshtër të vërtetë.

Shkova në kooperativën bujqësore të zmadhuar të
Starovës. Dikur ky fshat ishte çiflig i bejlerëve të Starovës, që në kohën e luftës u dogj, sepse ishte qendër e
ballistëve. Tash krejt fshati ka ndërtuar shtëpi të reja
të bukura. Kjo kooperativë është nga më të mirat dhe
ka perspektiva të shkëlqyera.

Pasdreke u organizua një miting i madh me popullin e Pogradecit. Në fjalimini që mbajta në këtë miting,
përveç problemeve të brendshme, trajtova edhe disa çështje të gjendjes ndërkombëtare e të lëvizjes komuniste e punëtore, si vendosmërinë e Partisë sonë për
të zbatuar me këmbëngulje vijën e drejtë marksiste-leniniste, luftën kundër imperializmit amerikan që është
i egër e luftënxitës, zbatimin me besnikërinë më të madhe të mësimeve të Leninit dhe të Stalinit për sa i përket
luftës kundër revizionistëve, shërbimet që revizionistët
jugosllavë u bëjnë imperialistëve e të tjera çështje.
Dorëzova edhe flamurin tranzitor për nder të 20-vjetorit. Entuziazëm i papërshkruar.

Bisedova me shokët dhe vendosëm për notën që
do t'u dorëzohet sovjetikëve për çështjen e bazës detare
të Vlorës.

Vizitova kooperativën bujqësore të bashkuar të Zervaskës. Kryetari i saj dhe sekretari i Partisë janë shokë
të mirë, njerëz me iniciativë, prandaj dhe kooperativa
që drejtojnë ata është një kooperativë e përparuar. Zhvillova një bisedël me kuadrot e kësaj kooperative, të cilët
1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 21, f. 38.
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1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 21, f. 47.
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KORÇE, E DIEL
7 MAJ 1961

KORÇE, E FIËN£
8 MAJ 1961

Pushova. Paradite shëtitëm në kodrat e shën Thanasit dhe pasdreke, duke ecur në këmbë, vizituam lagjet krejt të reja të qytetit. Shumë shtëpi të bukura njëkatëshe janë ngritur në një kohë fare të shkurtër nga
punonjësit, me kreditë që u jep shteti.

Vizitova Minierën e Qymyrgurit të Mborje-Drenovës. Punët atje shkojnë mirë. Plani tejkalohet, punëtorët janë të kënaqur; jetojnë mirë në shtëpi të reja.
Ushqimi në mensë ishte shumë i mirë. Për tre vakte në
ditë paguajnë vetëm 50 lekë. Vizitova çdo gjë në minierë
dhe u fola punëtorëve mbi gjendjen.

Vizitova Uzinën e re të Porcelanit. Perspektiva e
saj është e mirë. Punohet në mënyrë të organizuar.

,

Vizitova kooperativën e leshpunuesve. Gëzim i papërshkrueshëm i punëtoreve. Qilimat që endin ato janë
të bukur. Bisedova me punëtoret, i falënderova për pritjen e ngrohtë dhe i përgëzova për punimet artistike që
nxjerrin nga duart.

Sot pasdreke u takova me një grup kuadrosh dhe
ushtarësh të repartit ushtarak të qytetit. Me këtë rast
404
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fola për sukseset e arritura në zhvillimin ekonomik te
vendit, për disa probleme të situatës ndërkombëtare, si
dhe për domosdoshmërinë e forcimit të pandërprerë të
vigjilencës revolucionaret.
KORÇE, E MART2
9 MAJ 1961

Sot paradite vajta në repartin ushtarak të kufirit e
të Sigurimit. Bisedël e përzemërt me oficerët dhe kufitarët. Pasi i falënderova për pritjen shumë të ngrohtë
që më bënë, u fola për probleme të brendshme të vendit
dhe për gjendjen ndërkombëtare. Dashuri dhe besnikëri
e madhe për Partinë.
Vizitova kooperativën e bashkuar bujqësore të Pojanit. Kooperativë me perspektivë. Të gjithë kooperativistët punojnë shumë mirë dhe kanë arritur suksese.
Kanë filluar parcelimin e tokave, të cilat i vizitova.
Zhvillova një bisedë në kryesinë e kooperativës 2.
Vizitova kooperativën e bashkuar të Lumalasit. Kënaqësi e madhe. Edhe këtu u fola kooperativistëve 3. Vizitova furrën e fshatit që ishte me të vërtetë shumë e

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 21, f. 60.
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1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 21, f. 73.
2. Po aty, f. 84.
3. Po aty, f. 91.
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mirë. Bujqësinë e kanë të mbarë. Kanë ndërtuar edhe
hauze e rezervuarë për ujitjen e tokave.
Pasdreke në shtëpinë e kulturës të qytetit u takova
me kuadro të Partisë, të pushtetit dhe të ushtrisë të rrethit. Folat përpara tyre për problemet më të rëndësishme politike, ideologjike dhe ekonomike të vendit tonë,
për detyrat që dalin në realizimin e planit të tretë pesëvjeçar, me qëllim që, në radhë të parë, të përmirësohet
jeta e popullit, t'i plotësohen atij më mirë nevojat që
ka për ushqime, për banesa, për veshmbathje etj.; fola
gjithashtu për mobilizimin e gjithanshëm që vihet re
në masat punonjëse për të kaluar vështirësitë dhe për
të plotësuar detyrat e të tjera.
Theksova pastaj edhe vështirësitë që janë krijuar
kohët e fundit në lëvizjen komuniste ndërkombëtare si
pasojë e qëndrimeve revizioniste të udhëheqjeve të disa
vendeve socialiste, si dhe qëndrimin e drejtë që ka mbajtur gjatë gjithë këtyre kohëve Partia jonë.
Vendosmëri, qartësi, besnikëri dhe entuziazëm i
madh i të gjithëve. Pas bisedës u dha një shfaqje artistike e organizuar shumë mirë.

E MPAKURE
10 MAJ 1961

Në mëngjes u nisa me avion për në Tiranë, ku arrita pas një fluturimi prej 25 minutash.

Bisedë me shokun Hysni. Më vuri në dijeni për
gjendjen në përgjithësi. Çdo gjë shkon mirë.

Sot ra breshër. Ky na prish grurin, na pengon mbjeIljen e misrit dhe na prish lulet e ullinjve, që deri tash
janë jashtëzakonisht të mbarë.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 21, f. 99.
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E ENJTE
11 MAJ 1961

Ambasadori ynë në Moskë më informoi për situatën
politike në Bashkimin Sovjetik. Veçanërisht skandaloz
ishte fjalimi i Hrushovit në drekën e 1 Majit. Fjalimi i
tij ishte histerik, i shthurur, antimarksist, sulmues, antishqiptar, antikinez, kërcënues për vetë kuadrot sovjetikë. Të gjithë të pranishmit u skandalizuan. Kjo tregon
pozitat e dobëta të grupit të Nikita Hrushovit. Në popullin sovjetik ka pakënaqësi të madhe, si për çështjet
politike, ashtu dhe për gjendjen ekonomike.

410

E PREMTE
12 MAJ 1961

Pata një bisedë tjetër me ambasadorin tonë në Moskë. Ai raë foli përsëri për gjendjen e nderë në Moskë,
për vështirësitë ekonomike që ka atje, sidomos për artikujt ushqimorë. Ai më foli për servilizmin e ambasadorëve të vendeve të demokracisë popullore ndaj Hrushovit dhe njerëzve sovjetikë, dhe për qëndrimin e
ftohtë dhe si të frikshëm ndaj njerëzve të ambasadës
sonë. Pastaj më tregoi edhe një herë për pritjen e dhënë
me rastin e 1 Majit, ku Hrushovi foli lart nga 12 herë
si i marrë, si i çakërdisur. Në fund më për qëndrimin shumë të mirë dhe luftarak të njerëzve tanë që
mësojnë në Bashkimin Sovjetik.

411

E 11ËNIE
15 MAJ 1961

E DIEL
14 MAJ 1961

U takova me ambasadorin kinez, i cili më komunikoi bisedimet që Çu En Lai kishte pasur në datën
10 maj me ambasadorin sovjetik Çervonjenko dhe Ten
Hsiao Pini me këshilltarin e ambasadës sovjetike në
Pekin. Sovjetikët u kanë dorëzuar kinezëve kopjen e
notës që na dërguan neve, të nënshkruar nga Kosigini
lidhur me bazën detare të Vlorës.
Çu En Lai dhe Ten Hsiao Pini, tha ai, e kanë dënuar si gabim të rëndë dhe shqetësues vendimin sovjetik. Ata nuk e kanë aprovuar atë. Ten Hsiao Pini, duke
folur për përgjegjësinë e madhe që kanë Partia Komuniste e Bashkimit Sovjetik dhe Partia Komuniste e Kinës, ka thënë se, kur u vërtetuan gabimet me Korenë
më 1956, vetë Mao Ce Duni bëri autokritikë përpara
shokëve koreanë.
E falënderova ambasadorin kinez për informacionin.

Më njoftuan shokët se gjenerali sovjetik Andrejev,
në mënyrën më të poshtër, ofenduese dhe duke gërthitur, ka trilluar, ka shpifur e ka provokuar duke thënë
se gjoja anija jonë rojë në gjirin e Vlorës .<kishte ndaluar dhe i kishte kthyer topin anijes civile sovjetike
«Çiaturi» që ka ardhur për të tërhequr familjet e marinarëve sovjetikë». Provokatorit iu tregua vendi dhe
njëkohësisht iu bë një telegram i rreptë proteste mareshalit Grcçko, komandant i përgjithshëm i forcave të
Traktatit të Varshavës.
Sovjetikët po përgatitin kundër nesh provokacione
të poshtra. Duhet të jemi vazhdimisht vigjilentë dhe
gjakftohtë!

Filloi gjyqi kundër grupit tradhtar të Teme Sejkos,
agjentë në shërbim të grekëve, jugosllavëve dhe të amerikanëve për të rrëzuar pushtetin popullor në vendin
tonë.
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E MARTË

E MËRKURË

16 MAJ 1961

17 MAJ 1961

Atasheu ynë ushtarak në Moskë i dorëzoi gjeneral
Antonovit protestën e ministrit tonë të Mbrojtjes dhe
njëkohësisht i tha se ne do të tërheqim oficerët e marinës sonë që studiojnë në Bashkimin Sovjetik. Antonovi dy herë me radhë i tha shokut tonë: «Pse shpejtoheni, prisni dhe ca» etj. Këtë shprehje ia përsëriti edhe
gjeneral Gusevi. Atasheu ynë ushtarak i tha se kam
urdhër për këtë dhe do të veproj.

Sovjetikët lajmëruan se e shtynë ardhjen e delegacionit të tyre me Firjubinin në krye, për të marrë pjesë
në komisionin për çështjen e bazës detare. As datën se
kur do vijë dhe as arsyen pse e shtynë, nuk na i dhanë.
Sigurisht në këtë mes ka plane dhe intriga nga ana e
udhëheqjes sovjetike.

Sonte ambasada sovjetike në Tiranë njoftoi se nesër vjen nga Moska zëvendësministri i Jashtëm i Bashkimit Sovjetik, Firjubin me 10 veta si përfaqësues të
palës sovjetike për të marrë pjesë në komisionin që
kemi propozuar ne për çështjen e bazës së Vlorës, që
sovjetikët kanë vendosur ta likuidojnë. Të shohim me
çfarë predispozicionesh kanë për të ardhur. Besoj se
predispozicionet e tyre nuk janë të mira.
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E ENJTE

E PREMTE

18 MAJ 1961

19 MAJ 1961

Ambasada sovjetike në Tiranë lajmëroi se delegacioni i kryesuar nga Firjubini vjen sot.
Ajo dorëzoi, gjithashtu, përgjigjen për notën tonë
mbi çështjen e bazës detare të Vlorës. Me këtë notë,
ashtu si me të tjerat, sovjetikët përpiqen të na bëjnë ne
përgjegjës për heqjen e bazës etj. Por në fund, në të
lihet shtegu hapur (gjë që ata e bëjnë dhe për demagogji, që ta kenë si dokument zyrtar), për të dhënë të
kuptohet sikur mund ta pranojnë propozimin tonë dhe
të tërhiqen me njëfarë mënyre nga vendimi që u mor
prej tyre në mbledhjen e Traktatit të Varshavës në
Moskë.

►

Trockisto-fashistët e Moskës sot kaluan çdo kufi.
Oficerët e marinës sonë i kanë bllokuar nëpër kazerma,
nuk i lejojnë as të dalin jashtë, as të kthehen në atdhe.
Ata nuk lejuan atasheun tonë ushtarak të marrë kontakt
me ta dhe e «urdhëruan» të largohet nga Leningradi.
As qeveritë borgjeze s'e bëjnë një veprim të këtillë. Deri
këtu ka ardhur puna! Protestuam energjikisht. Pezulluam mbledhjen e komisionit shqiptaro-sovjetik për
çështjen e bazës detare të Vlorës, që u hap sot, në orën
11. Trockisto-fashistët e Moskës me siguri do të shkojnë
edhe më tej. Por edhe ne do t'u qëndrojmë si shkëmb
graniti, do t'i demaskojmë dhe do t'i mundim, se jemi
në të drejtë, se ndjekim rrugën marksiste-leniniste.

Delegacioni sovjetik erdhi. Në të janë edhe gjeneral
Antonovi, zëvendës i parë i shefit të Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë dhe Flotës Detare Sovjetike dhe
admirali Kasatanov, komandant i Flotës Detare të Detit
të Zi.
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F. SHTUN£
20 MAJ 1961

dhe ia përsëriti arsyet e pezuMmit. Firjubini tha se s'e
besonte të kishte ngjarë kështu etj., por dje pasdreke
Firjubini shkoi te Behari dhe i bëri një deklaratë, nga
ana e qeverisë sovjetike, se asnjë pengesë nuk do t'u
bëhet oficerëve tanë që të kthehen në atdhe.
Me një fjalë sovjetikët, përpara së drejtës sonë, u
sprapsën me turp. Ata po veprojnë si gangsterë.

Klika tradhtare e Kremlinit vazhdon provokacionet
e saj të poshtra. Kjo klikë dëboi si person të padëshirueshëm atasheun tonë ushtarak në Moskë, duke kërkuar të largohet nga Bashkimi Sovjetik brenda 24 orëve.
Sot do të protestojmë energjikisht dhe do të kërkojmë si kundërmasë largimin brenda 24 orëve të atasheut ushtarak sovjetik nga Shqipëria.
Në ç'greminë kërkojnë t'i çojnë kështu marrëdhëniet tona këta trockistë? Megjithatë ata do të dështojnë.
Ne i qëndrojmë besnikë miqësisë me popujt e Bashkimit Sovjetik. Në kohë të këqija njihen miqtë e mirë.
Qëndrimi ynë i palëkundur e parimor është një ndihmë
e madhe edhe për popujt e Bashkimit Sovjetik dhe në
këto momente këtë ndihmë atyre po ua japim vetëm
ne. Çdo gjë që të ngjasë, popujt sovjetikë nuk do ta harrojnë këtë ndihmë.
Dje Firjubini «me buzë në gaz» e me lajka, tek me
ambasadorin sovjetik, shkoi te Halim Budoja për ta
«falënderuar• për «kujdesin» e treguar për delegacionin
sovjetik etj. dhe më në fund i la të kuptojë se ata presin për të filluar bisedimet. Halimi e priti edhe ai mir&
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E DIEL
21 MAJ 1961

Ambasadorja gjermane dorëzoi përgjigjen e qeverisë së saj për letrën tonë mbi bazën e Vlorës. Me tërë
kuptimin e fjalës këta janë fashistë dhe provokatorë.

E FIEI«
22 MAJ 1961

Mbledhja e Byrosë Politike midis një numri problemesh mori në shqyrtim raportin «Mbi gjendjen e punimeve të ndërtimit dhe të montimit të hidrocentraleve
të Shkopetit dhe të Bistricës».
Sovjetikët me qëndrimet e tyre të ulëta, që po
acarojnë çdo ditë e më tepër, po na dëmtojnë ekonominë. Ata nuk po respektojnë kontratat që kemi vendosur bashkërisht. Edhe të tjerët që i pasojnë ata, kështu
po veprojnë me ne. Ky qëndrim i poshtër është një turp
i madh për ta, por ne s'kemi ç'bëjmë, situatat e vështira
që po kalojmë, duhet t'i kapërcejmë dhe kemi bindje
për këtë, sepse kemi të qartë vijën e drejtë të Partisë.
Ndaj edhe hidrocentralet me përpjekje të gjithanshme
e këmbëngulëse duhet t'i ndërtojmë. Në mbledhjen e
Byrosë diskutova për këtë problemi.
Shqyrtuam, gjithashtu, edhe një raport që paraqiste
Lidhja e Shkrimtarëve dhe e Artistëve.
Problemi që diskutuam 2, lidhur me artin e letërsinë, është shumë i rëndësishëm. Kulturës dhe arteve
1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 21, f. 116.
2. Po aty, f. 120.
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duhet t'u japim një impuls të veçantë, sidomos tani në
këto momente politike, kur propaganda e Partisë duhet
të jetë në një nivel mjaft të lartë. Kjo kërkon, ndër të
tjera, edhe sigurimin e kushteve materiale. Dhe në këtë
drejtim mendoj se Ministria e Arsimit duhet të ketë më
shumë iniciativë. Kjo, në bashkëpunim me Lidhjen e
Shkrimtarëve e të Artistëve dhe me komitetin ekzekutiv, të krijojë mundësi për plotësimin e nevojave të krijuesve tanë të artit e të kulturës.

Bullgarët dorëzuan edhe ata përgjigjen e tyre të poshtër në lidhje me bazën detare të Vlorës. Do të vijë koha që t'i lëpijnë ato çka thonë tani kundër nesh.

U bë mbledhja e komisionit sovjeto-shqiptar për
bazën detare të Vlorës. Secila palë parashtroi pikëpamjet e veta. Mbledhja vazhdon nesër.

Sovjetikët, pas skandalit që bënë në Leningrad, e
lejuan largimin e oficerëve të marinës sonë. S'ka lumë
që «t'ua lajë» këtë poshtërsi.

Ambasadori kinez na dorëzoi kopjen e letrës që Komiteti Qendror i Partisë Komuniste të Kinës i ka bërë
Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Bashkimit
Sovjetik në ]idhje me bazën tonë detare dhe mbi qëndrimet e sovjetikëve ndaj nesh. Letra mbron pikëpamjet
tona dhe është një shuplakë për grupin e Hrushovit.

Çekët po tregojnë fytyrën e tyre të vërtetë të poshtër, duke vazhduar provokacionet.
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Leningradi. Oficerët u pritën në aerodrom me lule nga
shokët e tyre oficerë dhe nga skënderbegasit.

E MARTE

Atasheu ushtarak sovjetik, Rura, u largua sot nga
Tirana i dëbuar nga ne, si kundërmasë e dëbimit të atasheut tonë nga Bashkimi Sovjetik.

23 MAJ 1961

Në mbledhjen e Sekretariatit diskutuam mbi punën
me kuadrin në rrethet Vlorë, Lushnjë e Durrës.
U tërhoqa vëmendjen shokëve të këtyre rretheve që
të bëjnë kujdes jashtëzakonisht të madh për çështjen e
kuadrit, të eliminojnë të metat dhe të kenë kurdoherë
parasysh udhëzimet e dërguara nga Komiteti Qendror.
Përveç të tjerave, u diskutua edhe për problemet e
stinës në bujqësi në këto rrethe.
Vazhdon mbledhja e komisionit shqiptaro-sovjetik
për bazën e Vlorës. Të dyja palët qëndrojnë në pozitat
e veta. Sovjetikët ndjekin avazin e tyre duke na sulmuar. Ne qëndrojmë fort në pozitat tona. Sovjetikët i
thirrën për drekë tanët. Muhabeti u bë për kohën, për
malet, për pyjet dhe për kopshtet.
Mbledhja do të vazhdojë nesër. Ne do të mbajmë
një fjalim tjetër, të matur si kurdoherë, por të prerë
dhe definitiv.
Grupi i parë i oficerëve tanë të marinës erdhi nga
424
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E ENJTE
25 MAJ 1961

E MËRRIJR£
24 MAJ 1961

Në mbledhjen e sotme të komisionit, pas fjalimit nga
pala jonë, sovjetikët u tërhoqën. Ata pranuan pikëpamjen tonë dhe do të largohen pasnesër më 26 maj, në
orën 8, rigte~
/d
l ' e ** deteseL
zën detare «Kotelnikov». Oficerët e delegacionit sovjetik paraqiteshin më të çelur. Tanët i kishin për drekë,
e cila shkoi mirë, u fol edhe për politikë. Tanët ishin
superiorë, ata në tërheqje.

Oficerët tanë që ishin në Bashkimin Sovjetik dhe që
u kthyen, kanë mbajtur qëndrim të_____
mrekullueshëm,
pa___~
triotizëm i flaktë nga _______
an—a-e tyre lanë nam n. _e__..,ejlin- l
grad. Leningradi i mori vesh poshtërsitë që bëri komanda
sovjetike. Kjo ka shumë rëndësi.
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Delegacioni sovjetik në komisionin për çështjen e
bazës së Vlorës vazhdoi përsëri dredhitë. Sot Firjubinka
tha se «nuk kam udhëzime nga qeveria» që të tërheqin pikërisht atë pjesë të marinarëve sovjetikë të katër
nëndetëseve që do të mbeten në bazë dhe që janë ditë
e natë në kontakt me marinarët tanë, e që mbi gjoja
grindjet e tyre kanë ngritur «padinë». Për të kjo «është
çështje tjetër», ndërsa për ne ajo është «gozhda e Nastradinit» për provokacione të reja. Nga ana tjetër, marinarët sovjetikë po tërheqin plaçkat e tyre nga këto
nëndetëse dhe bëhen gati të largohen. Besoj se ky është
fisheku i fundit i presionit dhe i provokacionit në bazë,
-është si me thënë «saluti» i poshtërsisë.
Ndërkohë anijet bëhen gati të largohen nesër në
.mëngjes.
,
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E PRE1HTE
26 MAJ 1961

Të tetë nëndetëset dhe baza «Kotelnikov» u lat:guan
nga Vlora në orën 8 të mëngjesit të sotëm. Datë e turpshme për qeverinë sovjetike që i solli gjërat deri këtu.
Ky ka qenë fund e krye një veprim i poshtër i kurdisur
kundër Shqipërisë. Por s'ka gjë! Ne do t'i kapërcejmë
këto vështirësi. Drejtësia e qëndrimeve tona nuk dc>
të fshihet për shumë kohë nga këta revizionistë të poshtër.
Ata lanë prapa «gozhdën e Nastradinit». Ne kërkuam me notë që t'i tërheqin të gjithë marinarët sovjetikë nga gjiri i Vlorës. Kërkuam me dy letra, njëra pas
tjetrës, të mblidhet komisioni i përbashkët. Ata pranuan
në parim, por as që shpejtohen të caktojnë orën dhe
ditën.
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E SHTUNË
27 MAJ 1961

Ambasadori sovjetik vajti prapë sot në Ministrinë e
Punëve të Jashtme «për të protestuar» për dëbimin e
atasheut ushtarak sovjetik, kolonelit Rura dhe për të
thënë se marinarët tanë «nuk janë mbyllur në kazerma
në Bashkimin Sovjetik» etj. Ç'hipokrizi! Ç'rrena! Oficerët e marinës sonë, që u kthyen në atdhe, treguan një
nga një poshtërsitë që u kanë bërë autoritetet sovjetike
në Leningrad. Marinarët tanë shpallën edhe grevën_
urisë për 24 orë. Veprimet e ndyra të këtyre revizionistëve nuk i lan as ujët e detit.

Admirali Kasatanov vete e vjen nga Tirana në Vlorë. Të shohim ç'poshtërsi kurdisin! Komisioni akoma
s'po mblidhet dhe sovjetikët s'po caktojnë as ditën, as
orën.
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F. DIEI.
28 MAJ 1961

Firjubini shkoi në Ministrinë e Punëve të Jashtme
dhe njoftoi se delegacioni sovjetik po largohet sot. Tanët
e bënë përgjegjës që largohet pa mbaruar punë dhe pa
tërhequr marinarët sovjetikë që kanë ngelur në Vlorë.
Ai u largua me avion.
Ndërsa u bënë këto përçapje, në bazë sovjetikët po
ngarkojnë plaçkurinat. E tmerrshme! Çështja ka arritur
derisa të tërheqin edhe bidonët bosh të karburantit, edhe
50 kilogramë sapun. Siç po duket, marinarët sovjetikë,
që kanë mbetur, do t'i largojnë me vaporët e mallrave
që janë këtu. Ata kanë .përgatitur valixhet dhe janë
krejt të demoralizuar. Në mes tyre mbretëron anarkia,
konfuzioni, po grabitin njëri-tjetrin. Me të vërtetë është
për të qarë!
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E 11£1■1£
29 MAJ 1961

Gjeneral Andrejevi, ky kryeprovokator, i kërkoi takim ministrit tonë të Mbrojtjes dhe me shpifje jashtëzakonisht të ulëta protestoi sikur gjoja marinarët tanë i
kanë kontrolluar xhepat një marinari sovjetik etj. Po
përgatitin «pasaportën e ikjes-, duke kurdisur «fakte› ,
segjoatmrinëvsjekhtbrpamundur. Mirëpo sot në mëngjes një automobil sovjetik
shtypi një marinarin tonë, i cili ndodhet në gjendje të
rëndë në spital. Provokatorët janë në alarm dhe shumë
të shqetësuar. Ky është rezultati i referateve urrejtëse
politike që gjeneralët dhe admiralët sovjetikë po u mbajnë prej kaq kohësh marinarëve sovjetikë kundër vendit
dhe ushtrisë sonë. Do të bëhet protestë e rreptë nga ana
jonë.
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E PREMTE
2 QERSHOR 1961*

E MARTr
30 MAJ 1901

Dje filloi seminari me sekretarët e parë të komiteteve të Partisë të rretheve dhe me disa kuadro kryesorë
të aparatit të Komitetit Qendror të Partisë. Sot fola për
disa ngjarje të kohësl që kanë të bëjnë me mbledhjen e
fundit të Traktatit të Varshavës. Megjithëse në rendin
e ditës të kësaj mbledhjeje ishte mbajtja e një raporti
mbi gjendjen moralo-politike të forcave të armatosura
të shteteve anëtare të Traktatit të Varshavës dhe armatimi i tyre, mbledhja mori një drejtim tjetër. Udhëheqësit e vendeve pjesëtare të këtij traktati, nën presionin
e Hrushovit dhe të grupit të tij, mbajtën qëndrim armiqësor ndaj Partisë dhe vendit tonë. Sulmet e tyre kishin
lidhje me letrën e mareshalit Greçko, i cili kërkonte që
ne të linim plotësisht në duart e sovjetikëve bazën e
Vlorës dhe mjetet luftarake që ndodhen aty.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 21, f. 130.
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Shkova në aktivin e Partisë të forcave të kufirit.
I përshëndeta shokët e kufirit në emër të Komitetit Qendror të Partisë e të Qeverisë dhe i urova për punën e
madhe patriotike që kryejnë ditë e natë në ruajtje të
kufijve të shtrenjtë të atdheut tonë. Armiqtë, u theksova të pranishmëve, përpiqen të cenojnë në radhë të parë
kufijtë e atdheut, prandaj këta duhen mbrojtur me vigj ilencën më të madhe, ashtu sikurse i mbroni ju, shokë,
duke kryer si duhet detyrën e shenjtë që ju kanë ngarkuar Partia, Qeveria dhe populli.
U fola pjesëmarrësve në këtë aktiv për përparimet
ekonomike të vendit tonë dhe për ngjarjet e kohëve të
fundit në gjirin e lëvizjes komuniste e punëtore ndërkombëtare të shkaktuara nga veprimtaria tradhtare e grupit revizionist të Hrushovit, për luftën parimore që ka
bërë Partia jonë, për gjendjen e marrëdhënieve të vendit tonë me Bashkimin Sovjetik dhe me vendet e tjera
të kampit, për vështirësitë që na kanë krijuar e na krijojnë këto vende, për përpjekjet që bëjnë ato për të na
izoluar dhe për luftën që ne jemi të detyruar të zhvillojmë kundër tyre etji.
1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 21, f. 161.
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Aktivi ishte në nivel shumë të lartë, kuadrot që
merrnin pjesë atje ishin të mrekullueshëm. Fjalimi që
mbajta u dëgjua me shumë vëmendje. Aprovim unanim
i vijës së Partisë.

Hrushovi u nis për në Vjenël. Rrugës ai ndaloi në
Çekosllovaki, ku u prit nga «miku i madh» i Bashkimit
Sovjetik, Novotni. Informohemi se, incognito, në Bratislavë ndodheshin edhe Dezhi, Zhivkoja dhe Kadari.
Për çorbën që do të gatuajë në Vjenë, Hrushovi as
që denjon të na vërë në dijeni. Ca më mirë! Revizionistët le ta mbajnë vetë përgjegjësinë!
Krerët revizionistë të kampit kanë shumë shpresa
nga ky takim. Zaten ata rrojnë me mëshirën e ndonjë
lëshimi nga Kenedi, kurse ky u kërkon këtyre t'i bëjnë
lëshime më shumë. Dhe krerët revizionistë do të bëjnë
të tilla akoma më tepër. Ata do të demaskohen patjetër
për tradhtitë e tyre.

E SHTUNE

3 QERSHOR 1961

Këshilltari sovjetik dorëzoi një notë të gjatë në Ministrinë tonë të Punëve të Jashtme, plot me trillime e
shpifje kundër nesh, në lidhje me tërheqjen e bazës detare të Vlorës. Aty thuhet se do të tërhiqen të gjithë
marinarët sovjetikë që kanë mbetur akoma në bazë.
Thuhet, gjithashtu, se ne gjoja kemi pushtuar të katër
nëndetëset dhe bazën «Tomori». Ua hodhëm poshtë të
gjitha këto trillime dhe notën ua mbajtëm, sido që ata
praktikojnë të kundërtën, dhe do t'u përgjigjemi. Sidoqoftë, spastrimi i Vlorës në këto situata është një fitore
për ne sepse kishim të bënim me grupin e egër revizionist titist të Hrushovit.

Hrushovi në Vjenë po bisedon me Kenedin. Asgjë
s'do të dalë. Piqet dhe puqet imperialisti me revizionistin.
1. Më 3-4 qershor 1981 në Vjenë u bë takimi midis N. Hrushovit dhe Xh. Kenedit për të diskutuar rreth marrëdhënieve
sovjeto-amerikane si dhe rreth çështjeve të ndalimit të provave
bërthamore, të çarmatimit dhe të çështjes gjermane.
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E DIEL
4 QERSHOR 1961

E HIEN£
5 QERSHOR 1961

Më vunë në dijeni se të gjithë marinarët sovjetikë
u imbarkuan në anije dhe sonte natën largohen nga
Vlora. U spastruan kështu edhe këta të fundit dhe u bë
shumë mirë. Poshtërsi dhe barbarizma kanë bërë në bazë
sovjetikët këto ditët e fundit. Oficerët që i komandojnë
s'janë veçse lumpensovjetikë.

Lexova një material të paraqitur nga Komiteti
Partisë i Qytetit të Tiranës për gjendjen e veprimtarisë
së organeve lokale të pushtetit e të administratës në
Tiranë.
1) Vërejtjet dhe propozimet që bëhen në raportin
e shokut Rrapo për këshillat e lagjeve, mendoj se janë
të drejta dhe duhen pranuar. Edhe unë tani për tani
s'jam për rajone (sido që në ndonjë lagje të kryeqytetit,

Komunikata sovjeto-amerikane që u dha pas takimit Hrushov-Kenedi në Vjenë është kashtë, një fiasko
e madhe.

shumë e populluar, ku janë grumbulluar shumë dyqane,
ku ka një jetë ekonomike dhe urbanistike të madhe,
mund të krijojmë, fundi, një rajon, dhe kështu lehtësojmë punën e komitetit ekzekutiv të qytetit). Por këshillat
e lagjeve duhet t'i bëjmë efektivë, t'i gjallërojmë «rreth
një strumbullari» pushteti efektiv. Kjo ka rëndësi.
2) Në këtë shikim, këshilli i lagjes duhet të dijë buxhetin e lagjes së vet për investimet komunale, për
ndërtimet nacionale, të dijë dhe të ketë nën kontroll
(përveç kontrollit dhe drejtimit nga ana e komitetit ekzekutiv të qytetit), fshirësit e rrugëve publike, mirëmbajtjen e pasurisë së shtetit etj.
Ne mund të centralizojmë lutjet e popullit. (Mund
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t'i lënë kompetenca, për disa lutje, të vendosin në instancë të parë, të tjerat t'ia kalojnë komitetit ekzekutiv të qytetit), por fjalën e kanë kompetentët në këtë
drejtim. Le ta shqyrtojmë me hollësi lidhur edhe me
praktikën e punës.
3) Sa të jetë e mundur në këshillat e lagjeve të caktojmë njerëz të mirë, të besuar politikisht, të ndershëm
dhe organizatorë.
T'i mësojmë këta të drejtojnë dhe jo të merren me
kartëra dhe me «plane».
T'i specializojmë sidomos në drejtimet kryesore, se
kështu do t'i zgjidhin lehtë dhe shpejt gjërat e vogla,
ku nuk duhet neglizhuar. T'i mësojmë që, kur duhet dhe
për ato gjëra që duhen, të koordinojnë veprimet me
ndërmarrjet nacionale të kryeqytetit, me ministritë dhe
me ndonjë ent tjetër që i lidh puna.
Thirrjeve të shpeshta dhe pa vend nga ana e ministrive, e ndërmarrjeve dhe e kuadrove të komitetit ekzekutiv nuk duhet t'u përgjigjen, se atëherë nuk do të
dinë kujt t'i kushtojnë kohë më parë, do të humbasin
iniciativën, do të harrojnë kompetencat e tyre dhe personalitetin e funksionit që ata kryejnë.
Shokët e Qeverisë duhet ta studiojnë këtë problem,
mundet edhe në kryesi, të bëjnë edhe ata konkluzionet
e tyre.
Kryetarët e këtyre këshillave të jenë ndihmës të
çmueshëm të kryetarit dhe të zëvendëskryetarëve të komitetit ekzekutiv të qytetit dhe të mos lihen pas dore.

shtin, apartamentin e tij dhe të trokasë ca më pak në
derën e këshillit të lagjes, kurse për të shkuar në komitetin ekzekutiv të qytetit të shkojë shumë rrallë.
Ta lehtësojmë komitetin ekzekutiv të qytetit nga
punët e vogla dhe ta mësojmë të zgjidhë problemet e
mëdha. Çështja s'është për dy a tre kuadro, çështja është
te problemi i tërë i madh që duhet kapur e zgjidhur.
Për të gjitha këto probleme i shkrova me hollësi
shokut Rita.
4) Për sa u përket kompetencave dhe hollësive të
tjera në këtë drejtim, nuk dhashë ndonjë mendim, për
çdo gjë do të konkludojmë.
I theksova shokut Rita se shokët e drejtorive të aparatit të KQ e kanë marrë lehtë këtë studim dhe këto
propozime të Komitetit të Partisë për Qytetin e Tiranës.

Ta mësojmë popullin të vejë të zgjidhë punët korente të tij në këta këshilla të lagjeve dhe ta edukojmë
kështu popullin të vetadministrojë më mirë rrugën, kop438
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E DIARTE
6 QERSHOR 1961•

Kcnedi bëri sonte në mesnatë deklaratën për bisedimet që zhvilloi me Hrushovin në Vjenë. Mbledhja e tyre
ka qcnë një fiasko. Për asgjë nuk u morën vesh. Edhe
çështja e Laosit, që përbën gjoja një nga çështjet për të
cilat «ranë dakord>, s'do të dalë gjë. Me siguri amerikanët do t'i prishin punët. Mbledhja e Vjenës nuk kishte
qëllim tjetër veç propagandës së bujshme që u duhet të
dyve, edhe Kenedit, edhe Hrushovit, për të bërë tym e
për të fshehur të palarat e tyre.

440

E MP,RKURE
QERSHOR 1961

Vazhdojnë provokacionet e sovjetikëve kundër nesh.
Ata kërkuan largimin nga shkollat e tyre të sigurimit
të disa oficerëve tanë, pse gjoja këta merren me politikë
dhe, sipas tyre, «oficerët s'duhet të merren me politik&!
Këto janë pretekste për të dëbuar studentët tanë, pse
u shpjegojnë të tjerëve atë të vërtetë që udhëheqja sovjetike ua fsheh. Ne po i tërheqim të gjithë studentët
e akademive: të sigurimit, të kufirit dhe të policisë. Sovjetikët po bëjnë punë individuale që të mbajnë atje
ndonjë, por po hanë grushte fytyrës nga studentët tanë
patriotë të flaktë.
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E MERKURE

E ENJTE

14 QERSHOR 1961

8 QERSHOR 1961

Ambasadori sovjetik në Tiranë vazhdon protestat
skandaloze se specialistët që kanë mbetur në Durrës (ata
kanë lënë punën, se kanë marrë urdhër të shkojnë),
gjoja ne i kemi lënë në hotele, se gjoja njerëzve të ambasadës së tyre ua vonojmë takimet kur kërkojnë etj.,
etj. Harron ai se ambasadorit tonë në Moskë në Komitetin Qendror të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetilc
ia mbyllën derën dhe i thanë se vetëm në Ministrinë e
Jashtme mund të marrë takime.
Këta janë armiq, provokatorë.

Në Gjenevë amerikanët, anglezët e të tjerë e prishën pazarin për çështjen e Laosit dhe Gromikoja u nis
me shpejtësi nga Moska për ta rregulluar këtë pazar të
prishur.

Sot paradite shkova për një vizitë në Ndroq, për t'u
njohur nga afër me punën dhe jetën e kooperativistëve
të këtij lokaliteti. Vizitova Fabrikën e re të Vajit. U takova me kooperativistë e me kuadro drejtues të Ndroqit
e të Pezës. U takova, gjithashtu, me kooperativistët e
kooperativës bujqësore të zmadhuar «Rruga e Leninit»
të Vaqarrit.
Pasdreke vizitova lokalitetin e Petreles dhe kooperativën e bashkuar të Bërzhitë-Dobreshit.
Kuadrot e pushtetit dhe të Partisë të këtyre kooperativave më informuan për gjendjen e punëve dhe për
sukseset e arritura si dhe për realizimin e detyrave që
kanë përpara. Në Ndroqi, në Petrelë 2, në qendrën e kooperativës «Rruga e Leninit» 3 dhe në Bërzhitë-Dobresh r
u shpreha të pranishmëve gëzimin që takohem me ta, i
përshëndeta dhe i urova për sukseset që kanë arritur, u
fola për detyrat që u dalin, si dhe për luftën e Partisë
.

1.
2.
3.
4.
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Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 21, f. 194.
Po aty, f. 212.
Po aty, f. 227.
Po aty, f. 233.
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sonë kundër revizionizmit e për gjendjen e vështirë që
është krijuar në gjirin e lëvizjes komuniste e punëtore
ndërkombëtare si pasojë e veprimtarisë tradhtare të revizionistëve modernë.
Shumë entuziazëm dhe besim në popull. Me bujqësinë janë mirë.
E ENJTE
15 QERSHOR 1961

Sot vizitova lokalitetin e Zall-Herrit. Fola në mitingun e organizuar me popullini. Shumë entuziazëm
kishte.
Këtej janë hapur toka të reja, është bërë rruga e re
dhe janë ndërtuar shtëpi të reja. Populli duket i kënaqur.
Drekën e hëngrëm në ndërmarrjen bujqësore ku biseduam me kuadrot drejtues të saj. Pastaj pushuam në
shtëpinë e një oficeri të aviacionit.

Në orën 17°° aviatorët e repartit të Rinasit bënë një
demonstrim të mrekullueshëm; midis gjithë të tjerëve
dallohej piloti Lulo. U fola aviatorëve 2.
Pastaj, prej andej shkova vizitova Prezën, ku u bë
një miting i madh me kooperativistë të lokalitetit të
Vorës dhe të Prezës, në të cilin fola unë 3. Entuziazëm
1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 21, f. 241.
2. Po aty, f. 256.
3. Po aty, f. 265.
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dhe besim të madh ka ky popull te Partia dhe në të
ardhmen.
Në mitingjet që u organizuan në këto zona që vizitova, përveç problemeve të zhvillimit e të përparimit të
vendit tonë, fola edhe për çështje aktuale të lëvizjes komuniste e punëtore ndërkombëtare dhe për luftën e
Partisë sonë kundër revizionizmit.

E HENE
19 QERSHOR 1961

Mbledhja e Sekretariatit shq.yrtoi ndër të tjera raportin: «Mbi gjendjen e kuadrit në sektorët e bujqësitsë
dhe të grumbullimit»i.
Duhet bërë një shpërndarje më e drejtë e kuadrove
në bazë të nevojave dhe zhvillimit që marrin bujqësia
dhe blegtoria. Kuadrot të lidhen ngushtë me jetën, me
problemet e prodhimit. Nevojiten shumë kuadro të lartë
e të mesëm në kooperativat bujqësore, megjithëse ky
sektor ka mjaft përparime. Kujdes i veçantë t'u kushtohet shkollave bujqësore, ku, në radhë të parë, të shkojnë të rinj fshatarë.
Diskutuam, gjithashtu, për zgjerimin e iniciativave
për shfrytëzimin e traktorëve e të pjesëve të këmbimit,
për çrrënjosjen e shfaqjeve të huaja në tregti e në sektorët e tjerë të shërbimit.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 21, f. 281.
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E MARTE
20 QERSHOR 1961

Ministri këshilltar sovjetik pranë ambasadës sovjetike këtu kërkoi takim me mua. Atë e priti drejtori i
Drejtorisë së Jashtme të Komitetit Qendror, Pirro Bita,
të cilin, si kofini pas së vjeli, e njoftoi mbi bisedimet e
Vjenës. Kjo qe vetëm sa për të shkuar radhën e për
ta pasur si argument, së pari, se nuk e prita unë dhe,
së dyti, se gjoja na vunë në dijeni. Por të gjitha çfarë
tha ai, ishin vetëm një shkurtim i keq i atyre që •<Pravda» ka thënë me kohë rreth këtyre bisedimeve.

E MERKURE
21 QERSHOR 1961

Sot bisedova me shokun Tahir Minxhozi, që mbaroi
Shkollën e Lartë të Partisë në Bashkimin Sovjetik. Më
tregoi për gjendjen kaotike idcologjike dhe për gjendjen
e dobët ekonomike në Moskë.
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F. SHTUNË
24 QERSHOR 1961

E PREMTF
23 QERSHOR 1981

Mbledhja e Byrosë Politike diskutoi rreth raportit
«Mbi masat që duhen marrë për forcimin e mëtejsiiëm
të regjimit të kursimit-, që do t'i paraqitet Plenumit të
Komitetit Qendror të premten e ardhshme. Është bërë
një punë shumë e madhe për të kursyer akoma më shumë se deri tani, afër 1 miliard e gjysmë lekë mbi detyrën e planifikuar.
Në mes të tjerave diskutuam edhe për punën e Partisë me masat e grave në fshat. Në këtë drejtim kemi
suksese, por këto do të jenë akoma më të mëdha. në
rast se burrat nuk sjellin pengesa për emancipimin e
plotë të gruns 1 .

Diskutuam dhe vendosëm t'u dërgojmë një letër
organizatave të Partisë në lidhje me situatën e krijuar
kohët e fundit.

Janosh Kadari, në emër të Komitetit Qendror të
Partisë Socialiste Punëtore të Hungarisë, na dërgoi një
letër provokuese e të turpshme për të dhe për Komitetin Qendror të kësaj partie. Përveç akuzave të poshtra që na bën se gjoja ne jemi antisovjetikë, se nuk
jemi internacionalistë etj., duke dashur të fshehë frikën
dhe presionet që i bëhen, poshtërsia më e madhe qëndron në atë që ai mbron haptazi komplotistët dhe agjentët e imperializmit, Teme Sejkon e grupin e tij. Kështu
vetë ai nënshkruan aktakuzën e vet për bashkëpunimin
me tradhtarët e popullit tonë kundër Shqipërisë, për
copëtimin e saj dhe për rrëzimin e pushtetit popullor.
Kjo letër është një dokument me rëndësi kundër vetë
atyre.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll 21, f. 287.
.
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E MARTE
27 QERSHOR 1961

Sovjetikët vazhdojnë veprimet skandaloze kundër
ekuipazheve të anijeve tona ushtarake që ndodhen në
Sebastopol. Ata nuk lejojnë përfaqësuesin e marinës
shqiptare, Avdi Matin dhe një përfaqësues tjetër të ushtrisë sonë të shkojnë në këtë qytet për të marrë ekuipazhet nga dy gjuajtësit tanë, që po na i mbajnë me anë
të forcës.
Sovjetikët i kanë rrethuar anijet dhe marinarët tanë
që ndodhen në to me marinarë sovjetikë të armatosur,
janë përpjekur të hyjnë me forcë në anijet, por janë
sprapsur nga njerëzit tanë. Morali i marinarëve tanë
është shumë i lartë. Ata nuk lëvizin dhe nuk tremben
nga asnjë presion, shantazh dhe kërcënim.
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E MËRKURË
28 QERSHOR 1961

Sivjet bujqësia po na shkon mirë. Kudo, në tërë
vendin po zien puna për korrjen e grurit. Ka një mobilizim të madh. Shumë rrethe kanë realizuar dhe tejkaluar detyrat në hamulloret me misër. Me prodhimin e
grurit do të dalim mirë. Duhet të arrijmë rendimentet
e planifikuara. Misri do të bëhet det. Edhe frutat, zarzavatet dhe ullinjtë janë shumë mirë. Pambuku dhe panxhari paraqiten mirë.
Populli është i kënaqur dhe kjo ka rëndësi shumë
të madhe. Po eksportojmë fruta e zarzavate të freskëta
në plot vende, deri edhe domate në Itali.
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E EN.ITE

E PREMTE

29 QERSHOR 1961

30 QE.RSHOR 1961

Edhe industria po na ecën shumë mirë. Kudo janë
realizuar planet gjashtëmujore. Mobilizim total dhe vullnet i papërshkrueshëm në klasën punëtore.
Këto janë grushte për armiqtë e Partisë dhe të popullit tonë. Këto suksese i detyrohen vijës së drejtë të
Partisë dhe lidhjeve të saj të ngushta me popullin.
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Filloi punimet Plenumi i Komitetit Qendror që mori në shqyrtim problemin e kursimeve. Raportin e Byrosë Politike e mbajti shoku Haki Toska, pastaj nisën
diskutimet, që ishin shumë të mira. Diskutuan 22 shokë.
Plenumi ishte i zgjeruar, mbasi në të merrnin pjesë edhe
mjaft shokë të ftuar. Para se të shqyrtohej në Plenum
problemi i kursimeve, u diskutua në bazë, ku kishin vajtur ekipe nga Komiteti Qendror dhe nga Qeveria. Shokët që bënin pjesë në këto ekipe e studivan problemin
dhe morën masa në vend. Vetëm për këtë vit u kursyen
1 miliard e 500 milionë lekë mbi detyrën e planifikuar.
Plenumi vazhdon punimet.

•55

është 40-vjetori i themelimit të Partisë Komuniste të
Kinës dhe për arsye se edhe Çu En Lai kishte asistuar
në ndeshjen e zhvilluar në Pekin kur qenë futbollistët
tanë atje.

E SIITUNE
1 KORRIK 1961

Gjatë gjithë paradites në Plenum u diskutua rreth
problemit të kursimit. Në fund të kësaj seance bëra konkluzionett.
Pasdreke, në seancën e dytë, e informova 2 Plenumin e Komitetit Qendror për gjendjen ndërkombëtare
dhe për marrëdhëniet e Partisë sonë me Partinë Komuniste të Bashkimit Sovjetik dhe me partitë komuniste e
punëtore të vendeve socialiste të Evropës. Komiteti Qendror dëgjoi dhe aprovoi veprimtarinë e Byrosë Politike
për këtë problem dhe pranoi njëzëri projektletrën për
Komitetin Qendror dhe për Qeverinë e Bashkimit Sovjetik. Kjo letër do t'u dërgohet për dijeni komiteteve
qendrore të partive dhe qeverive të të gjitha vendeve
socialiste.
Plenumi i Komitetit Qendror vazhdoi punimet deri
në orën 24, sepse pasdreke, prej orës 17 deri në orën
19, shokët e tjerë duhej të asistonin në ndeshjen e futbollit Shqipëri—Kinë, kuptohet, për arsye politike, se

■

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 21, f. 295.
2. Po aty, f. 324.
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E MERKURE
5 KORRIK 1961

Disa teza që do të më shërbejnë për fjalën në mbledhjen me shkrimtarët dhe artistët.
1) Ndjekja dhe kujdesi i veçantë i Partisë për zhviIlimin e kulturës në përgjithësi dhe në veçanti ndihma
e dhënë shkrimtarëve dhe artistëve.
2) Vendimi i fundit i Komitetit Qendror të Partisë
është marrë për këtë qëllim dhe ky vendim, siç na kanë
raportuar dhe siç kam lexuar dhe në shtyp, është pritur mirë nga ju dhe ju jeni shprehur dakord me të. Kjo
është një gjë e mirë dhe tregon lidhjet e ngushta tuajat
me vijën e Partisë në përgjithësi dhe në çështjen e letërsisë dhe të arteve në veçanti.
3) Ç'mendim ka Partia dhe udhëheqja e saj për
zhvillimin e letërsisë dhe të arteve në vendin tonë gjatë
këtyre 17 vjetëve të çlirimit?
a) Zhvillim shumë i mirë në të gjitha fushat.
b) Zhvillimi ka ndjekur një vijë të drejtë, vijën e
Partisë dhe të popullit.
c) Zhvillimi ka ndjekur në përgjithësi hovin e madh
të ndërtimit të socializmit dhe edukimin e njeriut të ri,
pra ka shërbyer dhe ka ndikuar drejtpërdrejt në këto
458

transformime të mëdha ekonomike dhe moralo-politike.
ç) ZhvilIimi i letërsisë dhe i arteve te ne ka karakter masiv dhe popullor, thellësisht demokratik. Pra, këtu
duhet të gjejmë arsyen që letërsia dhe artet tona nuk
kanë rënë në llumin borgjez e dekadent dhe u kanë
shpëtuar devijimeve. Ato janë zhvilluar në rrugë të
shëndoshë.
d) Zhvillimi mund të jetë në rrugë të drejtë, pavarësisht se të gjitha veprat mund të mos jenë të një stili
të përsosur, pa gabime dhe të meta.
Kjo është një tjetër çështje. Ky perfeksionim do të
vijë me kohë, me përpjekje, me rritjen e pjekurisë së
shkrimtarit dhe të artistit etj.
dh) Këtë të vërtetë na e tregon vetë zhvillimi i gjithanshëm i Shqipërisë. Shkrimtarët, artistët, mjeshtrit në
industri, në ndërtim, në bujqësi etj.
4) Përse ka ngjarë një zhvillim i tillë i vrullshëm
dhe në vijë të drejtë në vendin tonë? A është kjo një
gjë e rastit?
Jo. Kjo i dedikohet vitalitetit të madh të popullit
tonë dhe ky duhet të konsiderohet i tillë edhe për arsyen
se populli ynë është një popull i vogël.
a) Shumë popuj të mëdhenj dhe qytetërime të lashta janë zhdukur. Populli ynë ka rezistuar dhe jo rastësisht.
b) A ka qenë populli ynë një popull pa kulturë?
Jo.
c) A ka kontribuar populli ynë në kulturën botërore? Po.
Zbulimet arkeologjike.
ç) Zhvillimi i Shqipërisë që nga shekujt e lashtë.
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Lufta patriotike, karakteristikat ilire, kontributi në letërsi, kontributi karakteristik në artin bizantin, në atë
romak dhe grek.
d) Nuk mund të kuptohet që një popull, i cili lufton në shekuj me kaq këmbëngulje dhe me heroizëm
për të qenë i lirë, të mos ketë manifestuar ndjenjat e
tij, shijet e tij artistike, botëkuptimin e vet, kur ai ka
luftuar për ekzistencën, për gjuhën, për zakonet e tij.
— Arkitekt Sinani;
— Arkitekt Gega;
— Aleksandër Moisiu etj.
Si mund të shpjegohet që në këtë thesar kulture.
letrar dhe artistik, në epoka të ndryshme të gjejmë fare
pak, ose aspak vlera joprogresiste nga njerëzit e kulturës, të letërsisë së popullit tonë, kurse në kulturën, letërsinë dhe artin e popujve të tjerë, ne do të gjejmë një
gërshetim dhe një luftë të vazhdueshme të asaj që është
përparimtare dhe asaj reaksionare, do të gjejmë të theksuara influencën retrograde dhe obskurantiste të theksuar të kishës dhe të prapanizmit mesjetar.
Literatura, arti dhe kultura e popullit tonë nuk
kanë pasur në çdo kohë atë zhvillim që kanë pasur popuj të tjerë, por ne shohim që njerëzit e shquar të popullit tonë në shekuj deri në kohët tona (me përjashtim
të disa njerëzve të paktë, të kohës së pushtimit fashist,
të cilët me shkrimet e tyre u hodhën në shportën e plehrave nga vetë populli) kanë ruajtur dhe kanë luftuar
për të renë, për çdo gjë që është përparimtare dhe kanë
përfituar dhe janë influencuar nga kultura botërore
vetëm nga ajo pjesë progresiste dhe revolucionare.
Patriotizmi i madh, dashuria për popullin e vet,
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lidhjet e ngushta me të, i kanë udhëhequr njerëzit tanë
në krijimtarinë e tyre të kaluar.
Rilindësit — vepra të pavdekshme — inspirimi, përjetësimi i atdheut, i popullit.
— Momentet kruciale.
Forca e Partisë — forca e marksizëm-leninizmit u
dha një impuls të ri letërsisë dhe arteve. Ndërtimi i socializmit — botëkuptimi i ri në njerëzit për njerëzit, për
jetën, për të ardhmen.
— •Të rinj» e «të vjetër».
Ekzistenca e kontradiktave.
Kontradikta duhet të jetë sinteza jo subjektive por
objektive dhe e bazuar në vetë jetën që zhvillohet, që
ecën përpara, në luftën e së resë me të vjetrën.
Kjo kontradiktë të mos jetë një kontradiktë e thjeshtë subjektive e autorit, ide fikse e tij, e përpunuar, e
stërholluar, c stabilizuar prej tij dhe e paraqitur në heroin e romanit. Një gjë e tillë mund të ketë njëfarë
vlere të vogël në format e paraqitjes, por do të vuajë
nga abstraksioni dhe në përgjithësi ajo do të shprehë
një botëkuptim të veçuar. Shumë keq do të paraqitet,
sidomos, në rast se autori që bën këto përpjekje është
pa kulturë artistike, i shkëputur nga jeta e gjallë, nga
kontakti me njerëzit, me mbeturina të theksuara ideopolitike mikroborgjeze.
Izolimi dhe idolatria e disa shkrimtarëve të vjetër,
e jetës që ata kanë përshkruar, nostalgjia për kohën e
kaluar, që ka ndryshuar, mund të jenë karakteristike
për ta. Ata, duke mos dashur për një arsye ose për një
tjetër, të ndjekin jetën në zhvillimin e saj revolucionar,
duke menduar se janë bërë «specialistë» të një epoke,
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mendojnë se i shërbejnë çështjes së madhe të zhvillimit
të lctërsisë dhe të arteve. Jo, ata kështu nuk i shërbejnë
kësaj çështjeje.
5) Të vjetrën, dua të them traditën, s'duhet me e
vënë kundër së resë. Ajo duhet t'i shërbejë së resë në
zhvillim, në afirmim, në ecjen përpara, në krijimin e
vërtetë të realitetit, në krijimin e një shoqërie revolucionare me tipat e saj, që i përshtaten kohës dhe që trashëgojnë edhe traditën, edhe ecjen revolucionare përpara, edhe paralajmërimin e së nesërmes që përgatitet.
6) Pse u themi autorëve se duhet të jetosh dhe të
ecësh me kohën, të jetosh me jetën që po zhvillohet.
Ka rëndësi ana subjektive e autorit dhe formimi i
tij. Ky formim mund të marrë shumë rrugë. Në qoftë
se do të jetë i prirur nga korrentet e ndryshme letrare
dhe artistike, të huaja, pa qenë në gjendje t'u bëjë atyre
një kritikë realiste dhe të shfrytëzojë anët e mira, për
ta ndihmuar të shkruajë për realitetin e vendit dhe të
popullit të tij, autori do të nxjerrë gjëra pa vlerë, do
të nxjerrë teori të çala, ai do të bastardojë edhe atë
anë përparimtare të atyre korrenteve realiste pa le veprimtarinë e tij, në rast se s'lidhet me realitetin e popullit të vet.
Megalomania, snobizmi dhe kozmopolitizmi i disave.
7) Përjetësimi i atdheut e i popullit.
Momentet kruciale.
Lufta për liri (rilindësit).
Lufta partizane — lufta për ndërtimin e socializmit.
arti i realizimeve.
8) Arti mobilizues
Arti i perspektivës.
Vepra të tilla nuk vdesin.
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9) Edukimi komunist.
Përparimi cilësor i veprave.
10) Njohja e jetës dhe lufta për të ndërtuar jetën
— botëkuptimi materialist, dialektik.
(Seminaret ideologjike).
11) Mjeshtëria — gjuha. Kërkcsat shtohen.
12) Arti ynë — arti botëror, shabllonet.
13) Novatorizmi — mbi baza reale — mbi baza nacionale — mbi traditat, rregullat. Novatorizëm në përmbajtje, por edhe në formë dhe jo vetëm në njërën;
novatorizmi mbi baza të çështjes së popullit.
14) Vazhdimi i traditave nacionale.
15) T'njeshtësia, vulgarizmi.
16) Rëndësia e kritikës letrare, teatralc-muzikore.
17) Rëndësia e Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve. Sa fushë e gjerë përpara shkrimtarëve dhe artistëve tanë.
Transformimi i vendit dhe në ç'drejtim.
Zhvillimi i vrullshëm i industrisë.
Zhvillimi i vrullshëm i bujqësisë.
Zhvillimi i arsimit e i kulturës.
Rinia.
Gruaja.
Arti dhe kultura.
Këtej duhet të nxjerrim konkluzionet
luftën
në mes ideologjisë borgjeze dhe asaj marksiste-leniniste.
Transformimet në jetë.
Temat aktuale, preokupimet.
Krijimtaria e shkrimtarit, e artistit.
Interpretimi i temës aktuale, qëllimi i trajtimit drejt
të saj. Duhet të shkruhet për popullin tonë, të inspirohemi drejtpërdrejt nga jeta dhe lufta e tij.
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F. PREMTE
7 KORRIK 1961

Ulbrihti na dërgoi letër, me të cilën më fton mua,
Sekretarin e Parë, në mbledhjen e sekretarëve të parë
që propozohet të mbahet në Moskë, më 3 gusht mbi përfundimin e traktatit të paqes me të dy shtetet gjermane, ose, në qoftë se kjo nuk do të jetë e mundur, me RD
Gjermane. E bukura është se në fund të letrës ai thotë
që përgjigjen tonë t'ia drejtojmë Hrushovit!
Letra është shkruar me hile dhe ata po përgatitin
kurthe. Sidoqoftë unë nuk do të shkoj. Do të shohim se
si do të zhvillohet kjo punë, por sigurisht jo mirë, pse
ata janë në rrugë armiqësorc.

E MARTE
11 KORRIK 1961

Mora pjesë në mbledhjen me shkrimtarët dhe artistët, që u zhvillua në sallën e universitetit. Raportin
e mbajti shoku Ramiz. Diskutimet e shkrimtarëve dhe
të artistëve në këtë mbledhje ishin me nivel, diskutime me frymë kritike, shoqërore, të partishme. U ndje
njëfarë tendence në disa nga diskutimet sikur shtrohej
çështja për krijues «të vjetër» dhe «të rinj». Kjo te ne
nuk është problem dhe nuk duhet lejuar. Shkrimtarët
dhe artistët më të vjetër kanë një avantazh të madh,
p ërv ojën, kurse të rinjtë kanë gjallërinë, dinamizmin,
shpirtin rinor.Këto cilësi duhen kombinuar në rrugë
të shëndoshë. jje-shtu do tëkemi vepra dinjitoze që do
të pëlqehen nga populli e do ta frymëzojnë atë në jetë.
Në fund fola edhe unëi për problemet e zhvillimit
të letërsisë dhe të arteve tona në rrugë të drejtë marksiste-leniniste, si dhe të kulturës sonë të madhe me tradita përparimtare që ka trashëguar populli ynë.
Pastaj u ndala në disa probleme të gjendjes ndërkombëtare; vura në dukje luftën e vendosur që bëjnë
1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vë.11. 21, 1. 356.
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30 — 27

Partia dhe populli ynë kundër imperializmit me atë
amerikan në krye dhe kundër revizionizmit modern, si
dhe luftën e vendosur e parimore, politike e ideologjike
të Partisë sonë kundër manovrave mashtruese, veprimeve minuese e përçarëse, presioneve e bllokadave të
egra të revizionistëve sovjetikë dhe të pasuesve të tyre
ndaj atdheut tonë.

E MERKURE
12 KORRIK 1961

Sot, në selinë e Komitetit Qendror, prita një grup
të rinjsh pjesëmarrës në takimin kombëtar të rinisë së
minierave dhe të gjeologiisë. Në bisedën e ngrohtë që
pata me ta, fola për rëndësinë e gjeologjisë e të minierave, për pasuritë e mëdha të nëntokës së vendit tonë,
për punën e madhe të rinisë në zbulimin dhe shfrytëzimin e tyre, si dhe për probleme të tjera të zhvillimit
ekonomik.
Të rinjve u fola edhe për presionet e egra q,ë na
bën udhëheqja sovjetike, e cila ka urdhëruar tërheqjen
e këshilltarëve e të specialistëve sovjetikë me synimin
që të na detyrojë t'u përmbahemi pikëpamjeve të saj
antimarksiste. Gjithashtu, në këtë bisedë vura në dukje
lëshimet ideopolitike që Nrushovi u bën imperialistëve
amerikanë për çështje themelore të marksizëm-leninizmit etj., etj.l.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 21, f. 386.
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rrim një vendim, që Partia të mobilizohet për zbatimin
e reformës shkollore.
Diskutuam dhe vendosëm për botimin e gazetës
«Mësuesi».

E SHTUNE
15 KORRIK 1961

Në mbledhjen e Sekretariatit u morën në shqyrtim
shumë probleme. Midis tyre: si ka punuar Komiteti i
Partisë i Qytetit të Tiranës.
— Çështja e drejtimit nga ana e këtij komiteti e
gjithë jetës së Partisë, të ekonomisë, të arsimit e të kulturës në kryeqytet.
— Ky komitet duhet t'i ketë sytë në problemet e
mëdha, pa harruar edhe të voglat.
— Roli i rëndësishëm i organizatave-bazë. Ato të
vetëveprojnë në bazë të parimeve të ndërtimit të Partisë. Pra, t'u jepet atyre më shumë iniciativë.
U morën vendime të ndryshme për arsimin në Parti.
Shqyrtuam, gjithashtu, edhe një informacion për
punën e shkollave eksperimentale. Në diskutimin timt
fola për eksperiencën e mirë të shkollës së mesme eksperimentale të Shkodrës, të shkollës bujqësore të Fierit
dhe të shkollës «Qemal Stafa», këtu, në Tiranë, që është
me profil industrial.
Për këto çështje që shqyrtuam, propozova të ma1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 21, I. 402.
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DAJT, E NIERKITRE

DAJT, E ENJTE

19 KORRIK 1961

20 KORRIK 1961*

Në Tunizi, siç dëgjova në radio, filluan goditjet me
francezët. Tunizianët kërkojnë nga okupatorët francezë
që këta të largohen nga porti i Bizertës. Kjo është një
gjë e mirë, por të shohim nëse tunizianët do të Shkojnë
deri në fund, mbasi Burgiba është një borgjez sharlatan.
S'është çudi që këtu të kenë gisht amerikanët, _për t'i
bërë presione Francës. Po të jetë kështu, këto goditjc
do t'l përngjasin zjarrit prej kashte.
Këtë kartë amerikanët do ta përdorin për aq kohë
sa u intereson.
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Imperialistët vazhdojnë të bëjnë kërcënime për Berlinin, kurse Hrushovi, që bën një politikë personale e
pajtuese dhe që zakonisht mban nga një fjalim në orë,
është mbyllur në Soçi dhe s'flet. Të shohim si do të veprojë. Patjetër atij s'i pëlqejnë këto situata të acaruara,
se është edhe frikaman. Vetëm një qëndrim i vendosur,
ashtu siç ka thënë .Partia jonë, i bën imperialistët të
zmbrapsen në panik. Ilaç tjetër nuk ka. Çdo veprim tjetër është zbythje e kapitullim përpara imperialistëve.
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DURRES, E SHTUNE
22 KORRIK 1961

Dorëzuam përgjigjen tonë për letrën e Ulbrihtit.
Pranuam propozimin për mbledhje dhe caktuam delegacionin e Komitetit Qendror me të plotfuqishëm shokun
Ramiz Alia dhe anëtar delegacioni shokun Behar Shtylla.
Unë s'vete, duke e arsyetuar këtë se gjoja jam i sëmurë.

DURRES, E DIEL
23 KORRIK 1961

Manushi më raportoi për pritjen që dha mbrëmë
ambasada polake me rastin e festës kombëtare të Polonisë. Ambasadori sovjetik dhe shokët e tij të vendeve
të demokracisë popullore të Evropës, silleshin si vagabondë. As denjuan të duartrokitnin për fjalimin që
u mbajt dhe as u ngritën në këmbë, si gjithë të tjerët,
kur u largua përfaqësuesi i Partisë dhe i Qeverisë sonë.

U deklarua armëpushimi në Bizerta. Francezët bënë
kërdinë në të vrarë. Të gjithë imperialistët janë barbarë!
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DURR£S, E 11£NE
24 KORRIK 1961

Nga Bullgaria na njoftojnë se Komiteti Qendror i
Partisë Komuniste Bullgare u ka dërguar organizatave të partisë një letër me përmbajtje shpifarake kundër nesh.

DURRES, E MARTE'•
25 KORRIK 1961

Kenedi mbajti një fjalim shumë këreënues në lidhje me çështjen e Berlinit. Atij i duhet dhënë një përgjigje e fortë. Ne do t'i japim një grushtl, megjithëse
mund të duket si një grusht që i jepet një elefanti. Atij
duhet t'i përgjigjet revizionisti Hrushov. Të shohim
ç'do të bëjë. Satelitët e tij, sigurisht, do të presin sa
të flasë ustai.
1. Më 29 korrik 1961 «Zëri i popullit» botoi artikullin me
titull: «Presidenti Kenedi vringëllon në të cilin
theksohet: «Përdorimi i çështjes së Berlinit Perëndimor për t'i
fryrë zjarrit të «luftës së ftohtë» është një taktikë e njohur dhe
e diskredituar e fuqive imperialiste. Kenedi me aleatët e tij të
NATO-s nuk lodhen së klithuri për «të drejta të ligjshme» të
fuqive perëndimore për të qëndruar në Berlinin Perëndimor dhe
për «aftësitë e SHBA-së për të plotësuar zotimiw» ndaj popullsisë
së atij qyteti dhe partnerëve të tyre të NATO-s... Çështja e
Berlinit Perëndimor duhet zgjidhur në një mënyrë ose në një
tjetër. Ky qytet nuk mund të mbahet për tërë jetën 1 pushtuar.
Nga Berlini Perëndimor duhet të largohen forcat e pushtimit
me çdo mënyrë. Berlini Perëndimor tani nuk është aspak «qytet
paqeje-, siç pretendon zoti president, por vatër tensioni e provokacionesh të rrezikshme...».
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DURRIS, E MËRKURE
26 KORRIK 1961

Mbaruan formalitetet e blerjes së një vapori të ri
nga firmat italiane. Vaporit, që është 13 mijë tonë e
krejt modern, do t'i vëmë emrin «Vlora».
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DURRËS, E ENJTE
27 KORRIK 1961

Fola me hollësi me shokun Ramiz për mbledhjen e
përfaqësuesve të partive komuniste e punëtore të vendeve pjesëtare të Traktatit të Varshavës, për çështjen
e përfundimit të traktatit të paqes me Gjermaninë,
që do të mbahet në Moskë më 3 gusht. Parashikuam
të gjitha variantet e mundshme.
Fjalimi kryesor për çështjen e traktatit të paqes
me Gjermaninë është i plotë. Në rast se na atakojnë,
atëherë do të marrin përgjigjen e duhur.
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DURRES, E DIEL

DAJT, E MARTE

30 KORRIK 1961

1 GUSHT 1961

U botua në «Pravda» projektprogrami i Partisë
Komuniste të Bashkimit Sovjetik, që do t'i paraqitet
për shqyrtim e aprovim Kongresit të 22-të të PK të
BS, 9 faqe gazete. Duhet ta stuckojmë. Duhet të botojmë prej tij diçka të shicu•tër, pa i prekur as çështjet
ideologjike, as ato politike dhe organizative, por vetëm
anët ekonomike.
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Prej orës 2 deri në orën 5 ra një shi. i mirë mbi
gjithë fiishën e Tiranës e të Krujës, besoj se edhe në
Elbasan. Ky shi është i nevojshëm për bujqësinë, bën
shumë mirë për misrin, për pambukun dhe për panxharin, edhe për barin po ashtu. Këtu në Dajt ra edhe ca
breshër.
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DURRES, E DIEI.

DAJT, E MARTË

30 KORR/K 1901

1 GUSHT 19G1

U botua në «Pravda. projektprogrami i Partisë
Komuniste të Bashkimit Sovjetik, që do t'i paraqitet
për shqyrtim e aprovim Kongresit të 22-të të PK të
BS, 9 faqe gazctc. Duhet ta studiojmë. Duhet të botojmë prej tij diçka të shkurtër, pa i prekur as çështjet
ideologjike, as ato politike dhe organizative, por vetëm
anët ekonomike.

478

Prej orës 2 deri në orën 5 ra një shi i mirë mbi
gjithë fushën e Tiranës e të Krujës, besoj se edhe në
Elbasan. Ky shi është i nevojshëm për bujqësinë, bën
shumë mirë për misrin, për pambukun dhe për panxharin, edhe për barin po ashtu. Këtu në Dajt ra edhe ca
breshër.
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DAJT, E MP.IIKURË
2 GUSHT 1961

Ramizi u nis për në Moskël. Në aerodrom e pritën
shumë ftohtë, njerëz të një rangu fare të vogël. Delegacionin e çuan të banojë në hotel «Moska ,.. Parashikojmë sulme të poshtra nga ana e ty•e kundër Partisë
sonë dhe udhëhcqjcs.

Pamë përsëri filmin «Nëna». Të rrëqethet mishi
kur mendon se mbi ata heroizma, mbi ato sakrifica të
bolshevikëve, tash po livadhis një trockist si Hrushovi
dhe njëkohësisht u hcdh baltë Stalinit dhe bolshevikëve. Por, shpejt ose vonë, do t'i vijë medoemos fundi
këtij tradhtari të poshtër.

DAJT, E ENJTE
3 GUSHT 1961

Sot hapet në Moskë mbledhja e përfaqësuesve të
partive komuniste e punëtore të vendeve pjesëtare të
Traktatit të Varshavës, për çështjen e traktatit të paqes me Gjermaninë. Mc shokët e delegacionit tonë të
gjithë pjesëmarrësit në mbledhje qëndruan shumë ftohtë, as dorën nuk u dhanë. .Jashtë cinovnik-ët u jcpnin
tanëve shenja sikur Hrushovi nuk e ka dashur këtë
mbledhje.

1. Shoku Ramiz Alla, në atë kohë anëtar i Byrosë Politike
dhe të PPSH, kryesonte delegaclonln e PPSH
në mbledhjen e përfaqësuesve të partive komuniste e punëtore
të vcndeve pjesëmarrëse të Traktatit të Varshavës, që u mbajt
në Moskë nga data 3 deri më 5 gusht 1961 për çështjen e përfundimit të traktatit të paqes me Gjermaninë.
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DAJT, E PREMTE
4 GUSHT 1961*

Ramizi u kthye nga Moska dhe na raportoi për
mbledhjen e përfaqësuesve të partive komuniste e punëtore të vendeve pjesëmarrëse në Traktatin e,,Varshavës për çështjen e traktatit të paqes me Gjermaninë.
Atë e nxorën nga mbledhja në mënyrën më të poshtëri. Nuk i dhanë as fjalën, nuk e lejuan të fliste. Banditi Hrushov, në mënyrë skandaloze, e pengoi të fliste,
sido që për këtë u bë një debat_i ashpër midis Ramizit
e Hrushovit 2. Ulbrihti propozoi përjashtimin tonë nga
1. Ashtu si në mbledhjet e mëparshme, udhëheqësit revizionistë sovjetikë dhe përkrahësit e tyre e kryen këtë provokacion të ulët me qëllim që ta poshtëronin PPSH dhe t'l mohonin
asaj të drejtën e padiskutueshme që të thoshte fjalën e saj për
një problem kaq të rëndëslshëm, siç ishte problcmi gjerman.
2. Edhe pse u ndërpre pas çdo fjale nga N. Hrushovi shoku
Ramiz Alia e dënoi këtë veprim si armiqësor e antimarksist dhe
theksoi se Partia e Punës e Shqipërisë kurrë dhë ng7aWmsh
nuk ka pasur dhe nuk ka
ajo ka qenë e është e vendosur që çështja e traktatit të paqes me Gjermaninë të përfundonte
sa më parë. Siç vë në dukje shoku Enver Hoxha
mble;dhje, ashtu si edhe mbledhjet e Bukureshtit e të Moskës të vitit
1960, do të përmenden në historinë e lëvizjes komuniste e pu-
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mbledhja dhe dërgimin e një letre armiqësore Komi-'
tetit Qendror të Partisë sonë, gjë që u aprovua nga
gjithë të tjerët, me përjashtim të ambasadorit kinez,
i cili ditën e parë s'foli, se fjala s'iu dha as atij, as
koreanit, as vietnamezit, as mongolit, që ishin si
zhgues....
Hrushovi dhe përkrahësit e tij janë banditë, shkelin
çdo normë marksiste, çdo normë të barazisë. Ata janë
fashistë me tërë kuptimin e fjalës, por do ta pësojnë.
Ne do t'i demaskojmë pa mëshirë këta renegatë me
maskë komuniste. Çdo ditë ata po shumëfishojnë gabimet e tyre dhe kështu vërtetohen tezat e drejta tonat.
Me këto veprime praktikisht ata na kanë nxjerrë nga
Traktati i Varshavës dhe nga mbledhjet e partive të
vendeve të Traktatit të Varshavës. Ligjërisht dhe hapur këtë ende s'e kanë bërë, se kanë frikë, por edhe
mund ta bëjnë, dhe atëherë duhet të presin sulmin
tonë botërisht. Ata botuan edhe një komunikatë të falsifikuar, që ne nuk e botojmë 1, por do të botojmë fjalimin që do të mbante Ramizi në mbledhje dhe që ua
dërguam komplotistëve revizionistë në Moskë me rrugë
diplomatike.
nëtore ndërkombëtare, në historinë e kampit socialist„ jo vetëm
për qëndrimet antimarksiste dhe revizioniste tS firushovit me
shokë, por edhe për qëndrimin e vendosur, parimor, marksist-leninist, që mbajt1 një parti e vogël, Partia e Punës e Shqipërisë...». (Enver Hoxha, Vepra, vëll. 21, f. 422.)
1. Në komunikatë, në mënyrë të paturpshme e falsifikuese,
thuhej se në mbledhje morën pjesë gjithë sekretarët e parë të
komiteteve qendrore të partive komuniste e punëtore të vendeve të Traktatit të Varshavës. Duke marrë parasysh se një
afirmim i tillë nuk 1 përgjigjet së vërtetës, KQ 1 PPSH vendosi
të mos e botojë këtë komunikatë.
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E HEN$
GUSHT 1961

Sot pasdreke zbrita nga Dajti në Tiranë. U bë
mbledhja e Byrosë Politike, ku vendosëm botimin e
fjalimit që do të mbante shoku Ramiz në Moskë si deklaratël e Komitetit Qendror ku përcaktohen pikëpamjet e Partisë sonë për problemin gjerman dhe t'i përgjigjemi letrës që na dërgoi banda e Hrushovit nga
mbledhja e 3 gushtit e organizuar në Moskë.

E ENJTE
10 GUSHT 1961

Mareshal Konievi u emërua komandant i forcave
të armatosura sovjetike në Gjermani. Hrushov revizionisti, tash që «i ka ardhur veza...», e thirri përsëri
Konievin. Deri dje ky gjoja ishte sëmurë dhe Nikita
e shkarkoi nga detyra e kryekomandantit të forcave
të armatosura të Traktatit të Varshavës për të vënë në
vend të tij qolen e vet, mareshalin Greçko. Por veshët
do të na dëgjojnë dhe sytë do të na shohin gjëra të
tjera.

1. Shih: «PPSH Dokumente Kryesore., vëll. IV, f. 62.
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F. PREMTE
11 GUSIIT 1961

Kvame Nkruma, president i Ganës, vjen sot për
vizitë në Shqipëri. Do të qëndrojë 24 orë. Unë nuk do
të dal.

E SFITUNP.
12 GUSIIT IfIfil

Kvame Nkruma, president i Ganës, u largua nga
vendi ynë. E priti dhe e përcolli populli me entuziazërn. Ai vizitoi Muzeun e Luftës Nacionalçlirimtare
dhe kombinatin e tekstileve «Stalin». Mbeti i kënaqur
dhe u nënshkrua një komunikatë e mirë e përbashkët.

Vapori ynë «Vlora» u nis për në Kinë.
Sot, në emër të Komitetit Qendror të Partisë i
ktheva përgjigjent letrës së poshtër të Komitetit Qendror të Partisë Socialiste Punëtore të Hungarisë, të firmosur nga Janosh Kadari.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 21, f. 405.
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DAJT, E DIEL
13 GUSHT 1961

Sot agjencia gjermane e lajmeve ADN botoi komunikatën e Komitetit Politik Konsultativ të Traktatit
të Varshavës për traktatin e paqes me të dy shtetet
gjermane, që është aprovuar në mungesën tonë. Hilegarët duan të fshehin hilerat, por këto padashur ua
zbulon qeveria gjermanolindore,

E NIERKURF.:
16 GUSIIT 1961

Sot, me anë të një letrel vumë në dijeni të gjitha
organizatat-bazë të Partisë rreth vcprimeve antimarksiste e antishqiptare, akuzave e shpifjeve të pabaza që
grupi renegat i Hrushovit dhe i pasuesve të tij bëri
ndaj vendit dhe Pa•tisë sonë në mbledhjen e përfaqësuesve të partive komuniste e punëtore të vendeve pjesëtare të Traktatit të Varshavës për çështjen e përfundimit të një traktati të paqes me Gjermaninë.
Ky komplot i ri, ky provokacion i ulët synonte t'i
mohonte Partisë sonë të drejtën e padiskutueshme që,
si anëtare e Traktatit të Varshavës, të thoshte në mbledhje fjalën dhe mendimin e saj.
Nëpërmjct ambasadës sonë në Moskë, Ho Shi Mini
na lajmëroi se po niset (pa na pyetur), nga Hanoi dhe,
duke kaluar nëpër Moskë, do të vijë në Tiranë që, për
hir të ..<unitetit», «të na pajtojë , me Hrushovin! Për
ne është e qartë se kjo komedi është kurdisur nga so1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëil. 21, f. 416.
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vjetikët që, kërkesën e Ho Shi Minit, për bisedime me
ne, ta kenë në dorë si fakt për të na akuzuar më vonë,
në mbledhjet e ardhshme, se gjoja ne nuk duam të bisedojmë e përralla të tjera si kjo. Me dy mesazhe të
njëpasnjëshme, sepse kërkonte përgjigjen tonë urgjente, i thamë Hosë se pranojmë të bisedojmë, por në nëntor të këtij viti dhe pasi ai të ketë biseduar më parë
me sekretarët e parë të partive komuniste e punëtore
të Bashkimit Sovjetik e të vendeve të demokracisë popullore të Evropës, të cilët janë të vetmit fajtorë për
qëndrime armiqësore e të padrejta kundër Partisë së

Punës të Shqipërisë.

VLORE, E DIEL
20 GIISIIT 1961

Me rastin e festës së marinës shkova në Pashaliman. Vizitova bazën luftarake, kalova në revistë rojën
e nderit, pastaj vizitova nëndetëset dhe anije të tjera,
të cilat ishin rreshtuar njëra pas tjetrës. Asistova në
një manovër me nëndetëse dhe në stërvitjen në ujë
të marinarëve.
Baza e Pashalimanit tash mund të quhet një bazë
luftarake e vërtetë mbrojtëse. Çdo gjë është në rregull
dhe në vendin e vet. Flota është në gatishmëri dhe si-

domos në duar besnike të kuadrove me eksperiencë.
Kemi kuadro të mrekullueshëm duke filluar që nga
marinari më i thjeshtë.
E kisha parë edhe një herë tjetër bazën, kur ishin
sovjetikët, por tani ndryshimet janë si nata me alitën.
U bë mirë që ata u larguan; shpëtuam nga anarkia,
nga mungesa e gatishmërisë dhe nga kërcënimi serioz
i Hrushov revizionistit.
I përgëzova marinarët dhe oficerët e bazës për
qëndrimin heroik që mbajtën ndaj manovrave e kërcënimeve të hrushovianëve dhe i porosita të mbajnë
gjithnjë lart vigjilencën kundrejt çdo agresori.
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Pastaj mbi anije u fola marinarëve dhe oficerëve
në mitingun e madh të organizuar atje. Shumë kënaqësi nga ana e tyre. Hëngra drekë bashkë me ta.
Jam i gëzuar nga
puna e shokëve të marinës sonë
luftarake.
VLORE, E ENJTE
24 GUSHT 1961

Bisedova me arkitekt Eqrcm Dobin për disa ndryshime që duhen bërë në arkitekturën e Pallatit të Kulturës në Tiranë, si dhe në përgjithësi për arkitekturën
e ndërtimeve të ndryshme në Shqipëri. Eqremi më foli
për perspektivën e zhvillimit të ndërtimeve në Tiranë,
sidomos për projektet që kanë në punim. Idetë e tij
ishin të mira. IVIë duket kuadër i aftë dhe me perspektivë për t'u bërë arkitekt i talentuar.

Në mbrëmje shokët më vunë në dijeni mbi bisedën e Çu En Lait me Reizin.

Përmbajtja e bisedës së Çu En Lait me ambasadorin vietnamez është e drejtë, ajo puqet me qëndrimin
tonë, sido që kinezët kanë shpresa se mos Hrushovi
ndërron rrugë, kurse ne jo, vetëm në rast se detyrohet, por atëherë ai ka ngordhur.
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Mr.RICUR£
30 GUSHT 1961

Teodor Zhivkovi, si vegël e Hrushovit dhe që të
mos mbetet pas, na shkruan një letër plot sharje, plot
shpifje. Ai na akuzon hapur si luftënxitës, si antisovjetikë etj.
E mjera parti heroike e Bullgarisë në ç'duar ka
rënël

F. ENJTE
31 GUSIIT 1961

Qeveria sovjetike shpalli se do të rifillojë provat
atomikel.
Nikita Hrushovi duhct të jetë në situata të vështira që bëri këtë, pse kjo s'është në vijën e tij revizioniste dhe pacifiste. Do të shohim. Sidoqoftë kjo vërteton vijën e drejtë të Partisë sonë dhe tradhtinë e
revizionistëve.

1. «Deklaratë e qeverisë sovjetike për zhvillimin e provave
të armëve bërthamore», transmetuar më 31 gusht 1961.

494

495

lëve»i. Kjo mbledhje është organizuar nga renegati
Tito me përkrahjen e amerikanëve_dhe me qëllime lufte kundër socializ:mit dhe për krijiznin e forcës së tretë.

E PRE ► TR
1 SIITATOR 196i

Midis shumë problemeve në rnhledhjen e sotme të
Presidiumit diskutuam edhe për një ndryshim në ligjin «Mbi adoptimin», si dhe për disa shtesa e ndryshime në ligjin -Mbi sistemin e pasaportizimit». Është
i nevojshëm ndryshhni që propozohej, që në aktet e
lindjes së fëmijës së adoptuar të figurojnë si baba e
nënë adoptuesit e tij dhe jo emri i nënës së vërtetë.
Megjithatë në praktikë kjo çështje duhet parë me kujdes, që të mos dalin ngatërresa.

Si ngaherë i ftuam edhe sovjetikët në aktivitetet

që do të zhvillohen gjatë këtij muaji, po ata refuzuan
të dërgonin delegacion. E bëjmë edhe pa ata.
Miting madhështor në Tiranë me pjesëmarrjen e
60 000 vetave. Entuziazëm i rnadh. Foli Hysniu, isha
dhe unë.

Në Beograd filloi punimet Konferenca e «neutra-

I

1. Konferenca e kryetarëve të shteteve dhe qeverive të 24
vendeve që «nulc marrin pjesë në blloqe».
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32 — 27

P. SHTUNP

2 SHTATOR 1961

Në Konferencën e «neutralëve» në Beograd vazhdojnë fjalimet demagogjike të Titos, të Nehrusë dhe të
Naserit. Siç parashikohej, Titoja, në fjalimin e tij të
hapjes, foli njëlloj si kurdoherë, dhe i futi në një thes
si Bashkimin Sovjetik ashtu edhe Shtetet e Bashkuara
të Anierikës. Naseri sulmoi Bashkimin Sovjetik në lidhje me rifillimin e provave atomike dhe Konferencën e
«neutralëve» e quajti «ndërgjegjja e njerëzimit»!
Në konferencë e në prapaskena bëhen intriga, kërcënime, lajka, ofrim favoresh njërit e tjetrit etj. Me
një fjalë, po bëhet tregti kush të sigurojë më shumë
dollarë ose rubla, imediatisht ose në të ardhmen.
Qëndrojnë mirë Kuba,__Guineja, Algjeria. tjerëve as që duhet t'u besohet, sido që për disa çështje
shfaqen në favor, si, për shembull, për pranimin e
Republikës Popullore të Kinës në OKB, për problemin.
algjerian, kuban, tunizian dhe për çarmatimin.

E DIEL
3 SHTATOR 1961

Me dhimbje të thellë mësuam se pardje vdiq shoku Uiliam Foster, militant i palodhur komunist, udhëheqës i shquar 1 artisë Komuniste -tk--Shtiteve të Bashkuara të Amerikës, personalitet i shquar i lëvizjes
komuniste e punëtore amerikane e ndërkombëtare, bir
besnik i popullit amerikan.
Do t'i dërgojmë telegram ngushëllimi Komitetit
Ekzekutiv Kombëtar të Partisë Komuniste të Shteteve
të Bashkuara të Amerikëst dhe do të botojmë nekrologjinë e tij në «Zërin e popullit» 2.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 21, f. 426.
2. «Zëri i popullit», nr. 214 (4057), 5 shtator 1961.
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E MARTP.
5 SHTATOR 1961

U hap Plenumi i 3-të i Komitetit Qendror. Bëra
një përmbledhje të zhvillimit aktual të ngjarjeve ndërkombëtare, si dhe të marrëdhënieve të Partisë sonë me
partitë komuniste dhe punëtore të vendeve socialiste
të Evropësi.

E MPRKURP
6 SHTATOR 1961

Vazhdoi edhe sot mbledhja e Plenumit të Komitetit Qendror të Partisë.
Plenumi pasi shqyrtoi letrën që na u dërgua nga
sekretarët e parë që ndodheshin në mbledhjen e 3 gushtit në Moskë, diskutoi dhe pranoi njëzëri përgjigjen
që do t'u jepet komiteteve qendrore të partive komuniste e punëtore të vendeve socialiste pjesëmarrëse
të Traktatit të Varshavës. Në këtë përgjigje hedhim
poshtë me indinjatë letrën e tyre të 3 gushtit dhe përmbajtjen e saj armiqësore e shpifarake kundër nesh.
Aprovuam, gjithashtu, tekstin e letrës së Komitetit
tonë Qendror drejtuar Komitetit Qendror të Bullgarisë.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vell. 21, f. 423.
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E ENJTE
7 SHTATOR 1961

Mbledhja e përgjithshme e organizatës së Partisë
të aparatit të Komitetit Qendror të Partisë analizoi çështjen mbi edukimin e përgjithshëm të komunistëve.
Për ndjekjen e shkollave të Partisë dhe të shtetit bëhen shumë përpjekje dhe ka përparime nga të gjithë
shokët dhe shoget. Në këtë drejtira shquhen më tepër
shoqet, të cilat në përgjithësi, që të gjitha i kanë dhënë
me sukses provimet.
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E DIEL
10 SHTATOR 1961

Morëm një letër shumë të ndyrë nga Komiteti Qendror i Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik. Kjo
konsiderohet si përgjigj.e letrës sonë të fundit.
shtë e qartë, dhe kjo po vërtetohet çdo ditë e më
shumë, se Hrushovi dhe banda e tij janë jo vetëm
revizionistë, po fashistë nga më të poshtrit. Çdo gjë
të tyre ata e kanë bazuar në shpifje, gënjeshtra, shantazhe dhe frikësime. Por te ne asnjë nga këto nuk kalon.
Përmbajtja e letrës synon të frikësojë Komitetin
tonë Qendror, synon të futë përçarjen në të. Këto
në planin tonë. Por letra ka edhe objektiva ndërkombëtarë: të diskreditojë Partinë tonë dhe udhëheqjen
e saj, të frikësojë ndonjë parti tjetër me kërcënimin
se Komiteti Qendror i Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik do të veprojë edhe ndaj të tjerëve, ashtu
siç vepron me ne, të frikësojë «të lëkundurIt» në grupin e vet dhe të sigurojë përkrahjen nga ana e të gjithë elementëve kundërrevolucionarë, kundër të gjithë
atyre që eventualisht mund të ngrihen ta kundërshtojnë
dhe ta demaskojnë komplotin e Hrushovit dhe të grupit të tij.
Ne po përgatitim një përgjigje që ta bëjë Hrushovin të mbajë kokën me dorë.
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ndshëm e të jashtëm, imperialistë, revizionistë etj. —
një nga problemet më të mëdha për Partinë.
Përtëritja e Partisë me gjak të ri.
U vendos që për këtë problem t'u dërgohet një
letër gjithë organizatave-bazë të Partisë.
E HËNË
11 SHTATOR 1961

Në mbledhjen e Byrosë Politike u shqyrtuan:
— Raporti mbi detyrat për edukimin komunist të
rinisë dhe mobilizimin e saj për vënien në jetë të detyrave të caktuara nga Kongresi i 4-t i Partisë. Ky raport
do t'i paraqitet Plenumit të Komitetit Qendror.

Lidhur me vajtjen ose jo nga ana jonë në mbledhjen e KNER-it, propozova të bëhet një letër nga ana
e një shoku të ngarkuar nga Këshilli i Ministrave,
ku të thuhet që ne nuk marrim pjesë atje për shkak të
situatës armiqësore të krijuar ndaj vendit tonë në të
gjitha fushat dhe të thuhet në letër përse është krijuar kjo situatël.

— Si zbatohen detyrat e shtruara nga Kongresi i
Partisë për forcimin e jetës së brendshme në organizatat-bazël.
Kjo është një çështje serioze dhe një problem i
përhershëm për Partinë. Nevojitet një punë shumë e
madhe për edukimin komunist të njerëzve, për zhdukjen e grindjeve e të tar-afeve. Lufta kundër mbeturinave të vjetra.
Zënia e njerëzve me punë — një nga preokupacionet kryesore të Partisë.
Çështja e mbrojtjes së atdheut nga armiqtë e bre1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 21, f. 482.
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1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 21, f. 491.
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E MËRKURE
13 SHTATOR 1961

Me anë të një relacioni, midis të tjerash, drejtoria e tregti-financës më njofton se në rrethin e Beratit plani i xhiros nuk është realizuar e janë krijuar
deficite, e se në këtë rreth si dhe në atë të Skraparit
në treg ka herë pas here mungesa të artikujve të
ndryshëm të konsumit. Nuk e kuptoj pse atëherë na
thuhet se dyqanet janë plot?!

E PREMTE
15 SHTATOR 1961

Reiz Malilja na raporton për bisedën e ministrit të
Punëve të Jashtme të Kinës, Çen Ji, me ambasadorin
e Vietnamit. Çeni mbron plotësisht çështjen e drejtë të
Partisë sonë dhe demaskon si duhet Hrushovin.

Bisedova me ambasadorin tonë në Moskë për qëndrimet që duhet të mbahen me zyrtarët sovjetikë dhe
me ata të vendeve të demokracisë popullore, nga njëra
anë, dhe, nga ana tjetër, me miqtë e me popullin sovjetik.
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E SHTUNR
16 SHTATOR 1961

adrot drejtues të Partisë e të pushtetit duhet të bëjnë
një punë të kualifikuar e të organizuar mirë. Atje nuk
mund të veprohet njëlloj me një punë shabllone, si
në qytet ose si në krahinat e tjera të rrethit, sepse të
tjera veçori ka minoriteti, të tjera ka qyteti, të tjera
Kurveleshi, Lunxhëria apo Zagoria.
Vendosëm për thirrjen e Kongresit të 5-të të Gruas, më 15 tetor, dhe të Kongresit të 4-t të Rinisë, më
23 nëntor.

Sot ishim në mbledhjen e Sekretariatit.
Diskutuam për forcimin e përbërjes së Partisë, në
zbatim të detyrave që shtroi Plenumi i 18-të i Komitetit Qendror të Partisël, dhe për disa probleme të punës
së Partisë në rrethin e Gjirokastrës 2.
Partia duhet forcuar me elementë të klasës punëtore, në radhë të parë me ata që punojnë në sektorë
të vështirë, si në industri, sigurisht pa harruar edhe
sektorët e tjerë. Prandaj në Parti të pranojmë akoma
më shumë punëtorë sesa nëpunës, por të mbahet parasysh që ata të jenë punëtorë në kuptimin e vërtetë të
fjalës, pra që ta meritojnë emrin e komunistit.

Gjirokastra është një krahinë me shumë karakteristika, që shokët drejtues të Partisë duhet t'i kenë
parasysh dhe ta ndërtojnë punën në përputhje me to.
Në këtë rreth kemi fshatrat e minoritetit grek, ku ku1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 21, f. 494.
2. Po aty, f. 500.
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E 11Ë111
25 SHTATOR 1961

Filloi punimet mbledhja e përbashkët e Plenumit
të Komitetit Qendror të Partisë dhe e Plenumit të Komitetit Qendror të Rinisë.
Në emër të Byrosë Politike, raportin «Kongresi i
4-t i Partisë dhe detyrat për edukimin komunist e mobilizimin e mëtejshëm të rinisë për ndërtimin e plotë
të socializmit në vendin tonë» e mbajti shoku Rita
Marko.
Filluan diskutimet rreth raportit,

E MART£
26 SHTATOR 1961

Vazhduan edhe sot diskutimet në plenum. Shumë
mirë diskutuan të gjithë shokët. Në këtë plenum të
përbashkët kishte shumë të ftuar.
Në mbyllje të punimeve vura në dukje rëndësinë
e madhe të kësaj mbledhjeje dhe rolin e madh të organizatës së BRPSH, tek e cila Partia ka një nga organizatat e saj më të forta e të lavdishme në luftën e
ndërtimit socialist, që është po aq e madhe sa ajo Nacionalçlirimtare. Fola pastaj edhe për luftën e dytë të
ashpër të Partisë sonë menjëherë pas Çlirimit, kur na
u desh të luftonim përsëri me të gjitha forcat kundër
imperialistëve, shteteve kapitaliste e armiqve të rinj
që na dolën, revizionistëve jugosllavë. Pastaj fola për
luftën në të cilën ndodhemi aktuallsht, kundër imperializmit dhe revizionizmit modern, me revizionistët sovjetikë në kryei.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 21, f. 510.
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E HENE
2 TETOR 1961

E SHTUNI£
30 SHTATOR 1961

Sonte në ambasadën kineze, u dha një pritje me
rastin e festës së tyre kombëtare. Foli ambasadori Lo
Shi Gao. Unë fola 1 mjaft gjatë dhe, përveç çështjes së
Kinës, preka me aluzione edhe disa probleme që kanë
të bëjnë me marrëdhëniet tona me grupin e Hrushovit. Ky ishte një paralajmërim i qartë për poshtërsitë
dhe kërcënimet që na bëjnë.

Sot në mbledhjen e Kuvendit Popullor kishim në
rendin e ditës diskutimin për politikën e jashtme. Asistonte gjithë trupi diplomatik. Ambasadorët e Bashkimit Sovjetik, Çekosllovakisë, Bullgarisë, Rumanisë, Hungarisë dhe Gjermanisë, në mënyrë demonstrative dhe
arrogante as ngriheshin në këmbë kur hynte udhëheqja, as duartrokitnin kur duartrokiste salla, duke manifestuar kështu haptazi armiqësinë kundër Partisë dhe
Qeverisë sonë. Me këtë qëndrim ata demaskuan veten,
se Kuvendi u revoltua në kulm dhe u përgjigj me duartrokitj e frenetike.
Filluan diskutimet.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 21, f. 551.
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33 — 27

F. MART£

E NIERKUR£

3 TETOR 1961

4 TETOR 1961

Ambasadorja gjermane në Shqipëri u paraqit sot
në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe komunikoi se
shkon në Berlin, ku është thirrur gjoja pse ne paskemi
•shkelur Traktatin e Varshavës».
Ulbrihti, që sillet si fashist dhe provokator kundër
nesh, na kërcënon edhe me tërheqjen e ambasadorit.
Preteksti është shpifje.

514

Vajta në Presidium ku mora pjesë në ceremoninë
e dekorimit të shokut Miha Lako. Ai mbushi 60 vjeç.
2shtë komunist nga më të vjetrit. Qëndrimi i tij është
shumë i mirë dhe konsekuent.
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E ENJTE
5 TETOR 1961

Manushi na raportoi me letër për takimin që kishte pasur me Kim Ir Senin kur ishte për vizitë në - Kore.
Qëndrimi i Kimit rreth ngjarjeve që po zhvillohën nuk
është parimor, ai është i lëkundshëm, oportunist. Kim
Ir Seni i aprovon qëndrimet tona, thotë se ne ke -mi të
premton se do ta ndihmojë Partinë t -onë2....porna
duke na thënë «s'keni ç'bëni». Për Hrushoviri ai mban qëndrim shumë të lëkundshëm, ekuivok
dhe oportunist.
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E PREMTE
6 TETOR 1961

Udhëheqësit gjermanë, me rastin e festës së tyre
kombëtare, ftuan delegacione nga të gjitha partitë dhe
qeveritë e vendeve të demokracisë popullore, si edhe
nga Jugosllavia, kurse ne nuk na ftuan. Ky është diskriminim i hapët, që synon të na izolojë dhe të na «poshtërojë». Por me të tilla qëndrime ata demaskojnë
dhe poshtërojnë veten.
Për të mos u dhënë mundësi që të gënjejnë më
vonë dhe të thonë se ja «ne i ftuam, por ata nuk erdhën», Ministria jonë e Punëve të Jashtme u bëri një
notë proteste autoriteteve përkatëse gjermane për këtë
diskriminim. Notën ata e refuzuan, por punën ajo e
bëri njësoj. Ajo mbetet dokument.
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E SHTUNE
7 TETOR 1961

Ambasada gjermane në Tiranë dha një pritje me
rastin e festës kombëtare të RD Gjermane. Si zakonisht i kishte thirrur të gjithë. Por në shenjë proteste
nuk i shkoi as edhe një shqipo, përveç zëvendësshefit
të protokollit të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe të
një referenti të dërguar apostafat për protokoll.
Në ambasadë kishte vetëm të huaj. Shqetësimi
ishte në kulm. Përgjigjja ishte e merituar dhe e përshtatshme për diskriminimin që i bënë vendit tonë që
nuk e ftuan në Berlin për festën e tyre kombëtare.

E ENJTE
12 TETOR 1961

Sot u bë mbledhja e Plenumit të Komitetit Qendror
të PPSH për të gjykuar mbi letrën e Komitetit Qendror
të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, dërguar
më 24 gusht Komitetit tonë Qendror dhe për të diskutuar e për të vendosur mbi përgjigjen që do t'i jepet
asaj nga ana jonë.
Mbas fjalës që mbajta në këtë Plenum 1 diskutuan
një numër i madh shokësh. U dënuan njëzëri përpjekjet e poshtra trockiste të bandës së Hrushovit për të
përçarë Partinë tonë dhe Komitetin Qendror.

Shokët e Komitetit Qendror të Partisë Komuniste
të Kinës na bënë këto pyetje: A ju kanë ftuar sovjetikët në Kongresin e tyre të 22-të? A dëshironi që Partia
Komuniste e Kinës të ndërhyjë që t'ju ftojnë dhe, në
rast se po, a vini? Në qoftë se bëhet ndonjë mbledhje
e partive komuniste e punëtore të botës dhe ftoheni,
do të vini?
1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 22, L 1.
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Ne iu përgjigjëm se nuk na kanë ftuar dhe, po të
na ftojnë tash në fund, nuk do të vemi, se nuk është
dinjitoze. Nuk jemi dakord të ndërhyhet dhe nuk vijmë. Jemi dakord të marrim pjesë në një mbledhje të
tillë, por me kusht që të marrim më parë rendin e
ditës, tezat e materialeve që do të paraqiten dhe më
vonë të caktohet data. Ndryshe, kjo mbledhje, në qoftë
se bëhet, është kontrabandë dhe ne nuk marrim pjesë

F. PREMTE
13 TETOR 1961

në të.
Vazhdoi edhe sot paradite mbledhja e Plenumit, i
cili u dha fund punimeve.
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DURRËS, E SHTUNË
14 TETOR 1981

Asistova në punimet e mbledhjes së përbashkët të
plenumit të Komitetit të Partisë dhe të plenumit të
Komitetit të Bashkimit të Rinisë të rrethit të Durrësit,
ku do të punohej vendimi i Plenumit të Komitetit Qendror të Partisë për punën me rininë.
Fola me këtë rast për ndryshimet që kanë ndodhur
në vendin tonë në të gjitha fushat e jetës, si dhe për
disa probleme të lëvizjes komuniste e punëtore dhe
të situatës ndërkombëtaret.
Mbledhja shkoi mirë, diskutimet ishin të zjarrta.
Unanimitet i plotë.
Ambasadori sovjetik në Pekin i kishte kërkuar
Çu En Lait që të mos e merrte shokun Manush me
avionin e vet në rrugën e tij për në BS. Kinezët nuk
pranuan. Për këtë shkak ambasadori sovjetik nuk e
shoqëroi Çu En Lain në Moskë.. Kështu na njofton
Manushi.
Poshtërsi e padëgjuar!
1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 22, f. 21.
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E DIEL
15 TETOR 1961

U hap Kongresi i 5-të i Bashkimit të Grave të
Shqipërisë. Fjalën e hapjes e mbajti Nexhmija, kurse
raportin e mbajti Vito Kapoja. Raporti qe i mirë. Entuziazëm i madh.
Revizionistët sovjetikë dhe klikat e tyre satelite jo
vetëm që refuzuan ftesat tona për të dërguar delegacione të grave në Kongresin e 5-të të BGSH, por, në
mënyrë skandaloze, bënë çmos në Budapesti dhe ndaluan ardhjen edhe të delegacioneve të tjera, me përjashtim të vietnamezeve, brazilianeve, algjerianeve, japonezeve, indonezianeve dhe kinezeve.

1. Nga 4-8 tetor 1961 në Budapest u mblodh Këshilli i Federatës Demokratike Ndërkombëtare të Grave. Në punimet e këshillit morl pjesë edhe një delegacion i BGSH i kryesuar nga
shoqja Qibrie Ciu.
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E HENE
16 TETOR 1961

F MARTIR
17 TETOR 1961

Me rastin e datëlindjes erdhën më uruan shumë
shokë e miq.

Vazhdon punimet Kongresi i Bashkimit të Grave.
Asistova në seancën e mëngjesit.

Pasdreke shkova në Kongresin e Gruas. Diskutime
të zjarrta. Erdhën pionierët të cilët përshëndetën Kongresin e nënave. Me këngët e bukura e me recitimet
e zjarrta për Partinë, që buçitnin nga gjokset e tyre të
vogla, ata e mbushën sallën e Kongresit.

Sot, bashkë me shokun Rita prita një grup fshatarësh të kooperativës bujqësore të Bajzës, rrethi i Shkodrës, që kishin ardhur të më uronin 53-vjetorin e lindjesi. I pyeta për punët e kooperativës dhe si dukeshin
me prodhimet e këtij viti. Më thanë se duhani këtë
vit u është dëmtuar, prandaj i këshillova të marrin
masa qysh tani për luftimin e sëmundjes së kësaj kulture të rëndësishme.
I porosita veçanërisht të tërheqin gratë në punët
e kooperativës, sepse duke aktivizuar të gjitha forcat,
kooperativa do të përparojë më shpejt. U premtova se
në të ardhmen do të bëj një vizitë në kooperativën
e tyre.

Në Pallatin e Brigadave prita një grup të madh të
1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 22, f. 39.
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rejash të dalluara nga Lezha, të cilat i përgëzova për
sukseset që kanë arritur për arsimimin e tyre dhe për
punën e mirë që bëjnë për kultivimin e misrit. Theksova që në këtë drejtim duhet të punojnë akoma më
tepër. Pastaj u fola për kujdesin e vazhdueshëm të
Partisë që gruaja të jetë e lirë dhe e pavarur, për masat që janë marrë për ngritjen e mirëqenies së popullit
dhe për lultën e vendosur të Partisë sonë kundër armiqve të socializmiti.

Kongresi i 22-të i revizionistëve sovjetikë filloi
punimet. Po presim të njihemi me përmbajtjen e raportit të Nikita Hrushovit.

E MERKURE
18 TETOR 1961

Në Kongresin e 22-të të PK të BS revizionisti
Hrushov vazhdon të lexojë raportin e dytë mbi programin e tij revizionist dhe pacifisti.

Nga njoftimet e para del se Hrushovi na sulmoi
haptazi. Tani ai zbuloi kartat botërisht, le të presë artilerinë tonë të rëndë.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 22, f. 42.
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1. Në këtë kongres u mbajtën dy raporte, të dy nga Hrushovi: 1) Raporti mbi aktivitetin e KQ dhe 2) Raportl mbt
programln e PK të BS.

527

E PREMTE
20 TETOR 1961*

E ENJTE
19 TETOR 1961

Çu En Lai përshëndeti Kongresin e 22-tël. Sulmet
kundër nesh nga ana e Nikitës ai, pa na përmendur
ne, i cilësoi antimarksiste. Kjo qe njëfarë mbrojtjeje parimore që iu bë Partisë së Punës të Shqipërisë, por
edhe njëfarë orientimi e këshillimi që të ndalohet «polemika e hapët kundër Partisë së Punës të Shqipërisë».
Pra, ajo çka mund të bëhej në një kongres, «duke
ruajtur» edhe etiketën, u bë.
Në opinionin botëror kjo çështje ka bërë bujë. Por
kjo nuk i ndaloi Gomulkën dhe të tjerët që të vazhdojnë sulmet kundër nesh. Çdo gjë po shkon mirë. Do të
ketë gjëra nga ky kongres.

Sot bëmë mbledhjen e Byrosë Politike. Në diskutimin timt theksova se pas sulmeve të hapëta të revizionistëve sovjetikë kundër Partisë dhe vendit tonë
në Kongresin e tyre të 22-të, për Partinë tonë mbaroi
etapa e mbajtjes rezervë dhe duhet t'u jepet përgjigje
sulmeve të tyre. Propozova të bëhet një deklaratë në
emër të Komitetit Qendror të Partisë dhe ta botojmë
atë në shtyp.
Pasi diskutuan dhe shfaqën mendimet e tyre, të
gjithë shokët njëzëri aprovuan tekstin e projektdeklaratës2.

Në Kongresin e 22-të të revizionistëve sovjetikë
vazhdojnë sulmet kundër Partisë sonë nga delegatët e
partive të huaja. Komploti hrushovian është i kurdisur. Trockistët do të demaskohen.
Para disa ditësh gazeta «Pravda» kishte botuar

1. Shih: Enver Hoxha, «Shënime për Kinën», vëll. I, f. 89.

1. Shih: Enver Hoxha. Vepra, vëll. 22, f. 55.
2. Shih: «PPSH Dokumente Kryesore», vëll. IV, f. 153.
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një pllakatë, ku tregohej imperializmi duke i vënë zjarrin Shqipërisë. Ky është një veprim i poshtër i hrushovianëve, që i shërben imperializmit dhe ka këtë
domethënie: Hrushovi u bën thirrje armiqve të vendit
tonë t'i vënë zjarrin Shqipërisë dhe i siguron se atë,
Hrushovin e kanë me vete, bile do t'i ndihmojë me
të gjitha forcat në realizimin e qëllimeve të tyre.
Por armiqtë tanë, imperializmi dhe Nikita Hrushovi i bëjnë gabim llogaritë, ata nuk e njohin forcën
e pathyeshme të unitetit të çeliktë të Partisë dhe të
popullit tonë, përpara së cilës veprimet e armiqve dhe
komplotet e tyre do të dështojnë me turp, ashtu siç
kanë dështuar kurdoherë.

E SHTUNE
21 TETOR 1961

Sot në shtypin tonë botuam «Deklaratën e Komitetit Qendror të Partisë së Punës të Shqipërisë» ku
Hrushovin e shokët e tij i cilësojmë antimarksistë dhe
përçarës të unitetit.
Krahas deklaratës në gazetat po botohen lajme e
materiale të shumta nga mbledhje spontane në popull.
Po vijnë telegrame nga poshtë, telegrame të zjarrta solidariteti me Partinë dhe me Komitetin Qendror. Edhe
këto do të botohen në gazeta.
Sulmet kundër Partisë sonë vazhdojnë në Kongresin e 22-të të revizionistëve sovjetikë. Jehona ndërkombëtare e kësaj pune është e madhe.
Në punimet e këtij kongresi revizionist dominojnë
3 probleme: Kulti i individit i Stalinit, demaskimi i
grupit antiparti 1 dhe sulmet kundër nesh.
Kongresi i 22-të po merr rrugën e greminës dhe
të heqjes së maskës të komplotit të Nikita Hrushovit.
1. Është fjala për Malenkovin, Molotovin, Kaganoviçin, Voroshilovin, Bulganinin, Pervuhinin, Saburovin dhe Shepilovin.
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E HEN£
23 TETOR 1961

U bë mbledhja e Sekretariatit:
1. Mbi problemet e stinës në bUjqësi në rrethet
Lushnjë, Fier, Durrës, Vlorë.
Ky vit ishte i mbarë për pambukun, por në këtë
kulturë ndërmarrjet bujqësore dalin më keq se kooperativat bujqësore. Kjo nuk është e mirë.
2. Si - ka punuar organizata e Partisë e rrethit të
Vlorës dhe të Durrësit për realizimin e detyrave të
planit, për kursimet dhe lëvizjen për shpikjet dhe racionalizimet.
Rëndësi të madhe këtu ka çështja se ç'probleme
vihen në rendin e ditës të mbledhjes së organizatës-bazë, a vihet problemi kryesor apo ato të dorës së
dytë.
Organizata-bazë duhet të punojë me një plan të
menduar mirë 1 .
3. Mbi punën në sektorin e transportit (mbi lëvizjen e 100-600 mijëshit), në komunikacionin automobilistik.
1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 22, f. 59.
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Të ecet më mirë se deri tani. Kjo lëvizje të shtrihet e të vihet në zbatim edhe nga shokët e ushtrisë.
Këta duhet të harxhojnë sa më pak vegla këmbimi
dhe automjetet t'i vënë në gatishmëri me shpenzime
sa më të voglal.
4. Mbi punën politike të Partisë në Korpusin e 7-të
të këmbësorisë.
Realizimi i programeve politiko-ushtarake, por sidomos mbledhjet e organizatës-bazë të Partisë — momente me rëndësi të madhe.
Mbledhjet e organizatës-bazë të Partisë të jenë luftarake dhe jo formale e pa gjallëri 2.
U shqyrtuan edhe një varg problemesh të tjera.
Në Kongresin e 22-të sulmet kundër nesh vazhdojnë po me atë ritëm, po komploti i Nikitës dështoi. Fronti u ça. Kim Ir Seni dhe Ho Shi Mini nuk folën kuried'er
nesh. Ky ishte një grusht për Hrushovin, pse tash gjithë vëme endja në kongres është drejtuar nga çështja se
kush është me Hrushovin dhe kush është me ne.
Çu En Lai u largua nga Moska për në Pekin. Kjo
është një shuplakë për Hrushovin.
Skandal në Kongresin e 22-të. Poljanski sulmoi
poshtërsisht Voroshilovin. Ky protestoi me bujë dhe ia
prenë dy herë fjalën.
1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 22, f. 65.
2. Po aty, f. 62.
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E MARTË
24 TETOR 1961

Në Kongresin e revizionistëve sovjetikë sulmet kundër nesh vazhdojnë, por po shtohet edhe numri i partive që janë me ne. Nuk -TO-Wri-kundër nesh delegatët e
partive indoneziane, indiane, japoneze, norvegjeze, daneze, belgjiane, algjeriane, kanadeze, boliviane, australiane.

E MERKURE
25 TETOR 1961

U bë mbledhja e rregullt e Byrosë Politike. Lidhur me kongresin e ardhshëm të kooperativave bujqësore u diskutua rreth ndryshimeve në statutin e këtyre kooperativave.
Për sa i përket propozimit për pakësimin e numrit
të bagëtive të oborrit kooperativist, shpreha mendimin
që të mos e pakësojmë tani këtë numër. Çështja duhet
parë nga pikëpamja politike dhe ekonomike.
2shtë e domosdoshme të forcojmë kooperativat bujqësore, pa ulur nivelin e jetesës së kooperativistëve.
Kjo kërkon një punë më të dendur nga ana e Partisë
me masën e fshatarësisë për ta edukuar këtë me qëndrimin socialist ndaj punës dhe pronës shoqërore 1.

Diskutuam rreth masave që duhen marrë për forcimin e punës së Partisë në Tiranë etj.

Nongresin e 22-të u deklarua se Molotovi e ka
1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 22, 1. 67.
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cilësuar programin e paraqitur si kundërrevolucionar,
pacifist dhe revizionist. Bravo plaku! Në këtë kongres
sulmet kundër PPSH vazhdojnë. Cejlonezi nuk foli kundër nesh.

E ENJTE
26 TETOR 1961

Më në fund, gazeta «Zhenminzhibao» botoi deklaratën tonë kundër sulmit dhe shpifjeve të Nikita Hrushovit në Kongresin e 22-të të PK të BS. Atë e shoqëroi
me përshëndetjen tonë drejtuar Kongresit të 22-të dhe
me sulmet e Hrushovit kundër nesh. (Këtë të fundit
e botoi për të dytën herë.) Përveç këtyre, ajo po boton
edhe sulmet e partive të tjera kundër nesh. Kjo lë të
kuptohet se kinezët do të mbajnë qëndrim në favorin
tonë. Por kur dhe në ç'formë, do të shohim, pse taktika
e tyre është e ngadalshme dhe me valë të gjata.
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E PREMTE
27 TETOR 1961

Hrushovi mbajti fjalën e mbylljes të pjesës së parë
të Kongresit të 22-të. Ai na sulmoi përsëri poshtërsisht
dhe hapur u bën thirrje popullit dhe Partisë sonë që
ta rrëzojnë udhëheqjen. Kështu Hrushovi e hoqi edhe
fletën e fundit të hardhisë, u rreshtua në një radhë me
imperialistët, me titistët dhe me shërbëtorët e tjerë
të këtyre, të cilët për 17 vjet po i bëjnë thirrje popullit
shqiptar dhe komplotojnë për të na rrëzuar ne. Hrushovi në sulmet përdori shpifjet e jugosllavëve: çështjen e Liri Gegës, të Panajot Plakut etj.
Ky tradhtar me të vërtetë është i ndyrë dhe njeri
i skandaleve.

E SHTUNE
28 TETOR 1961

Ambasadori kinez kërkoi takim. E prita. Ai më
dorëzoi tezat që Çu En Lai i parashtroi Hrushovit në
takimin që pati me të më 22 tetor. Këto teza nuk janë
fort të drejta. Në to duken lëkundje, frikë, manovra
politike, shfajësim. Asnjë sugjerim nuk na bëhet drejtpërdrejt neve, por në mënyrë të tërthortë bisedën e
përshkonte fryma e bisedimeve eventuale.
Ambasadori mori përgjigjen e duhur e të vendosur. Hrushovi preu me ne çdo urë, ai do të demaskohet,
Stalini do të mbrohet, Shqipëria s'do të izolohet dhe,
në rast se Komiteti Qendror i Partisë Komuniste të
Kinës ka vërejtje për «disa gjëra të padrejta» (kështu
thuhet në dokumentin kinez), i thashë se Çu En Lai
s'bëri mirë që ia tha Hrushovit më parë se këto t'i
bisedonte me ne. Ambasadori u ngatërrua dhe tha se
përkthimi gjoja s'është bërë mirë.

Në Kongresin e 22-të revizionisti sovjetik Kozlov
mbajti raportin mbi statutin. Ai na sulmoi përsëri ne,
por tash kjo u bë diçka e zakonshme. Ajo që ka rëndë538
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si është se ai sulmoi haptazi të gjitha ato parti që nuk
na sulmuan ne, duke u lënë të nënkuptojnë se «ju që
heshtët, nxitni shqiptarët» dhe, «po të vazhdoni, do t'ju
luftojmë».

E HËNË
30 TETOR 1961

Në Kongresin e 22-të të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, Spiridonovi, sekretar i parë i komitetit të partisë të Leningradit, propozoi që trupi i Stalinit
të hiqet nga Mauzoleu në Sheshin e Kuq.
Tradhtia e grupit trockist të Hrushovit s'ka kufi.
Ata do ta konsumojnë atë deri në fund, por njëkohësisht do të demaskohen. Ky është fillimi i fundit të tyre.
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E MARTE
31 TETOR 1961

tar, po ai dështoi. Partitë komuniste e punëtore të
botës nuk e aprovuan të gjitha ndërmarrjen e tij kun&rrevolucionare. 30 parti komuniste e punëtore nuk
u solidarizuan me të dhe nuk e sulmuan Partinë tonë.
Kongresistët, përveç udhëheqjes, nuk na sulmuan. Ky
ishte sukses për ne.
Nikita Hrushovi doli si përçarës i kampit dhe i lëvizjes komuniste ndërkombëtare, si komplotist, si puçist.
Kjo ngjarje do të ketë rrjedhime të pallogaritshme
në disfavor të tij, në favorin e Partisë së Punës të
Shqipërisë dhe të marksizëm-leninizmit.

,

Sot mbaroi punimet Kongresi famëkeq i 22-të i
Partisë Komuniste revizioniste të Bashkimit Sovjetik.
Hrushovianët kanë vënë fshesën e madhe në të gjitha
organet qendrore, veçanërisht në anëtarët dhe në kandidatët e Komitetit Qendror, duke sjellë me shumicë
njerëz të panjohUr që, natyrisht, mbështetin kursin revizionist të grupit të Nikita Hrushovit.
Rezoluta që u aprovua në kongres sulmon edhe
Partinë tonë.
Në të njëjtën kohë organet e partive komuniste
e punëtore të vendeve të demokracisë popullore në
Evropë, si dhe gazetat «Ymanite» e Partisë Komuniste
Franceze dhe «Unita» e Partisë Komuniste Italiane kanë filluar fushatën kundër nesh.

U duk qartë se Nikita Hrushovi e organizoi dhe
e orientoi Kongresin e 22-të në luftën kundër kultit
të Stalinit, kundër grupit antiparti dhe Partisë së Punës të Shqipërisë. Ky ishte një puç tjetër ala Hrushov
për të siguruar mbështetjen e komunizmit ndërkombë542
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një letëri gjithë komiteteve të Partisë të rretheve, ku
u tërhiqet vësnendja në disa çështje të rëndësishme
për Partinë dhe u jepen orientime për punën e tyre të
përditshme.

E MËRKURE
1 1%1£111TOR 1961

Sot gazeta «Zëri i popullit» botoi kryeartikullin e
parë pas Deklaratës së Komitetit tonë Qendror. Ai mban
titullin «Marksizëm-leninizmi do të triumfojë» dhe
demaskon veprat dhe qëllimet e poshtra revizioniste
dhe përçarëse të grupit të Nikita Hrushovit. Partia dhe
populli ynë e pritnin me padurim këtë përgjigje të parë
dhe u kënaqën. Tash presin edhe mbrojtjen e Stalinit.
Nga të gjitha anët e vendit Komitetit Qendror të
Partisë dhe mua personalisht na kanë ardhur dhe vazhdojnë të na vijnë telegrame të shumta, ku shprehet
aprovimi i popullit për qëndrimin e drejtë, parimor e
të vendosur të Partisë, besnikëria ndaj idealeve të saj
dhe uniteti i pathyeshëm i radhëve të popullit rreth
Partisë. Kjo flet në radhë të parë, për kuptimin e thellë politik nga ana e popullit të situatave të krijuara,
si dhe për punën e mirë sqaruese që po bëjnë komitetet e Partisë të rretheve me Partinë dhe me masat.
Kjo punë duhet të vazhdojë edhe në të ardhmen, puna
me masat të zgjerohet. Për këtë qëllim sot u nisëm
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1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 22, L 74.

545
36

27 a

E ENJTE
2 NENTOR 1961

Sot gazeta «Zëri i popullit» botoi kryeartikullin në
mbrojtje të jetës dhe të veprës së J. V. Stalinit kundër
shpifjeve dhe sulmeve trockisto-revizioniste të grupit
revizionist të Nikita Hrushovit. Ky kryeartikull, që
mban titullin «Emri dhe vepra e J. V. Stalinit rron dhe
do të rrojë në shekuj», u prit me entuziazëm nga Partia
dhe populli, i cili po vë lule në monumentin e tij. Partia
jonë është e vetmja dhe e para që mbron J. V. Stalinin
në këtë mënyrë. Ky është një veprim i lartë burrëror
marksist-leninist i Partisë së Punës të Shqipërisë.

E PREMTE
3 NENTOR 1961

Ridiskutuam fjalimin 1 që do të mbaj në mbledhjen
solemne kushtuar 20-vjetorit të themelimit të Partisë,
më 7 nëntor. Ai, përveç të tjerave, do të jetë një pretencë
e rreptë kundër Nikita Hrushovit dhe pasuesve të tij.
Informohemi se shtypi korean botoi fjalimin e Hrushovit, duke lënë jashtë çështjen e kultit të Stalinit dhe
sulmet kundër Partisë së Punës të Shqipërisë. Pozitë
centriste e lëkundshme, por sidoqoftë prapë pozitive,
pse, me sa duket, për një arsye ose një tjetër Partia
e Punës e Koresë nuk është dakord për këto çështje.
Delegatët që morën pjesë në Kongresin e 22-të të
PK të BS, qoftë ata të vendeve të demokracisë popullore, qoftë ata të partive të Perëndimit, filluan të ikin
me shpejtësi nga Moska. Kjo do të thotë se mbledhje
s'bëjnë dhe duhet të gjenden sa më parë në vendet e
tyre për të përballuar situatën si dhe zhurmën që po
bën shtypi botëror.
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1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 22, f. 80.
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E SIITUNE
4 NENTOR 1961

Vajtëm me Nexhmijen në Teatrin e Operës dhe të
Baletit, ku pamë koncertin e dhënë nga laureatët e festivalit kombëtar të këngës, muzikës e valleve të klasës
punëtore për nder të 20-vjetorit të themelimit të Partisë. Më pëlqyen pjesa muzikore korçare e kompozuar
nga kompozitori PavIlo Sholla dhe e vënë në skenë nga
punonjësit e artizanatit të Korçës, si dhe pjesa muzikore
e punëtorëve të kombinatit të tekstileve «Stalin».

Sovjetikët, gjermanët, çekët, bullgarët nuk i lënë
ambasadat tona të shpërndajnë asnjë material, të çdo
natyre qoftë. Deri këtu ka arritur armiqësia e tyre.
Duhet të kemi durim se me armiq kemi të bëjmë.
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E DIEL
5 NENTOR 1961

Me Nexhmijen shkuam në Teatrin e Operës e të
Baletit, ku pamë premierën e operës shqiptare «Lulja e
kujtimit», të kompozitorit Kristo Kono. Na pëlqeu shumë. Muzika është e goditur, emocionuese, e bukur dhefrymëzuese.
Konoja është një kompozitor me talent dhe vepra
e tij do t'i frymëzojë e do t'i nxitë në krijimtarinë e
tyre edhe kompozitorët e tjerë. «Lulja e kujtimit» fare
mirë mund të shfaqet me sukses edhe në çdo skenë
jashtë vendit; kjo operë karaktenizon një periudhë të
jetës shoqërore dhe politike të vendit tonë.
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E HENE
6 NENTOR 1961

Gazeta «Zhenminzhibao» botoi artikullin redaksional të «Zërit të popullit», «Marksizëm-leninizmi do të
triumfojë». Kjo është një gjë shumë e mirë për ne dhe
për çështjen. Në Kinë vazhdohet të shkruhet shumë për
Partinë dhe për vendin tonë. Kjo i bën të pëlcasin revizionistët modernë.

E MARTE
7 NENTOR 1961

Mbrëmje solemne kushtuar 20-vjetorit të themelimit të Partisë. Fjalirni që mbajta me këtë rast u prit
ine kënaqësi të madhe 1.

Në Moskë, në kundërshtim me herët e tjera, nuk
folën në mbledhje solemne me rastin e 7 nëntorit. Ambasada e tyre në Tiranë dha një mbrëmje të ngushtë,
ku ftoi vetëm nga ana shtetërore. Nga ana e Partisë nuk
u ftua asnjeri.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 22, f. 80.
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E MERKURE

QYTET1 STALIN, E ENJTE

8 NENTIOR 1981

9 NENTOR 1961

Përvjetori i lavdishëm i 20-vjetorit të themelimit
të Partisë sonë heroike po festohet me madhështi anekënd atdheut. I tërë populli është i lumtur dhe i gëzuar.
Të rrojë në shekuj Partia jonë e lavdishme!
Shkuam me shokët vizituam Shtëpinë-muze të Partisë. Bëra pastaj vizita në familjet e shokëve të rënë
në luftë për çlirimin e atdheut, si dhe të shokëve të vjetër e të punëtorëve të dalluar.

Erdha për vizitë në Qytetin Stalin për t'u njohur
me punën heroike të naftëtarëve të këtij qyteti. Në fillim pata një mbledhje me kuadrot drejtues të naftës.
Gjeologët më vunë në dijeni mbi kërkimet dhe fushat
e reja. Besoj se aktualisht situata, për sa u përket fushave të reja të naftës, është më e qartë sesa atëhere
kur në këtë sektor punonin specialistët sovjetikë, të cilët frymëzoheshin shumë keq nga Moska dhe nga ambasada e tyre në Tiranë. Rshtë e qartë se ata na kanë dëmtuar dhe sidomos këta dy vjetët e fundit, se të gjitha
shpimet që kanë dhënë, pa përjashtim, s'na dhanë asgjë.
Me rastin e vajtjes sime, në sheshin kryesor të qytetit u organizua një mitingl. Naftëtarëve pjesëmarrës
në këtë miting u shpreha gëzimin tim të madh që takohesha me ta dhe i urova për sukseset që kanë arritur.
U fola edhe për perspektivat e mëdha që hapen përpara
sektorit të naftës në vendin tonë.
Në fjalën time u ndala edhe në disa probleme të
gjendjes ndërkombëtare, u fola për veprimtarinë antimarksiste e kundërrevolucionare të Hrushovit kundër
1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 22, f. 172.
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Stalinit, kundër socializmit, kundër vendit tonë dhe për
lidhjet e tij me imperialistët amerikanë dhe agjenturën
e tyre, klikën titiste, si dhe për luftën parimore e të
vendosur të Partisë sonë në mbrojtje të marksizëm-leninizmit dhe të socializmit në Shqipëri.
QYTETI STALIN - BERAT, E PREMTE
10 NËNTOR 1961

Vizitova laboratorin e naftës, ku bëhet një punë e
mirë shkencore dhe ku punojnë kuadro të aftë. Ky laborator ka hapur perspektiva të reja dhe me analizat që
bëhen aty u jepet ndihmë e vlefshme prodhimeve të
vendit.

Vizitova muzeun e naftës, të cilin e kanë rregulluar
dhe e kanë sistemuar shumë mirë. S'është më ai muze
që kisha parë në vitin 1945.

Paradite arrita në Berat. Në komitetin e Partisë të
rrethit u takova dhe zhvillova një. bisedë me anëtarët
e byrosë së komitetit të Partisë, me shokë të kryesisë
së këshillit popullor dhe me kuadro të tjerë të rrethit.
Vajta në ekspozitën bujqësore e blegtorale të rrethit.
Vizitova disa familje dëshmorësh të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare.
Pasdite, duke shkuar për takimin me kuadrot e Par-
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tisë, të pushtetit dhe të organeve ekonomike të rrethit
të Beratit, në sheshin përpara shtëpisë së kulturës «Margarita Tutulani» u organizua një miting 1 spontan nga
populli i qytetit. Pasi i përshëndeta të pranishmit dhe
i falënderova nga zemra për entuziazmin dhe për dashurinë e madhe që tregojnë për Partinë tonë heroike,
u fola gjatë për luftën e Partisë për çlirimin e popullit
nga pushtuesit e huaj dhe nga tradhtarët vendas, për
transformimet që janë realizuar në vendin tonë gjatë
viteve të Çlirimit në të gjitha fushat, për ndërtimin e
jetës së lumtur për popullin etj. Pastaj u ndala në kundërshtimet tona të vjetra politike dhe ideologjike me
grupin revizionist të Hrushovit për çështjet themelore
të marksizëm-leninizmit, si për çështjen e luftës dhe të
paqes, për kundërshtimin ndaj imperializmit amerikan,
për çështjen e Stalinit, mbi rrugët e kalimit në socializëm etj. Gjithashtu popullit në miting i fola për intrigat
dhe veprimet antimarksiste të Hrushovit në Mbledhjen
e Bukureshtit e në atë të Moskës dhe mbi poshtërsitë që
ka bërë e vazhdon të bëjë ai për të gjunjëzuar Partinë
tonë etj. Theksova se veprimet antimarksiste, antisocialiste e antishqiptare të Hrushovit dhe të pasuesve të tij
jo vetëm nuk çuan në ato ndryshime që priste ai në vendin tonë, por, përkundrazi, tani punët po na ecin njëqind herë më mirë.
Që këtej shkova në takimin me kuadrot e Partisë, të
pushtetit e të ekonomisë të Beratit. Në këtë takim 2 së
pari, dhashë përshtypjet e mia nga vizita në rrethin e

Beratit, vura në dukje sukseset e arritura në vendin
tonë në ndërtimin e socializmit e probleme të tjera të
zhvillimit ekonomiko-kulturor lidhur me realizimin e
planit të tretë pesëvjeçar, mbi luftën e përpjekjet për të
kapërcyer vështirësitë e rritjes dhe ato që na nxjerrin
revizionistët e të tjera. Fola edhe për disa probleme aktuale të gjendjes ndërkombëtare e të mosmarrëveshjeve
tona me grupin revizionist të Hrushovit, për lidhjet e
tij me klikën e Titos duke vënë në dukje luftën e vendosur, të drejtë e parimore që ka bërë Partia jonë në
Mbledhjen e 81 partive komuniste e punëtore në Moskë
e më vonë.
Të pranishmëve në këtë takim u bëra thirrje që të
mbajnë lart, si kurdoherë, vigjilencën dhe frymën revolucionare në Parti, sepse kështu ne do të realizojmë
me sukses të gjitha detyrat që kemi përpara dhe do të
përballojmë çdo vështirësi e pengesë që mund të na dalin, sado të mëdha që të jenë ato.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 22, f. 185.
2. Ps aty, f. 194.
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BERAT — PERMET, E SHTUNE
11 NENTOR 1961

Vizitova Fabrikën e Konservave të Fruta-Perimeve
në Berat. Punohej mirë dhe pastër. Kudo plani po realizohet dhe po tejkalohet. Kuadrot drejtues në Berat punojnë mirë.

blemet e zhvillimit të bujqësisë në këtë rreth, për gjen,
djen e keqe të bujqësisë në Bashkimin Sovjetik e në
vendet e tjera të demokracisë popullore, si pasojë e vijës
revizioniste të udhëheqësve të këtyre vendeve, mbi realizimin e planit të vitit të parë të pesëvjeçarit të tretë
në të gjithë sektorët në vendin tonë, pavarësisht nga
vështirësitë që na nxjerr udhëheqja e PK të BS. Pastaj,
u ndala në pasojat e vijës tradhtare, pansllaviste, intrigante dhe prej dallaveraxhiu të madh të Hrushovit në
çështjet e politikës së brendshme e të jashtme, analizova shkurtimisht gjendjen në lëvizjen komuniste e
tore ndërkombëtare, duke vënë në dukje luftën parimo-. ‘
reqëbnPatijokudrymveizonst.

Gjatë rrugës për në Përmet, u ndala në Tërpan, ku
fola në mitingun e organizuar me popullin e këtij lokalitetil. Doli shumë mirë, sido që ra shi i madh.

Në Buz të Tepelenës u takova me sekretarin e parë
të Partisë të këtij rrethi dhe me kuadro të tjerë që kishin ardhur për zgjedhjet e nesërme të gjyqtarëve,
Zhvillova një bisedë edhe me ata.

Në takimin2 që pata sot me shokët e byrosë së Komitetit të Partisë të Rrethit të Përmetit, fola për pro1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 22, f. 208.
2. Po aty, f. 217.
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Votova për gjyqtarët popullorë. Pastaj vizitova një
repart ushtarak. Bisedova e dola në fotografi me ushtarët e oficerët. Gëzim i madh dhe dashuri e papërshkruar
për Partinë.

PERMET, E DIEL
12 NENTOR 1961

Shëtitje në brigjet e Vjosës.

Një koncert i mirë në mbrëmje.

Qyteti historik i Përmetit është ndërtuar e zbukuruar shumë. Kuadrot punojnë mirë, po ashtu edhe
drejtuesit e rrethit.
Sot pata një bisedël me kuadrot e Partisë, të pushtetit dhe të ekonomisë të këtij rrethi. Fola gjatë për përparimet, për sukseset dhe për problemet që kanë të
bëjnë me e mëtejshëm aktual të rrethit dhe
të të gjithë vendit. Pastaj kalova në shpjegimin e mosmarrëveshjeve që ekzistojnë në gjirin e lëvizjes komuniste e punëtore ndërkombëtare e midis vendeve socialiste, mosmarrëveshje që preokupojnë gjithë komunistët,
popullin tonë dhe komunizmin ndërkombëtar, për shkak
të pikëpamjeve e të veprimtarisë antirevolucionare e
antishqiptare të revizionistit të vjetër, por të maskuar,
Hrushovit, dhe të kursit të tij antimarksist në politikën
e brendshme e të jashtme të Bashkimit Sovjetik.
Të tërë të pranishmit ishin shumë entuziastë për
qëndrimin parimor konsekuent të Partisë sonë të lavdishme.

■

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vë71. 22, f. 227.
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portuan për rezultatet e arritura nga punonjësit e rrethit të Gjirokastrës në të gjithë sektorët. Pastaj fola
edhe unë.

PERMET — KELCYRE — GJ1ROKASTER
E FIENE 13 NËNTOR 1961

Shkova në koncert. Pamë tablonë: «E re nga mosha,
por e thinjur në mendime». Ideja ishte e mirë, por duhet
përpunuar. Artistët sluanin keq.

Miting me popullin e lokalitetit të Këlcyrës 1 ku fola
për ndryshimet e mëdha që janë bërë në vendin tonë,
veçanërisht në fshatrat, gjatë viteve të pasçlirimit, për
punën e mirë që bëhet për zhvillimin e frutikulturës e të
vitikulturës nga populli i këtij rrethi e lokaliteti etj.
Së fundi u përqendrova në çështjet aktuale ndërkombëtare dhe në marrëdhëniet midis Partisë sonë me atë të
Bashkimit Sovjetik. Gjithë populli i mbledhur në miting
shpërtheu në një entuziazëm të madh. Aty vizitova pastaj fabrikën e verës «Musa Fratari» dhe atë të konservave e të frutave. Shumë mirë punojnë dhe prodhojnë
punonjësit e këtij lokaliteti.

Arrita në Gjirokastër. Populli kishte dalë për të më
pritur në Sheshin e Çerçizit. Eca në këmbë.

Në mbrëmje bëra bisedë me shokët e komitetit të
Partisë e të komitetit ekzekutiv të rrethit. Ata më ra1. Shih: Enver Flexha, Vepra, vëll. 22, f. 240.
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GJIROKAST ✓ R, E MARTE:
14 NËNTOR 1961*

shovit ndaj krerëve të imperializmit ndërkombëtar, për
veprimet e tij antishqiptare, për vullnetin tonë të mirë
në marrëdhëniet me vendet fqinje si me Jugosllavinë
dhe me Greqinë, pa hequr kurrë dorë as nga lufta jonë
politike e ideologjike kundër revizionistëve jugosllavë,
as nga mbrojtja e të drejtave të vëllezërve tanë në Kosovë, në Maqedoni e në Mal të Zi, as nga demaskimi e
kundërshtimi i pretendimeve të Venizellosve e Zografëve për të copëtuar Shqipërinë.

Miting i madh i popullit të Gjirokastrës në sheshin
»,Çerçiz Topulli». Në fjalimin që mbajtal, pasi përshëndeta popullin heroik të Gjirokastrës në emër të KQ të
Partisë dhe të Qeverisë, e falënderova për dashurinë që
tregon për Partinë e Punës, pa të cilën populli ynë edhe
sot e kësaj dite do të rronte në robëri të rëndë, i skllavëruar dhe në mjerim, atdheu ynë nuk do të ishte i lirë
e i pavarur. Duke folur për të kaluarën e lavdishme të
popullit tonë, përmenda luftërat shumëvjeçare të stërgjyshërve e të gjyshërve tanë, që e kanë derdhur gjakun si lumë për të mbrojtur nderin e tyre, për të jetuar
të lirë e të pavarur, për tokën dhe për bukën e gojës.
Vura në dukje pastaj transformimet e mëdha që
janë bërë në vendin tonë gjatë këtyre 17 vjetëve të
Çlirimit.
Në fund fola për disa probleme të gjendjes aktuale
ndërkombëtare, për politikën e drejtë e parimore që
ndjek vendi ynë në luftë kundër imperializmit amerikan, për lëshimet e për pikëpamjet oportuniste të Hru1. Shih: Enver Moxha, Vepra, vëll. 22, f. 255.
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GJ1ROKASTER, E MERKURE

SARANDE, E ENJTE

15 NENTOR 1961

16 NENTOR 1961

Po vazhdoj vizitat në Gjirokastër. Sot paradite vizitova Ndërmarrjen e Trikotazhit, atë të Fermentimit
të Duhanit dhe zdrukthëtarinë. Kudo plani realizohet
dhe tejkalohet.

Gjatë rrugës për në Sarandë u ndala në Delvinë,
ku kishte dalë mjaft popull. Në mitingun e organizuar
me popullin e këtij qyteti fola 1 për probleme të brendshme dhe të gjendjes ndërkombëtare.

Pasdite pata një takim me komunistë e me kuadro
të ndryshëm të rrethiti. Bisedova me ta për një numër
problemesh aktuale të gjendjes ndërkombëtare dhe të
lëvizjes komuniste e punëtore botërore si pasojë e veprimtarisë tradhtare të grupit revizionist të Hrushovit.

Në mbrëmje u dha një koncert nga grupet artistike
të Sarandës. Nuk më pëlqeu shfaqja.

Vizitë në gjimnazin «Asim Zeneh" në shkollën time të vjetër. ku mësova në vitet e fëmijërisë. U fola 2
nxësvedhmutgrblanëo.Uiteresova për punën dhe për rezultatet e shkollës.
Koncert në shtëpinë e kulturës. Mirë m'u duk shfaqja, sidomos vallet.
1. Shih: En•er Hoxha, Vepra, vëll. 22, f. 293.
2. Po aty, f. 284.
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1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 22, f. 340.

567

SARANDE, E PREMTE
NENTOR 1961*

Në bisedën që bëra sotl në mbledhjen e byrosë së
Komitetit të Partisë të Rrethit të Sarandës, u ndala në
disa probleme të gjendjes aktuale ndërkombëtare, të
zhvillimit të marrëdhënieve midis vendit tonë, Bashkimit Sovjetik dhe vendeve të tjera të demokracisë popullore.
U theksova të pranishmëve se nga grupet revizioniste në partitë komuniste e punëtore, ne do të kemi
telashe, ashtu sikurse do të kemi edhe nga armiqtë rreth
e rrotull nesh. Ne e dimë se ndërsa N. Hrushovi flet
kundër nesh dhe i bën thirrje hapur popullit shqiptar
për kryengritje, titistët veprojnë në mënyrë aktive dhe
me metoda të rafinuara kundër vendit tonë. E njëjta
gjë ndodh edhe me monarko-fashistët grekë.
Shovinistët grekë, sipas logjikës së tyre, mendojnë
se, për të bërë punë armiqësore kundër vendit tonë,
kanë minoritetin. Ky është një gjykim shovinist reaksionar, sepse realiteti qëndron krejt ndryshe. Pakica kombëtare greke në Shqipëri qëndron në pozitë të shën-

doshë, ajo është e lidhur ngushtë me popullin shqiptar
dhe jo vetëm tani në rendin e demokracisë popullore,
por që gjatë Luftës së Parë Botërore, kur ushtritë e Venizellosit pushtuan Korçën e Gjirokastrën, në kohën e
Zogut, në atë të okupacionit grek të Shqipërisë së Jugut më 1940, si dhe gjatë Luftës Nacionalçlirimtare.
Është fakt historik se edhe në ato kohë të turbullta
minoriteti nuk ka rënë në pozitat e shovinistëve grekë.
E kam fjalën për popullin, jo për tregtarët e krerët
reaksionarë si Vasil Shahinët. Masat nuk kanë qenë asnjëherë në pozitat e shovinizmit grek. Kur erdhën grekët në Shqipërinë e Jugut, minoritarët fare lehtë mund
t'u kthenin krahët shqiptarëve, por ata, megjithëse vuanin për vete, bukën e ndanin së bashku dhe ua çonin
deri në Gjirokastër. Ky është fakt. Tani propaganda
dhe shtypi reaksionar grek përpiqen ta ndajnë minoritetin grek nga populli shqiptar.

Gazeta «Zhenminzhibao» botoi të plotë fjalimin që
mbajta në mbledhjen solemne me rastin e 20-vjetorit
të themelimit të Partisë. Kinezët më parë e kishin botuar atë në broshurë për kuadrot dhe po punonin me të.
Tash e botuan edhe në gazetë. Po bëhet bujë për këtë.
fjalim, gjithë shtypi i huaj po flet dhe e komenton.

1. Shih: Enver Hoxha. Vepra, vëll. 22, f. 351.
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SARANDE, E SHTUNE
18 NENTOR 1961*

Në mitingun që u mbajt sot me popullin e rrethit
të Sarandës, folal për perspektivat e mëdha që i hapen
vendit tonë dhe rrethit të Sarandës për të ardhmen, si
dhe për disa çështje të gjendjes së sotme ndërkombëtare; për veprimtarinë e përbashkët komplotuese antimarksiste e kundërrevolucionare të revizionistëve sovjetikë dhe imperialistëve amerikanë; për shpifjet e komplotet e tyre kundër vendit tonë, si dhe për luftën e
vendosur dhe pa asnjë kompromis që Partia jonë u ka
bërë e do t'u bëjë vazhdimisht revizionistëve modernë
etj.
Duke demaskuar ashpër politikën hrushoviane të
bashkëjetesës me vendet kapitaliste, në fjalën time vura
në dukje se N. Hrushovi predikon bashkëjetesën tonë
me vendet kapitaliste, por bashkëjetesën ai e kupton së
prapthi, që klasa punëtore dhe të shfrytëzuarit e vendeve kapitaliste të mos bëjnë greva, të mos i luftojnë
kapitalistët e vendeve të tyre, por të pajtohen me ta
dhe pushtetin të përpicien ta marrin nle anën e votime-

ve. Kështu, sipas Hrushovit, proletariati me, anën e votimeve do të dërgojë përfaqësuesit e tij në parlament,
do të fitojë atje shumicën e Vendeire dhe do të bëjë ligjet
e veta. Këtej del se borgjezia një mëngjes të bukur do
t'ia dorëzojë vullnetarisht pushtetin proletariatit! Mirëpo kjo pikëpamje është shumë e dëmshme, se i vë
popujt në gjumë, vë në gjumë edhe klasën punëtore. Ja,
pra, ku të çon politika oportuniste e N. Hrushovit.
Le të marrim, për shembull, partinë EDA në Greqi.
Dihet se ajo është një parti përparimtare. Komunistët
dhe patriotët grekë kishin arritur që në parlamentin
grek të kishin 75 deputetë. Por tamam në kohën kur
N. Hrushovi shpalli tezën e tij revizioniste, qeveria
greke shtrëngoi vidhat më shumë, nxori një ligj, që e
kufizoi edhe më tepër mundësinë e përfaqësimit të
shtresave demokratike të popullsisë në parlament. Kështu në zgjedhjet e fundit që u bënë në Greqi, partia
EDA. nga 75 deputetë që kishte, tani ka vetëm 20 deputetë dhe heroi i popullit grek, Manolis Glezos, që populli e zgjodhi, vazhdon të dergjet në burgun e Korfuzit,
megjithëse ai mori vota më shumë se çdo deputet tjetër.
Kjo tregon se qarqet monarko-fashiste nuk pyesin aspak
për vullnetin e popullit.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 22, f. 367.
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SARANDE — HIMARE — VLORE,
E D1EL 19 NËNTOR 1961

Miting me popullin e Bregut, në Himarë. Në këtë
miting folal për kontributin e dhënë nga populli i Bregut
të Detit në Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare, si
dhe për çështje të ndryshme të zhvillimit të kësaj krahine e të krahinave të tjera të vendit tonë. U përqendrova edhe në disa probleme të gjendjes ndërkombëtare,
sidomos në qëndrimet armiqësore të grupit revizionist
të Hrushovit ndaj vendit tonë, në luftën parimore e të
drejtë që Partia jonë i bën këtij grupi renegatësh në
çështjet bazë të teorisë së marksizëm-leninizmit; në
komplotin e Hrushovit në Bukuresht, në qëndrimin e delegacionit tonë në Mbledhjen e Moskës të vitit 1960, në
afrimin e Hrushovit me Titon e të tjera.
Gjithashtu vura në dukje dëshirën tonë për të bashkëjetuar me shtetin grek e për të pasur marrëdhënie
të fqinjësisë së mirë me të, por njëkohësisht edhe kundërshtimin tonë të vendosur ndaj pretendimeve tokësore
të qarqeve reaksionare monarko-fashiste greke ndaj vendit tonë. Theksova se në Shqipëri nuk ka asnjë pëllë-

mbë tokë të huaj. Për sa i përket minoritetit grek ky
është përjetë vëlla i ngushtë i popullit shqiptar. Jeta e
tij lulëzon si në çdo pjesë tjetër të Shqipërisë dhe ai ka
çdo gjë që i nevojitet. Theksova me këtë rast se ne i
kemi paralajmëruar qoftë monarko-fashistët grekë, qoftë klikën e Titos, që të mos bëjnë aventura me Shqipërinë.

Shumë të gëzuar dhe të kënaqur janë njerëzit.
Ullinjtë, portokallet dhe mandarinat sivjet kanë prodhim të bollshëm.

Hëngrëm bukë në Dhërmi dhe në mbrëmje mbërritëm në Vlorë, ku bisedova me shokët drejtues të komitetit të Partisë të rrethit.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 22, f. 388.
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E MART
21 NENTOR 196r

Dje mbërrita në Tiranë, sot fillova nga puna.
Pata një bisedë me sekretarët e Komitetit Qendror..
hodha një sy materialeve që janë grumbulluar.

ti interesova për përgatitjet e Kongresit të Rinisë.
Bëra disa sugjerime për raportin që do të mbahet
këtë Kongres.

E MERKURE
22 NENTOR 1961

Vdiq Mësuesi i Popullit, profesor Aleksandër Xhuvani.
Aleksandër Xhuvani ishte profesor i zoti, shkencëtar e lëvrues i shquar i gjuhës shqipe dhe patriot. Al
s'ishte komunist, por qe besnik i vijës së Partisë sonë.
Për vite me radhë ishte deputet dhe nënkryetar i Presidiumit të Kuvendit Popullor.

Bisedova mc shokët dhe morëm masa për forcimin
e fuqisë mbrojtëse të Republikës Popullore të Shqipërisë. Në këtë drejtim çdo gjë e kemi në rregull.
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E ENJTE
23 NENTOR 1961

Në emër të KomiU hap
tetit Qendror të PPSH .përshëndeti shoku Ramiz. Dashuri e papërshkruar e rinisë për Partinë tonë heroike.

Bëmë homazhe para arkivolit të Aleksandër Xhuvanit, që është vendosur në sallën e universitetit.

E PREMTE
24 N1ENTOR 1961

Vazhdon Kongresi i Rinisë. Diskutime shumë të
zjarrta dhe të mira. Kemi një rini të mrekullueshme nga
çdo pikëpamje.

Asistuam në përcjelljen e arkivolit që mbante trupin e Aleksandër Xhuvanit, të cilit iu bënë homazhe
kombëtare. Shkuam në këmbë deri te Kryeministria.
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37 — 27 a

E SHTUNE
25 NENTOR 1961•

Kongresi i Rinisë u dha fund punimeve në mes një
entuziazmi të madh. Punimet e tij shkuan jashtëzakonisht mirë.

Qeveria sovjetike vazhdon aktet armiqësore kundër
vendit tonë. Ajo lajmëroi se tërheq ambasadorin e saj
nga Shqipëria, për arsye se gjoja ne nuk i krijojmë kushte pune. Shpifje të ulëta si ngaherë. Ambasadori, në
fakt, ka afro 10 muaj që është larguar. Ambasada sovjetike në Tiranë ka mbi 80 veta që s'bëjnë tjetër veç
punë spiunazhi dhe diversioni kundër Partisë dhe vendit tonë. Ata përpiqen të na trembin, por ne i tromaksim.
Nikita Hrushovi, duke maskuar veprimet e tij nën
autoritetin e madh të Bashkimit Sovjetik, po u bën lëshime të mëdha imperialistëve për të bërë që të fitojë
vija e tij revizioniste, kundërrevolucionare dhe pacifiste. Ai dhe miqtë e tij gati po heshtin, e kanë vënë
në surdinë luftën kundër imperializmit, me atë amerikan në krye. Hrushovi po bën shumë përpjekje për t'i
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dhënë të kuptojë dhe ta bindë Kenedin dhe grupin e
tij që të mos kenë frikë nga Bashkimi Sovjetik dhe se
mund të merren vesh, në rast se, përpara lëshimeve
të tij të mëdha, edhe Kenedi bën disa lëshime për të
krijuar një modus vivendi. Hrushovi dhe miqtë e tij
propagandën e tyre e kanë drejtuar kundër Bonit dhe
evitojnë plotësisht të nxjerrin përgjegjësinë e Shteteve
të Bashkuara të Amerikës në armatimin e tij. Nga ana
tjetër, Hrushovi dhe grupi i tij na sulmojnë ne, sulnaojnë tërthorazi Kinën, mbrojnë Indinë dhe e nxitin kundër vendeve të tjera, afrohen me Titon. Të gjitha këto
janë buqeta me lule për Kenedin, i cili nuk ngopet me
lugë të zbrazët, por kërkon që Hrushovi t'i bëjë akoma
lëshime konkrete. Ky përpiqet që, duke u bërë lëshime
imperialistëve, të përçajë aleancat, por amerikana do
t'i hedhin duart në grykë. Koha do të vërtetojë çdo gjë.
Hrushovi është një tradhtar i komunizmit.

579

E MARTE
28 NENTOR 1961

Mbledhje solemne në Teatrin e Operës dhe të Baletit me rastin e festave të nëntorit. Fjalimi që mbajti
shoku Haki Toska, qe shumë i mirë.
Nuk kishim ftuar asnjë të huaj nga diplomatët, për
arsye të revizionistëve modernë me Hrushovin në krye,
të cilët në fjalim demaskoheshin.
Pas fjalimit u dha një koncert i mirë.

5110

E MËRKURE
29 NËNTOR 1961

Darkë në Pallatin e Brigadave. Kishte shumë të
ftuar. Në fjalimin e shkurtër që u mbajt me këtë rast,
u dhamë një dru të mirë tradhtarëve revizionistë pa ua
përmendur emrat.
Këshilltarët e ambasadave të vendeve revizioniste
(se ambasadorët janë larguar) i dëgjuan ato që u thanë
dhe pas 10-15 minutash ikën nga darka. Revizionisti
polak dhe ai jugosllav qëndruan.
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E ENJTE
30 NËNTOR 1941

Radio Sofja njoftoi se Plenumi i Komitetit Qendror
të Partisë Komuniste Bullgare përjashtoi nga Byroja
Politike Vëllko Çervenkovin për «kult liçnosti».
Po spastrojnë rrugën nga marksistët për të ecur lirisht drejt revizionizmit dhe lidhjeve të ngushta me titizmin !

të tyre, me rastin e festës sonë të Çlirimit, janë ndërtuar mbi tri parulla të diktuara nga sovjetikët: 1) Shqiptarët i çliroi Bashkimi Sovjetik; 2) I ndihmoi Bashkimi
Sovjetik; 3) Udhëheqja e Partisë së Punës të Shqipërisë
tradhtoi. Çfarë pune e ulët!
«Destalinizimi» kudo në Bashkimin Sovjetik dhe në
vendet e demokracisë popullore vazhdon me bujë. E
gjithë kjo me qëllim që të godasin kuadrot marksistë,
t'i frikësojnë dhe të shuajnë çdo rezistencë kundër revizionistkve.
Partia Komuniste Italiane u bë haptazi «balliste».
Udhëheqja e Komitetit të saj Qendror zbuloi fytyrën e
vërtetë revizioniste. Ato propagandojnë haptazi policentrizmin, zonat e influencës së partive, thonë se kulti
i personit është prodhim i sistemit sovjetik stalinian.
Pranojnë në parti fraksionet dhe luftojnë për pavarësi
«të plotë», për çdo çështje e problem.

Gjatë gjithë këtij muaji, partitë komuniste e punëtore të lidhura me bandën e Hrushovit kanë hyrë në
garë për të na atakuar ne me të njëjtat parulla të urrejtshme. Të gjitha gazetat e tyre botojnë sulmet e denoncimet e njëra-tjetrës për të gënjyer masat e partive dhe
të popujve të vet për Partinë tonë dhe për të krijuar
përshtypjen se gjithë bota komuniste mendon si ata.
Për çka themi ne dhe miqtë tanë kanë vendosur heshtje
të plotë. Por ato i përhap shtypi perëndimor, sigurisht
p8r interesat e vet. Kështu, komunistët në vendet kapitaliste marrin vesh diçka edhe për qëndrimin tonë. Në
këtë fushatë revizioniste, në krye qëndrojnë sovjetikët,
gjermanët, francezët e të tjerë. Kryeartikujt e gazetave
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E PREMTE
1 DHJETOR 1961

Sovjetikët dhe pastaj hungarezët vazhdojnë veprimet e tyre armiqësore kundër nesh. Ata, në mënyrë të
njëanshme, çorën marrëveshjet që kishin me vendin
tonë mbi vizat. Tash, për të shkuar në Bashkimin Sovjetik e në Hungari, duhen kërkuar viza, bile edhe viza
tranzite. Kjo bëhet që të na pengojnë ne të shkojmë në
Kinë apo në vende të tjera, të na izolojnë krejt në kontaktet me vendet e demokracisë popullore të Evropës
dhe të Azisë. Më vonë, me siguri, do të heqin edhe ambasadat dhe do të pezullojnë linjat e tyre ajrore. Por
Partia jonë do të rrojë e do të forcohet. Vendi ynë do
të lulëzojë, me gjithë punën armiqësore të tyre.

584

E DIEL
3 DHJETOR 1961*

Qeveria sovjetike, nëpërmjet ambasadës sonë në
Moskë, na komunikoi se i preu marrëdhëniet diplomatike me Republikën Popullore të Shqipërisë. Ky akt armiqësor s'është parë dhe dëgjuar, por s'ka qenë i papritur
për ne. Ne e dinim dhe e kishim parashikuar se armiqtë ,
dotëshknieru,pot'dië rqen
të shkojnë edhe më tutje. Ky akt, megjithëse dëmton
rëndë miqësinë në mes popullit shqiptar dhe atij sov- jetik,ëshndmvautorëeij.Apdmaskohen në sy të të gjithë botës për prerjen e marrëdhënieve diplomatike me një vend mik e aleat të
demokracisë popullore, me një vend socialist, ndërsa,
mbajnëlidheputmrialsë,efht
me titistët e të tjerë.
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E MARTE
5 DHJETOR 1961

Sot u mblodh Byroja Politike në lidhje me prerjen
'nga ana e udhëheqjes revizioniste sovjetike të marrëdhënieve diplomatike me RP të Shqipërisë. Në diskutimini që bëra për këtë çështje theksova, midis të tjerash, se masa e marrë nga sovjetikët do të ngjallë një
urrejtje të thellë të re te populli ynë dhe përbuzje e
indinjatë te njerëzit e ndershëm në botë. Populli ynë
do të fitojë edhe më shumë simpatinë e popujve të botks, sepse ne luftejmë për një çështje të drejtë. U propozova shokëve edhe masat që mendoja unë të merrnim me këtë rast. Populli ynë do të indinjohet dhe do të
forcohet më shumë.
Midis të tjerash, lajmëruam Gac Mazin, i ngarkuari
ynë me punë në Moskë, që prerjen e marrëdhënieve
diplomatike (komunikimin verbal), ta kërkojë me shkrim,
përndryshe, t'u thotë atyre, ne atë e quajmë të pagenë.
Kjo për arsye se renegatët e Moskës, kur ta shpallim
ne këtë akt të tyre, mund ta mohojnë dhe të thonë
se ne «shpifim». Kështu, ata mendojnë të vrasin dy zogj
1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 22, L. 401.
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me një të shtënë. Po ne nuk shkelim në dhogë të kal1-3ët. Derisa ata të mos e japin me shkrim ose të mos
flasë ndonjë nesër që hapet Sovjeti Suprem, ne nuk e
njoftojmë. Ky u intereson atyre që të bëjnë punën dhe
me nder «të mbulojnë...», kurse neve na intereson të
kbmi dokumentin dhe t'i demaskojmë këta tradhtarë të
egër. Do të shohim se si do të veprojnë. Ne nga ana
jonë i kemi marrë të gjitha masat.

Më lajmërojnë se personeli i ambasadës sovjetike
rrë Tiranë, mbi 80 veta, janë turrur nëpër dyqane dhe
blejnë plaçka me valixhe. Turp! S'kanë as dinjitetin
më të vogël. Të gjithë këta janë horra dhe kontrabandistë! E njëjta gjë ngjau edhe me marinarët sovjetikë në Vlorë. Skandaloze!

Më sollën për ta lexuar artikullin «Një vit provash
historike», që do të botohet në «Zërin e popullit» me
rastin e përvjetorit të parë të Deklaratës së Moskës të
81 partive komuniste e punëtore. I bëra disa korrigjime
të vogla dhe ua ktheva shokëve që ta botojnë 1 .

1. «Zëri i popullit», nr. 293 (4136), 6 dhjetor 1961.
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E mttaicuz 9
6 DHJETOR 1961

Punova mbrëmë deri vonë. Po shkruaj një kryeartikull për «Zërin e popullit».
Shkrimi duhet të jetë një demaskim publik i ashpër
i aktit të poshtër armiqësor të qeverisë sovjetike ndaj
vendit tonë, siç është prerja e marrëdhënieve diplomatike me RPSH.
Qeveria koreane na lajmëroi se nuk mund të na
akordojë kredinë që i kërkuam, për arsye se •është ngushtë ekonomikisht•. Por, arsyeja e vërtetë qëndron në
frikën nga sovjetikët, prej të cilëve koreanët po marrin
kredi të shumta dhe s'duan të zemërojnë Kremlinin.

LESHNJR, E ENJTE
7 DHJETOR 1961

Shkova në Lushnjë, ku ishin grumbulluar forcat
ushtarake që mbaruan stërvitjen «Shqiponja e malit».
Në mitingun e madh të organizuar aty, u fola ushtarëve
dhe oficerëvet. Loja u zhvillua në mënyrë të mrekullueshme. Shumica ishin rezervistë. Forcat ushtarake kaluan
pastaj në paradë, që zgjati dy orë e ca. Pothuaj gjatë gjithë kohës ra shi. Morali i tyre është shumë i lartë, fryma patriotike shembullore. U shtrua një drekë me
oficerët. Fola edhe aty për problemet aktuale.

Qeveria çekosllovake ndoqi rrugën e të tjerëve, duke prishur në mënyrë të njëanshme marrëveshjen për
vizat me vendin tonë.
Qeveria hungareze filloi nga terrori kundër «dogmatikëve», 5 oficerë të sigurimit atje i dënuan me 5 vjet
burgim si «antiparti». Të poshtrit, na akuzojnë ne për
terror!
588

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 22, f. 407.
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E PREMTE
8 DHJETOR 1961

Informatat që na vijnë nga Moska tregojnë se gjendja ekonomike në Bashkimin Sovjetik është e vështirë.
Tregu i zi mbretëron. Flitet se Furceva ka prerë damarët dhe ndodhet në spital. Këtë e bëri pasi kritikoi
-kult liçnostin» e Hrushovit dhe si masë e hoqën nga
presidiumi etj. Kjo mund të jetë dhe thashetheme pa
baza. Në fillim Furceva dukej si «e mbrojtura» e Hrushovit.

E SHTUN£
9 DHJETOR 1931

Sot përfundova definitivisht kryeartikullin me anë.
të të cilit do të demaskojmë publikisht aktin e pashembullt armiqësor të qeverisë sovjetike ndaj vendit dhe
popullit tonë, prerjen e njëanshme të marrëdhënieve
diplomatike. E dhashë për botim në gazetën «Zëri i
popullit». Ai mban titullin «Një akt i pashembullt në.
marrëdhëniet midis vendeve socialiste»i.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 22, f. 425.
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E HENE

E DIEL

11 DHJETOR 1961

10 DHJETOR 1961

Sot botuam notën sovjetike dhe përgjigjen tonë në
Iidhje me tërheqjen e ambasadorëve dhe prerjen e marrëdhënieve diplomatike Bashkim Sovjetik—Shqipëri.
Iniciativën për prerjen e marrëdhënieve e morën sovje-tikët. Ky është një akt armiqësor i grupit trockist të Nilcita Hrushovit. Me këtë akt ai po demaskon veten. Sovjetikët mendonin ta mbanin të fshehtë këtë veprim
armiqësor, por nuk u shkoi. Qëllimi i tyre ishte të na
frikësonin, por qemë ne që i shpartalluam. Këta janë
antileninistë të tërbuar, shovinistë të shtetit të madh.
Duke i prerë marrëdhëniet diplomatike me ne ata u bëjnë qejfin imperialistëve, revizionistëve dhe kërkojnë të
frikësojnë ata që janë në kundërshtim me ta.

Bëra mbledhje me shokët e delegacionit, që së
shpejti do të nisen për në Kinë, për të përfunduar marrëveshjen për çështjet ekonomike me kinezët.
Jemi të detyruar tash të ndjekim rrugën me avion
nga Perëndimi: Romë — Kajro — Rangun — Pekin, pse
këndej, nga Bashkimi Sovjetik, rruga gati u pre.
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E MARTE
12 DHJETOR 1961

Sovjetikët u zunë ngushtë dhe të papërgatitur nga
botimi i notës për largimin e ambasadorëve. Ata u hutuan dhe sot bënë deklaratën e tyre, që është një përmbledhje bajate e dy-tri notave verbale që na kishin
bërë më parë.

E MËRKURE
13 DHJETOR 1061

Takim me delegacionin e rinisë kineze që ishte ftuar
në Kongresin e 4-t të Rinisë sorië.

Jehona vazhdon të jetë e madhe në botë mbi aktin
kriminal të Hrushovit për prerjen e marrëdhënieve diplomatike me ne. Indinjata, zemërimi dhe vendosmëria
janë të mëdha në popullin tonë.
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E HENE
18 DHJETOR 1961

E SHTUNË
16 DHJET011 1961

Republika Demokratike Gjermane tërhoqi dhe ajo
ambasadoren e vet dhe kërkoi largimin e ambasadorit
tonë nga Berlini. Arsyet e paraqitura nga ana e gjermanëve për këtë veprim armiqësor janë shumë të dobëta. Duket hapur se ata e bënë këtë për të treguar se
ndjekin vijën e Hrushovit dhe se janë solidarë me të.
Kjo punë do të vazhdojë edhe me të tjerët.

Mbledhja e Sekretariatiti: Mbi zbatimin e vendimit
të Komitetit Qendror të Partisë lidhur me forcimin e
mëtejshëm të regjimit të kursimit.
Pavarësisht nga rezultatet që janë arritur në këtë
drejtim, të shikohet se çfarë mund të bëhet në të ardhmen. Iniciativat që merren janë shumë të mira, por këto
duhet të ndiqen e të mos lihen në mes të rrugës. Këtu
del rëndësia e madhe e organizimit të punës.
Në kuadrin e forcimit të regjimit të kursimeve u
diskutuan edhe disa probleme të tjera.

«Zhenminzhibao»-ja botoi kryeartikullin e «Zërit të
popullit» «Një akt i pashembullt në marrëdhëniet midis
vendeve socialiste» në lidhje me prerjen e marrëdhënieve diplomatike nga Bashkimi Sovjetik me vendin tonë.

• -

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 22, f. 436.
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E MERKURE

20 DHJETOR 1961

Më lajmëruan se qeveria hungareze hoqi ambasadorin e saj dhe kërkoi largimin e ambasadorit dhe të
atasheut tonë tregtar brenda 48 orëve. Kjo masë e fundit
ndryshon nga ajo e të tjerëve.
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E ENJTE
21 DHJETOR 1961

Rumunët po përgatitin terrenin dhe, që të gjejnë
një variant ndryshe nga të tjerët, paralajmëruan ambasadorin tonë që «të mos ndajë material propagandistik
kundër Bashkimit Sovjetik, përndryshe do të marrin
masa të rënda». Këtë provokacion ata e botuan edhe në
gazetat e tyre.

599

E PREMTE

E SHTUN£

22 DHJETOR 1961

23 DHJETOR 1961

Mbledhja e Byrosë Politike. Aprovimi i planit të
zhvillimit ekonomik e kulturor për vitin 1962 1
Diskutuam edhe problemin e shtypit të Partisë (gazeta «Zëri i popullit» dhe revistat «Rruga e Partisë»
dhe «Ylli»).
Situata e sotme nxjerr si kërkesë të domosdoshme
para gazetës «Zëri i popullit» që kjo të shkruajë artikuj
që të ngjallin interesim jo vetëm për brenda vendit, por
edhe për jashtë. Kjo shtron edhe kërkesën e ngritjes së
nivelit ideopolitik e profesional të redaktorëve e të gazetarëve tanë, si dhe angazhimin e sa më shumë kuadrove e punonjësve të tjerë me shkrime në organet tona.
.

Vazhdoi edhe sot mbledhja e Byrosë Politike. Diskutuam për disa shfaqje të dëmshme dhe frymën oportuniste të disa gjyqtarëve në Gjykatën e Lartë.

Të gjithë punonjësit e ambasadës sonë në Moskë u
kthyen. Atje mbetën vetëm dy teknikë.

Shokët kinezë na lajmërojnë se uzinën e plehrave
azotike do të mund ta mbarojnë më 1968. Ky afat është
shumë i largët. Do të ndërhyjmë që ajo të prodhojë, e
shumta, në fund të vitit 1965.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 22, f. 438.
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E HRNË
25 DHJETOR 1961

E D1EL
24 DILIETOR 1961

Shokët indonezianë na dorëzuan një dokument në
formë interviste të Aiditit, mbi problemet aktuale në
kampin tonë dhe veçanërisht mbi mosmarrëveshjet. Dokumenti është interesant. Sulmet ose më mirë kritikat
drejtohen kundër Hrushovit dhe pasuesve të tij.
Sigurisht, ne nuk mund të pajtohemi me disa teza
të Aiditit me të cilat ai tregohet hem «politikan», hem
«centrist», hem «oportunist•, por sidoqoftë qëndrimi i
tij është pozitiv.
Propozimet e Aiditit dhe mbajtja qëndrim për problemet, ndryshojnë nga ato të Ho Shi Minit, i cili na tha
se nuk interesohet kush ka të drejtë e kush ka gabim
dhe të Kim Ir Senit që, pa pikë turpi, na «këshilloi» të
vemi t'i kërkojmë ndjesë Hrushovit.
Do të shohim më tej. Ne do të përgatitim përgjigjen
e dokumentit që na ka dërguar.
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U hap sesioni i 8-të i Kuvendit Popullor. Ministri
Financave mbajti raportin mbi buxhetin.

Të ngarkuarit me punë bullgar, polak dhe rumun,
të cilët erdhën për të asistuar në punimet e sesionit
të 8-të të Kuvendit Popullor që po shqyrton buxhetin e
shtetit për vitin 1961 dhe atë të vitit 1962, lanë sallën,
se u sulmua Hrushovi.
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E MARTË
26 DHJETOR 1961

Vazhdoi mbledhja e Kuvendit Popullor me diskutime, pastaj u hodh në votë dhe u aprovua ligji mbi buxhetin e shtetit.
Në fund kryetari i Kuvendit, shoku Medar Shtylla,
mbajti fjalën e mbylljes.

E PREMTE
29 DHJETOR 1961

M'u dha për ta lexuar artikullin me titull «Shpifjet
dhe trillimet nuk qëndrojnë dot në këmbë», në të cilin
demaskohen përpjekjet e revizionistit Mikojan për të
mbuluar qëndrimet e poshtra e të padrejta të revizionistëve sovjetikë kundër studentëve shqiptarë, të cilët
ndodheshin në Bashkimin Sovjetik në bazë të marrëveshjeve zyrtare që ekzistonin midis dy vendeve tona.
Ua riktheva shokëve me porosinë që të botohet pasi të forcohet pjesa ku bëhet demaskimi dhe të tregohet përse ata e bëjnë këtë ndaj vendit tonë.

Sot me TU-104 u larguan nga vendi ynë edhe disa
lanxho, trockistët e fundit sovjetikë, që kishin ngelur.
U mbyll një faqe e turpshme që shkruan hrushovianër.
në marrëdhëniet tona, me shpresë që një ditë, kur të
përmbysen ata, do të rivendosen marrëdhëniet miqësore me Bashkimin Sovjetik dhe bashkëpunimi marksist-leninist me Partinë Kemuniste si në kohën e Stalinit.
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E SHTUN£

E DIEL
31 DHJETOR 1961*

30 DHJETOR 1961

Më raportojnë se në vigjilje të Vitit të Ri kudo në
Shqipëri ka kënaqësi të madhe në popull. Tregjet janë
plot me mallra ushqimore dhe industriale. Populli është
i gëzuar, po përgatitet të festojë si kurrë ndonjëherë
festën e Vitit të Ri. Në këtë drejtim kanë filluar me kohë
mbrëmjet nëpër ndërmarrje. Çdo familje ka përgatitur
edhe në shtëpi darkën e Vitit të Ri. Ç'kënaqësi! Jam i
lumtur që populli është i gëzuar. Ky është gëzimi im
më i madh për Vitin e Ri.
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U mblodhëm edhe ne në Pallatin e Brigadave për
të festuar Vitin e Ri. Ishin të gjithë shokët e Komitetit
Qendror me gratë. Secili pagoi kuotizacionin e vet. Asnjë lek nga shteti, si gjithë punonjësit e republikës.
Mbrëmja kaloi e gëzuar. Kur gjithë populli është i lumtur, edhe ne jemi të gëzuar e të lumtur.

Viti 1961 ka qenë një vit lufte e përpjekjesh për
forcimin e Partisë sonë, për mbrojtjen e saj dhe të Republikës Popullore të Shqipërisë, për mbrojtjen e marksizëm-leninizmit, për realizimin e planit ekonomilz,
për përmirësimin e jetës së popullit tonë. Mund të
them se të gjithë këta objektiva i arritëm me sukses...
Partia e Punës e Shqipërisë qëndron e fortë si çeliku. As lëkundja më e vogël nuk shihet në anëtarët
e saj. Vija dhe qëndrimi i drejtë i Komitetit Qendror
u përqafuan e u pranuan njëzëri nga të gjithë njerëzit,
anëtarë partie ose jo. Lufta e Partisë për mbrojtjen e
unitetit të radhëve të saj, për mbrojtjen e marksizëm-leninizmit, për mbrojtjen e Bashkimit Sovjetik të
607

Lenin-Stalinit dhe të kampit të socializmit ishte e shkëlqyer. Planet djallëzore, të gjitha veprimet komplotuese
për represion, për mbytje, për kundërrevolucion te ne,
të gjitha përpjekjet për bllokada ekonomike, politike,
ushtarake, ligji i heshtjes etj., të vëna nga Nikita
Hrushovi dhe shokët e grupit të tij kundërrevolucionar, jo vetëm u demaskuan, por edhe dështuan. Kështu, Nikita Hrushovi nuk ia arriti dot qëllimit të tij
të poshtër. Ai u diskreditua në lëvizjen komuniste dhe
në opinionin botëror si tradhtar i marksizëm-leninizmit,
i Bashkimit Sovjetik dhe i kampit të socializmit.
Nikita Hrushovi shkoi deri në prerjen e marrëdhënieve diplomatike me Shqipërinë. Ky ishte kulmi i
diskreditimit të tij. Ka gati dy vjet që grupi tradhtar
i Nikita Hrushovit po na lufton me të gjitha mjetet,
me gjithë fuqinë e tij, por rezultatet janë zero për të.
Partia e Punës e Shqipërisë dhe Republika jonë Popullore qëndrojnë kryelartë, të papërkulura dhe admirohen nga të gjithë, pse janë në rrugë të drejtë,
pse mbrojnë një çështje të drejtë, pse mbrojnë marksizëm-leninizmin, socializmin, komunizmin, lirinë dhe
paqen në botë.
Nikita Hrushovi hiqet si pacifist dhe pacifist me
maskë komuniste, por ai është një kundërrevolucionar, një trockist-revizionist që u shërben imperializmit dhe borgjezisë. Plani, që ai po përpiqet të vërë
në zbatim. synon ta shndërrojë Bashkimin Sovjetik
në një shtet revizionist, të degjenerojë shtetin sovjetik, Partinë Komuniste, të korruptojë rininë, të demoralizojë klasën punëtore. Në rast se nuk i pritet
rruga këtij tradhtari, Bashkimi Sovjetik do të kthehet

në një shtet policor dhe fashist. Gjithë veprimtarinë
e tij armiqësore ai e fsheh nën prestigjin e madh të
Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik dhe të shtetit socialist sovjetik. Ai mbështetet, gjithashtu, në potencialin e madh ekonomik që ka krijuar Bashkimi Sovjetik.
Nikita Hrushovi është një revizionist frikaman. Ai
kërkon ujdi revizioniste me imperialistët amerikanë,
kërkon të pajtohet me ta. Në vend që t'u qëndrojë përballë me vendosmëri, preferon t'u bëjë atyre koncesione
të shumëllojta. Me kursin që ka nisur, ai dobëson forcën ekonomike, politike, ideologjike dhe ushtarake të
kampit tonë. Hrushovi, në qoftë se nuk i pritet hovi, përgatitet për luftë akoma më të hapur kundër komunizmit.
Nikita Hrushovi, në marrëdhëniet me ne, tregoi
fytyrën e vërtetë të një tradhtari dhe të një banditi
ndërkombëtar. Ai përdori të gjitha llojet e taktikave
kundërrevolucionare kundër nesh, që nga përkëdheljet
dhe deri te prerja e marrëdhënieve diplomatike. Por,
te Partia e Punës e Shqipërisë ai gjeti një pengesë të
pakapërcyeshme, u gënjye në llogaritë e tij. Ai mendonte të na gënjente, ose të na likuidonte. Por as njërës, as tjetrës nuk ia arriti. Në këto situata, kur ne po
i zbulonim tradhtinë dhe qëllimet e tij prej tradhtari
të marksizëm-leninizmit, mobilizoi të gjitha forcat e veta, gjithë miqtë e bashkudhëtarët e tij për të shpifur
kundër nesh, gjoja për të na demaskuar. Por rruga e
tradhtisë, që ka ndjekur e po ndjek, bëri që me veprimet e tij, të shokëve dhe të pasuesve të vet, të demaskojë veten dhe të vërtetojë, padashur, drejtësinë e vijës
sonë, e cila është shprehur qartë në të gjitha doku609
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mentet dhe në luftën e përditshme të PPSH dhe të
shtetit tonë.
Në suLmet që na bëri në Kongresin e 22-të të PK
të BS, Nikita Hrushovi doli si përçarës i kampit të socializmit, si shkelës i deklaratave të Moskës. Në fakt,
një numër i madh partish nuk na sulmuan ose nuk
folën dhe, duke mos folur, ato na mbrojtën. Një pjesë e konsiderueshme e atyre që ndoqën avazin e hrushovianëve e bënë këtë gjë nën presionin e shantazhin,
bile të hapët, të Hrushovit. Në Kongresin e 22-të sulmet e paprincipta kundër nesh ishin nga çështjet kryesore të bandës hrushoviane. Kjo i demaskoi. Pas kongresit u mobilizuan totalisht propaganda dhe rublat
sovjetike kundër nesh. U detyruan shumë udhëheqës
partie të flisnin kundër Partisë sonë, qoftë edhe gjysmë fjale. Dhe të gjitha këto riprodhoheshin menjëherë
në gazetën «Pravda». Por kjo gjë i demaskoi ata dhe
jo ne. Njerëzit tash pyesin: Pse ngjet kështu? Kaq e
fuqishme është kjo Partia e Punës e Shqipërisë, kundër
së cilës vërsulen të gjithë?
Ky është zjarr i parë prej kashte. Të gjithë miqtë
e Hrushovit e kaluan radhën, tash do të ftohen gjakrat,
do të mendohen njerëzit dhe bile kanë filluar seriozisht të mendohen për ato që kanë bërë dhe ine ngadalë
po e lënë vaporin që po mbytet.
Vendet e demokracisë popullore të Evropës nuk e
ndoqën Nikita Hrushovin në prerjen e marrëdhënieve
diplomatike me Shqipërinë. Çekosllovakia, Hungaria
dhe Gjermania Lindore tërhoqën vetëm ambasadorët,
por personelin dhe të ngarkuarit me punë i lanë, kurse
Bullgaria, Rumania dhe Polonia, deri tash, as amba610

sadorët nuk i kanë hequr. Pra, këtu ka një diferencim,
qoftë edhe i përkohshëm. Të gjitha këto shtete, me
përjashtim të Bashkimit Sovjetik, po lidhin kontrata
tregtare me ne për vitin 1962. Ja edhe një diferencim
tjetër. Koha do të punojë për ne. Brenda në partitë
dhe në shtetet e tyre ka një konfuzion të madh, ka
pakënaqësi, ka çarje, s'ka unitet dhe s'mund të ekzistojë në ta unitet.
Udhëheqjet e partive komuniste e punëtore të vendeve të demokracisë popullore kanë hyrë në qorrsokak, ato janë në kundërshtim me masën e partive të
tyre dhe këto kontradikta do t'u shtohen. Kursi tradhtar i Nikita Hrushovit, çdo ditë e çdo vit që kalon, ato
do t'i futë më thellë.
Këtë rrugë ka marrë edhe Partia Komuniste Franceze, këtë ka marrë edhe ajo e Italisë, udhëheqja e së
cilës ka tradhtuar katërcipërisht.
Shqipëria është një kockë që i ka ngecur Nikita
Hrushovit në grykë, i ka zënë fytin dhe e bën që të
marrë frymë me zor, prandaj Nikita Hrushovi na lufton ne me tërbim. Ai mendon se lufta kundër nesh do
t'i shërbejë për të frikësuar satelitët e tij, pse e di dhe
e merr me mend se, shpejt ose vonë, shumë nga miqtë
e tij të tashëm do t'ia kthejnë fletën.
Taktika tradhtare e Nikita Hrushovit tash konsiston në atë që miqtë e tij aktualë t'i komprometojë sa
më shumë kundër nesh, t'i armiqësojë brenda në partitë e tyre me komunistët e vërtetë, ekonomitë e këtyre
vendeve t'ia nënshtrojë ekonomisë sovjetike, në mënyrë që, në lëvizjen më të parë «nga radha», t'u bëjë
presione të atilla që, ose të qëndrojnë «në radhë», ose
I
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t'u lënë vendin hrushovianëve të tjerë. Sigurisht, këtu
do të bëhet procesi i ndarjes, do të zhvillohen ndeshjet.
Por Nikita Hrushovi dhe revizionistët e tjerë nuk llogaritin forcën e popujve të tyre. Ata mbështeten në
gënjeshtrën dhe në forcën e ushtrisë e të armës së sigurimit (të cilën e luftuan nën maskën e luftës kundër
kultit të individit dhe gjoja nga pozitat e diktaturës
së proletariatit, e cila tash, sipas tyre, s'është më e
nevojshme). Propaganda e gënjeshtërt dhe zbatimi në
fakt i terrorit dhe i raprezaljeve, që kanë filluar me
të madhe, do të sjellin pa asnjë diskutim kontradikta
të tmerrshme e të pazgjidhshme për ta. Ata do të bien
brenda.
Vija revizioniste, që po zbatojnë, në asnjë mënyrë
nuk mund t'u sjellë atyre_ fitime as në politikën e brendshme, as në politikën e jashtme. Përkundrazi, ata do
të pësojnë disfata, si brenda, ashtu edhe jashtë, do të
demaskohen, do të izolohen, do të shkatërrohen dhe,
megjithëse lufta do të jetë e gjatë, e vështirë, e rrezikshme, ne do të fitojmë. Koha punon për ne. Ne jemi
shumica. Ne s'e humbim besimin te bolshevikët e Bashkimit Sovjetik. Si është e mundur t'i zërë gjumi gjithë ata milionë revolucionarë e luftëtarë, të mbrujtur
me mësimet e Leninit dhe të Stalinit? Ne kemi shpresa
në forcat e tyre, i duam dhe na vjen keq për ta, sepse
kalojnë momente të vështira. Partia e Punës e Shqipërisë do të luftojë me të gjitha forcat që të hedhë dritë mbi greminën ku po i çon grupi revizionist i Hrushovit.
Lufta e paepur kundër revizionistëve jugosllavë
dhe atyre sovjetikë, lufta kundër grupeve tradhtare
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Tito-Hrushov, do të vazhdohet me forcë të madhe. Armiqtë kryesorë, imperialistët dhe revizionistët modernë,
duhet dhe do t'i luftojmë deri në shkatërrimin e plotë
të tyre.
Ne jemi të përgatitur dhe të armatosur për të realizuar detyrat e vitit të ri, 1962. Do të ruajmë si kurdoherë Partinë nga çdo armik. Do të luftojmë me ashpërsinë më të madhe, si kurdoherë, për demaskimin e
tradhtarëve Tito-Hrushov dhe të shokëve të tyre. Do të
jemi vigjilentë si kurrë ndonjëherë për të ruajtur kufijtë
dhe atdheun tonë të shtrenjtë socialist, do të luftojmë
të paepur për mbrojtjen e pastërtisë së marksizëm-leninizmit dhe për unitetin e kampit socialist në rrugën
marksiste-leniniste dhe jo në baza revizioniste, siç do
Hrushovi dhe grupi i shërbëtorëve të tij.
Imperialistët amerikanë do të përpiqen të na dëmtojnë, veçanërisht ne. Ata do të ndihmohen për këtë
nga revizionistët modernë, do të nxitin monarko-fashistët grekë, revizionistët jugosllavë dhe të tjerë kundër nesh, por ne do t'ua prishim planet e tyre djallëzore. Shqipëria socialiste do të rrojë dhe do të lulëzojë,
pse atë e udhëheq dhe e mbron me lavdi Partia heroike
e Punës e Shqipërisë.

Të na gjejë Viti i Ri, popull e Parti, të lumtur, të
gëzuar e të fortë! Ne për këtë do të punojmë dhe do ta
arrijmë patjetër.
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TREGUESIT

TREGUESI I LËNID£S

A
Ambasada e Bashkimit Sovjetik në RP të Shqipërisë - 9,
15, 22, 44, 57, 63, 64, 67-68,
90, 104, 105, 108, 110, 112,
124, 125, 126, 132, 140, 141,
145, 147-148, 161-162, 168,
170, 179, 243-244, 283-284,
295, 299, 303-304, 316, 346-347, 365, 384, 386, 387, 414,
416, 429, 430, 442, 448, 513,
550, 553, 578, 587, 592, 605.

Ambasadat e RP të Shqipërisë
në Bashkimin Sovjetik dhe në
shtete të ndryshme - 36, 143,
243, 254, 255, 260, 275, 276,
292, 295, 310, 358, 371, 410,
411, 442, 489, 506, 585, 586,
587, 592, 598, 599, 601.

Ambasadat e vendeve të demokracisë popullore dhe të
Bashkimit Sovjetik në shtete
të ndryshme - 64, 142, 143,
233, 310, 357, 362, 392, 411,
412, 507, 522.

Ambasadat e vendeve të demokracisë popullore në RP të
Shqipërisë
42, 70, 85, 102,
-

103, 181,
-198, 322,
392, 412,
514, 518,
603.
Armatimi;

186,
361,
422,
539,

187,
362,
473,
581,

193,
365,
51?,
597,

197374,
513,
598,

demagogjia imperialiste dhe revizioniste për
çarmatimin - 12, 14, 34, 63,
200-205, 213, 495.

Armiqtë; veprimtaria armiqësore dhe lufta kundër tyre 291, 3?2, 538.
Arsimi - riorganizimi { siste-

mit arsimor; edukata e punës
në shkollë; leksionet; nxënësit,
studentët - 62, 80, 95, 220, 222;
- shkollat bujqësore, shkollat eksperimentale
447, 468-469.

Atasheu ushtarak i RP të
Shqipërisë në Bashkimin Sovjetik dhe atasheu ushtarak
BS në RPSh - 414, 418-419,
425, 429.

B
Ballkant; prpjekjet pir afrimtn dhe mIrnuptimin ballkanik - 12, 146, 375, 383.
Bashkekzistenca paqësore;
demagogjia borgjezo-revizioniste për bashkekzistencën
paqësore - 203, 204-207, 214-215, 570-571.
Bashkimet Profesionale të
Shqipërisë; Kongresi i 5-të i
BPSh. Detyrat e
tyre për
emulacionin - 39, 351, 352,
380, 384, 386, 387.
Bashkimi Sovjetik, revizionizmi sovjetik. Partia Komuniste
(revizioniste) e BS; Kongresi i
20-të, i 22-të dhe plenumet e
saj
9, 33, 207, 288-289, 478,
526, 527, 528, 529-530, 531,
533, 534, 535-536, 538, 539-540, 541, 542-543, 547, 610;
-

-

-

618

përhapja dhe forcimi
pozitave të revizionizmit;
degjenerimi i partisë, i
shtetit, i ushtrisë, i kulturës dhe spastrimi i kuadrove të vjetër; rënia e
ekonomisë; kriza - 13,
100-101, 170, 234, 288-289,
341, 376, 382, 411, 430, 436,
449, 485, 531, 559, 582, 583,
590, 612;
lufta kundër marksizëm-leninizmit, minimi dhe
përçarja e lëvizjes komu-

niste e punëtore dhe e
luftërave çlirimtare të
popujve - 17, 125, 128-127, 137, 175, 305, 334,
410; 503, 542-543, 554),
560, 570-571, 610;
- strategjia dhe taktikat;
politika e jashtme demagogjike e koniunkturale;
lidhjet dhe kontradiktat
me ShBA dhe me vendet
e tjera kapitaliste - 34,
57, 63, 109, 169, 198, 211-212, 334, 381, 434, 435,
436, 440, 442, 467, 471,
495, 578, 608-609;
- afrimi me revizionistët
jugosllavë dhe rehabilltimi i tyre; politika e
diktatit dhe përpjekjet
për të forcuar hegjemoninë mbi partitë dhe
vendet reyi;zioniste 14. 15-16, 17, 33, 64, 112,
169, 193, 346,
347-348,
434, 557, 611-612;
- marrëdhëniet dhe kontradiktat me Kinën 30. 34, 127-128, 133, 135,
136, 137, 138. 149, 155,
204. 220-221;
politika
demagogjike,
presionet dhe veprimtartia armiqësore kundër
PPSh dhe RP të Shqipërisë; prerja e marrëdhënieve diplomatike me të

- 9, 11-12, 15-16. 22, 26,
29, 30, 67-68, 90, 104-105,
124, 128, 138, 145, 161-162, 168, 170, 171, 175,
188, 223, 225, 235, 236-237,
238-239, 241-242, 243, 245- 246, 247, 248, 250, 258, 259,
283-284, 286, 292-293, 296,
299, 303-304, 306, 311-312,
314-315, 319, 321, 326. 328.
333-334, 335, 345, 346-348,
352, 354-355, 356, 358-359,
361, 366-367, 374, 382. 386,
392, 413, 415, 416, 417. 418-419, 421, 424, 426. 427.
428, 429, 430, 431, 435,
436, 441, 448, 452, 467.
480, 482-483. 489-490. 503,
522, 523, 526, 529-530. 531,
534, 538, 539-540, 548, 553- 554, 556, 557, 572, 578-579,
82-583, 584, 585, 586-587,
592, 594, 607-611.
Shih edhe: Teoritë e
pikëpamjet borgjezo-redhe kritika
vizioniste
ndaj tyre.
Baza ushtarake e Vlorës; dështimi i përpjekjeve të revizionistëve sovjetikë për ta
shndërruar në një bazë të tyre - 245, 246, 259, 296, 345,
354-355, 356-357, 353, 360,
365, 367, 393, 401, 403, 412,
413, 414, 415, 416, 417, 420,
422, 423, 424, 426, 427, 428,

430, 431, 432, 435, 436. 491-492.
Blegtoria; zhvillimi i saj 76.
Borgjezia - 200-201, 205, 207,
378.
Bujqësia; zhvillimi t saj; hapja e tokave të reja, bonifikimet, ujitja - 118, 263, 377,
390, 392, 447, 479;
- pemëtaria, ullinjtë 338, 339, 453.
Bullgaria; marrëdhëniet dhe
presionet ndaj RP të Shqipërisë - 11-12, 187, 188, 319, 321,
366, 375, 388, 423, 474, 494,
548, 582.

marrëdhëniet
Çekosilovakia;
dhe presionet ndaj RP të
Shqipërisë - 51, 108. 158,
306, 309, 319, 321, 333-334,
366, 371, 373, 374, 422, 434,
548, 583.
Çmimet e mallrave të konsumit; ulja e tyre - 76, 90.

D
Dëshmorët dhe familjet e tyre
- 66, 81, 97, 120, 172, 174,
279, 400, 401, 552, 555.
Diktatura e proletariatit
200, 207-208, 212.
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E
Enver Hozha - të dhëna autobiografike - 35, 36, 37, 58,
117, 171, 226, 250-251, 255,
260, 261, 262, 404, 405-406,
480, 524, 525, 566, 606.
Epoka jonë dhe karakteri t
saj - 199-202, 208-212.
F
Flota e 6-të Amerikane
322, 323, 345, 358, 362-363,
369.
Franca; politilca e jashtme 209, 385, 470, 472.
Fshati; fshatarësia - 24-25,
335-336, 368, 402-403.
Fuqia punëtore dhe shpërndarja e saj - 24-25.

G
Greqia; reaksioni grek; qëndrimi ndaj RP të Shqipërisë 11-12, 104-105, 145-146, 338,
398, 568-569, 571.
Gruaja, Bashkimi i Grave të
Shqipërisë dhe Kongresi i 5-tc
i tij; emancipimt i gruas 8. 55, 56, 99, 450, 509, 523,
524, 525.

GJ
Gjermania Lindore (RD Gjermane); marrëdhëniet dhe presionet ndaj RP të Shqipërisë
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- 285, 290-291, 321, 366, 373,
374, 420, 464, 482-483, 488,
514, 517, 548, 582-583, 597.
Gjermania - traktati i paqes
me Gjermaninë - 34, 348,
464, 477, 481, 482, 484, 488.

64-65, 82-83, 94, 107, 390-391,
496-497, 498;
- veprimtaria armiqësore
kundër RP të Shqipërisë
- 107, 118-119, 143, 148.
354, 366-367, 395, 568.

H
Historia e Shqipërisë - përvjetori i Shpalljes së Pavarësisë (28 Nëntor 1912), i Çlirimit (29 Nëntor 1944) dhe t
Shpalijes së Republikës (11
Janar 1946) - 10, 262, 580.
Hungaria; marrëdkëniet dht
presiottet ndaj RP të Shqiparisë - 234, 260, 295, 297, 357,
362-363, 384, 451, 487, 584,
588, 598.
I
Imperializmi; strategjia globale; politika e luftës dhe t
agresionit - 201-202, 203-205,
206, 208-212, 213, 471.

a
KëshiTlat popuTlorë; pjesëmarrja e masave në qeverisjen e
vendit; këshillat popullorë të
iagjeve dhe të fshatrave 86, 266, 437-439;
- këshillat popullorë dhe
komitetet ekzekutive të
Tiranës, të Kukësit, të
Sarandës dhe të Përmetit - 130, 377, 437-439.
Këshiiii i Ministrave (Qeveria) - 10, 186, 365, 505.
Kina. Partia Komuntste e Kfnës - 212, 213, 248, 253, 539;
-

politika e jashtme, kontradiktat me revizionistët sovjetikë - 42, 127-128, 208-209, 220-221, 412,
493, 528, 533;

-

marrëdhëniet dhe qëndrimi ndaj PPSh dhe RP
të Shqipërisë - 181, 254,
298, 309, 311-312, 314-315,
319, 333, 357, 383, 389, 412,
422, 507, 519, 522, 528, 537,
539, 550, 569, 596.

J
Jugosllavia, revizion{zmi jugosilav - Lidhja e Komunistëve të Jugosilavisë. Politika
e jashtme demagogjike; afrimi me BS; përpjekjet për të
minuar vendet socialiste dhe
lëvfzjet revolucionare e përparimtare të popujve - 15-16,

Klasat dhe Iufta e kiasave np
vendet kapitaliste - 205-206,
214-215.
KNER-i (Këshiiii i Ndihmës
Ekonomike Reeiproke) - 330,
505.
Komploti i kryesuar nga Teme
Sejko më 1960 - 322, 369, 395,
413, 451.
Kooperativat bujqësore; forcimi i gjithanshëm; statuti i tyre - 24-25, 131, 266, 535.
Koreja e Veriut (RDP e Koresë); politika e jashtme, qëndrimi ndaj RP të Shqtpërisë
- 516, 547, 588, 602.
Kosova dhe viset e tjera me
populisl shqiptare në Jugosllavi - 118-119, 565.
Kuadrot; cilësitë, virtytet moralo-polittke. Poiitika e Partisë me kuadrot - 162, 424,
447, 491-492.
Kuba; dështimi i agresionit
ushtarak të ShBA dhe i reaksionit të brendshëm kundër
saj - 377-378, 379, 380, 381.
Kultura, letërsia dhe artet e
popujve të botës - 459-460.
Kuitura në RPSh; poiifika e
Partisë për zhvillimin e saj;
personaIitete të shquara të
kulturës - 54, 421-422, 458,
459-461, 575.
Kuvendi Popuilor; Presidiumi
i Kuvendit Popuilor - 47,
135, 142, 229, 230, 266, 273,
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274, 377, 496, 513, 515, 603,
604.

Lenin, Vladimir Iliç - 45, 80,
84, 209, 215, 335, 367, 403,
608, 612.
Letërsia dhe artet; politika e
Partisë për zhvillimin e tyre.
Shkrimtarët dhe artistët; Lidhja e Shkrimtarëve dhe e
Artistëve - 192, 421-422, 458-463, 465, 548, 549.
Letrat, kërkesat, ankesat e
popullit; puna me letrat - 24-25, 41, 85, 130, 368, 437-439, 544.
Lëvizja komuniste e punëtore
ndërkombëtare
- mbledhjet e përfaqësuesve të partive komuniste e punëtore të vendeve socialiste më 2-3
shkurt 1960 dhe më 3-4
gusht 1961 - 18, 28, 29,
31, 32, 33, 40, 481, 482-483, 484;
-

-

strategjia dhe taktikat e
partive komuniste dhe
roli udhëheqës i tyre 213-214;
solidariteti dhe përkrahja internacionaliste për
PPSh
324, 326, 335,
341, 534, 543;
-
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- minimi dhe përçarja e
saj nga revizionistët sovjetikë dhe ata modernë
- 408, 433, 542-543, 560.
Shih edhe: Mbledhja e
partive komuniste e punëtore në Bukuresht...;
Mbledhja e 81 partive
komuniste e punëtore në
Moskë...
Lëvizjet dhe luftërat ç/trimtare, revolucionare dhe përparimtare të klasës punëtore
dhe të popujve të botës 206, 213-214, 270.
Lëvizjet, aksionet dhe iniciativat revolucionare të masave
- 45, 270, 351, 372, 532, 533.
Ligjet - 496.
Lufta; kuptimi marksist-leninist i saj; luftërat e drejta dhe
të padrejta - 82, 200-204, 212-214.

M
Mbledhja dhe Deklarata e
partive komuniste e punëtore
të vitit 1957 në Moskë - 199-200, 203, 204, 205, 214.
Mbledhja dhe Deklarata e 81
partive komuniste e punëtore
në Moskë (10 nëntor-1 dhjetor 1960) dhe qëndrimi parimor marksist-leninist i PPSh
141, 151, 170, 182, 193,
194, 195, 197, 199, 200, 216,
217-218, 219, 220-221, 223,
-

224, 225, 231, 232, 233, 241-242, 243, 245, 247, 248-249,
252, 255-256, 257, 262, 263,
267, 269, 271, 275, 276, 283,
290, 306, 399, 557, 587.
Mbledhja e partive komuniste
e punëtore në Bukuresht (qershor 1960) dhe qëndrimi parimor marksist-leninist i PPSh
124, 125, 126-127, 133, 136,
137, 138, 139, 140, 141, 143,
150, 156, 167, 175, 181, 556.
Mbrojtja e atdheut; përgatitla e popullit, e ushtrisë dhe e
vendit për mbrojtje - 206,
433, 504-505, 572-573, 575.
Ministritë - 438;
- Ministria e Punëve të
Jashtme - 429, 430, 435,
517, 518;
- Ministria e Punëve të
Brendshme - 87, 351;
- Ministria e Arsimit dhe
e Kulturës - 422;
- Ministria e Shëndetësisë
- 352.
Minoritett grek në Shqipëri 145, 508-509, 569, 573.

Ndërtimi i bazës ekonomike
dhe kalimi në etapën e ndërtimit të plotë të shoqërisë socialiste në Shqipëri - 318.
NJ
Një Maj - Dita e Solidaritetit
Ndërkombëtar të Punëtorëve
- 93, 394.

-

N
Nafta dhe gjeologjia e naftës; studimet dhe kërkimet
për naftë e gaz - 67-68, 69,
190, 269, 375, 553, 555.
Ndërtimet, arkitektura; metodat e reja dhe mekanizimet
në ndërtime - 110, 493.

O

Organet e Punëve të Brendshme dhe kuadrot e tyre. Forcat e Kufirit - 87, 174, 351-352, 407, 433-434.
Organizata-bazë e Partisë;
forcimi i jetës së brendshme,
gjallërimi dhe vetëveprimi
saj - 468, 504, 532.
Organizata e Kombeve të
Bashkuara dhe Asambleja e
Përgjithshme e saj - 189,192,
196, 198, 227.

Paqja, pacifizmi borgjez; demagogjia borgjezo-revizioniste
për paqen - 82, 200-204, 212-214.
Partia e Punës e Shqipërisë ndërtimi dhe jeta e brendshme. Vija e saj; uniteti në Parti - 319, 327, 607;
- 20 vjetori i themelimit të
saj - 243-244, 547, 551,
552;
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-

përbërja dhe shpërndarja e forcave të Partisë;
pranimet në Parti - 96,
508;

-

zgjedhjet në Parti; zgjedhja e organeve udhëheqëse - 96, 256, 327;

-

aktivet, seminaret, ekipet
e Partisë. Informacioni
në Parti - 72, 96, 130,
131, 167, 432, 433-434;

lufta kundër elementëve
revizionistë antiparti L.
Belishova, K. Tashko e
77, 89, 125,
M. Çomo
142, 144, 147-148, 160, 161-162, 167, 177, 178, 179-180, 184, 185, 186, 231,
232.
Partia e Punës e Shqipërisë
- organet udhëhegëse gendrore dhe në rrethe
- Kongresi IV i PPSh (13-20 shkurt 1961) - 85,
88, 110, 114, 137, 255-256,
271, 293, 300, 308, 309,
310, 311, 312, 314, 316, 317,
318, 319-320, 321-322, 323,
325, 326, 327-328, 353, 390;
- Komiteti Qendror, Byroja Politike, Sekretariati i
KQ - 43-44, 125, 130, 143,
144, 177, 179-180, 186,
192, 193, 231, 263, 266, 308,
316, 327, 351, 360, 456,
504, 508, 529, 544, 607;

-

-

-

-

-

-
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Komisioni Qendror
Kontrollit dhe Revizionimit të Partisë - 186;
Plenumi i 16-të (25-26
maj 1960), i 17-të (11-12
korrik 1960) dhe i 18-të
(5-8 shtator 1960) të
KQ
89, 110, 113, 114,
150, 151, 160, 183, 184,
185, 508;
Plenumi i 19-të (7-8 tetor 1960), i 20-të (1 nëntor 1960) dhe i 21-të (19-20 dhjetor 1960) të KQ
- 220, 222, 232, 271, 272,
508;
Plenumi i 22-të (6 shkurt
1961), i 1-rë (20 shkurt
1961), dhe i 2-të (30 qershor-1 korrik 1961) të
KQ - 310, 311, 327, 450,
455, 456;
Plenumi i 3-të (5-6 shtator 1961), i 4-t i përbashkët i KQ të PPSh dhe i
KQ të BRPSh (25-26
shtator 1961) dhe i 5-th
(12-13 tetor 1961) të KQ
- 500, 501, 510, 511, 519,
521, 522;
aparati i KQ dhe punonjësit e tij; organizata-bazë e Partisë në të 439, 502, 506;
komitetet e Partisë të
rretheve - 96, 544-545;

-

-

-

-

organizatat dhe komite-

tet e Partisë të rretheve
të Elbasanit, të Fierit, të
Beratit dhe të Vlorës 48, 77, 399, 532, 555-557,
573;
- organizatat dhe komitetet e Partisë të rretheve
të Gjirokastrës, të Sarandës, të Përmetit dhe të
Tepelenës - 43-44, 45,
52, 53, 508, 558, 562-563,
568;
- organizata dhe Komiteti
i Partisë i Rrethit të Tiranës (Konferenca e 8-të
e Partisë, 5-6 janar
1961), të Durrësit, të Korçës dhe të Kolonjës 78, 282, 283, 408, 437-439, 468, 522, 532, 535;
- komitetet e Partisë të
rretheve të Shkodrës dhe
të Kukësit - 99, 130;
- raportet, studimet për
plenumet e KQ dhe për
Kongresin IV të Partisë
- 89, 104, 110, 137, 286,
287, 300, 307, 308, 310, 311,
353, 450.
Partia e Punës e Shqipërisë
- politika e jashtme; marrëdhëniet me partitë komuniste
e punëtore dhe qëndrimi parimor ndaj tyre - 19, 134, 519-520;
- marrëdhëniet me Partinë
Komuniste të Brazilit, të

40 - 27 a

Indonezisë, të Koresë, të
Vietnamit, të Japonisë e
të ShBA - 11, 19, 20, 21,
316, 317, 489-490, 499;
- marrëdhëniet dhe kontradiktat me PK të BS
dhe lufta për demaskimin e revizionizmit sovjetik - 18, 29, 126-127,
138, 139, 140, 155, 171,
175, 193, 197-198, 200,
235, 236, 238-239, 240, 241- 242, 245, 246, 259, 286,
292-293, 328, 334-335, 345,
346-348, 417, 456, 512, 519,
529, 530, 544-545, 566, 572,
591, 605, 609-610, 612-613;
- marrëdhëniet dhe kontradiktat me partitë komuniste e punëtore të vendeve socialiste të Evropës dhe lufta kundër degjenerimit revizionist të
tyre - 133, 134, 136, 290-291, 313, 321-322, 456, 487,
501;
- marrëdhëniet me Partinë
Komuniste Franceze, Italiane e Spanjolle dhe lufta kundër degjenerimit
revizionist të tyre - 26,
27, 152, 154, 155, 156, 159,
163, 164, 240;
- marrëdhëniet dhe kontradiktat me Partinë Komuniste të Kinës; qëndrimi parimor ndaj kon-
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fliktit kino-sovjetik 127-128, 133, 135, 136, 139,
149, 155, 167, 253, 314-319,
332;
- lufta për demaskimin e
revizionizmit modern 17, 570, 580, 581;
- lufta për demaskimin e
revizionizmit
jugosllav
- 22, 64, 82-83, 94, 107,
148, 218, 557, 612-613.
Partia e Punës e Koresë, Partia e Punonjësve të Vietnamit
- 316, 317, 325, 516, 547.
Partia Komuniste e Indonezisë - 11, 19, 20, 21, 22, 224,
326, 534, 602.
Partia Komuniste e Malezisë,

e Cejlonit, e Tajlandës, e Japonisë, e Indisë, e Birmanisë
dhe e Australisë - 326, 341,
534, 536.
Partia Komuniste e Norvegji-

së, e Danimarkës dhe e Belgjikës - 534.
Partia Komuniste e Spanjës;
degjenerimi revizionist i saj
- 249, 294, 300.
Partia Komuniste Franceze;

degjenerimi revizionist dhe
përçarja e saj - 152, 154, 156,
157, 164, 166, 240, 301, 305,
329, 366, 385, 582-583, 611.
Partia Komkuniste Greke: degjenerimi i saj - 321, 325-324,
Partia
Komuniste
Italiane;

degjenerimi revizionist dhe
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përçarja e saj - 21, 26, 306,
329, 366, 373, 583, 611.
Partitë komuniste e punëtore

marrëdhëniet me vendet
e demokracisë popullore
të Evropës - 102, 104,
106, 143, 148, 276, 285, 311,
334, 362, 472, 517, 518;

Propaganda, shtypi në RPS11

-

marrëdhëniet me vendet
fqinje (Jugosllavinë, Greqinë) dhe qëndrimi parimor ndaj tyre - 104-105,
145-146, 174, 565, 572;

-

solidariteti dhe përkrahja internacionaliste për
Kubën - 287, 379;

-

lufta për demaskimin e
imperializmit, revizionizmit dhe reaksionit - 272,
363-364, 465-466, 471, 475,
504-505, 511, 564-565, 570,
612-613;

Regjimi i kursimit - 353, 450,
455, 596.
Revizionizmi modern; marrëdhëniet e kontradiktat ndërmjet partive revizioniste; nënsh trimi i tyre ndaj revizionistëve sovjetikë - 334, 547;
- presionet dhe kërcënimet
kundër PPSh - 255, 257,
334, 366-367, 373, 529, 542-543, 568, 582-583.
Revoiucioni i Madh Socialist
i Tetorit (1917) - 200, 232, 233,
235, 236, 243-244, 372, 550.
Revolucioni proletar; shndërrimi i revolucionit demokrattko-borgjez në revolucion socialist - 200, 207-208, 212.
Rinia dhe Bashkimi i Rinisë së
Punës të Shqipërisë; Kongresi i 4-t i BRPSh - 509, 525-526, 574, 576, 577, 578;
- rinia - ndihmëse besnike e Partisë; edukimi
saj; aksionet dhe lëvizjet
revolucionare të rinisë 78-79, 372, 467, 510, 511,
578.
Rumania; marrëdhëniet dhe
presionet ndaj RP të Shqipërisë - 85, 104, 106, 126-127,
188, 319, 321, 373, 388, 599.

-

të vendeve socialiste të Evropës; degjenerimi revizionist i tyre - 108, 125, 127, 149,
252, 290-291, 295, 325, 451,
474, 487, 494, 582.
Partitë komuniste të Ameri-

kës (e Brazilit, e ShBA, e Kanadasë, e Kubës dhe e Bolivisë) - 324, 329, 499, 534.
Pionierët, fëmijët; kujdesi
Partisë për ta - 45, 119, 121,
323, 496, 524.
Planifikimi, planet - plani

dytë pesëvjeçar (1956-1960),
projektplani i tretë pesëvjeçar
(1961-1965) - 78, 173, 193,
197, 222, 325, 333-334.

Politika e jashtme parimore e
RPSh - 108, 110, 118-119, 379,
433, 506;
- mart- ëdhëniet dhe kontradiktat me BS - 11-12,
44, 104-105, 143, 145, 164,
283-284, 292-293, 299, 365,
414, 418-419, 422, 424, 426,
435, 496, 506, 586-587, 588,
592;
- marrëdhëniet me Kinën
dhe qëndrimi parimor
ndaj saj. Marrëdhëniet
me RDP të Koresë - 42,
125, 135, 142, 281, 285, 298,
308, 309, 311-312, 331, 361,
370, 593, 595;

rritja e prestigjit dhe e
autoritetit të PPSh dhe
të RPSh në botë; të huajtë, miqtë për Shqipërinë
- 302, 389, 533, 534, 582.
Polonia; qëndrimi armiqësor
ndaj RP të Shqipërisë - 297,
319, 321, 366-367, 528.
-

Populli shqiptar; traditat patriotike e kulturore; virtytet
moralo-politike - 340, 459-460, 564.
Propaganda, shtyffl borgjezo-revizionist - 196, 198, 291,
392, 440, 530, 542, 569, 562-583.

- 267, 362-363, 531, 588, 600,
605.
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RR
Rrethimi, bllokada, presionet
borgjezo-revizioniste dhe /ufta
për përballimin e tyre - 366,
367.
S
Socializmi - 208, 210.

- afrimi dhe kontradiktat

Traktati i Varshavës dhe Ko-

me BS. Lidhjet dhe bashkëpunimi me JugosIlavinë - 109, 435, 436, 440,
475, 579;
- veprimtaria armiqësore
kundër vendeve socialiste dhe RP të Shqipërisë
- 107, 362-363, 369, 613.

miteti Politik Konsultativ i tij

Specialistët dhe ushtarakët sovjetikë në Shqipëri - 67-68,
69,
314,
428,
553,

246, 250, 259, 269, 298,
365, 384, 386, 387, 393,
430, 431, 436, 442, 491,
587.
Spiunazhi; spiunët - 107, 162,
243, 316, 352, 413, 451, 578.
Stalin, Josif Visarionoviç 126, 211, 288, 335, 403, 480,
531, 539, 541, 542, 544, 546,
547, 554, 556, 605, 608.
Strehimi, rnirëmbajtfa e banesave - 268.

Studentët dhe kursantët ushtarakë shqiptarë në BS - 235,
258, 414, 417, 419, 424-425,
426, 429, 441, 452, 605.
SH

Shkenca, teknika - anijet kozmike, fiuturimet kozmike 172, 173, 372, 374.

Shtetet e Bashkuara të Amerikës; po/itika e luftës dhe e
agresionit - 210, 362-363, 369,
377-378, 470;
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T

- 14, 22, 30, 34, 100-101, 108,
124, 346-348, 349, 350, 352,
353-355, 356, 358, 360, 361,
416, 432, 472, 477, 481, 482-483, 484, 489.
Tregtia e brendshme; furnizimi i popullsisë - 186, 506,
606.

Tregtia e jashtme; eksporti,
importi - 61, 453.

Teoritë e pikëpamjet borgjekritika
zo-revizioniste dhe

U

ndaj tyre
- të revizionistëve sovjetikë për «vjetrimin» e
marksizmit, për epokën
tonë, për ndryshimin e
natyrës së imperializmit
dhe për «botën pa ushtri,
pa armë dhe pa luftëra ,..
- 199-205, 208-212, 217-

Uniteti i popullit, uniteti Parti-popull - 334, 368, 544-545,

-

-218;
të revizionistëve sovjetikë
për luftën dhe paqen, për
bashkekzistencën paqësore, për luftën e klasave,
për revolucionin dhe rrugën paqësore - 202-208,
212-215, 217-218, 377-378,
385, 570-571.

564.

Ushtria Popullore - ro/i i saj
për mbrojtjen e atdheut. Stërvitja ushtarake - 72, 250, 281,
298, 533, 589;
- Flota Luftarake Detare;
marinarët dhe cilësitë
moralo-politike të tyre 452, 491-492.

V
Vendet socialiste; gjendja e
brendshme, degjenerimi revizionist, spastrimi i kuadrove
të vjetër - 213, 559, 582-583,
612;

- politika e jashtme. Qendrimi armiqësor kundër
PPSh dhe RP të Shqipërisë - 313, 326, 329, 356,
433, 490, 523, 582-583, 610-611, 612.

Vigjilenca revolucionare - 64-65, 101, 125, 245, 246, 363-364, 367, 373, 406, 413, 557.
Viti i Ri 1960, 1961 dhe 1962 festë tradicionaie - 5, 6, 276,
279, 280, 606, 607, 613.

Zonat ma/ore; zhvi//imi ekonomik, shoqëror dhe kuituror
i tyre - 353.

Tërmetet; masat për zhdukjen
e pasojave të tyre - 114, 115,
116, 172.
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TREGUESI I EMRAVE

A

Bethoven, Ludvig van
220.
Bisku, Bela
362.
Bita, Pirro
448.
Brezhnjev, Leonid
142.
Budo, Halim
418.
Bulganin, Nikolai
531.
Burgiba, Habib
470.
-

-

27, 81, 83, 84,
Alia, Ramiz
94, 100, 107, 126, 134, 182,
185, 193, 195, 197, 216, 218,
220, 221, 224, 225, 228, 229,
265, 286, 465, 472, 477, 480,
482, 483, 484, 576.
11,
Aidit, Dipa Nasuntora
19, 20, 21, 22, 602.
Ajzenhauer, Duajt - 63, 201.
Anderson, Xhorxh - 363.
Andrejev, A. M. - 393, 413,
431.
Andropov, Juri - 238-239,
241, 245, 312, 314.
Antonov, Aleksei - 414, 416.
Arkitekt Sinani - 460.
Axhubei, Aleksei - 306.
-

-

-

-

-

-

-

Bagramian, I. H. - 352.
Barak, Rudolf - 319.
Belishova, Liri - 77, 125, 135,
142, 144, 147, 167, 177, 178,
179, 180, 184, 185, 238.

Cedenbal, Jumzhagin - 366.
Ciu, Qibrie - 523.

Çami, Foto - 225.
Çarçani, Adil - 67, 70, 296.
Çen Ji - 507.
Çervenkov, Vëllko - 582.
Çervonjenko, Semion - 412.
Çombe, Mois - 320.
Çomo, Maqo - 76, 77, 231,
232.
Çu En Lai - 298, 312, 412,
457, 493, 522, 528, 533, 539.

631

Dervishi, Rrapo - 437.
Dezh, George Georgiu - 85,
102, 104, 106, 255, 366, 434.
Dë Gol, Sharl - 201, 301, 305.
Dimitrov, Gjergj - 321, 322.
Dobi, Eqrem - 493.
Duri, Mihal - 279.

F
Farka, Hatixhe (Ije) - 72.
Firjubin, Nikolai - 352, 358,
414, 415, 416, 418, 419, 427,
430.
Foster, Uiliam - 499.
Frashon, Benua - 301.
Frishman, Zhorzh - 301.
Furceva, Ekaterina - 590.

Gagarin, Juri - 372, 374.
Gandi, Mahatma - 57.
Gazhga, Ilia - 264.
Gega, Karl - 460.
Gega, Liri - 538.
Glezos, Manolis - 571.
Gomulka, Vladislav - 252,
257, 366, 367, 378, 528.
Greçko, Andrei - 100, 346,
354, 355, 413, 432, 485.
Gromiko, Andrei - 442.
Gusev, Vasilieviç - 414.
GJ
Gjermeni, Rrapi - 75.
Gjilas, Milovan - 301.
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H

I

Hoxha, Nexhmije - 86, 255,
523, 548, 549.
Hitler, Adolf - 82.
Ho Shi Min - 489-490, 533,
602.
Hoxha, Ilir - 39.
Hoxha, Iljaz - 62.

Ibarruri, Dolores (Pasionarja)
- 249, 294.
Ivanov, Vasili - 9, 11, 15, 18,
22, 26, 57, 63, 64, 68, 90, 100,
104, 105, 108, 110, 112, 124,
125, 126, 132, 140, 141, 145,
147-148, 155, 162, 168, 170,
179, 304, 316.

Hrushov, Nikita - 14, 15, 17,
30, 32, 33, 34, 35, 57, 63, 90,
100, 109, 110, 124, 125, 126,
136, 137, 138, 139, 140, 145,
146, 155, 161, 162, 164, 169,
170, 175, 180, 188, 196, 198,
199, 200, 201, 202, 204, 205,
206, 207, 209, 210, 211-212,
213, 214, 215, 237, 238-239, 240,
242, 244, 245, 247, 249, 257,
288-289, 293, 301, 305, 306,
311, 316, 328, 334, 335, 341,
345, 347, 348, 354, 355, 356,
358, 359, 362, 365, 366, 367,
377, 378, 381, 384, 410, 411,
422, 432, 433, 434, 435, 436,
440, 464, 467, 471, 475, 488,
481, 482, 483, 484, 489, 491,
493, 494, 495, 503, 507, 512,
516, 519, 526, 527, 528, 530,
531, 533, 537, 538, 539, 541,
542, 543, 544, 546, 547, 553,
556, 557, 559, 564-565, 566,
568, 570-571, 572, 578-579,
580, 582, 590, 592, 594, 597,
602, 603, 608, 610, 611, 612,
613.

Kapo, Hysni - 7, 23, 24-25,
27, 58, 59, 60, 69, 72, 73, 77,
78, 84, 92, 102, 127, 129, 133,
134, 137, 138, 139, 140, 142,
143, 150, 160, 168, 193, 195,
197, 216, 218, 219, 220, 221,
223, 224, 225, 228, 245, 250,
259, 265, 281, 286, 308, 338,
340, 409, 496.
Koleka, Spiro - 51, 67, 68, 69,
74, 87, 100, 104, 113, 281,
285, 298, 308, 309, 311, 312.
Kadar, Janosh - 260, 357, 434,
451, 487.
Kaganoviç, Lazar - 531.
Kapo, Vito - 7, 308, 523.
Kasatanov, V. A. - 416, 429.
Kastro, Fidel - 381.
Kazanova, Loran - 301, 305.
Kelmendi, Ali - 89, 95, 111.
Kenedi, Xhon - 434, 436, 440,
475, 579.
Kim Ir Sen - 103, 516, 533,
602.

Kish, Karoli - 233.
Koniev, Ivan - 100, 485.
Kono, Kristo - 549.
Kosigin, Aleksei - 68, 87, 133,
412.
Kozlov, Frol - 142, 235, 236,
241, 243, 245, 258, 314, 539-540.
Kroi, Haxhi - 264.
Kroi, Musin - 297.

Lako, Miha - 515.
Lesakov, V. I. - 37.
Li Hsien Nien - 314, 331, 332,
333, 334.
Lister, Enriko - 300.
Liu Shao Çi - 135, 142, 237,
254.
Lo Shi Gao - 512.
Longo, Luixhi - 306.
Lumumba, Patris - 320.
LL
Lleshi, Haxhi - 135, 142, 299.

M
Marko, Rita - 46, 161, 183,
276, 384, 439, 510, 525.
Myftiu, Manush - 158, 220,
473, 516, 522.
Makmilan, Harold - 201, 245.
Malenkov, Georgi - 531.
Malile, Reiz - 493, 507.
Mame, Misto - 279.
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Mao Ce Dun — 181, 314, 412.
Mati, Avdi — 452.
Mazi, Gac — 586.
Mazi, Ndoc — 81.
Mazi, Nine — 81.
Medvediev, I. N. — 37.
Mikojan, Anastas — 29, 30,
241, 243, 245, 605.
Minxhozi, Tahir — 449.
Moisiu, Aleksandër — 460.
Moisiu, Spiro — 111.
Mojsov, Lazar — 17.
Molotov, Viaçeslav — 531, 535-536.
Monmuso, Gaston — 152.
Muhitdinov, Nuritdin — 29, 38.
Musai, Lulo — 445.
Mynih, Ferenc — 295.
N
Nushi, Gogo — 49, 50, 127-128,
135, 191, 384.
Naser, Gamal Abdel — 498.
Nehru, Xhavaharlal — 57, 107,
498.
Neuman, Stanislav — 389.
Nkruma, Kvame — 486, 487.
Novikov, Kuzmin — 244.
Novotni, Antonin
306, 366,
434.

Peçi, Shefqet — 115.
Pervuhin, Mihail — 531.
Petrov — 37.
Pik, Vilhelm — 185, 186, 309.
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Plaku, Panajot — 538.
Poljanski, Dimitër — 352, 533.
Pospjelov, Pjetër — 241, 312,
326.
Preobrazhenski (doktor) — 35.

Rankoviç, Aleksandër — 143,
148, 187, 390-391, 395.
Ronai, Shandor — 260.
Rura, Nikolai — 425, 429.
Rushiti, Nazmi — 120.

s
Saburov, Maksim — 531.
Samavi, Khadhim al — 9.
Seiti, Hilmi — 97.
Sejko, Teme — 367, 413, 451.
Sergejev — 104-105.
Serven, Marsel — 301, 305.
Spiridonov, Ivan — 541.
Suslov, Mihail — 223, 241, 314.
SH

Shahini, Vasil — 569.
Shamblli, Peti — 48, 77.
Shepilov, Dimitër — 531.
Shikin, Josif — 295, 297, 299,
303, 312, 346.
Sholla, PavIlo — 548.
Shtylla, Behar — 297, 322, 384,
419, 472.
Shtylla, Medar — 604.
Shyti, Pupo — 389.

11

Toska, Haki — 89, 102, 455,
580.
Taraseviç, V. K. — 148.
Tashko, Koço — 89, 160, 161,
162, 168, 177, 179, 185, 188,
238.
Ten Hsiao Pin — 220, 221, 248,
257, 412.
Tito, Josip Broz — 82-83, 196,
218, 366, 367, 497, 498, 557,
572, 573, 579, 612, 613.
Toliati, Palmiro — 366, 373,
378.
Torez, Moris — 154, 155, 156,
159, 160, 163, 164, 165, 166,
167, 240, 242, 257, 301, 305,
366.
Torez, Pier — 154.
II

Ulbriht, Valter — 290-291, 366,
373, 464, 472, 482, 514.
Ustinov, Dimitër — 233.

Venizellos, Sofokli — 145, 148,
174, 182, 323, 565.
Vermersh, Zhanetë — 154, 156.
Vllahoviç, Velko — 64.
Voroshilov, Klement — 531,
533.
Vukmanoviç, Svetozar (Tempo)
— 15, 16, 64.
XH

Xhabia, Ramiz — 75.
Xhuvani, Aleksandër — 575,
576, 577.

Zamçevski, I. K. — 148.
Ziko, Thanas — 66.
Zografo, Jorgo — 565.
Zografo, S. — 565.
Zogu, Ahmet — 569.
ZH

V

Venizellos, Elefter — 145, 565,
569.

Zhivkov, Todor — 11-12, 255,
257, 366, 434, 494.
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TREGUESI GJEOGRAFIR DHE I EMËRTIMEVE TË TJERA

A
ADN (Agjencia Telegrafike e
Përgjithshme Gjermane) —
488.
Adriatik (deti ,--.) — 363.
Aerodromi i Moskës — 352.
Aeroporti i Rinasit — 262.
Albturizëm — 374.
Algjeri — 305, 385, 498.
«Al Insania» (gazeta ,-...,) — 9.
Apoloni [Pojan] (Fier) — 342.
Arkivat shtetërore të RPSh —
193.
Arkivi Qendror i PPSh — 192.
Asambleja Kushtetuese e Shqipërisë (1946) — 10.
Athinë — 104, 375.
Austri — 260.

B
Bari (Itali) — 260, 262.
Bastar (Tiranë) — 368.
Beograd — 15, 496.
Berat — 506, 555-557, 558.

Berlin, Berlini Perëndimor —
285, 330, 471, 475, 514, 518,
597.
Bizertë (Tunizi) — 470, 472.
Borovë (Kolonjë) — 174.
Borsh (Sarandë) — 263.
Bratislavë (Çekosllovaki) —
434.
Breg [Bregu i Detit] — 263,
572.
Budapest — 29, 233, 234, 250,
251, 260, 362, 523.
Bukuresht — 85, 125, 126, 127,
137, 145, 170, 204.
Bularat (Gjirokastër) — 264.
Bulqizë (Dibër) — 117.
Burrel — 117, 121-122, 123.
Buz (Tepelenë) — 558.

Cejlon [Sri-Lankë] — 536.
CIA (Agjencia Qendrore e
Shërbimit Informativ) — 316.
ç
Çop (BS) — 234.
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Fabrika e Çimentos, Fushë ,
— 153, 160,
Dajt (mali
479, 484.
Deklaratë e KQ të PPSh kundër sulmit dhc shpifjeve të N.
Hrushovit në Kongresin XXII
të PK të BS (20 tetor 1961) —
537.
Deklaratë e KQ të PPSh (21
tetor 1961) — 531.
Delvinë — 567.
— 192.
«Drita» (gazeta
— 263.
Dropull (Fusha
Durrës — 21, 82, 154, 155, 160,
164, 167, 382, 424, 442, 532.
DFI
Dhërmi (Vlorë) — 573.

EDA (Bashkirni i së Majtës
Demokratike) — 571.
Ekspozita bujqësore e blegtorale, Berat — 555.
Elbasan — 389, 396-397, 479.
«Epiri i Veriut» — 146.
«E re nga mosha, por e thinjur
në mendime» (tabloja muzikore — 563.
Ersekë — 174.
Estrada e Vlorës — 343.
Estrada e Gjirokastrës — 54.
F.
Fabrika e Alkoolit, Maliq —
116.
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-Krujë—3.
Fabrika e Konservave dhe e
Përpunimit të Frutave, Këlcyrë — 562.
Fabrika e Konservave të Fruta-perimeve, Berat — 558.
Fabrika e Mëndafshit, Shkodër — 99.
Fabrika e Pasurimit të. Bakrit s
Kurbnesh — 309.
Fabrika e Përpunimit të Frutave, Peshkopi — 119.
Fabrika e Përpunimit të Frutave, Shkodër — 99.
Fabrika e Përpunimit të Rrushit, Librazhd — 400.
Fabrika e Qumështit, Vlorë —
263.
Fabrika e Tisazhit, Shkodër —
99.
Fabrika e Vajit Ndroq, Tiranë,
—43.
Fabrika e verës «Musa FrataKëlcyrë — 562.
Ferma e Bajkajt, Sarandë —
263.
Festivali kombëtar i këngës,
muzikës e i valleve të klasës
punëtore (2-4 nëntor 1961) —
548.
Fier — 48, 336, 532.
Flota Detare Sovjetike e Detit
të Zi — 416.
Fronti Jugosllav (Lidhja socialiste e popujve punonjës të Jugosliavisë); Kongresi i 5-të i tij,
— 64, 82.
.

FSB (Federata Sindikale Botërore) dhe Këshilli i Përgjithshëm i saj — 127, 149.
Fusha e Gjirokastrës — 263.
Fusha e Tiranës — 479.
Fushë-Krujë — 479.
G

Ganë — 486, 487.
Kre«Georgievskij» (salla
mlin) — 241.
Grupet artistike të Sarandës
— 567.
GUES (Zyra Qeveritare e
Ndërlidhjeve Ekonomike)
296.
Guine — 498.
GJ
Gjenevë — 442.
Gjimnazi «Asim Zeneli», Gjirokastër — 566.
Gjiri i Vlorës — 337.
Gjirokastër — 45, 53, 146, 266,
508-509, 566, 569.

Hidrocentrali i Bistricës [Hidrocentrali «J. V. Stalin».] —
421.
Hidrocentraii i Shkopetit [Hidrocentrali «F. Engels»] — 117,
421.
Hidrocentrali «Karl Marks» —
123.
Himarë — 572.
HSINHUA (Kina e Re) — 309,
383.

Indi — 57, 107, 215, 579.
Indonezi — 215.
Instituti i Lartë Bujqësor, Tiranë — 95.
Itali — 260, 261, 453.
«Izvestia» (gazeta
— 306,
J
Jaltë (BS) — 339.
Jonufër (Vlorë) — 263.

Kaninë (Kalaja
Vlorë)
337, 338.
Karaburun (gadishulli
337, 338, 345.
Këlcyrë (Përmet) — 582.
Këneta e Bufit, Vrinë (Sarandë) — 263.
KGB (Komiteti i Sigurimit të
Shtetit) — 67.
Kinema «Republika», Tiran
— 98.
-Kocubei» (filmi
— 34.
-Kohë të reja» (revista
—
217.
Kombinati i Drurit, Elbasan
— 396.
Kombinati i Naftës, Qyteti
Stalin — 190.
Kombinati i Sheqerit, Maliq
— 116, 386.
Kombinati i tekstileve «StaTiranë — 159, 487, 548.
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Kombinati ushqimor «Ali Kelmendi», Tiranë — 95.
«Komunist» (revista
—
112.
Kooperativa Bujqësore e Bashkuar Brezhdan-Zdojan, Dibër
— 118-119.
Kooperativa Bujqësore e Bashkuar e Bërzhitë-Dobreshit,
Tiranë — 443-444.
Kooperativa Bujqësore e Bashkuar e Grilit, Shkodër —
98.
Kooperativa Bujqësore e Bashkuar e Koplikut, Shkodër —
98.
Kooperativa Bujqësore e Bashkuar e Lumalasit, Korçë —
407-408.
Kooperativa Bujqësore e Bashkuar e Pojanit, Korçë — 407.
Kooperativa Bujqësore e Bashkuar e Zervaskës, Pogradec
— 402-403.
Kooperativa bujqësore e bashkuar «Qemal Stafa» Shirgjan,
Elbasan — 396.
Kooperativa Bujqësore e Bashkuar Shoshaj-Zenisht, Burrel — 123.
Kooperativa Bujqësore e Dovolanit, Peshkopi — 120.
Kooperativa Bujqësore e Gostimë-Shtëpanjit, Elbasan
398.
Kooperativa Bujqësore e Kudhësit, Vlorë — 41.

Kooperativa Bujqësore e Leskovikut, Kolonjë — 174.
Kooperativa Buj qësore e Ndroqit, Tiranë — 443.
Kooperativa Bujqësore e Novoselës, Vlorë — 336.
Kooperativa Bujqësore e Pezës, Tiranë — 443.
Kooperativa Bujqësore e Zmadhuar e Starovës, Pogradec —
402.
Kooperativa bujqësore e zmadhuar -Rruga e Leninit» e Vaqarrit, Tiranë — 443-444.
Kooperativa bujqësore «8 Marsi» Shalës, Kolonjë — 24-25.
Kooperativa e Kombinuar e
Artizanatit, Pogradec — 402.
Kooperativa e Leshpunuesve,
Korçë — 405.
Konferenca e kryetarëve të 24
shteteve «të paangazhuara- (f
llimi i shtatorit 1961) — 496-497, 498.
Konferenca e nivelit të lartë
(16 maj 1960, Paris) — 108, 109,
110, 132.
Konstancë (Rumani) — 247,
250.
Korçë — 114, 115, 116, 172,
176, 405-406.
Koreja e Jugut — 103.
Kod d'Azyr — 339.
Kremlin — 35, 246.
Kukël (Shkodër) — 99.
Kukës — 130.

Vlorë) — llore dhe të Bashkimit Sovjetik lidhur me bazën e Vlorës
(prill 1961) — 365.
Lezhë — 250, 526.
Liban
— 363.
Laboratori i Naftës, Qyteti
Librazhd — 266, 400.
Stalin — 555.
«Libri i bardhë» (botim jugoLaos — 440, 442.
sllav) — 367.
Leningrad — 67, 417, 422, 425,
Lindja e Afërme — 363.
426, 429, 541.
Linja ajrore Romë—KajroLeskovik — 174.
-Rangun—Pekin — 593.
Letër e KQ të PPSh drejtuar
Lufta e Dytë Botërore (1939gjithë organizatave-bazë të
-1945) — 82.
Partisë... (9 gusht 1960) —
«Lulja e Kujtimit» (opera
167.
K. Kono) — 549.
Letër e KQ të PPSh drejtuar
Lushnjë — 424, 532, 589.
gjithë organizatave të Partisë
Kuzbaba (kodra
340.

mbi zhvillimin e Mbledhjes së
Moskës të vitit 1960 të 81 Partive Komuniste e Punëtore...
(31 dhjetor 1960) — 276.
Letër e KQ të PPSh drejtuar
KQ të Partisë Socialiste të Bashkuar Gjermane... (14 janar
1961) — 290.
Letër e KQ të PPSh drejtuar
KQ të PK të BS... (14 janar
1961) — 286, 292.
Letër e KQ të PPSh dërguar
të gjitha komiteteve të Partisë
të rretheve (1 nëntor 1961) —
545.
Letër e KQ të PPSh drejtuar
të gjitha organizatave të Partisë (16 gusht 1961) — 489.
Letër e Qeverisë së RP të
Shqipërisë drejtuar qeverive të
vendeve të demokracisë popu-
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M
Mali i Zi — 565.
Maqedoni — 565.
Mat (Rrethi i Matit) — 123.
Mauzoleu «Lenin-Stalin», Moskë — 236, 541.
Mbledhja e Athinës për «mirëkuptimin ballkanik» (17 prill
1961) — 388.
Mbledhja e ministrave të
mbrojtjes të kampit socialist
në Moskë (31 janar 1961) —
26.
Mbledhja e përfaqësuesve të
partive komuniste e punëtore
të vendeve pjesëtare të Traktatit të Varshavës për traktatin e paqes me Gjermaninë (3
gusht 1961) — 472, 477, 481,
482-483, 484, 489, 501.
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Mesdhe (deti
— 363.
Ndërmarrja e Fermentimit të
«Mësuesi» (gazeta
— 469.
Duhanit, Gjirokastër — 566.
Miniera e Hekur-nikelit, PishNdërmarrja e Trikotazhit, Gjikash — 400.
rokastër — 566.
Miniera e Kromit, Bulqizë —
Ndroq (Tiranë) — 443.
121, 192.
«Nëna» (filmi
— 480.
Miniera e qymyrgurit e Alarupit «Patris Lumumba», PoNJ
gradec — 320.
Miniera e qymyrgurit «1 MaNju-Jork — 189, 192, 196, 227.
ji» e Mborje-Drenovës, Korçë — 405.
P
Mongoli — 366.
Moskë — 9, 17, 22, 29, 38, 67,
Pallati i Brigadave, Tiranë —
68, 74, 87, 133, 141, 151, 170,
56, 155, 262, 328, 332, 525,
197, 219, 223, 228, 233, 236,
581, 607.
254, 258, 260, 309, 314, 349,
Pallati i Kulturës, Tiranë —
350, 352, 354, 442, 449, 464,
36, 71, 100, 382, 386, 493.
480, 482, 483, 484, 506, 522,
Panaja (Vlorë) — 344.
533, 547, 550, 585, 586, 590,
Paris — 305.
601.
Parku Automobilistik, ShkoMurrizë (Tiranë) — 368.
dër — 99.
Muzeu i Luftës NacionalçliPashaliman [Orikum] (Vlorë)
rimtare, Tiranë — 487.
— 49, 246, 491.
Muzeu i Naftës, Qyteti Stalie
Pekin — 135, 149, 285, 298,
— 555.
383, 457, 522, 533.
Peshkopi — 85, 117, 120.
Petrelë (Tiranë) — 443.
N
Përmet — 558, 560-561.
Pogradec — 266, 400-401.
NATO (Organizata e TraktaPorti i Durrësit [Porti detar
tit të Atlantikut Verior) —
i Durrësit «Enver Hoxha»] —
363.
82, 154.
Ndërmarrja Bujqësore, ElbaPragë — 81.
san — 398.
«Pravda» (gazeta
— 89,
Ndërmarrja bujqësore «Ylli
374, 448, 478, 529-530, 610.
Kuq» e Kamzës, Tiranë — 445.
Prezë (Tiranë) — 445-446.
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«Probleme të paqes dhe të so— 81•
cializmit» (revista

Qeparo (Vlorë) — 41.

VloQishëbardhë (vreshtat
rë) — 50.
— 34
«Qyteti im» (filmi
Qyteti Stalin — 553-554.
R
Radio Sofja — 582.
Rafineria e Naftës, Cërrik
398.
Romë — 27.
RR
«Rruga e Partisë» (revista
600.

Sarandë — 43-44, 48, 51, 53,
263, 567, 568, 570.
— 337, 33
Sazan (ishulli
345.
Sebastopol (BS) — 250, 452.
Skrapar — 506.
Soçi (BS) — 471.
Sremska Mitrovica (JugosIlavi) — 143, 148, 187.
Stacioni hekurudhor «Kievskaja», Moskë — 235, 258.

Sli
Sheshi «Çerçiz Topulli» (Gjirokastër) — 562-563, 564.
«Shënime informative» (citaN. Hrushov) — 209.
te
KoShën Thanas (kodrat
rçë — 404.
Shënvasi (Sarandë) — 263.
Shkodër — 97, 99, 165.
Shkolla e Lartë Ushtarake
[Shkolla e lartë e bashkuar e
oficerëve «Enver Hoxha»], Tiranë — 111.
Shkolla e Mesme Buiclësore ,
— 488.
Fier
Shkolla e mesme eksperimentale. Shkodër — 468.
Shkolla e mesme e përdithshme «Qemal Stafa», Tiranë
— 468.
Shkolla e re e Ersekës — 174.
Shkolla pe~ot.T,iike «Lulei
Gurakuqi», Elbasan — 396-397.
Shaioëria e JuQut — 129. 146.
569.
Shqipëria e Veriut — 243•
«Shtegtojnë krillat» (filmi
— 13.
Shtëpia e Kulturës, Elbasan —
399.
Shtëpia e Kulturës, Gjirokastër — 566.
Shtëpia e Kulturës, Korçë —
408.
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Shtëpla e Kulturës «Margarita
Tutulani», Berat — 556.
Shtëpia-muze e Partisë — 552.
Shtoi (vreshta
, Shkodër) —
99.
ti

T

Takimi dhe bisedimet midis
N. Hrushovit dhe Xh. Kenedit
në Vjenë (3-4 qershor 1961)
— 434, 435, 436, 440, 448.
Takimi i parë kombëtar i përfaqësuesve të skuadrave që
punojnë për të fituar titullin
«Skuadër e punës socialiste në
bujqësi» (11 prill 1961) —
372.
Takimi kombëtar i rinisë së
minierave dhe të gjeologjisë
(12 korrik 1961) — 467.
TASS (Agjencia Telegrafike e
Bashkimit Sovjetik) — 15.
Taxhikistan — 376.
Teatri i Operës dhe i Baletit,
Tiranë — 39, 159, 548, 549,
580.
Tepelenë — 266.
Terpan (Berat) — 558.
Tiranë — 30, 38, 80, 99, 116,
123, 155, 159, 161, 166, 171,
176, 243, 247, 250, 251, 256, 259,
260, 262, 268, 283, 308, 309,
317, 394, 409, 425, 429, 484,
493, 496, 518, 550, 574, 587.
Tomor (mali
— 338.
«Tragjedia optimiste» (pjesa
teatrale
— 98.
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Trikotazhi [Kombinati i trikotazheve «Drapër e Çekan»],
Korçë — 386.
Tunizi — 470, 498.
U

Ujësjellësi i Vunoit (Sarandë)
— 51.
Uji i Ftohtë (Vlorë) — 339.
«Unita» (gazeta
— 542.
Universiteti 2-vjeçar i Natës
i Marksizëm-Leninizmit pranë
KQ të PPSh — 192.
Universiteti Shtetëror i Tiranës [Universiteti i Tiranës
«Enver Hoxha»] — 95, 465.
Uzina «Enver», Tiranë — 46.
Uzina e Plehrave Azotike
[Uzina e prodhimeve të azotuara «Gogo Nushi»], Fier —
333, 600.
Uzina e Plehrave Fosfatike
[Uzina e Superfosfatit], Laç —
333.
Uzina e Porcelanit, Korçë —
405.
Uzhgorod (BS) — 234.

Vjenë — 260, 261, 434, 438.
— 561.
Vjosë (lumi
Vlorë — 48, 55, 250, 335, 336,,
337, 338, 339, 343, 344, 365,
424, 429, 436, 532.
Vorë (Tiranë) — 445-446.
Voskopojë (Korçë) — 114.

«Ymanite» (gazeta

— 542.

Zall-Herr (Tiranë) — 445.
Zerqan (Dibër) — 121.
«Zëri i Popullit» (gazeta
— 107, 395, 475, 499, 544.
546, 550, 537, 588, 591, 598,
600.

Xibër-Murriz (Mat) — 368.
ZH
Y

— 600.

., Y111» (revista

«zhenminzhibao» (gazeta
— 537, 550, 569, 596.

ps., )

V

Dibër)
Valikardhë (fusha
— 121.
Vapori «Vlora» — 476, 486.
Vietnam — 142, 489, 602.
Vithkuq (Korçë) — 114.
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INSTITUTI I STUDIMEVE MARKSISTE-LENINISTE
PRANg Kt) Tg PPSH

SHTEPIA BOTUESE «8 N£NTORI»
TIRANË, 1988

ENVER HOXHA

E 11£NE
1 JANAR 1962

Viti i Ri filloi. Vit betejash e• fitOreshiër popullin
tonë të mrekullueshëm, -. për Partinë tonë :heroike. Armiqtë tani janë shtuar, ata janë të egër, por ne nuk u
trembemi, do t'i dërrmOjmë, do të fitojmë mbi ta.

Mbrëmjen e kaluam në Shtëpinë e Partisë, ku ishin
mbledhur shokë të Komitetit Qendror të Partisë dhe
Qeverisë.

E MARTE
2 JANAR 1962

Me rastin e Vitit të Ri kinezët botuan dy artikuj
të mirë politiko-ideologjikë. Duke trajtuar në ta çështjen
e luftës e të paqes si dhe bashkekzistencën paqësore, u
futin një dru të fortë imperialistëve amerikanë dhe titistëve, por, tërthorazi dhe fare lehtë të kuptueshme,
edhe Hrushovit e revizionistëve të tjerë.

E MERKURE
3 JANAR 1962•1

Me rastin e dorëzimit në Kakavijë të disa emigrantëve grekë, që dëshironin të ktheheshin në vendin e
tyre, delegacioni grek u tregua i sjellshëm e dashamir
dhe kërkoi të bisedonte edhe për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Natyrisht, këto ishin sondazhe
nga ana e tyre. Njerëzit tanë u thanë se nuk ishin të
autorizuar të diskutonin për këtë çështje, prandaj «po
të doni, drejtojuni Qeverisë sonë nëpërmjet kanaleve
diplomatike». Më vonë grekët u bënë tanëve propozimin që «të vijë një delegacion zyrtar grek në Tiranë
për të biseduar për riatdhesimin e emigrantëve të tjerë
dhe për marrëdhëniet diplomatike». Ne i lajmëruam
shokët tanë t'u thoshin që s'kemi asnjë kundërshtim,
le të urdhërojnë.

1. Yllthi (*) i vendosur te data tregon se shënimi është
botuar më parë në njërën nga përmbledhjet tematike nxjerrë
nga Ditari Politik. Në rastet kur brenda një date ndodhen dy
ose më shumë shënime, yllthi (*) që vendoset në fillim të paragrafit tregon se vetëm ky shënim ka qenë I botuar më parë.
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5

Dje Halim Budoja, përfaqësues i vendit tonë në
OKB, ishte ftuar për drekë nga kolegu i tij grek, përfaqësues i Greqisë në këtë organizatë.

E ENJTE
4 JANAR 1962*

Problemi i Gjermanisë dhe i Berlinit filloi të bisedohet en vase elosi me takimin e parë Gromiko—Levelin
Tomson2, ambasador i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Moskë. Çdo gjë mbahet sekret. Diplomacia
hrushoviane po vendos tash «diplomacinë e fshehtë»,
kurse amerikanët me këto bisedime po spekulojnë, fitojnë kohë, bëjnë pazarllëqe, tatojnë pulsin, bëjnë shantazhe dhe kërcënime. Shtypi reaksionar francez këshillon «të ruhet Hrushovi, pse është personi më adapt»,
natyrisht, për imperialistët.
Ulbrihti foli edhe ai dhe tha se do të bëjnë çdo
gjë për të ruajtur prestigjin e perëndimorëve. Deri këtu
kanë shkuar këta tradhtarë revizionistë. Çështja gjermane dhe ajo e Berlinit i ka futur në andralla të mëdha

1. Frëngjisht — me porta të mbyllura.
2. Takimi u bë në bazë të vendimit të marrë më 12 dhjetor
1961 nga mbledhja e ministrave të Punëve të Jashtme të vendeve perëndimore, të aprovuar nga Këshilli i Ministrave të
NATO-s, për rifillimin e kontakteve me qeverinë sovjetike për
çështjen e Berlinit.

6

S'dinë si të dalin. Keq andej, keq kënHrushovin e
dej. Ata do të vazhdojnë bisedimet dhe më në fund do
t'i bëjnë imperializmit koncesion pas koncesioni. Hrushovi dhe banda e tij punojnë për shpartallimin e for..
cave komuniste, prandaj edhe komunistët duhet ta
shpartallojnë atë me gjithë pasuesit e tij.
E PREMTE
5 JANAR 1962

Mbledhja e organizatës-bazë të Partisë për dhënie
llogari dhe zgjedhje.

Teza e Stalinit se sa më të forta të bëhen vendet
aq më tepër egërsohet armiku, vërtetohet, si
nga zhvillimet e brendshme në vendet socialiste; ashIn
edhe në shkallëndërkombëtare. Vetë revizionizmi modern _përfagëson egërsimin e armikut të klasës kunCiër
socializmit, si brenda vendeve socialiste, ashtu edhe në
platformë ndërkombëtare. Këtë tezë të drejtë të Stalinit. ,
Hrushovi dhe ata që e pasojnë e nxjerrin të gabuar.
pse duan të fshehin karakterin kundërrevolucionar e
armiqësor të revizionizmit të tyre. Ata kanë frikë nga
demaskimi i punës së tyre në favor të imperialistëve.
Edhe kjo manovër e tyre «teorike» duhet të demaskohet,
pavarësisht se do të ngrenë shpatat kundër nesh, duke
na vënë çfarëdo epitetesh. Veprimet e tyre do të vërtetojnë akoma më shumë shtimin e egërsimit të armikut
të klasës përpara forcës dhe fitores së mëtejshme të
marksizëm-leninizmit.
8
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E SHT1JNE
JANAR 1962

Mora pjesë në ceremoninë e 15-vjetorit të themelimit të politeknikumit «7 Nëntori». Kolektiv shumë i
mirë, shkollë me rëndësi, nga e cila kanë dalë deri më
sot 2 400 teknikë të mesëm. Një pjesë e mirë e këtyre
kanë mbaruar shkollën e lartë dhe sot janë inxhinierë,
pedagogë.
Në mbledhjen solemne të organizuar me rastin e
përvjetorit të pesëmbëdhjetë të kësaj shkolle, foli drejtori, Canco, shoku im i vjetër me të cilin kemi mbaruar
një shkollë. Ai është pedagog i zoti, me kulturë të gjerë
dhe me autoritet. Pas tij fola dhe unë gati një orë 1.
Ndërtesat e shkollës janë të mrekullueshme, ato
formojnë gati një lagje të tërë, 4-5 korpuse të mëdha.
Vizitova laboratorët dhe ofiçinat, që janë pajisur
mirë. U gëzova kur pashë se në degën mekanike kishte
dhe vajza të reja.
Atje u takova me disa pedagogë të mi të vjetër dhe
me ish-kolegë të mi mësues, si Hysni Babameton, Aqif
Selfon, Vangjel Gjikondin e të tjerë.
1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 23, f. 1.
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E HENE
8 JANAR 1962

I hodha një sy listës së materialeve që do të merren
në shqyrtim në mbledhjen e afërt të Byrosë Politike.
Shokëve të sekretarisë u dhashë porosinë që të shpërndahen materialet duke pasur parasysh që raportet e
gjata dhe të mbushura me «propagandë», të rikthehen,
të shkurtohen dhe të spastrohen nga gjërat e panevojshme. Ky spastrim, të mos zgjasë shumë se pengon
shpërndarjen e tyre.

Polakët, nga pozitat e tyre revizioniste, tregojnë se
kanë kontradikta të theksuara me kryerevizionistin
Hrushov dhe me shokët e tij, Ulbriht e Novotni, kurse
ndaj udhëheqësve rumunë e bullgarë s'kanë asnjë konsideratë, pse i quajnë pa pikë personaliteti dhe s'e kanë
gabim. Tendenca e polakëve është të ruajnë «pavarësinë» nga Hrushovi. Ndaj nesh e sidomos ndaj Kinës
ata tregohen ca më të rezervuar për të bërë presion
mbi Hrushovin dhe për t'i imponuar atij më lehtë pikëpamjet e tyre. Të tilla kontradikta ata kanë edhe me të
tjerët dhe këto, sa kalon koha, do të thellohen. Jugo-
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sllavët dhe polakët dëshirojnë dhe luftojnë për thellimin
e procesit revizionist në kampin e socializmit me ose
pa Hrushovin.

Nesër në gazetën «Zëri i popullit• do të botohet artikulli për revizionistët sovjetikë «Gjithnjë më thellë në
llumin e antimarksizmit» 1
.

E MART£
9 JANAR 1962

Është i çuditshëm njoftimi i djeshëm i agjencive
të lajmeve se V. Molotovi, pas gjithë atyre akuzave
që iu bënë, rikthehet në Vjenë, gjoja në detyrën e tij
të mëparshmet. Në qoftë se ky lajm do të vërtetohet,
kjo është një manovër që Hrushovi mund ta bëjë për
ta larguar nga mesi, duke e qitur në njëfarë ~yre
dhe me njëfarë detyre jashtë Bashkimit Sovjetik. Por
unë përjashtoj mundësinë që Molotovi t'u jetë nënshtruar pikëpamjeve revizioniste të Hrushovit.

1. Shih: «Zëri i popullit». nr. 7 (4165), 9 janar 1962.
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1. Në atë kohë përfaqësues i përhershëm i Bash•imit Sovjetik në Agjencinë e Energjisë Atomike.
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E MËRKURE
10 JANAB 1902

Drejtoria e Organizimit më dërgoi një informacion
për fushatën e zgjedhjeve në Parti. Ishte i thatë, skematik dhe në fund të fundit, pak na intereson neve
sekretarëve. Ajo që na intereson neve është të dimë
se si u zhvilluan mbledhjet për dhënie llogari e zgje -dhje, ç'probleme dolën, si u analizuan, ç'kritika u bënë,
si u caktuan detyrat etj.

Dëbuam të katër oficerët madhorë sovjetikë, që
gjoja përfaqësonin Komandën e Bashkuar të Traktatit
të Varshavës në vendin tonë. Këtë masë e morëm për
arsye se ata as që donin të vinin në takime me komandën tonë dhe këtu bënin vetëm punë spiunazhi kundër
RP të Shqipërisë.

Memorandumi sovjetik për çështjen e Berlinit Perëndimor, që Hrushovi i ka pasë dërguar Republikës
Federale të, Gjermanisë e që Boni e botoi dje, bëri skifo.
Me këtë memorandum Hrushovi, pavarësisht se foli me
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një gjuhë prej mjalti, i ra murit me kokë dhe iu ngrit
një xhungë. Mendoj se ky memorandum ka pasur për
qëllim përgatitjen e veprimeve të mëvonshme oportuniste dhe akrobatike të Hrushovit. Këto veprime do të
synojnë, ose të gënjejnë opinionin e shëndoshë në Gjermani, duke i thënë tërthorazi: «Kini parasysh përmbajtjen e memorandumit, perspektivat e bashkimit
të dy shteteve gjermane dhe pra, lëshimet e mia ndjekin këtë qëllim, kështu, ne duhej të bënim disa lëshime»
ose, duke bërë përsëri «zhurmë për hiçgjë», t'u thotë
gjermanëve lindorë: «S'kam ç'bëj rne Republikën Federale të Gjermanisë, këta s'dëgjojnë».
Kur edhe kjo gënjeshtër të dështojë, atëherë do të
shohim akrobaci të reja politike drejt bisedimeve, drejt
lajkave me amerikanët etj. Kjo është politikë pa perspektiva, joparimore, politikë e marrë, pa baza të qëndrueshme, politikë e një tartareci, e një të hutuari; e
një sharlatani pa turp, siç është Nikita Hrushovi.

SHKODËR, E SHTUNE
13 JANAR 1962

Sot arrita në Shkodër. Në Shtëpinë e Pritjes bisedova për punët me shokët drejtues të rrethit.

Më lajmëruan se u nënshkruan marrëveshjet dhe
protokollet mbi bashkëpunimin ekonomik, shkencor dhe
teknik me Kinën. Çu En Lai foli shumë ngrohtë për nt»,

SHRODER, E DIEL
14 JANAR 1962

Vizitova muzeun e qytetit dhe shtëpinë-muze të
Migjenit. Janë muze të mira dhe edukative për popuNë mbrëmje shkuam në teatër, pamë pjesën «K*6neta» të Fatmir Gjatës. Mirë e kishin vënë në skenë;
regjisori — i ri me talent, aktorët nuk luanin keq.

Radio Pekini lajmëron se shokun Adil e pritën Mao
Ce Duni dhe Liu Shao Çia.
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SHKODER, E HENE
15 JANAR 1962

Asistova në mbledhjen e byrosë së komitetit të
Partisë të rrethit, ku u punua letra e Komitetit Qendror
«Për punën politike me masat». Kishte mjaft probleme
interesante. Diskutimet ishin të mira. Shokët janë me
nivel të ngritur, shumica me shkollë dhe me eksperiencë
të gjatë. Diskutova edhe unël. I porosita shokët drejtues
të rrethit t'u kushtojnë më tepër rëndësi formave të
punës politike me masat, lektorëve, propagandistëve e
instruktorëve të Partisë, sepse kështu njerëzit do të
sqarohen e do të armatosen në luftën kundër armiqve,
gjë që do të ndihmojë jo vetëm në forcimin e situatës
politike të vendit, por edhe në realizimin e planeve

Vizitova Fabrikën e Cigareve dhe Uzinën e Fermentimit të Duhanit. Mes punëtorëve gjeta një ambient shumë të ngrohtë e të dashur. Me gjithë mungesën e duhanit, sepse vjet na u eiëmtua nga vrugu,
punëtorët punonin të gjithë. Ata pastronin sherebelën.
Partia në rreth ka marrë masa që vështirësitë e krijuara nga mungesa e duhanit të kapërcehen dhe punëtorët të mos rëndolien.
U fola punëtorëvel për situatën e shëndoshë brenda vendit, si dhe për disa probleme të gjendjes ndërkombëtare, veçanërisht për qëllimet e veprimtarisë armiqësore të Hrushovit kuridër vendit tonë, për situatat
e vështira që ata përpiqen të na krijojnë, por që ne, më
besimin e madh te Partia dhe nën udhëheqjen e saj tee
urtë, do t'i kapërcejmë me sukses. Entuziazmi i punëtorëve ishte në kulm.

Vizitova edhe Fabrikën e Verës që është më e
madhja në vendin tonë, dhe punishten e xunkthit. Perspektivë e mirë për industrinë në Shkodër.

ekonomike.
Në mbledhje u diskutua edhe problemi i përbërjes
së kuadrove të organeve të drejtësisë. Në diskutimin
tim2 u përqendrova te roli i gjyqtarit si njeri që duhet
të njohë dhe të zbatojë drejt vijën e Partisë dhe të
gëzojë besimin e masave.
1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vell. 23, L 27.
2. Po aty, f. 45.
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1. Shih: Enver Haxha; Vepra,

23,

f.

52.
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SHKODËR, E MARTE
16 JANAR 1962

Vizitova Fabrikën e Çimentos. Kolektiv i mirë, që
realizon dhe tejkalon ngaherë planin, sido që fabrika
është e vjetër dhe e konsumuar.
Në klub u folat punëtorëve për gjendjen dhe për
perspektivat e vendit tonë.
I porosita shokët e drejtorisë së ndërmarrjes të
bëjnë shumë kujdes për t'i mbrojtur punëtorët nga
pluhuri i çimentos që është i dëmshëm për organizmin.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 23, t. 137.

z mZazuz2
17 JANAR 1962

Propaganda sovjetike kundër nesh ka hyrë në një
rrugë pa krye dhe, në pamundësi të dalë andej, po
numëron në vend në batakun ku ka rënë. S'është as
për t'u çuditur, as për të ardhur keq. Vetëm të qeshet
kur shikon situatën e vështirë ku i ka çuar revizionistët
tradhtia. Ata përpëliten për të gjetur ekspediantet. Hrushovianët, kur filluan sulmin antimarksist kundër nesh,
jo vetëm llogaritën se «pesha e rëndë» e tyre do të na
«shtypte» e do të na «demaskonte» shpejt dhe «çështja
shqiptare» do të likuidohej me një të mbyllur të syve,
por menduan se edhe Kina do të trembej e «nuk do
të guxonte» të na mbështeste. Përveç kësaj, duke e
quajtur aventurë luftën tonë të drejtë, ata kujtonin se
ne do të humbisnim logjikën dhe toruan dhe si «gjaknxehtë» që na konsiderojnë, do të hapnim një luftë
«të marrë» në të gjitha frontet me udhëheqjet e të
gjitha partive komuniste e punëtore që ata mundën t'l
gënjenin.
1. Nga trëngjIshtja — mjet për të dali1 nga një gjendje pa
rrugëdalje, pa 1 zgjidhur vështirtlsItë.

Sovjetikët nuk menduan se lufta jonë do të përqendrohej te rreziku kryesor. Taktika jonë goditëse, e
drejtë e parimore i habiti dhe i çoroditi ata. Sovjetikët
mobilizuan gjithë lakenjtë e tyre të huaj. Të tërë ata
vollën vrer e shpifën kundër nesh, po ne s'ua varëm
torbën. Ata do të përgjigjen për çka kanë thënë e kanë
bërë kundër nesh. Ne jemi kaluar.
Propaganda sovjetike tash po ezaurohet dhe grupi
i Nikitës ka filluar të izolohet në mos hapur, brendapërbrenda në ndërgjegjen e njerëzve. Propaganda sovjetike përpiqet të na tërheqë në polemika me lakenjtë
e saj, me qëllim që ta shpërndajë zjarrin, por më kot,
ne nuk shkelim në dërrasë të kalbur. Logjika e fortë
dhe e drejtë marksiste-leniniste e vijës së Partisë së
Punës të Shqipërisë, po triumfon daIngadalë, po fiton
urtësia e Partisë sonë mbi marrëzinë dhe tradhtinë e
grupit të Nikita Hrushovit.
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E ENJTE
18 JANAR 1962

Një letër revoltuese! Ish-oficeri i misionit anglez
në Shqipëri gjatë Luftës Nacionalçlirimtare, Bill Maklini, sot anëtar i parlamentit anglez, më shkruan dhe
kërkon ta lejojmë të vijë në Shqipëri që të më bëjë
disa pyetje! Asnjë përgjigje nuk do t'i jap! Kur ishte në
vendin tonë, ky i poshtër s'bëri gjë tjetër veç veproi
kundër interesave të popullit shqiptar e të luftës së tij
çlirimtare.
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E PkREMTE
19 JANAR 1962

Ne u bëmë përshëndetje.
Ftesa e tyre është interesante, por më interesante
do të jetë, po të mos flasin kundër nesh dhe ka mundësi, për arsye të kontradiktave të tyre të brendshme
dhe të jashtme. Polakët s'e kanë hequr ambasadorin
e tyre nga Tirana. Përveç kësaj, nënshkruan edhe marrëveshje tregtare me ne. Sigurisht, këto gjëra s'i pëlqejnë Hrushovit, por s'ka ç'bën.

Patërn mbledhjen e Byrosë Politike ku shqyrtuam
raportin për realizimin e planit të vitit 1961 dhe detyrat
për vitin 1962. Gjithashtu në këtë mbledhje morëm
vendimin për heqjen e detyrimit në grurë, mish dhe
lesh në zonat malore. Ky vendim do t'i kënaqë shumë
fshatarët e këtyre zonave dhe shënon një sukses ekonomik dhe politik.
Përveç të tjerave, Byroja Politike u ndal edhe në
këto probleme:
1) Mbi detyrimet e kreditit të kooperativave bujqësorel.
2) Mbi disa çështje të metodës së punës në organizatat e Partisë të rretheve Durrës, Krujë dhe Korçë 2.

Polakët ftuan ambasadorin tonë në Varshavë të
esistojë në mbledhjen solemne me rastin e 20-vjetorit
të themelimit të Partisë Punëtore të Bashkuar Polake.
1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 23, f. 79.
2. Po aty, f. 82.
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E SIITITNP,
20 JANAR 1962

Sot kishim mbledhjen e Sekretariatit të Komitetit
Qendror. Diskutuam për pranimet në Parti në organizatat-bazë të Partisë të Ushtrisë Popullore, për gjendjen e kuadrit të arsimit dhe punën për përgatitjen,
edukimin, aktivizimin dhe trajtimin e tij etj.
Diskutova rreth këtyre çështjevel.

Agjencia polake e lajmeve jep një pë•mbledhje të
fjalimit që mbajti Gomulka në mbledhjen solemne me
rastin e 20-vjetorit të themelimit të Partisë Punëtore
të Bashkuar Polake. Nga kjo përmbledhje nuk del
që ai të ketë folur as për Kongresin e 20-të, as të 22-të
të PK të BS dhe as për Hrushovin. Ne s'na zë në gojë
fare.
Në mes revizionistëve ka kontradikta.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 23, f. 90, 93.
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E DIEL
21 JANAR 1962

Ambasadori ynë në Paris na njofton se Partia Komuniste Franceze anëtarëve të saj, që shfaqen pro nesh,
u thotë: «Mbani pikëpamjet tuaja mbi Partinë Komuniste të Kinës dhe Partinë e Punës të Shqipërisë, po
duhet të ruajmë unitetin e partisë». Në të njëjtën kohë,
organi i saj qendror, gazeta «Ymanite», kishte lënë
jashtë gjithë pjesën për bashkekzistencën të artikullit
të fundit të «Pravdës», ku atakoheshim ne. Edhe kjo
është një shenjë tjetër e tërheqjes dhe e hezitimeve të
lakenjve revizionistë.
Do të shikojmë se si do të zhvillohet situata më
tej. Vapori po mbytet dhe minjtë, kush më parë, kush
më pas, cro të përpicien ta lënë atë.
-

E FIËNE
22 JANAR 1962

Kanë filluar të na vijnë propozime... për bisedime
në mes të 12 partive të «kampit socialist» për të zhdukur mosmarrëveshjet «në mes të Partisë Komuniste të
Bashkimit Sovjetik, Partisë së Punës të Shqipërlsë dhe
padive të tjera».
Po vizatohen konturet e orvatjeve revizioniste «për
të shuar• zjarrin që ndezën e që tashti po i djeg e
i përvëlon vetë ata.
Hrushovi, sigurisht, për t'u shpëtuar izolimit moral
dhe vështirësive që po has në çdo drejtiin, po ofron
variantin e njohur të taktikës së tij «mos i ngrihet mendja Shqipërisë», prandaj «të heshtlin», mundet, fundi
i fundit edhe të mblidhemi «për t'i gënjyer ata», ose
vëmë përfundimisht me shpatulla pas murit».
Por taktikat dhelparake të Hrushovit s'pinë ujë,
ato nuk do të kenë sukses. Askush nuk do të mundë
ta hedhë në grackë Partinë tonë, pse asaj s'i mungon
eksperienca.

E MARTE
23 JANAR 1962

Mareshali Greçko iu përgjigj në mënyrë dredharake e provokuese telegramit të ministrit tonë të Mbrojtjes në lidhje me dëbimin e 4 oficerëve madhorë sovjetikë. Ata gjoja përfaqësonin Komandën e Bashkuar të
Traktatit të Varshavës në vendin tonë, por në fakt
bënin spiunazh në dëm të shtetit shqiptar.
Greçkoja mundohet t'i hedhë poshtë arsyet e pakundërshtueshme të palës sonë për këtë masë dhe kërkon që dëbimi i tyre të kërkohet zyrtarisht nga Qeveria
jonë. Kuptohet, këtë revizionistët sovjetikë e bëjnë që
të kenë në dorë një dokument kundër nesh për të
co
na nxjerrë nga Traktati i Varshavës. Por kur st21_Uc
Greçkoja në mulli, ne ktheheshim. Oficerët sovjetikë
në fjalë duhet te largohen ne -daten që u është caktuar.
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E MERKURE
24 JANAR 1962

U hap mbledhja e Plenumit të KQ, ku u mbajt
raporti «Mbi rezultatet e plotësimit të planit dhe të buxhetit të shtetit për vitin 1961 dhe mbi masat që duhen
marrë për plotësimin e detyrave të planit të vitit 1962».
Filluan diskutimet.

U kthye nga Pekini delegacioni ynë ekonomik qeveritar. Bisedimet shkuan mirë. Shokët tanë ishin takuar edhe me Maon, i cili u tha shumë fjalë të mi•a
për ne.

Na njoftojnë se Komiteti Qendror i Partisë Socialiste të Bashkuar Gjermane i ka bërë një letër Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës, ku i
thotë se delegati kinez në mbledhjet e sesionit të Këshillit Botëror të Paqes, në Stokholm, ndoqi «një vijë
politike kundër paqes, kundër çarmatimit, kundër luftës nacionalçlirimtare të popujve etj., dhe kështu ndihmol imperialistët». Ç'provokatorël
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E ENJTE
25 JANAR 1962

Sot vazhduan diskutimet në Plenumin e Komitetit Qendror për planin dhe buxhetin e shtetit. Ato ishin
të gjitha shumë të mira. Në mbyllje fola 1 edhe unë për
detyrat që na dalin, për situatën politike ndërkombëtare dhe për gjendjen e marrëdhënieve të Partisë sonë
me partitë e tjera.
Theksova, me këtë rast, bindjen tonë të sigurt se
kauza e madhe e komunizrait do të triumfojë, se vendet
socialiste do të shpëtojnë nga sëmundja e revizionizmit,
por ky është një proces që kërkon kohë. Partia jonë
qëndron dhe do të qëndrojë fort në pozitat e veta, sepse
rruga e saj është e drejtë dhe e lavdishme.

Ambasadori kinez na komunikoi verbalisht përgjigjen që Partia Komuniste e Kinës i dha kryetarit të
Partisë Komuniste të Indonezisë, Aiditit, në lidhje me
propozimin e tij për bisedime me sovjetikët. Kinezët
janë dakord në parim, por thonë se veprimet e N. Hru1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 23, f. 96.
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shovit kundër Shqipërisë dhe udhëheqjes shqiptare
kanë bërë të vështira dhe kanë mbyllur rrugën e bisedirneve. I cilësojnë veprimet e N. Hrushovit si veprime
të një shteti të madh shovinist. Përgjigje e mirë, ashtu
siç na pëlqen edhe neve.
E PREMTE
26 JANAR 1962

Mbledhja e përgjithshme e organizatës-bazë të komunistëve të aparatit për dhënie llogari dhe zgjedhje.
Analiza që iu bë punës së organizatës ishte e mirë,
e thellë dhe konkrete. Komunistët diskutuan me frymë
autokritike dhe kritike për detyrat e ngarkuara.
Në fund u bënë zgjedhjet e reja.

Partia Komuniste Italiane botoi fjalimin që Longoja mbajti në Mbledhjen e Moskës të. vitit 1960. Këtë ajo
e bëri, megjithëse e di se nuk duhet botuar, pse situatat
i ka të vështira dhe po i bëhen akoma më të vështira
në lidhje me mosmarrëveshjet ideologjike me ne dhe
me kinezët. Ajo e bën, gjithashtu, këtë që të provokojë
kinezët dhe t'i nxitë që edhe këta të kundërsulmojnë
bishtrat e Hrushovit dhe ky të luajë pastaj rolin e «arbitrit
Më përpara nga italianët, një gjë të këtillë e bënë
edhe francezët, që botuan fjalimin e delegacionit të
tyre në këtë mbledhje. Por manovrat e provokacionet
e italianëve e të francezëve do të dështojnë, se ua nxorëm bojën ne.
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E SIITUNË
27 JANAR 1962

Në mbledhjen me sekretarët e Komitetit Qendror
pamë planet e punës për Byronë Politike dhe Sekretariatin.

Hrushovit mezi iu dëgjua zëri sot 1, se ishin shqetësuar shumë rniqtë e tij imperialistë. Ai priti një delegacion ekonomik birmanez.

E DIEL
28 JANAR 1962

Sovjetikët njoftuan se më 5 mars do të mblidhet
plenumi i KQ të Partisë së tyre për çështjet e bujqësisë. Raportin do ta mbajë «specialisti i shquar i bujqësisë», Nikita. Sigurisht, kritika do të ketë boll... , por
për të tjerët. Do të merren shumë masa <<përmirësuese»,
do të shpallen riorganizime të reja, do të rrëzohen teori
të rrjedhura nga «gabimet» e Stalinit etj., etj. Spastrime kuadrosh po e po.

1. Flitej për largim të tij nga skena politike, por në fakt
ishte duke bërë pushime të zgjatura.
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E MERRURE
31 JANAR 1962

E MARTE
30 JANAR 1962

U bë mbledhja e Byrosë Politike për të vendosur
planet vjetore të punës për Plenumin, Byronë Politike
dhe Sekretariatin e Komitetit Qendror. Gjithashtu në
këtë mbledhje u diskutua maketi i vëllimit të 2-të të
Historisë së Shqipërisë.
Iu tërhoq vëmendja shokëve historianë, që periudhën e luftërave ballkanike dhe veçanërisht kryengritjen e Haxhi Qamilit, ta trajtojnë saktë nga pozitat e
materializmit historik që është e vetmja bazë për interpretimin e drejtë të fakteve historike. Në përcaktimin e kësaj periudhe historianët tanë janë në rrugë
të gabuar, konkluzionet e tyre s'janë të drejta. Ata
kanë adoptuar konkluzionet dhe vlerësimin që i kanë
dhënë «Rebelizmit» borgjezia dhe historianët e saj, të
brendshëm dhe të jashtëm, por këto konkluzione të
«konsakruara» s'kanë asnjë vlerë, janë antihistorike, të
rreme. Prandaj i këshilluam historianët dhe studiuesit
tanë që ai kapitull të ristudiohet, të rishkruhet njëherë
e mirë dhe drejt, në rrugë shkencore.
Parashtrova, gjithashtu, në këtë mbledhje të By-

Tirana u gdhi e mbuluar me borë, por populli i
qytetit nuk vuan nga mungesa e lëndëve djegëse.
Ka disa ditë që hiqet një epidemi e rëndë gripi,
veçanërisht në Tiranë. Janë marrë masa të forta luftimi.
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rosë, tezat themelore të atudimit tim mbi kryengritjen
e fshatarësisë së Shqipërisë së Mesme (1914-1915), të
udhëhequr nga Haxhi Qamilit.

Dhamë urdhër të mbyllen shkollat e Tiranës, pasi
shumë nxënës janë prekur nga gripi, por pa dëme për
jetën. Janë marrë masa parandaluese nga organet shëndetësore.

E ENJTE
1 SHKURT 1962

Vendimi për të ardhur te ne, me iniciativën e tyre,
i delegacioneve tregtare të Çekosllovakisë, të Republikt s Demokratike Gjermane dhe të Rumanisë, duhet të
konsiderohet një tërheqje nga ata. Ka të ngjarë që shumë udhëheqje revizioniste nuk e menduan dhe nuk e
Pogaritën se deri ku do t'i çonte tradhtia e Hrushovit.
Ka mundësi që ata të duan të maskohen, por edhe të
ndalen në rrugë për të mos u demaskuar plotësisht.
S'ka asnjë dyshim se aventura hrushoviane në politikën
e jashtme i bën sadopak «të mendojnë». Hrushovi as
që i pyet, ata reagojnë «sa u lejon zemra», por përpara
«mbytjes» përgatitin «shpëtimin» nga vapori.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 23, 1. 128.
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Në radhët e hrushovianëve po duken tërheqje taktike, të ngadalshme dhe me marifete, të shkaktuara nga
arsye të ndryshme. S'është e rastit që Gomulka në
20-vjetorin e themelimit të Partisë Punëtore të Bashkuar Polake nuk zuri fare në gojë as Kongresin e
20-të, as të 22-të, as Hrushovin dhe as ne. Duket që
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nga pOzitat e tij revizioniste ai ka kundërshtime me
Hrushovin.
Dezhi, gjithashtu, po ndjek vijën e Gomulkës. Në
fjalimin që ai mbajti në aktivin e Partisë në Bukuresht,
nga fundi i janarit, edhe pse tema ishte: «Kongresi
22-të i Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik», me
aq sa u botua në shtyp, nuk zinte në gojë as Kongresin
e 22-të, as Hrushovin, as ne, as Kinën. Në revistën
«Rinashita- të Partisë Komuniste Italiane nga fundi i
këtij muaji jepeshin në mënyrë besnike pjesë nga artikujt kryesorë kinezë (kundër Kenedit, artikulli për
Axhubenë, artikulli kundër Titos). Partia Komuniste
Franceze ka ulur pendët, ka ngadalësuar sulmet, po
tërhiqet me marifet përpara presioneve të masës së partisë që gati rreth 50 për qind është shprehur hapur
pro nesh e Kinës dhe kundër Hrushovit e tezave të tij
revizioniste të përkrahura nga Torezi e C°.
Ky është fillimi i shkatërrimit të bllokut revizionist
hrushovian. Duhet të ndjekim situatën, e cila po bëhet
interesante dhe të përfitojmë në interes të Partisë, të
marksizëm-leninizmit.
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E PREMTE
2 SHKURT 1962

Artikujt e gazetave të Moskës, veçanërisht emisionet e Radio Moskës kundër nesh janë joparimorë, kanë
karakter sharës, por njëkohësisht edhe mbrojtës të vetes. Veçanërisht kohët e fundit, hrushovianët përpiqen
të arsyetojnë dhe të shfajësohen «pse i prenë marrëdhëniet diplomatike», «pse i hoqën specialistët». Sigurisht, opinioni i kritikon, nuk i beson dhe miqtë e tyre
nuk i ndjekin në këto veprime ekstreme.

«Diplomacia» e Axhubeit po «shkëlqen» nga skandalet. Hrushovi, me anën e dhëndrit, po bie në ujdi me
Kenedin, me imperializ:min. Ai po përgatit kapitullime, kompromise të turpshme dhe u bën lëshime skandaloze amerikanëve për të shpëtuar lëkurën e vet dhe
të suitës së tij.
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E SHTUNE
3 SHKURT 1962

Në organizatat-bazë të Partisë Komuniste të Çekosllovakisë ka kundërshtime të vendosura ndaj udhëheqjes për shkak të qëndrimit të saj kundër nesh. Thuhet
se në Gotvaldov janë bërë demonstrata kundër vendimit të heqjes së kufomës së Gotvaldit nga mauzoleumi
i Pragës. Firlingeri, anëtar i Byrosë Politike të Partise
Komuniste të Çekosllovakisë, i ka thënë ambasadorit
kinez se çështja e luftës kundër kultit është bërë bajate,
vulgare (me një fjalë bozë, siç themi ne).

E DIEL
4 SHKURT 1962

Agjencia TASS njoftoi dje për mbledhjen në Pragë
të ministrave të Mbrojtjes të vendeve anëtare të Traktatit të Varshavës. Ne nuk na ftuan në këtë mbledhje.
Sigurisht, po bëjnë intriga dhe hartojnë plane të këqija,
të cilat kanë frikë se mos u zbulohen. Kështu, ata vazhdojnë. të shkelin në mënyrën më të paskrupull dhe
brutale nenet e Traktatit të Varshavës. Në praktikë, me
parullën e gënjeshtërt se vetë ne «e kemi vënë veten
jashtë Traktatit të Varshavës» që s'ka asnjë bazë morale __politike dhe juridike de facto, në mos de jure
.

e Partisë Komuniste Amerikane (revizioniste) ka filluar përjashtimin e një sërë shokësh lart
dhe në bazë, me akuzën se janë i<stalinistë». Kështu,
ajo po u bën qejfin Hrushovit dhe Kenedit. Me një të
shtënë kënaq dy armiq.
Udhëheqja

dhe jashtë ççlo ligji, ata na kanë nxjerrë nga ky traktat, por akoma nuk guxojnë ta bëjnë këtë publikisht.
Në këtë mbledhje, përveç vendimeve të tjera të dyshimta, me siguri, ata kanë marrë vendime edhe kundër nesh. Do të protestojmë zyrtarisht.
1,-Marksizmi dhe koha çdo gjë do të zbulpjnë.

* Agjencitë perëndimore të lajmeve thonë se propozimi i fundit që sovjetikët u kanë bërë amerikanëve
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është që «Berlini të bëhet shtet i veçantë». Ishin dy Gjermani, tash propozojnë të bëhen tri (e treta brenda në
të dytën). Sovjetikët kanë eksperiencën e asaj i<igrushkës Ahulinë», të lodrës me kukulla, ku njëra futet në
tjetrëz_dhe të gjitha Janë humorisië
qerratenjtël
E HENË
5 SHKURT 1962
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Kinezët na njoftojnë se Komiteti Qendror i Partisë Komuniste të Çekosllovakisë i ka drejtuar një letër
Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës, me
të cilën e akuzon se shokët kinezë «janë përçarës të
unitetit, janë antileninistë, janë kundër bashkekzistencës» etj., etj. Këtë dokument ua dorëzuan më 20 janar 1962.
Revizionistët edhe me kinezët po ndjekin të njëjtën
taktikë provokuese si me ne. Ata e kanë pësuar nga
ne, tash orvaten që Kina t'u hapë zjarr e para bishtrave
të Hrushovit dhe ky të fillojë më në fund të hedhë
topin «si Zeusi nga Olimpi...» revizionist. Po punojnë
të përgatitin terrenin në partitë e tyre kundër Kinës,
bëjnë kështu nga një letër sa për të thënë më vonë se
-u dolëm borxhit kinezëve» dhe s'është çudi që, pasi t'i
kenë futur mirë në kllapat e tyre një pjesë të mirë të
udhëheqjeve të partive komuniste dhe punëtore, të thërresin një mbledhje formale dhe atje «të lajnë duart»
me Kinën. Kjo do të jetë disfata e sigurt për ta dhe ecja
e hapët e bashkimit të tyre me Kenedin, Titon, Nehrunë. Do të shohim.
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E MARTE
6 SHKURT 1962

Gazeta «Pravda» botoi dje fjalimin e Suslovit në
mbledhjen e shefave të katedrave të shkencave shoqërore të shkollave të larta të të gjithë Bashkimit Sovjetik.
Fjalim i dobët dhe, si zakonisht, na atakon edhe ne si
«dogmatikë». Pasi ta studiojmë tekstin e plotë, do t'i
bëjmë një përgjigje këtij revizionisti kameleon, shërbëtoritLgjitUve.

Nota e Qeverisë sonë drejtuar vendeve anëtare të
Traktatit të Varshavës për mbledhjen e ministrave të
Mbrojtjes në Pragë është gati. Në të ne i vëmë ata
me shpatulla në mur, si nga ana morale, ashtu dhe politike e juridike. Por ata janë nië grup armiqsh të pa-

turpshëm,
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E MËRKURË
7 SHKURT 1962

Të ngarkuarit me punë të vendeve anëtare të Traktatit të Varshavës u thirrën në Ministrinë e Punëve të
Jashtme për t'u dorëzuar notën e protestës kundër mosthirrjes sonë për të marrë pjesë në mbledhjen e ministrave të Mbrojtjes në Pragë. Refuzuan ta merrnin
notën, po morën dijeni. I ngarkuari me punë i Ruma:
nisë, duket ishte «i koracuar» me aparate regjistruese,

pse e këndoi atë me ton dhe me zë të lartë. Bullgari
u tremb ta merrte në dorëzim zarfin e mbyllur për qeverinë sovjetike, kështu që këtë punë e bëri çeku, i cili
e hapi, e lexoi dhe e ktheu.
Udhëzova Beharin që këtë «operacion» ta komunikojë me gazetë.
Gazeta «Pravda», siç duket, duke parë se në parti
ka rezistencë në lidhje me «kultin e personit dhe grupin
antiparti», ka shkruar një artikull «mbrojtës-shpjegues». Veprimi i «Pravdës» tregon se në gjirin e Partisë
Komuniste të Bashkimit Sovjetik e në popull po zien
kazani.
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Po na vijnë lajme të pakonfirmuara sipas të cliave trupa sovjetike gjoja po mbulojnë kufijtë e Çekosllovakisë, kurse ambasadori ynë në Rumani na lajmëron se
opinioni atje kritikon udhëheqjen.
E ENJTE
8 SHKURT 1962

Sot në mbrëmje dëgjova në radio se në Francë u
bënë demonstrata të mëdha të organizuara nga Partia
Komuniste Franceze dhe nga CGT-ja (Konfederata e
Përgjithshme e Punës). Demonstruesit u përleshën me
policinë dhe me xhandarmërinë. U vranë 8-9 demonstrues, u plagosën 110 policë, nga të cilët 10 rëndë. Pati
120 të plagosur nga populli dhe mbi 100 demonstrues
u arrestuan. Demonstruesit hodhën parulla kundër
OAS-itl.
Përpara rrezikut fashist, komunistët francezë po
shkunden nga gjumi revizionist hrushovo-torezian. Ata
po shohin më qartë_se inercia hrushoviane po i hap
rrugën fashizMit, që do të çojë në likuidimin e sigurt
të PKF. Komunistët francezë në luftë do ta kuptojnë
më mirë se sa e drejtë është vija e PPSH dhe sa heroik qëndrimi i saj përpara kërcënimit të vazhdueshëm
imperialist, titist, hrushovian dhe Gjithçka, çdo ditë
që kalon, edhe më e qartë po bëhet për ata që u gënjyen nga Hrushovi dhe shokët e tij.
Çështja jonë është e drejtë, ajo dotktriumbjë.
1. «Organizata e armatosur sekrete», organizatë fashiste.
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ndësi kësaj pune kaq skandaloze, effi fsheh gjëra tiL
mëdha. Baraku duhet të jetë agjent i Hrushovit dhe nQ
fakt ai ishte dora e djathtë e revizionistit Novotni.

E PREM'TE
9 SHKURT 1962

Dje mbrëma në Çekosllovaki u shpall se Rudolf
Baraku, anëtar i Byrosë Politike të PK të Çekosllovakisë, u arrestua me motivacionin «antiparti», dhe se «ka
abuzuar funksionet si ministër i Brendshëm, ka shkelur
ligjshmërinë dhe ka grabitur shuma të mëdha të hollash». Plasi qelbësira! Provokatori Barak është i njohur mirë, veçanërisht nga ne që në Kongresin tonë të
4-t. Në këtë Kongres, ai dhe Andropovi, anëtar i delegacionit të PK të BS, ishin organizatorët e hapët të
provokacioneve brenda në sallën ku mbahej Kongresi
(Baraku nga salla, Andropovi nga llozha). Këta të dy
organizonin mbledhjet me delegatët e tjerë të huaj, që
mbanin anën e Hrushovit, i udhëzonin si të flisnin dhe
si të reagonin brenda në sallë dhe jashtë. Baraku bashkëpunonte me provokatorin grek, delegatin e Partisë
Komuniste Greke. Qëllimi i Hrushovit, me anën e këtyre dy agjentëve, ishte të përçante Kongresin dhe
Partinë tonë, po hëngrën një grusht të fortë e kolosal.
Agjencia sovjetike e lajmeve TASS përpiqet ta
maskojë arrestimin e Barakut dhe të mos i japë rë50
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kanë bërë sovjetikët për t'u marrë vesh me ne» etj.
Kjo mbrojtje e tyre s'është e rastit. Ajo, me sa duket,
ka lidhje veçanërisht me propozimin për pajtim që po
na vjen nga disa anë.
E SHTUNE
10 SHKURT 1962

Ambasadori ynë në Çekosllovaki, na lajmëron se
në Pragë flitet që tok me Barakun është arrestuar dhe
Llomski, ministër i Mbrojtjes Kombëtare Çekosllovake.
Kështu çështja paraqitet më e ndërlikuar e interesante.
£shtë shpejt të bëjmë konkluzione, por, po të vërtetohen këta zëra (dhe s'ka tym pa zjarr e Baraku s'mund
të jetë vetëm), këtu jemi përpara një komploti, që
mund t'i ngjasë atij të Teme Sejkos, me po ata aktorë
dhe me Hrushovin në prapaskenë. Lidhur me këtë çështje është interesante se mbledhja e ministrave të
Mbrojtjes të vendeve të Traktatit të Varshavës u bë në
Pragë, disa ditë më parë se të shpallej «çështja Barak».
Kësaj duhet t'i shtojmë dhe zërat e pakonfirmuar se
trupa sovjetike kanë mbuluar kufijtë e Çekosllovakisë.
Presim, dhe, siç duket, do të kemi gjëra interesante.
Armiqtë po shpejtojnë të veprojnë dhe, në të njëjtën
kohë, po demaskohen.
Radio Moska sot, në «kulaçet» e saj të përditshme
kundër nesh, fliste për «përpjekjet e panumërta që
52
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E DIEL
11 SHKURT 1962

Agjencitë e lajmeve ÇETEKA, TASS dhe ato të
botës perëndimore, që të gjitha vazhdojnë të mbajnë
heshtje të plotë rreth «çështjes Barak», sikur është një
gjë pa rëndësi. Kjo s'është normale, përkundrazi tregon
se ajo është aq e rëndësishme saqë i preokupon që të
gjithë, prandaj të tërë përpiqen të vendosin «ligjin e
heshtjes». Ja ku qëndron «principialiteti» i hrushovianëve, të shpifin për të tjerët kur u intereson dhe të
fshehin qelbësirat e tyre kur nuk u intereson. Por
kot e kanë. 4ta kanë rënë në llum dhe, me gjithë_gërpjekjet e_tyre, gjithçka do të zbulohet dhe do të,_qelbë
dhenë. Ne do të presim. Ne do të fitojmë!

Shtypi bullgar, si ai ushtarak, ashtu edhe ai civil,

i bën thirrje ushtrisë bullgare që të jetë «e disiplinuar dhe e bindur, politikisht të qëndrojë lart, të kuptojë drejt dhe të luftojë kultin e personit të Çervenkovit». Artikujt shoqërohen me citate të Hrushovit etj.
Si duket, në ushtrinë bullgare dhe në kuadrot e saj
të vjetër, ka pakënaqësi dhe kundërshtime. S'ka si të
jetë ndryshe.
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E FIE111£
12 SHKURT 1962*

Hrushovi, si kundërpropozim për mbledhjen e ministrave të Jashtëm për çarmatimin, që kanë propozuar fuqitë perëndimore e që do të bëhet në Gjenevë
më 14 mars, propozoi mbledhjen në nivel të lartë të 18
shteteve për çarmatim. Sigurisht, ky propozim s'do të
kishte sukses, sikundërqë s'pati. Perëndimorët u përgjigjën sot se nuk e pranojnë atë, por do ta kenë «parasysh për më vonë», pasi «të bëhet mbledhja e ministrave të Jashtëm» etj. Edhe Hrushovi këtë përgjigje
priste, sepse qëllimi i hrushovianëve është të gënjejnë
opinionin që po pret. Kështu, ata e lënë atë me shpresa,
se «mbledhja në mos u bëftë sot apo nesër, kini durim s.e do të bëhet pasnesër» etj. Gjatë kësaj kohe asgjë s'po zgjidhet. Imperializmi fiton kohë, armatoset,
shtyp lëvizjet popullore kundër tij, forcon aleancat, kurse Hrushovi dobëson aleancat tona, thellon përçarjen
në kampin socialist, përgatit luftën kundër komunizmit. Është e qartë se në thelb perëndimorët, me
forma disi të ndryshme, puqen me të për të njëjtin
qëllim. Një palë përgatit luftën dhe të tjerët me paruIla pacifiste i përgatitin terrenin luftës dhe puthjes imperialisto-revizioniste.
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ndror i Partisë Komuniste të Çekosllovakisë i dërgoi
Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës. Me
Kinën revizionistët po veprojnë si edhe me ne, ata po
prgatitin partitë c tyre për sulme antimarksiste e tradhtare kundër saj.
E MART£
13 SIIKURT 1962

Si sot një vit u hap Kongresi i 4-t i Partisë. Kaloi
me sukses një vit plot luftë ngadhënjimtare në të gjitha fushat: politike, ideologjike, ekonomike dhe kulturore.

Informatat që na vijnë nga Çekosllovakia tregojnë
se në aktivet e Partisë për «çështjen Barak» është theksuar se kryesorja ka qenë «abuzimi i devizave të destinuara për Ministrinë e Brendshme», se «ka dërguar
fëmijët në ekspozitën e Brukselit dhe në Olimpiadën
e Romës» etj. Këto mund të jenë, por s'mjaftojnë. Komunistët çekë kanë bërë shumë pyetje dhe s'kanë ngelur të qartë nga përgjigjet që u janë dhënë. Baraku
ishte arrestuar më parë se të bëhej mbledhja e plenumit dhe nuk asistoi në mbledhjen e plenumit. Kjo do të
thotë se partisë i është fshehur e vërteta. Në Çekosllovaki flitet se Baraku luftonte të zinte vendin e Novotnit.
Kjo do të thotë se e vërteta do t'i nxjerrë veshët. Në
plenum u fol, gjithashtu, mbi letrën që Komiteti Qe-
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vokatorit Barak, i cili bashkëpunoi ngushtë me provokatorin tjetër, Andropov, i dërguar i Hrushovit në Kongresin tonë të 4-t, ne do ta demaskojmë me një artikull. Do të flasim në këtë artikull edhe për provokatorin
grek, që e nxorëm nga Kongresi e që e mbrojtën Baraku, sovjetiku e të tjerë.
F. MËRKURP
14 SHKURT 1962

Njerëzit e përfaqësisë sonë diplomatike në Pragë na
lajmërojnë se flitet sikur janë arrestuar shumë gjeneralë, duke përfshirë edhe Llomskin, të cilët bënin pjesë
në komplotin e Barakut dhe që në bashkëpunim me
imperialistët do të bënin një grusht shteti. Në të njëjtën
kohë, thuhet se ushtritë sovjetike dhe të vendeve të
tjera anëtare të Traktatit të Varshavës, kanë hyrë në
Çekosllovaki dhe janë vendosur në kufirin me Gjermaninë Perëndimore. Në Pilzen janë zbrazur ndërtesat e
konvikteve për oficerët sovjetikë. Në Bërno janë mbyllur shkollat, gjoja nga gripi, po në fakt ato janë mbyllur sepse autoritetet kanë frikë nga trazira. Flitet, gjithashtu, se Baraku dhe Jankovcova, kandidate e Presidiumit të KQ të Partisë, kanë depozituar në Zvicër
më tepër se 5 milionë korona valutë.
Çdo gjë do të dalë në shesh. Durim dhe atëlierd
do të shohë njerëziml se sa të poshtër janë Hrushovi
dhe shokët e tij, me kë kanë ata lidhje dhe ç'qëllime
kanë.
Veprimtarinë përçarëse dhe komplotuese të pro-
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rezistuar. Nga ana tjetër, zëvendësministri i Tregtisë
së Jashtme Polake lajmëron shokët tanë se presin ta
shtojnë akoma më shumë tregtinë me ne dhe na ofrojnë shumë mallra që na interesojnë.
Edhe ne do t'u ofrojmë atyre nga tonat. Bllokada
ekonomike e Hrushovit po çahet.
E ENJTE
15 SHKURT 1962

Lexova artikullin «Rudolf Baraku — një komplotist i demaskuar», që do të botohet nesër në gazetën
i popullit».

Lajmct që vijnë nga Varshava thonë se Zambrovski, krahu i djathtë i revizionizmit polak, po bën përpjekje të hapëta që grupi i tij të marrë fuqinë ose të detyrojë Gomulkën të ecë më shpejt. Flitet, gjithashtu, se
u arrestuan të gjithë korrierët diplomatikë të Ministrisë
së Punëve të Jashtme të Polonisë se ishin «kontrabandistë».

Informohemi se në takimin që Hrushovi pati me
Gomulkën, në Bjellorusi, ai i ka thënë Gomulkës se nuk
duhej të bënte tregti me ne, shqiptarët, nuk duhej të
qe lëshuar komunikatë mbi bisedimet tregtare me ne
dhe kishte bërë presion që ne të përjashtohemi nga
Traktati i Varshavës. Gomulka, për arsyet e veta, kishte
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FIER, E PRENTTE
16 SHKURT 1962

U nisa në mëngjes për në Fier, ku sot pasdreke
do të hapet konferenca e 12-të e organizatës së Partisë
të këtij rrethi.
Gjatë rrugës, kudo që kalova, pashë se po punohej; fushat janë të zbukuruara. E mrekullueshme,
si gjithë puna e Partisë, duket fusha e gjerë e Ndërmarrjes Bujqësore Shtetërore të Lushnjës, ku dje shtrihej e pafund këneta e Tërbufit. Tash në atë ish-vend
rAalarik e tërë kallamishte, të zë syri një fushë të pafund
me grurë. Uji në kan.ale ndrin nën diellin e perëndimit
si byzylyk i argjendtë në duart e një nuseje të re.
Qyteti i Lushnjës nuk njihet fare, aq shumë ka
ndryshuar; në të gjitha rrugët ndërtohet, ndërtohet.
Në orën 16 filloi punimet konferenca. Raporti i
komitetit të Partisë të rrethit ishte i mirë.
Në mbrëmje vajta në koncert. Përparime të dukshme. Shumë më pëlqyen pjesët popullore dhe vallet
myzeqare të ekzekutuara nga kooperativistët dhe kooperativistet.

62

FIER, E SHTUN£
17 SIIKURT 1962

Filluan diskutimet rreth raportit dhe punës së komunistëve. Organizata e Partisë në këtë rreth është
forcuar, ka unitet të plotë, niveli i komunistëve është
ngritur. Sa larg jemi nga e kaluara, qoftë dhe nga ajo
e afërme! Nga pjesëmarrësit në konferencë vetëm një
komunist s'ka bërë shkollë, por edhe ai di të shkruajë e
të lexojë; gjithë të tjerët janë me shkollë. Diskutimet
janë të mira; shokët raportojnë për detyrat, kritikojnë
të metat që janë vënë re në punën e tyre dhe të shokëve, japin eksperiencën e vet për punimin e tokës,
për ujitjen, për frutikulturën, për SMT-të, për industrinë kombëtare dhe lokale.
Me gjithë thatësirën e këtij viti, kooperativat kanë
dalë me rezultate të mira. Mesatarja e ditë-punëve për
burra është 315, për gratë 214.
Organizata e Partisë në ushtri, gjithashtu, ka suksese sivjet.
Qyteti i Fierit është zbukuruar shumë. Kudo shikon
apartamente të reja, dyqane, rrugë të asfaltuara dhe
qytetarë të gëzuar.
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FIER, E DIEL
18 SHKURT 1962

VLOR£, E HËNË
19 SHKURT 1962

r

Në seancën e sotme folat që nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 14 me dy pushime prej 30 minutash. Trajtova probleme të rrethit, probleme të të gjithë
vendit, çështje ideologjike dhe të politikës së jashtme.
Shokët dëgjuan me vëmendje dhe aprovuan njëzëri dhe
me entuziazëm vijën e Partisë.
U bënë zgjedhjet e komitetit të Partisë. Unitet
plotë, votat qind për qind.
Në fund u këndua «Internacionalja» dhe konferenca u mbyll me entuziazëm dhe dashuri të papërshkruar për Partinë. Rrethi i Fierit ka perspektivë të shkëlqyer dhe të shpejtë.

Në mbrëmje qëndruam dhe biseduam me shokë:
drejtues të Vlorës. Ata sot kishin mbledhjen e byrosë
së komitetit të Partisë, ku shqyrtuan gjendjen ekonomike të lokalitetit të Koculit. Lokalitet i varfër, që s'ka
shumë qe e krahë pune dhe traktorët punojnë me vështirësi. Shokët më raportuan se kanë marrë masa të mira; në këtë lokalitet ata kanë vendosur të zhvillojnë më
tej blegtorinë dhe frutikulturën, do t'i ndihmojnë edhe
më shumë me kredi. Por edhe vetë kooperativistët e
Koculit duhet t'i shtrohen më mirë punës.

U nisa në orën 19 për në Vlorë për të pushuar një
ditë.

I. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 23, f. 176.
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e bënë afërsisht një vit pas fluturimit me sukses të

kozmonautit sovjetik, Juri Gagarinit, i cill, i pari në
histori, hapi epokën e fluturimeve orbitale në kozmos.
Tash që po shkruaj radiot njoftojnë se Glini po
hyn në xhiron e dytë të rrotullimit rreth tokës.
E MARTP.
20 SHKURT 1962

U nisa për në Tiranë dhe mbërrita rreth orës 12.
Këtu çdo gjë shkon mirë. Gjatë rrugës pashë tokat e
Ndërmarrjes së re Bujqësore në Marikaj që po zbukurohen e po sistemohen; kodrinat përreth po mbillen me
vreshta e me pemë. Fusha e Tiranës po kthehet në
një kopsht të lulëzuar.

Agjencia TASS njofton se një delegacion i Partisë
Komuniste të Bashkimit Sovjetik, me Ponomarjovin në
krye, u nis për në Vietnam, sigurisht, që të intrigojë
dhe të forcojë pozitat e lëkundshme të grupit prosovjetik që, patjetër, ekziston në Komitetin Qendror të Partisë së Punonjësve të Vietnamit.
Do të shohim ç'do të dalë edhe për propozimin për
.mbledhje» të Ho Shi Minit.

Sot, pasdreke, amerikanët lëshuan njeriun e tyre të
parë, kolonelin Xhon Glin, në orbitën tokësore. Këtë ata
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E MERKURit
21 SHKURT 1962

Nga dy-tri drejtime na vijnë lajme të pakontrolluara se gjoja po bëhen bisedime dhe përpjekje për
përgatitjen e një «mbledhjeje të komunizmit ndërkombëtar». Natyrisht, kjo «mbledhje» ka brenda edhe
çështjen tonë dhe të kinezëve. As ne dhe as kinezët nuk
dimë gjë, përveç orvatjeve të Aiditit dhe të Ho Shi Minit.
Në qoftë se një mbledhje e tillë bëhet, atëherë është
e qartë se revizionistët modernë janë në pozita të vështira dhe kërkojnë njëfarë modus vivendi ose një «argument» tjetër për të gënjyer dhe për të qetësuar
partitë e tyre, që po ziejnë.
Në Itali pëshpëritet se «një delegacion i Partisë Komuniste Italiane ka dalë jashtë Italisë për ta përgatitur
këtë mbledhje të fshehtë». Kjo, natyrisht, nuk dihet,
por dihet se një delegacion me Ponomarjovin shkoi
në Vietnarn dhe ka mundësi që revizionistët të hedhin
«balonën e provës». Të shohim, koha do të vërtetojë çdo
gjë.
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E PREMTE
23 SHKURT 1962

Sot është dita e themelimit të Ushtrisë Sovjetike,
ditë e shënuar që e ka festuar dhe e feston populli ynë.
Kudo në vendin tonë u bënë mbledhje dhe u shprehën
dashuria e mirënjohja për popullin sovjetik e ushtrinë
e tij të lavdishme dhe njëkohësisht urrejtja e ligjshme
për tradhtarin Hrushov dhe shokët e tij që e prunë
Bashkimin Sovjetik në këtë ditë, që e diskreditojnë dhe
e dobësojnë atë.
Këto ditë më dhemb zemra, por akoma më tepër
më shtohen forcat për ta luftuar deri në fund revizionizmin modern, me Hrushovin e Titon në krye.

Novotni mbajti sot një fjalim ku, në mes të tjerash, tha se açështja e Barakut» është më e gjerë se
ç'e pandehnin, se Baraku qe një aventurier politik dhe
«përpiqej të merrte për vete pushtetin politik». Kështu,
revizionistët fillojnë të flasin, s'mund ta fshehin dot,
por akoma nuk e zbulojnë të vërtetën deri në fund.
Sigurisht, Baraku ishte një Imre Nag çek që, në bashk&
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punim me imperialistët, Hrushovin, Titon e të tjerë, u
përpoq të bënte një kundërrevolucion në Çekosllovaki.
Çdo gjë që kemi thënë, do të vërtetohet, sepse ndjekim
logjikën dialektike të zhvillimit të situatave.
E SITTUNE
24 SHKURT 1962

Filloi të bjerë borë në qytet.

Nga Çekosllovakia na informojnë se gruaja e Barakut dhe dy djemtë u arrestuan. Arrestimi është bërë
pasi ajo i telefonoi ambasadorit sovjetik në Pragë të
ndërhynte për t'i shpëtuar të shoqin, Barakun. Informata është e sigurt. Po dalin lidhjet e sovjetikëve me
«çështjen Barak». Çdo gjë do të dalë në shesh në mos
sot, nesër. Gjirizi, me nder, do të shpërthejë mbi komplotistët derisa
frymën kreit. Ne do të fitojmë!

•0

71

E DIEL
25 SHKURT 1962

Në sallën e Kuvendit Popullor u hap Kongresi i
4-t i Kooperativave Bujqësore. Raportin e mbajti ministri i Bujqësisë, shoku Peti Shamblli. Salla dhe lozhat
ishin plot me kooperativistë delegatë, të cilët dëgjuan me
vëmendje të madhe raportin që vinte në dukje luftën
e frytshme e të drejtë të tyre, vijën e lavdishme të Partisë sonë në kolektivizimin e bujqësisë.
Ndryshime kolosale kanë ndodhur në fshatin tonë,
në njerëzit, në mendimet e në jetesën e tyre. në punë
e kudo. Sa larg jemi nga kongreset e tjera të kooperativave! Tash te ne mbaroi me sukses kolektivizimi. Janë
bashkuar tokat, gjëja e gjallë, mjetet e punës, janë tharë liqene, këneta e moçale, janë ndërtuar shtëpi të reja,
shkolla, depo, stalla, shtëpi kulture, klube. Dhjetëra
mijë kooperativistë kanë mbaruar shkolla të kategorive
të ndryshme. Prodhimet bujqësore dhe blegtorale janë
shtuar. Fushat janë zbukuruar, shumë prej tyre tash
ujiten. Kodrat janë shndërruar në kopshte.
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E IIENP
26 SHKURT 1962

Filluan diskutimet në Kongresin e Kooperativave
Bujqësore. Ndiej një kënaqësi dhe krenari të ligjshme
për veprën e shkëlqyer që Partia ka bërë në fshat.
Njerëzit që dalin e diskutojnë në tribunë për punën,
për të ardhmen janë pa përjashtim të mrekullueshëm.
Ata janë të bindur dhe të sigurt për çka thonë, janë
luftëtarë dhe janë të përgatitur teorikisht dhe në praktikë. Të tillë njerëz e kthejnë Kongresin në një shkollë të vërtetë. Asgjë të tepërt nuk ka në diskutimet e
tyre, asgjë të njëllojtë, por ka eksperiencë të shumanshme, që nga teknika e ujitjes dhe deri te masa që u
mor për mosngarkimin e gruas.
Gruaja merr pjesë gjerësisht në punimet e Kongresit, ashtu siç merr në punë dhe në drejtimin e kooperativës. Ky është një sukses i madh, që ka rëndësi
të dorës së parë për ndërtimin e plotë të socializmit.
Entuziazmi e dashuria për Partinë dhe për pushtetin janë të papërshkruar.
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E MARTE
27 SHKURT 1962

Vazhdojnë diskutimet në Kongres. Në fund e mori
fjalën shoku Hysni. Fjalimi i tij qe shumë i mirë. Ai u
dëgjua me vëmendje të madhe dhe u duartrokit shpesh
dhe gjatë, me ovacione të zjarrta për Partinë tonë heroike dhe për vijën e saj të drejtë marksiste-leniniste.
Shoku Haxhi Lleshi ndau dekoratat për kooperativat dhe për njerëzit e dalluar.
Në krah kam Heroin e Punës Socialiste, traktoristin
Shyqyri Kanapari, i cili ka bërë 14 600 hektarë me traktorin e tij, pa i bërë riparim të përgjithshëm. Ai gjithashtu ka marrë zotim të bëjë 20 000 hektarë dhe jarn
i bindur që do ta mbajë zotimin. «Kur të arrij të bëj
20 000 hektarë, — më tha, — atëherë do ta pyes në vesh
traktorin tim: mund të shkojmë më tej?»
Shyqyriu më këshilloi që traktorët e rinj t'i marrin
e t'i drejtojnë traktoristët e rinj dhe të mos lejohet që
ata me eksperiencë të lënë traktorët e vjetër e të marrin të rinj. Këta të fundit të kontraktojnë me metodën
e Budo Isufit.
Kanapari e ka drejt dhe këshillën që më dha do
ta zbatojmë.
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Kemi informata dhe vetë agjencia TASS shpalli se
Valter Ulbrihti ndodhet në Moskë për bisedime bilaterale me Hrushovin. Sigurisht, çështja gjermane pa krye,
u ka zënë rrugën dhe s'po gjejnë nga të dalin edhe
pse në të vërtetë rrugëdalje ka pasur dhe ka, por ata
janë revizionistë, janë frikamanë. Patjetër, Hrushovi e
ka detyruar Ulbrihtin të heshtë, duke i mbyllur gojën
me ndonjë kredi të majme në miliarda rubla. Ulbrihti
është një njeri i paturpshëm, që përfiton nga rasti për
të kërkuar. Këtë gjë ka bërë ai në çdo mbledhje.
Këtë herë Ulbrihti, sigurisht, i ka thënë Hrushovit:
Dakord, të mos hyjmë në aventurë, po më jep këtë e
atë, kaq e aq. Me një fjalë, i ka nderur faturën e tradhtisë së tij ndaj marksizëm-leninizmit dhe çështjes
gjermane. Por kuptohet se kjo asgjë nuk ka zgjidhur
dhe as do të zgjidhë.

Komunistët francezë, siç po rezulton, ndjekin me
kujdes të madh shtypin tonë, pse e panë dhe iu përgjigjën një artikulli tonë të botuar në «Zërin e popullit», ku, me rastin e demonstratave të shkurtit kundër
OAS-it, ne përkrahnim Partinë Komuniste F•anceze
dhe sulmonim haptazi pikëpamjet revizioniste të Hrushovit dhe tërthorazi, udhëheqësit revizionistë francezë.
Përgjigjja e tyre është bajate. Ajo s'ka ku mbahet dhe
s'del dot nga formulat e tipizuara kundër nesh. Kjo
tregon shterpësinë e tyre, tregon se pikëpamjet tona të
drejta zënë vend në komunistët francezë.
Sigurisht, revizionistët francezë iu përgjigjën shpejt
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e shpejt artikullit tonë, kurse artikullit të «Pravdës»,
shkruar nga Ilia Ehrenburgu, i cili mbronte haptazi
Dë Golin dhe shprehte plotësisht tezat e Kazanovës e të
Servenit, që u dënuan nga Partia Komuniste Franceze
si oportunistë, as që iu përgjigjën. Shërbëtorë të ndyrë.
të Hrushovit!
E MERKURË
28 SHKURT 1962

Delegacioni ynë tregtar që shkoi në Ganë u prit
shumë mirë nga presidenti Nkruma e të tjerë dhe përfundoi punën me sukses.
Po ky delegacion tash ndodhet në Kajro, ku e kanë pritur, gjithashtu, mirë dhe do të përfundojë bisedimet me sukses. Ai do të shkojë pastaj në Irak, ku
shpresojmë se edhe atje do të dalë mirë.

Bisedimet e delegacioneve tregtare çekosllovake
dhe gjermane me shokët tanë në Tiranë, kanë ecur
përpara. Ato kanë pranuar shumë nga mallrat tona, pse.
kanë shumë nevojë për to. Edhe ne u kemi kërkuar
mjaft mallra, për të cilat në fillim kanë bërë ca naze,.
por në fund kanë pranuar. Punët nuk shkojnë keq..
Bllokada e Nikitës nuk ecën siç do ai, në këtë drejtim
shokët po e lënë atë në llucë.
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Shumë shokë të udhëheqjes janë deleguar në konferencat e Partisë në rrethe për të ndihmuar. Kudo konferencat po shkojnë mirë. Entuziazmi dhe optimizmi qëndrojnë lart dhe uniteti është i çeliktë. Urrejtja kundër
imperializmit dhe revizionizmit është e pakufishme.
Siç duket, çekosllovakët, në lidhje me «çështjen e
Barakut», kanë rënë ngushtë. Novotni, i detyruar nga
presioni i partisë dhe opinioni i popullit, bëri deklaratën që dimë, e cila u transmetua nga. Radio Praga. Por,
kur atë e botoi gazeta «Rude pravo», ishte hequr nga
teksti fjalia se Baraku përpiqej të merrte për vete pushtetin politik. S'ka asnjë dyshim që Baraku është njeri
i Hrushovit, se, po të qe ndryshe, s'kishte pse të mos
demaskohej ashtu siç është. Hrushovi, patjetër, ka bërë
presion mbi çekosllovakët. Akoma më keq do të ngjasë
për ta, akoma më tepër po komprometohen revizionistët çekë, duke dashur t'i shpëtojnë revizionistët sovjetikë nga demaskimi i pashmangshëm.
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ganizatat e masave për ngritjen arsimore të grave dhe
të vajzave, si dhe për rëndësinë e fizkulturës dhe të
sportevet në kalitjen e shëndetit të njerëzve e, veçanërisht, të brezit të ri.

F. ENJTE
1 N1ARS 1962

Bëmë mbledhjen e Sekretariatit të KQ.
Një ndër problemet që shqyrtuam në këtë mbledhje ishte edhe ai i organizimit të një konference albanologjike sivjet, me rastin e 50-vjetorit të Shpalljes së Pavarësisë. Në këtë konferencë, që është me rëndësi për
nc, për shumë arsye, kcmi ç'të tregojmë. Ajo do të bëjë
të njohur në opinionin shkencor botëror se edhe populli e vendi ynë kanë tradita shkencore dhe intelektuale. Përveç kësaj, shumë albanologë nga Lindja dhe
nga Perëndimi, që do të marrin pjesë në këtë konferencë, do të sqarohen për shumë probleme tonat, që nuk
i njohin mirë ose i dinë në forma arkaike. Në të njëjtën
kohë kjo konferencë do ta bëjë akoma më interesante
çështjen tonë në opinionin ndërkombëtar, veçanërisht në
këto momente.
Duke pasur parasysh të gjitha këto, duhet të bëjmë
përpjekje për ta përgatitur mirë konferencën.
Në këtë mbledhje diskutovat, gjithashtu, për kujdesin e vazhdueshëm që duhet të tregojnë Partia dhe or1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 23, f. 217.
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1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 23, f. 220.
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VLORË, E MËRKURI3
7 MARS 1962

Bashkë me Hysniun vizituam fabrikën e çimentos
•V. I. Lenin». Pamë pjesën e re të saj, e cila ka ardhur
me defekte nga Bashkimi Sovjetik. Furrat janë çarë disa herë dhe kemi qenë të detyruar t'i ngjitim. Kurse
pjesa e vjetër punon në rregull dhe është më e mirë se
e reja. Problem për punonjësit e kësaj fabrike është
prodhimi i tullave të magnezit, se këto lloj tullash të
prodhuara në vend nuk rezistojnë.
Punëtorët kishin nevojë për banesa, prandaj jashtë
planit u dhamë disa apartamente.

Shkuam në komitetin ekzekutiv dhe nga tarraca
e ndërtesës së tij pamë planimetrinë e sheshit. Koha
është shumë e keqe, me shi.

VLORË, E PREMTP
9 MARS 1962

Sot tok me Hysniun vizituam fabrikën e konservimit të peshkut -Ernest Telmarb., Inxhinierët më bënë
përshtypje shumë të mirë. janë punëtorë të thjeshtë, plot
ide, të cilat i vënë në zbatim.
Këto ditë peshkimi nuk ka qenë i mbarë për arsye
të kohës së papërshtatshme, prandaj në fabrikë punohej
vetëm me ullinjtë dhe për fabrikimin e kutive të konservave. Punëtorët ishin të kënaqur.

Vizituam Uzinën e re Mekanike që u krijua duke
grumbulluar torno e makineri të tjera të ndërmarrjeve
të rrethit. Ajo ka filluar nga puna dhe punon mirë, por
ndërmarrjet janë treguar kurnace me të; ato e kanë kuptuar në mënyrë sektare vendimin që u mor për këtë
problem. Do të marrim masa që kjo uzinë të zgjerohet.
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VLORE, E SlITIJNE
10 MARS 1963

Vajtëm me Hysniun e vizituam Plloçën (Amantian

e dikurshme). Amfiteatri i qytetit të lashtë është ruajtur mirë, po nga ana e veriut toka ka vidhisur disa objekte. Gurët madhështorë janë vendosur pa kurrfarë
llaçi, gjë që tregon kohën e lashtë pararomake. Pak më
poshtë amfiteatrit ndodhen mbi tokë rrënojat e dy
shtëpive ilire me mure të ndërtuara me gurë të mëdhenj dhe të lartë. Gjatë kodrës mbi amfiteatër ka
gjithashtu mure, shenja këto që tregojnë se qyteti ështe
akoma i pazbuluar.
Duhet të vazhdojnë punimet arkeologjike në këtë
qendër të rëndësishme të lashtë.

VLORP, B DIEL
11 MARS 1962

Pamë me Hysniun një film për Adolf Hitlerin,
realizim i gjermanolindorëve. .shtë me të vërtetë një
skandal. Ky film, nën petkun pacifist, egzalton forcën
barbare dhe shkatërruese hitleriane. Filmi është bërë
me qëllim që të frikësojë popujt. Turp, e heqin veten
marksistë dhe bëjnë një film të tillë!
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VLORE, E IIËNE
12 MARS 1962

Plenumi i KQ të PK të Bashkimit Sovjetik për
bujqësinë, që po trumbetohet shumë, tregon të këqijat
që i solli bujqësisë sovjetike politika e marrë e Hrushovit. Shumë dështime kanë pësuar revizionistët dhe
fajin ua hedhin kuadrove të partisë, shkencëtarëve dhe
qarkullimit bujqësor, të cilin e cilësuan «dogmatik,
keq, vepër të kultit të personit», parullë kjo që ëshië
bërë e urrejtshme. Tash për disa vjet ata do të mbulojnë botën me «jehona» për të mirat e «kthesës». Po
t'i shohim kur do të vijnë dhe si do të vijnë këto të
mira. Sa keq na vjen për popujt sovjetikë, që po
gënjen një sharlatan i tillë!
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VLORË, E MART£
13 MARS 1962

Sonte pamë një shfaqje nga trupa e Estradës së
Shkodrës. Aktorët shkodranë mund të luanin edhe më.
mirë. Duhen ndihmuar për ngritjen e nivelit artistik.

Në Partinë Komuniste të Belgjikës plasi kriza në
lidhje me çështjet aktuale. Gazeta «Drapo Ruzh» boton rezolutën që dënon një shok të KQ (sigurisht në këtë parti të tillë ka shumë dhe këtë e vërtetojnë edhe
letrat e shumta që na dërgojnë neve), që mbron pikëpamjet e drejta marksiste-leniniste, kundër pikëpamjeve revizioniste të udhëheqjes së Partisë Komuniste të
Belgjikës. Si duket, kriza s'është e lehtë, pse udhëheqja
jo vetëm që ka thirrur në ndihmë revizionistët francezë, por s'ka guxuar të marrë edhe masa. U lumtë komunistëve revolucionarë belgë!
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VLORE, E ENJTE
15 51ARS 1962

VLORE. F. MP,RRURR
14 MARS 1963

Kohë shumë e keqe, me shi.

Vazhdon shi, erë e furtunë e madhe në det. Mbrëmë anijet e peshkimit kanë qenë në rrezik nga furtuna
e madhe që ka shpërthyer në gjirin e Vlorës dhe për-

Bisedova me Ramizin se si të shkruajmë një artikull për mbledhjen e Sofjes mbi «mirëkuptimin
kanik».
Bisedova, gjithashtu, dhe dhashë udhëzime edhe
për një artikull të ri kundër Hrushovit. Të demaskojmë
përpjekjet që gjoja paska bërë ai për të biseduar me
ne.

gjithësisht në detin Adriatik.
Mikojani, tregtar i shumë flamurëve, «na nderol»
përsëri duke na sulmuar në fjalimin e tij elektoral në
Armeni.

Në Gjenevë u hap konferenca e 18 shteteve për
çarmatimin. Po fillojnë pallavrat, bisedat e gjata, iluzionet e kota dhe koncesiunet e Nikitës ndaj presioneve
të Kenedit.
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VLORË, E PREMTE
16 MARS 1962

Vazhdon furtunë mbi qytet, po kështu edhe në det.
Molin e plazhit e kanë shqyer valët. Rruga te tuneli u
gërrye dhe është mbyllur për trafikun. Nja dyqind metra mbi vilat mali është veshur me borë. Karaburunin
sot mund ta quajmë «hunda e bardhë»..
Ka rrezik të na prishen portokallet. Vendimi që
morëm vjet për agrumet dhe ullinjtë, po zbatohet. Portokalle dhe ullinj janë mbjellë e po mbIllen në gjithë
bregun e Ujit të Ftohtë. Që nga vendi i quajtur Kala
deri poshtë në kazermat janë hapur gropa e janë bërë
tarraca për mrekulli dhe tash do të fillojë mbjellja në
stil të gjerë e agrumeve dhe e ullinjve. I thashë Hysniut
që edhe kodrat nën Kaninë e mbi Vlorë t'i veshim me
ullinj, në mënyrë që pylli i ullinjve të mos ketë ndërprerje. Ulliri është pema thesar e brezave që vijnë.
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VIARE, E SFITUNR
17 MARS 1962

Hrushovi mbajti dje fjalimin elektoral. Në të nuk
tha asgjë me rëndësi. Përsëriti ato që ka thënë gjer më
sot, njoftoi për bërjen e raketës globale dhe tërthorazi
na shau ne dhe kinezët. Në të njëjtën kohë, ai tha, asgjë
më shumë, asgjë më pak, se «popujt që të fitojnë lirinë,
duhet të luftojnë me armë në dorë dhe ata që e kanë
fituar duhet ta mbrojnë atë po me anën e armëve». Demagog kameleon! Gënjeshtar! Si mund t'i zihet besë
këtij? Kjo tregon se pozitat e tij po dobësohen dhe demaskoheni_pran aj pa açop
gënjyer.
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VLORE - TIRANE,
E DIEL 18 MARS 1982

FIER, E IMNE
19 MARS 1962

Në drekë u ktheva në Tiranë, ku në orën 16 30 ra
një tërmet i fortë. Përnjëherë pyeta se mos kishte rënd
edhe gjetkë dhe për fat të keq tërmeti kishte prekur
gati gjithë zonën e Jugut, por dëme të mëdha në njerëz
e në banesa ka bërë në Fier, në Patos, në Vlorë dhe
në fshatra. Nesër do të shkoj t'i vizitoj vendet e dëmtuara nga tërmeti.
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Arrita sot në mëngjes në Fier. Dëmet e shkaktuara
nga tërmeti janë të mëdha. Në Fier e në Vlorë afro
2 700
_ shtëpi_janë dëmtuar,.nga të cilat rreth 1000.janë
bërë të pabanueshme. Por fatkeqësia më e rëndë është
se na u vranë 5 veta, rreth 70 të tjerë janë plagosur e
riga këia disa janë shumë rëndë. Tërmeti ka qenë afro
7 ballë.
Vizitova të plagosurit në spital. Të tërë ishin shumë
kurajozë. Vizitova gjithashtu familjet e dëmtuara, shtëpitë dhe shkollat e rrënuara. Kudo morali i popullit
është i lartë, panik nuk kishte. Çdo gjë ecte normalisht.
Komisionet qeveritare punonin në vend; të dëmtuarve iu dha çdo ndihmë. Mjekët më siguruan se asnjë nga të plagosurit nuk është në rrezik.
Dhashë urdhër që nesër Qeveria të ketë të dhëna
-të plota për dëmet dhe të caktojë menjëherë masat që
ndërtimet të kryhen sa më shpejt. Të gjithë ata që
mbetën pa shtëpi u sistemuan.
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E MARTE
20 NIARS 1962

Para se të kthehesha në Tiranë vizitova të plagosurit në spitalin e Vlorës. Ata janë jashtë çdo rreziku.
Në spital ishte rrënuar një pavijon nga goditjet e tërmetit, por për fat të gjithë të sëmurët në atë kohë
ndodheshin jashtë për ajër të pastër dhe kështu shpëtuan.
Siç del nga të dhënat, në përgjithësi, dëmet e shkaktuara nga tërmeti kanë qenë në shtëpitë e vjetra dhe
në ato shtëpi të reja njëkatëshe që janë ndërtuar nga
individë të ndryshëm me kredi, të cilët për kursime
nuk u kanë bërë breza antisizmikë shtëpive. Ndërsa
apartamentet e reja të ndërtuara nga shteti s'kanë pësuar gjë, me përjashtim të disa shkollave të reja. Kjo
tregon se duhet të kemi kujdes në ndërtime.

Njohëm de jure qeverinë e përkohshme të Algjerisë.
Gëzim i madh në Algjeri për nënshkrimin e armëpushimit me francezët, por ky akoma s'është paqe.
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E MËRKURn
21 MARS 1962

Partia Komuniste e Zelandës së Re na ka dërguar
letër neve, sovjetikëve dhe kinezëve në të cilën bën
thirrje që këto tri parti të mblidhen dhe të zgjidhin
mosmarrëveshjet. Përgjithësisht letra është e mirë dhe
përmbajtja e saj e drejtë. Ne do t'i përgjigjcmi. Kjo
parti qëndron në pozita të mira, ka marrë edhe tri rezoluta, të cilat i botoi. Rezoluta e saj e parë hedh poshtë
akuzat që bëhen kundër Partisë sonë, pra, na mbron,
e dyta mbron Stalinin dhe e treta mburr ndërtimin e
komunizmit në Bashkimin Sovjetik. Shumë mirë!

Partia Komuniste e Islandës kërkon në mënyrë të
ngrohtë që t'i dërgojmë një mesazh për kongresin e
saj. Do t'ia bëjmë. Edhe kjo parti derisa na kërkon
mesazh duket se qëndron mirë.
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E PRENITE
23 MARS 1962

E ENJTE
22 MARS 1962

Prita sot ambasadorin korean, i citi është kthyer
nga Koreja. Më transmetoi një mesazh nga Kim Ir
Seni. Në thelb, në mesazh, Kim Ir Seni thotë se koreanët janë dakord me qëndrimin e drejtë dhe revolucionar
të Partisë sonë, që lufton heroikisht në kushte të vështira kundër imperializmit dhe revizionizmit modern,
se janë solidarë me vijën e drejtë të Partisë së Punës të
Shqipërisë dhe do ta mbështetin atë kurdoherë, se
të dy popujt tanë do të jenë solidarë me njëri-tjetrin,
se atu do të luftojnë me vendosmëri kundër imperializmit dhe revizionizmit modern etj.
Kjo është shumë e mirë. Si duket, koreanët po behen çdo ditë e më të vendosur, po shohin më qartë.
Nga vetja e tij, gjatë bisedës, ambasadori tha
shprehje të tilla, si: «Me pikëpamjen e tyre mbi bashkekzistencën ata kërkojnë që ne të bëhemi qen të imperializmit, po ne «paqja fitohet me luftë dhe
jo meljalë», «ne armët s'i lëshojmë» etj.

Ambasadori ynë në Kubë, Josif Pogaçe na lajmëroi se Fidel Kastroja, jashtë çdo rregulli protokollar dhe
për të treguar miqësi, shkoi në shtëpinë e tij dhe bisedoi me të për një orë e gjysmë. I foli shumë mirë për
ne. Kastroja i kishte thënë ambasadorit tonë se kishte
lexuar fjalimini tim dhe do ta studiojë përsëri, se e kishte gjetur të mirë. Ai kërkoi të informohej më gjerë
në lidhje me marrëdhëniet tona me Bashkimin SovjeW:
dhe u informua për këtë. Pasi dëgjoi ato që i tha ambasadori ynë, theksoi se sovjetikët e kishin informuar
shtrembër. Pastaj kërkoi materiale plotësuese, të

do t'ia dërgojmë.

1. Fjalim i mbajtur me rastin
PPSH.
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e 20-vjetorit të Themelimit
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E DIEL
F. SIITUNB
24 MARS 1962

Lexova përfundimisht artikullin -N. Hrushovi ka
bërë përpjekje për të zgjidhur. po për të acaruar
mosmarrëveshjet me Partinë dhe shtetin tonë». Bëra
disa plotësime e disa rregullime që e forcuan më tej
atë. E dham:?: për botim nesër në «Zërin e popullit».

Me Çekosllovakinë u përfundua marrëveshja mbi
shkëmbimet tregtare për një shumë prej 20 milionë
rublash të reja nga të dyja palët. Shuma është më e
madhe se vitin e kaluar. Në këtë çështje çekët nuk
ndjekin rrugën e sovjetikëve. Kjo është shumë mirë
për ne.
Me gjermanët, gjithashtu, jemi në përhindim, po
ngjet se ne jemi suficit në mallrat tona, kurse ata s'kanë çfarë na ofrojnë ndaj një milion rubla mallrash tona.
Rumunët nuk janë seriozë në tregti.
Me një fjalë bllokada e diktuar nga Hrushovi çahet
dhe kërcet. Kemi ne nevojë për mallra, por kanë dhe
ata nevojë për naftën, hekurin, nikelin dhe zarzavatet
tona.
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25 MARS 1962

Në shtëpinë e ambasadorit tonë në Kubë shkoi Blas
Roka dhe një sekretar i Komitetit Qendror të partisë
kubane dhe e njoftuan se «Anibale Eskalantjal u përjashtua unanimisht nga udhëheqja e Komitetit Qendror
për punë personale që ka dëmtuar shumë partinë». Këtë vendim, kanë thënë ata, do ta botojnë.
Eskalantja është një agjent i Hrushovit, që ktheu
fletën në Mbledhjen e Moskës të vitit 1960 dhe u bë
zëdhënësi i grupit të Hrushovit për të përpunuar përfaqësuesit e partive komuniste të vendeve të Amerikës
Latine kundër Partisë Komuniste të Kinës dhe Partisë
së Punës të Shqipërisë. Ky është një sukses për ne dhe
do të ketë reperkusione në partitë komuniste të vendeve të Amerikës Latine dhe në lëvizjen komuniste
ndërkombëtare. Po shtohet numri i agjentëve kundër-

revolucionarë të Hrushovit që demaskohen: Liri Belishova, Rudolf Baraku, Es61antja.Me radhë do të de-maskohen dhe tëtjeLe..
1. Ish-sekretar organizativ i Komitetit të Organizatave ReBashkuara të Kubës.
volucionare
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F. MARTE

26 MARS 1962

Koha vazhdon të jetë shumë e keqe. Kudo po bie
shi, që na dëmton në bujqësi, sepse na pengon punimet
dhe mbjelljet e stinës. Vjet në këtë kohë e kishim mbaruar së mbjelli panxharin, kurse sivjet as që e kemi
filluar. Edhe mbjelljen e pambukut e kishim filluar
herët vjet, ndërsa sivjet traktorët nuk futen dot në fusha, megjithëse ata janë në gatishmëri. Me të hapur
koha, të fillojme punën pa vonesë në fusha. Misrin
gjithashtu s'kcmi filluar ta mbjellim, por këtë mund ta
mbjellim edhe ca më vcnë.
Koha c keqe na ka penguar ca në realizimin e planit
sidomos në miniera, në transport dhe në ndërtime. Do
të vëmë forca për plotësimin e deficiteve.

Kryqi i Kuq Kinez caktoi 20 mijë jen si ndihmë
për të dëmtua•it tanë nga tërmeti.
Agjencia TASS njoftoi se edhe Kryqi i Kuq Sovjetik ka vendosur -të dërgojë ushqime, barna dhe materiale ndërtimi•>. Me djallëzi po e bëjnë këtë revizionistët
sovjetikë, por s'ka gjë, ne do t'ua tregojmë vendin.
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27 MARS 1962

Sot ra borë në Dajt. Koha vazhdon të jetë e keqe.
Në shumë rrethe të vendit' ka rënë borë.

Kryqi i Kuq Sovjetik, në mënyrë të poshtër, i
shkruan Kryqit tonë të Kuq se po dërgon ushqime për
viktimat e tërmetit që goditi vendin tonë. Kryqi ynë
Kuq, me takt i dha përgjigjen që meritonte orvatjes së
tyre poshtëruese dhe ua la atë në derë.

Delegacioni ynë tregtar qeveritar lajmëron nga Kuba se është pritur shumë ngrohtë. Është takuar me E.
Guevarën, i cili ka thënë se do të na japin çdo gjë që
kanë. Ka thënë, gjithashtu, se çekët u kanë propozuar
kubanezëve fabrikën e ferrokromit që na e hoqën neve,
por këta ua refuzuan, duke u thënë se shqiptarët i kemi

vëllezër.
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E MËRKURP.
28 MARS 1962

Agjencia TANJUG njofton se revizionisti kuban
dhe agjenti i Hrushovit, Eskalantja, u largua me avion
dhe «shkoi në Çekosllovaki•. Sigurisht, kjo duhet të
jetë e vërtetë. Nga Çekosllovakia ai do të shkojë në
Moskë, që t'i raportojë padronit të vet për dështimin e
komplotit. Këtë kërkonte të bënte edhe Liri Belishova
kur dështoi në punën e saj, por nuk i ndriti. Edhe Koço
Tashkoja, pasi tradhtoi, kërkoi të shkonte të jetonte në
Moskë. Moska po shndërrohet në një qendër të kundërrevolucionarëve. Si duket, Hrushovi u ka dhënë orientim të njëjtë agjentëve të tij, por Barakut në Çekosllovaki iu zu koka në derë. Kujt i vjen radha tash? Të
tëra qelbësirat do t'u dalin në shesh. Durim, kush duron
dhe lufton, fiton. Njerëzve po u hapen sytë.
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E ENJTE
29 MARS 1962

U bë mbledhja e Këshillit të Përgjithshëm të Frontit Demokratik. Fjalimin kryesor e mbajti shoku Medar
Shtylla. Problemi që u shtrua ishte hapja e fushatës
së zgjedhjeve për deputetë në Kuvendin Popullor. U
bënë diskutime dhe u pranua njëzëri thirrja e Frontit
Demokratik drejtuar popullit me këtë rast.

Ambasadori ynë në Kajro na informon se Republika Arabe e Egjiptit mori nga Çekosllovakia kredi me
afat të gjatë prej 25 milionë lirash dhe nga Hungaria
8 milionë. Me një fjalë, kreditë që ata i kishin akorduar
një vendi socialist, siç ishte Shqipëria, ia hoqën dhe ia
dhanë Naserit. S'ka asgjë socialiste në këtë, asgjë internacionaliste. Këta janë tregtarë borgjezë.
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E PREMTE
30 MARS 1962

Në Argjentinë u bë një grusht shteti nga oficerët
reaksionarë që rrëzuan presidentin Frondiz dhe e arrestuan. Agjencitë e huaja të lajmeve thonë se këtë gjë
ata e bënë pse, pas zgjedhjeve, fituan peronistët që
ndihmoheshin edhe nga komunistët. Vendin e presidentit e zuri zëvendëspresidenti dhe sot agjencitë e lajmeve
thonë se autorët e grushtit të shtetit morën vendim
dhe vunë jashtë ligjit Partinë Komuniste të Argjentinës
dhe atë Peroniste.
Kështu po vërtetohet katërcipërisht falsiteti i «teorisë» së revizionistëve për marrjen e pushtetit me «rrugë
paqësore», «me zgjedhje demokratike», me «parlamentarizëm». U rroftë «vija e shkëlqyer» Hrushovit, Toliatit, Torezit dhe Kadovilles me shokë!
Çfarë fiasko e tmerrshme për revizionistët. Të vënë mend komunistët e Amerikës Latine, veçanërisht,
pse Hrushovi dhe pasuesit e tij luftojnë me konsekuencë kundër partive komuniste dhe punëtore, kundër
socializmit dhe komunizmit. Mjerë ata që hala nuk e
kuptojnë tradhtinë e kësaj bande ndërkombëtare revizionistësh.
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E SHTUNr
31 MARS 1962

Sot bëmë mbledhjen e Byrosë Politike, ku vendosëm për ndërtimin e qytetit të ri të Kukësit, si dhe për
shtypjen e kartmonedhës së re. U mor, gjithashtu, në
shqyrtim puna e kuadrove drejtues të Partisë dhe të pushtetit në rrethin e Korçës. Shokët drejtues të Partisë në
këtë rreth dhe veçanërisht sekretari i parë i komitetit të
Partisë, Ramadan Xhangolli, ka shumë dobësi në punën
e vet. Ky tregohet shumë i përciptë në punë, organizator jo i mirë, pak entuziast në punë, jo dinamik,
liberal në mendirne dhe në qëndrime dhe, nën pamjen
e thjeshtësisë, fsheh doza mendjemadhësie deri në shkeljen e direktivave dhc në shtrembërimin e tyre.
Ky shok po zë myk, prandaj e shkundëm, për ta
ndihmuar. Atë e transferuam nga Korça në Berat. Ramadani duhet ndihmuar se këto të meta, të cilat ia vu•a
në dukje në diskutimin timl, atij i janë bërë një jetë
e dytë.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 23, f. 225.
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Edhe një herë lidhur me çështjen e ndihmës nga
ana e Kryqit të Kuq Sovjetik për të dëmtuarit tanë
nga tërmeti. Kjo e ashtuquajtur ndihmë ishte në fakt
një blof me qëllime propagandistike dhe diskriminuese
ndaj vendit tonë. Në telegramin që na u dërgua nuk
përmendej asgjë konkrete, siç bëhet zakonisht, por vetëm thuhej se do t'ju nisim ushqime dhe barna. Sa
ushqime, sa barna? Asgjë! Pastaj pse ushqime? Del
qartë qëllimi propagandistik dhe mashtrues i revizionistëve sovjetikë. Ata duan të na diskreditojnë duke krijuar opinionin sikur, e para, njerëzit te ne vuajnë për
bukë dhe e dyta, me gjithë mosmarrëveshjet, janë ata
që na mbajnë frymën. Revizionistët sovjetikë do të dëshironin që ne ta trumbetonim këtë blof të tyre dhe,
ndërsa Kryqi i Kuq Shqiptar do të priste me muaj që
t'i vinte »dëmosha» qesharake e Moskës, populli ynë,
që u dëmtua, të mendonte se furnizimet e përditshme
«i vinin» nga Bashkimi Sovjetik. Me Jugosllavinë, sovjetikët s'vepruan kështu si me ne. Atyre u caktuan
se sa mijë tonë çimento do t'u dërgonin dhe as ushqime,
as ilaçe.
Por Kryqi ynë i Kuq iu përgjigj bukur mashtruesve revizionistë sovjetikë, duke demaskuar qëllimin e
tyre. Tash le të lehin!
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E MARTE
3 PRILL 1962*

Komunistët revolucionarë, në të gjitha partitë komuniste dhe punëtore të botës, presin qëndrimin e ha-

pët dhe të drejtpërdrejtë të Partisë Komuniste të Kinës
për dënimin e revizionizmit hrushovian, që po përhapet
dhe bën dëme e që ka gjetur vetëm një kundërshtar
të hapët: Partinë e Punës të Shqipërisë. Të tërë këta
janë solidarë dhe e mbështetin vijën e drejtë të Partisë
sonë, admirojnë guximin e saj, por me të drejtë presin
të dalë hapur edhe Partia Komuniste e Kinës. Taktika
e luftës ideologjike që ndjek Kina kundër hrushovianëve, elementët revolucionarë nuk i nxit, kurse të lëkundshmit i bën të kenë pretekst e të thonë se «ja,

Kina s'Iëviz hapur për hir të unitetit dhe ne s'duhet të
lëvizim, se çahemi dhe s'është mirë». Dhe kjo ndodh
në një kohë kur nga ana e tyre revizionistët veprojnë
hapur dhe fshehtazi, godasin, shpifin etj. Ky është pro-

blem i rëndësishëm, por kinezët me ne gjer tani s'kanë
pasur fare kontakte për t'i biseduar këto çështje. Po
ta dinë armiqtë tanë se ne nuk konsultohemi fare midis
nesh për luftën kundër revizionistëve modernë, do të
habiten. Këtë ata nuk e besojnë kurrë. Por ja që kështu
është.
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E MDIKURE
4 PRILL 1962

Dje u bë mbledhja e Sekretariatit të Komitetit Qendror. Mund të themi se kjo mbledhje iu kushtua
kryesisht çështjes së kulturës.
Diskutoval për luftën kundër fesë dhe zakoneve
prapanike.
Të rëndësishme kanë qenë, gjithashtu, masat që
u morën nga Byroja Politike për forcimin dhe zgjerimin e punës për njohjen dhe ruajtjen e traditave historike e patriotike të popullit tonë.
Në këtë mbledhje përcaktuam masa për shtimin e
kuadrove specialistë të lartë në Institutin e Historisë
dhe të Gjuhësisë. Studimi i traditave historike, gjuhësore e arkeologjike, ruajtja, kategorizimi i monumenteve të kulturës të epokave të kaluara dhe aktuale, nuk
është një punë e vogël, e lehtë, por një punë kolosale,
e kualifikuar, për të cilën duhet të përgatiten kuadro
të specializuar në shumë drejtime; të caktojmë, gjithashtu, fonde për këtë qëllim.
Shokët e universitetit e kuptojnë këtë problem në
1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 23, f. 235.
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gjerësinë e tij dhe i kanë parasysh vështirësitë që hasen,
pra ata e shohin problemin në mënyrë shkencore, kurse
kuadrot e Ministrisë së Arsimit e të Kulturës këtë problem e kuptojnë shumë cekët dhe jo si një çështje të
madhe me rëndësi historike dhe kulturore për popullin
tonë. Materialisht kjo punë nuk na jep gjë, por moralisht kemi një fitim të madh prej saj. Prandaj, duke
diskutuari për këtë problem, theksova rëndësinë e madhe që ka zbulimi me metoda shkencore i monumenteve
të shumta të kulturës së popullit tonë.
Sekretariati mori, gjithashtu, në studim edhe masat për përmirësimin e punës së Radiodifuzionit, problem për të cilin diskutova 2, si dhe disa çështje të tjera.
Në radio duhet të punojnë njerëz të zotë, me prirje për
ta kryer si duhet këtë punë. Ngritja e nivelit kulturor
e jo vetëm profesional e punonjësve të radios, do të
bëjë që programet të jenë të larmishme, interesante,
me nivel të lartë ideoartistik. Në këtë mënyrë radioja
do të ndihmojë konkretisht në edukimin revolucionar
të njerëzve.
Për të gjitha emisionet duhet treguar kujdes i veçantë që ato të dëgjohen me interesim nga masat tona
punonjëse dhe nga të huajt.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 23, f. 242.
2. Po aty, f. 254.
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«shok». Koha punon për ne, por duhet ta ndihmojrnë
edhe ne që ajo të rrjedhë në mënyrë revolucionare. Më
duket se për kinezët koha ecën shumë javash.

F. ENJTE
5 PRILL 1962•

Taktika që ndjek Partia Komuniste e Kinës kundër
revizionizmit hrushovian, sipas mendimit tim, nuk është
plotësisht e drejtë. Më duket se, pa marrë parasysh çdo
konsideratë (si, për shembull, potencialin ekonomik e
ushtarak të Kinës më të dobët nga ai i Bashkimit Sovjetik, vështirësitë e përkohshme ekonomike të saj, situatat
e vështira të krijuara nga imperializmi amerikan, akuzat eventuale që do të bëhen dhe që në fakt po bëhen
mbi <.s4zovini•min e shtetit të madh kinez» ose akuzat
e «përçarësit të lëvizjes komuniste» etj.), Partia Komuniste e Kinës duhet të mbajë një qëndrim Iuftarak të
hapët për mbrojtjen e marksizëm-leninizmit. Të heshtësh gjoja për të ruajtur «një unitet» të kalbur të
lëvizjes komuniste ose të kampit socialist, kur shikon se
sëmun ja është e rëndë, se armuite jo ve em janë të
pandreqshëm, por aktivisht organizojnë, shpifin, sulmojnë, IuTtojnë, s'është as revolucionare, asedrejg.
Me sa ndreqet Titoja, aq do të ndreqet Hrushovi; atje
ku shkoi i pari, atje do të vejë ose ka vajtur edhe i dyti.
Të parit i thua tradhtar, të dytin për «taktik.ë e quan

►

►
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E PREMTE
6 PRILL 1962

Lexova përgjigjen e Komitetit të Partisë të Rrethit
të Korçës për verifikimin e një letre anonime që më
është dërguar para disa ditësh për disa veprime e qëndrime amorale të një kuadri të NBSH-së së Maliqit..
Në këtë përgjigje pranohet se akuzat janë të vërteta
dhe se kundër të akuzuarit janë marrë masa, por thuhet gjithashtu se me gjithë përpjekjet që janë bërë,
autori i letrës anonime nuk është gjetur.
Ky është një veprim i padrejtë. Nuk e kuptoj, pse
kërkojnë ta zbulojnë shkruesin e letrës kur çdo gjë që.
thotë është e vërtetë? Në këtë rast kush ka shkruar.
s'ka rëndësi, rëndësi ka që i akuzuari të hiqet dhe të.
transferohet gjetkë si njeri që ka shkelur ligjet e moralit publik. Ua bëra këtë vërejtje shokëve të komitetit
të Partisë mbi shkresën që më kishin dërguar.

* Ambasadori kinez erdhi më komunikoi një mesazh të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të
Kinës për Komitetin Qendror të Partisë së Punës të
Shqipërisë, ku, në substancë, thuhet: Komiteti Qendror

i Partisë Komuniste të Kinës mendon se duhet të bëhet
një mbledhje me sovjetikët në bazë të propozimeve të
partive indoneziane, vietnameze dhe neozelandeze për
të sheshuar mosmarrëveshjet dhe për të forcuar unitetin e kampit socialist. Duhet të marrim iniciativën, thonë shokët kinezë dhe të mbajmë flamurin e unitetit.
Ata shtojnë se kushtet që kemi vënë ne për mbledhje,
për kinezët janë të kuptueshme, por nuk do të pranohen
nga partitë e tjera, prandaj, nga ana e saj, Partia Komuniste e Kinës nuk vë kushte. Ajo propozon të shkëmbejmë delegacione partie që ta diskutojmë çështjen.

Do t'u japim përgjigje. Pranojmë shkëmbim delegacionesh me Partinë Komuniste të Kinës, por nuk do
ta ndryshojmë asnjë grimë qëndrimin tonë në lidhje
me mbledhjen që propozohet të bëhet me revizionistët
sovjetikë.
Eshtë një rrugë e gabuar kjo ku përpiqen të _na
io ,[ët kinëig,e7Eie iTjr rrugë e lëkundshme,
futin -in
oportuniste dhe lëshimesh ndaj grupit tradhtar të Hrushovit, i cili giendet në situata të rënda dhe intrigon
për t'i shpëtuar disfatës. Shokët kinezë
rën, që ta nxjerrin nga Ilumi, i japin mundësi të forcojë
pozitat për

Bashkimi Sovjetik, për shkak të politikës së Hrushovit dhe të njerëzve të tij në këto vende, po diskreditohet. Ambasadorët e vendeve të demokracisë popullore po bëjnë skandale.
E SHTUNE
7 PRILL 1962

Si sot 23 vjet më parë, Italia fashiste sulmoi dhe
pushtoi atdheun. Regjimi në fuqi tradhtoi popullin, i
cili asnjëherë nuk u përkul, po rrëmbeu pushkën, u
ngrit si vigan, luftoi e sakrifikoi deri në fitoren e

Nder e lavdi këtij populli heroik!
* Kiço Kasapit u kthye nga Gana, Egjipti dhe
Iraku. Ai më foli për gjendjen në këto vende dhe për
pritjen që i bënë. Në përgjithësi gjendja është e mirë
në Ganë, kurse në Egjipt më ndryshe. Edhe në Irak,
Kasemi, më tha, nuk gëzon më mbështetjen popullore.
Atje flitet haptazi kundër tij. Partia Komuniste e Irakut gjendet në ilegalitet dhe zhvillon fare pak aktivitet.
Shqipërinë në këto vende e njohin dhe e duan. Radio
Tiranën e dëgjojnë mirë dhe e pëlqejnë. Në Ganë, sidomos, delegacionin tontr"e pritën shumë mirë, që nga
presidenti Nkruma.
1. Në atë kohë zëvendësministkr i Tregtisë, kryesonte delegacionin qeveritar shqiptar që shkoi në Ganë, Egjipt e Irak
për zhvillimin dhe për forcimin e marrëdhënieve tregtare me
këto vende.
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E DIEL
8 PRILL 1962

Shokët e delegacionit qeveritar tregtar, që u kthyen
nga Kuba, na njoftuan se gjatë qëndrimit të tyre atje, u
krijuan momente të zjarrta revolucionare, dashurie dhe
respekti për Partinë e Punës të Shqipërisë dhe për popullin shqiptar, që nga baza dhe deri te Kastroja. Kubanezët kërkojnë eksperiencë nga ne dhe ne do t'u japim
materiale nga ato që flasin për eksperiencën tonë modeste. Ata i ka dëmtuar shumë puna minuese e Hrushovit nëpërmjet Eskalantes dhe njerëzve të tij, por tani
këta u demaskuan keqas. Eskalantja mori avionin dhe
shkoi në Moskë te ustai i vet, Hrushovi.
Kubanezët kanë vështirësi të shumta, qoftë në organizimin e partisë së tyre të re, qoftë në organizimin e
aparatit shtetëror, po kështu edhe në ndërtimin dhe në
harmonizimin e ekonomisë. Borgjezia në qytete është
akoma mjaft e fortë, por, po të ndjekin një vijë të
drejtë dhe revolucionare, do ta thyejnë. Kubanezët u
treguan të dispozuar të na japin çdo projekt makinerie
ose fabrike që disponojnë. Me çështjet tregtare shkuam
mirë, çdo gjë u arrit në bazë të parashikimeve.
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E HENE
9 PRILL 1962

Më lajmëruan se kimistët tanë prodhuan në vend
gurkalin që importonim me dollarë. Ky është një sukses
për ekonominë.

Sot isha në mbledhjen e Presidiumit të Kuvendit
Popullor.
Për pikën e parë të rendit të ditës «Projektdekret
mbi disa ndryshime në Kodin e Procedurës
lidhur me propozimin që të mos jetë i detyruar leximi
i procesverbalit në seancën gjyqësore, shpreha mendimin
që, në rast se pranohet propozimi i bërë, të sanksionohet doemos e drejta e palëve dhe e prokurorit që, brenda një afati të caktuar, të lexojnë procesverbalin dhe
kur kanë vërejtje për pasaktësi ose paqartësi në përmbajtjen e tij, t'ia bëjnë gjykatës, e cila të vendosë
përfundimisht.

Kinezët i dorëzuan ambasadorit tonë në Pekin disa
letra që KQ i Partisë së tyre ka shkëmbyer tash së
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fundi me Partinë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, me
Partinë e Punonjësve të Vietnamit, me Partinë Komuniste të Anglisë dhe me Partinë Komuniste të Norvegj isë.
E MARTË
10 PRILL 1962*

Siç duket, biseda ime më 6 prill me ambasadorin
Lo Shi Gao i ka detyruar shokët kinezë t'i japin ambasadorit tonë kopjet e letrave të shkëmbyera në mes
Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik dhe Partisë
Komuniste të Kinës. Përmbajtja e këtyre letrave është
e re për ne, sepse shokët kinezë, në mesazhin që na
dorëzuan, nuk bënin fjalë për këtë korrespondencë. Biseda ime shkaktoi zbulimin e kësaj korrespondence, e
cila, me sa duket, ishte menduar të mos na tregohej
nga shokët kinezë.
Ky është fillimi i një qëndrimi jokorrekt ndaj nesh,
përderisa në këto letra bëhet fjalë për ne. Korrekte do
të konsiderohej që Partia Komuniste e Kinës, para se t'i
jepte përgjigje Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik,
të na vinte në korent ne mbi përmbajtjen e letrës që
do t'i drejtohej kësaj partie dhe mundësisht të kërkonte
edhe mendimin tonë (meqenëse ishte fjala për ne). Pastaj, merrej parasysh mendimi ynë ose jo, kjo është
tjetër çështje.
Siç rezulton, shokët kinezë, prej kohësh dhe pa dijeninë tonë, kanë hyrë në tratativa me revizionistët sov116
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jetikë për takime, për mbledhje me ta dhe kanë dhën8
pëlqimin pozitiv. Tash bisedimet, që ata kërkojnë të
bëjnë me ne, kanë për qëllim të na bindin që të pranojmë të takohemi me hrushovianët, duke hequr kushtet.
Në qoftë se ne nuk i tërheqim kushtet, atëherë shokët
kinezë i shpëtojnë përgjegjësisë, kanë «argumentin» që
të shfajësohen para Nikitës, që, për sa akuzohen, se
gjoja ata na shtyjnë ne, «nuk është e vërtetë»; «te
shqiptarët ne ndërhymë, i këshilluam, por ata nuk dëgjuan». Pas kësaj fitoreje, Hrushovi do t'u bëjë atyre
propozimin që «të mblidhemi pa shqiptarët dhe të rregullojmë punët tona». Në e pranofshin edhe këtë, atëherë shokët kinezë do të hyjnë në rrugë akoma më të
vështira, do të futen në kurthin e Nikita Hrushovit,
cili me çdo kusht dëshiron ta izolojë Partinë e Punës të
Shqipërisë.
Kopjet e letrave që do të marrim, do të na e sqarojnë plotësisht qëndrimin e shokëve kinezë. Por që tash,
me të dhënat që kemi, një gjë është e qartë për ne: ata
ka rrezik të kenë rënë në kurthin e kurdisur, përderisa
na kanë mbajtur të fshehur korrespondencën në mes
të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik dhe Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës. Dhe këtu ata kanë gabuar rëndë. Këtë
gjë e kemi të qartë pa ditur akoma përmbajtjen e përgjigjes kineze. Sa për letrën e sovjetikëve, e marrim
me mend çfarë ka brenda.
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E F.NJTE
12 PRILL 1962

• Morëm përmbledhjen e letërpërgjigjes që Komiteti
Qendror i Partisë Komuniste të Kinës i ka drejtuar Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik. Çështja s'duket të jetë plotësisht ashtu siç e mendonim. Ne gabuam në gjykimin eventual të përgjigjes së
shokëve kinezë. Duket se shokët kinezë po reflektojnë
dhe kanë mbajtur qëndrim të drejtë, si për çështjen tonë,
ashtu edhe për çështjen e tyre, si dhe për problemet e
tjera të përgjithshme. Ata në letër i bëjnë sovjetikët
fajtorë, i bëjnë përgjegjës dhe kërkojnë që ta marrin
sovjetikët iniciativën për përmirësimin e marrëdhënieve me ne.
Ajo që ka rëndësi është se shokët kinezë u thonë
sovjetikëve se e kanë kot dhe është e papranueshme orvatja e tyre për ta ndarë Shqipërinë nga Kina dhe nga
lëvizja komuniste ndërkombëtare. Qëndrimi i shokëve
kinezë është i mirë ndaj kundërshtarëve tanë. Por, megjithëkëtë, në mesazhin që na dërguan neve vërehet
tendenca e kërkesës për njëfarë zbutjeje nga ana jonë.
Sidoqoftë, e parë në prizmin e taktikës kineze, për-

gjigjja që u është dhënë sovjetikëve, është e mirë, e
drejtë. Nuk duhet të japim mendime para kohe për qëndrimet e shokëve kinezë, para se të njihemi me dokumentet zyrtare.

Shokët e agjitpropit më dhanë për ta lexuar artikullin e «Zërit të popullit» me titull «Lotët e krokodilit»,
që do të botohet nesër. E aprovova. Në fund i shtova
një paragraf për të theksuar se populli ynë dhe opinioni ndërkombëtar i njohin mirë qëllimet e synimet e
vërteta të lotëve prej krokodili të propagandistëve revizionistë sovjetikë.

E PREMTE
13 PRILL 1962

Nikita Hrushovi po egërsohet akoma më shumë.
Vepron në këtë rast ligji: armiku tërbohet edhe më
shumë kur e sheh se po i afrohet vdekja.

* «Izvestia» ka shkruar sot një artikull mbi unitetin
e kampit të socializmit. Atje sulmohemi ne si «përçarës»,
«antileninistë•, «dogmatikë» etj. Këto shpifje janë të
zakonshme, por e qartë dhe e rc është ajo se ky artikull
s'na drejtohet neve, por kinezëve. Ky artikull është përgjigje publike ndaj letrës së Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës të 7 prillit, që i është drejtuar
Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik në lidhje me
bisedimet eventuale etj. Përmbajtja e këtij artikulli
është një sulm i rreptë, por akoma i maskuar, kundër
qëndrimit korrekt të Kinës, e cila mr! të drejtë na
mbron ne.
Ky është fillimi. «Izvestia» i thotë Kinës: Shqipërinë duhet ta lësh në rrugë, ndryshe- ti, Kinë, je kundër
unitetit. Kinezët tash s'do të kenë iluzione, por do të
forcohen akoma më shumë.
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E SHTUNR
14 PRILL 1962*

Artikulli i djeshëm i «Izvestias» është shkruar më
shumë kundër Kinës sesa kundër nesh. Ne jemi preteksti, por ky artikull mbi «unitetin» s'është veçse përgjigjja zyrtare drejtuar Komitetit Qendror të Partisë
Komuniste të Kinës në lidhje me tratativat për bisedime.
Revizionistët sovjetikë me këtë artikull ndjekin disa
synime:
1) Të na akuzojnë ne si «përçarës», «dogmatikë» etj.
Por këto përsëritje banale nuk bëjnë tjetër veçse demaskojnë autorët e vërtetë të përçarjes, që janë vetë sovjetikët.
2) Të hedhin poshtë platformën e kinezëve për bisedime, duke u thënë këtyre: Ne, sovjetikët, nuk vijmë në
bisedime në platformën tuaj, ne as njohim, as do të njohim se kemi bërë faj ndaj shqiptarëve; përkundrazi ne
jemi në rrugë marksiste-leniniste, kurse shqiptarët dhe
ju jeni në rrugën antileniniste; ne s'bëjmë asnjë hap për
përmirësimin e marrëdhënieve me shqiptarët. Shqiptarët duhet t'i braktisim që ata të mos bëhen pengesë në
nënshtrimin tuaj (kinezëve) ndaj nesh (sovjetikëve). Rru122

ga juaj (e kinezëve) është ajo e përçarjes. Një rrugë të
vetme ka: kjo është rruga jonë. Zgjidhni e merrni! Në
qoftë se nuk pranoni, atëherë do të fillojë lufta, bile
dhe e hapët.
3) Të trembin ose të lëkundin Kinën nga pozitat e
saj të drejta duke përdorur kartën e fundit. Por këto
kërcënime mund t'i cilësojmë si pordhë gomari, që vetëm
qelbin ajrin, •or - •• • kurrkënd, vetëm tregojnë
frikën ë kanë në bark Hrushovi dhe
4) T'u lënë amerikanëve dhe grupit të Beogradit të
kuptojnë se me Shqipërinë dhe Kinën s'mund të arrihet
marrëveshje, prandaj të mos qederosen. Vctëm për kompensim (sovjetiket) u thonë: Na lëshoni diçka, se na
doli boja dhe s'eshte mirë, as për ju, as për ne dhe as
për planin tonë te përbashkët: shkaterrimin e socializmit.
5) Të japin një direktivë të qartë për satelitët c Ilrushovit, kudo që janë, në fuqi ose jo.
Ky artikull për këta ka dy qëllime: a) Të konsolidojë pozitat e tradhtarëve të leninizmit rreth Hrushovit.
Satelitëve, që kanë marrë dijeni për letrat e Partisë Komuniste të Kinës, artikulli u thotë se i tillë do të jetë
qëndrimi ynë ndaj Partisë Komuniste të Kinës. Pra, botojeni dhe ju në organet tuaja atë që ka botuar «Izvestia», i bëni tamtam artikullit, komprometohuni! b) Të
kërcënojë satelitët në rast se lëvizin. Hrushovi u thotë
këtyre: Do t'jua bëj si shqiptarëve dhe kinezëve dhe,
atëherë, ju do të viheni në mes tri zjarresh (zjarrit tim,
zjarrit kinezo-shqiptar dhe zjarrit të brendshem). Do
t'ju pres koromanen, prandaj shaka mos bëni.
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Kjo është puna diabolike e revizionistëve. Mjerë ata
që bien brenda!
6) T'u thonë partive që qëndrojnë në pozita parimore: Kthehuni, mos u lidhni me Kinën, se ju pret e zeza!
7) Të mbulojnZi disfatën që kanë pësuar në arenën
ndërkombëtare dhe të brendshme, të largojnë vëmendjen
e opinionit nga krimet që kanë bërë brenda kundër kuadrove të mirë etj. Por publiku pyet: Kjo Shqipëri e vogël

E H£N£
16 PRILL 1962

socialiste auhumë e rrezikshme qenka që po sulmohet

në këtë mënyrë nga Hrushovi? Opinioni sqarohet çdo
ditë se ajo është «e rrezikshme, jo nga potenciali i saj
ushtarak, por ideologjik.

Pashë projektin që kisha propozuar të hartohej në
lidhje me shndërrimin e hangarit të aerodromit në stadium sportiv për rininë e kryeqytetit. Projekti ishte i
bukur, por bëra ca vërejtje; mund të shtohen edhe disa
fusha.
Mbledhje e Byrosë Politike. Fola mbi mesazhin e
Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës dërguar Partisë sonë lidhur me propozimin e disa partive
komuniste e punëtore për të thirrur një mbledhje ku të
diskutohen çështja e përmirësimit të marrëdhënieve sovjeto-shqiptare dhe çështja e kundërshtimeve midis
Shqipërisë dhe Kinës me Bashkimin Sovjetik, si dhe mbi
letërkëmbimin e zhvilluar midis PK të Kinës me udhëheqjen e PK të BS dhe PP të Vietnamit. Byroja vendosi
për përgjigjen që do t'i jepet mesazhit të PK të Kinës. U
vendos, gjithashtu, që të dërgojmë një delegacion partie
në Kinë dhe të presim një delegacion të PK të Kinës.
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E MARTIR
17 PRILL 1962*

Andrei Gromiko arriti dje në Beograd për vizitë zyrtare. Ai do të rrijë atje një javë. Gromikoja është një
person pa njëfarë personaliteti të tij. Ky funksionar i
lartë sovjetik e shërbëtor i bindur i Hrushovit s'ka shtyllë kurrizore dhe pantallonat te gjunjët i ka të rrjepura.
Gromikoja shkon në Beograd jo për bisedime të zakonshme ndërshtetërore, por për aprovimin e vijës së Titos,
për t'i çuar në tabaka koncesione të reja, t'i lutet Titos,
nga ana e Hrushovit, që të bëhet ndërmjetës tek amerikanët, t'i afirmojë Titos përçarjen e kampit socialist,
ta sigurojë këtë se do të vazhdojnë të jenë kundër Kinës
dhe Shqipërisë. Gromikoja shkon në Beograd të komplotojë me Titon kundër Shqipërisë sipas direktivave të
Hrushovit dhe në përputhje të plotë me dëshirat, me qëllimet dhe me metodat e grupit titist. Çështjet që vijojnë duhet të jenë qëllimet e fshehta të vajtjes së tij në
Beograd. Të tjerat janë tym.
1) Hrushovi është plotësisht dakord me vijën e Titos. Ata kanë të dy një vijë. Hrushovi po ndjek vijën
e njohur të Titos në çdo fushë, si brer
htë.
Titoja bëri që vija e tij kundër Stalinit, kundër Shqipë126

risë, për përçarjen e kampit socialist, për përçarjen e partive komuniste e punëtore të botës, për zbutjen e luftës
kundër imperializmit dhe për zhvillimin e revizionizmit, të adoptohet dhe të zbatohet me përpikëri nga grupi i Hrushovit dhe pasuesit e tij. Këta veprojnë në «unitet» për të gjitha çështjet. Lufta kundërtitizmit p_ër .ta
është «histori e vjetruar». Tym! 2shtë demagogji ajo
që thotë Hrushovi se me Titon puqemi vetëm në disa
çështje të politikës së jashtme, kurse në fakt, e gjithë
politika hrushoviane puqet me atë të Titos. Është demagogji ajo që thotë Hrushovi se gjoja përpiqet ta ndalojë
Jugosllavinë të hidhet në kampin imperialist, pse Jugosllavia është hedhur me kohë në këtë kamp. Përkundrazi, tash Titoja punon që edhe bandën e Hrushovit ta
futë më thellë në llumin e tij në shërbim të imperializmit. Rruga gjoja asnjanëse e Titos është aprovuar plotësisht n ar
H'—
ushovi, i cili e en atë të dre't - Për
këtë është e nevojsiune dhe e domosdoshme kjo rrugë,
ashtu siç është e nevo'shme edh- •ër im • erialista amerikanë, pse është katalizatori i vijave të tyre. është varianti më frytdhënës i iraperializmit amerikan varianti
ideologjik i«shokut» imperialist për të penguar zhvillimin dhe ngritjen e komunizmit në vendet e paçliruata
dhe shkallmuesi i lëvizjes komuniste dhe i kampit so«,
cialist.
Të mbrosh këtë vijë dhe udhëheqësit e kësaj vije,
do të thotë t'i shërbesh me vetëdije imperializmit., Pra,
Gromikoja shkon në Beograd t'ia forcojë bindjen Titos
në këtë vijë edhe nga ana e Hrushovit dhe Titoja të sigurojë nga ana e vet Kenedin, Nehrunë e të tjerë se gru-
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pi revizionist sovjetik kërkon paqe me çdo kusht, se ai
heq dorë përfundimisht (fjalët janë propagandë) nga
mbështetja e luftës nacionalçlirimtare të popujve (Algjeri, Kongo, Vietnam i Jugut etj.), se këtë luftë nuk e
ka përkrahur dhe nuk do ta përkrahë kurrë.
Titoja i kupton këto fare mirë, prandaj po e lutin
që të bisedojë e të bindë për këtë edhe amerikanët
dhe «të paangazhuarit», partnerët e tij dhe miqtë e Hrushovit. Roli i Titos si «asnjanës» është i pranueshëm dhe
i nevojshëm edhe për borgjezinë kapitaliste «neutrale»,
pse kjo e ka Titon si kalin e Trojës për të përçarëtitë komuyllste e punëtore në vendet kapitalist
e. Titoja
shërben si njëfarë maske për këtë përpara popujve,
për të mbuluar f jtyrën e yërtetë të egër prej
shfrytëzues dhe shtypës të kësaj borgjezie, varësinë e
saj nga imperializmi amerikan. Titoja, pra, është një urë
për të gjithë. Ky luan në të gjitha tablotë.
Si imperialistët amerikanë dhe «të paangazhuarit» e
kanë Titon njeri të vetin, ideologjikisht dhe materialisht. Ata e kanë atë informator, e kanë tampon moderues dhe frenues për vetë Hrushovin dhe këtij, duke
i njohur dhëmbët e dhëmballët, i njohin çdo plan e çdo
sekret dhe i imponojnë planet e tyre. Të dyja palët kanë
interes me «të paangazhuarit» dhe përpiqen t'ua ngrenë
vlerën, t'i bëjnë forcë të tretë, forcë bashkëluftuese
kundër komunizmit dhe lirisë së popujve.
2) Politika e jashtme pacifiste e Hrushovit po pëson
disfatë. Imperialistët amerikanë s'po i bëjnë gjëkundi lëshime, përkundrazi, i kërkojnë ca më shumë. Amerikanët fitojnë kohë dhe forcojnë përgatitjen ushtarake,

kurse tartarec-Tartarini bën llogje, ngre toste e ndërton
plane donkishoteske. Mirëpo llogjet kanë një kufi dhe
tartareci ka ardhur në një pikë të vdekur, amerikanët
kanë iniciativën. Hrushovi duhet të gjejë një rrugëdalje, prandaj vete Gromikoja tek Titoja: të bisedojë me
të për të ujdisur kompromiset që Hrushovi duhet të bëjë me imperialistët amerikanë. Titoja, që ështëpë dijeni
të dëshirave dhe të qëllimeve të amerikanëve dhe të
Hrushovit, do të luajë rolin e arbitrit me njërën dorë
nderur nga dollari, me tjetrën nga rubla. Amerikanët
ahe «të iShangaua r i t» do të njihen së shpejti në mënyrë konfidenciale me koncesionet e reja që do t'u bëjë
Hrushovi. Siç shihet, politika e kulisave dominon çdo
gjë. Na rrofik Gjeneva e _OKB-ia!
Konferencat e paqes s'kanë asnjë vlerë, ato bëhen
për galerinë._Lufta kundër socializmit të vërtetë do të
jetë peshqeshi më i majmë që grupi i Hrushovit do t'u
japë imperialistëve amerikanë, Titos dhe miqve të tij
«asnjanës». Për Shqipërinë Hrushovi do të jetë plotësisht dakord me Titon që të na likuidojnë dhe të vendosin në Shqipëri agjentët e tyre të përbashkët. Sigurisht, ata do të bien dakord edhe për metodat, mënyrat dhe kohën për të vepruar dhe për të mos u komprometuar në opinionin botëror. Por, me nder...! Partia
dhe populli ynë janë vigjilentë dhe, kujtdo që do të na
prekë, do t'ia shtypim kokën! Komplotet e tyre do të
dështojnë.

-

Revizionistët dështuan në planin e tyre «për të
mbytur» Shqipërinë. Ata s'roundën t'i tërhiqnin në rru-
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gën e tyre disa parti komuniste e punëtore që parA
drejtësinë dhe forcën e vijës sonë marksiste-leniniste
dhe kalbësirën e revizionistëve. Revizionistët hasën në
rezistencë edhe në partitë e tyre dhe po luftojnë me
vështirësi. Tash po ndërmarrin një taktikë të re, atë të
«zbutjes», të «unitetit». Të jemi vigjilentë! T'u zbulojmë
objektivat! Të qëndrojm.ë të fortë si kurdoherë!

E SHTUNE
21 PRILL 1962

Fushata e zgjedhjeve për deputetët në Kuvendin
Popullor po zhviliohet me sukses në të gjithë vendin.
Kudo, në qytete e fshatra, bëhen mbledhje, diskutohen
kandidaturat. Populli me entuziazëm dhe me një pjekuri
të madhe politike përkrah pa asnjë rezervë kandidatët
e Frontit Demokratik.

Ka afro një javë që koha po mban mirë, pas shirave
të shumta që ranë kudo. Ka filluar fushata e mbjelljeve
pranverore, traktorët kanë dalë në fushë.
Duhet të fitojmë kohën e humbur. Sa më parë të
mbjellim panxharin, pambukun, pastaj duhanin dhe misrin.

Me rastin e ditëlindjes së Leninit të madh, në të
gjithë vendin po zhvillohen konferenca, ku flitet për jetën, veprën dhe luftën e tij gjigante, për mësimet e tij
të pavdekshme që udhëheqin dhe do të udhëheqin Partinë e Punës të Shqipërisë. Me këtë rast, si dhe kurdoherë, propagandohet për çelikosjen e unitetit të Partisë me popullin, për demaskimin e irnperializmit dhe
të revizionizmit.
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E DIEL
22 PRILL 1962*

Po përhapet fushata c nisur nga hrushovianët për të
pushuar «polemikën në shtyp e në radio». Duhet kuptuar mirë se kush e hapi i pari botërisht polemikën. Këtë
e hapi grupi i Hrushovit. U dukën dy vija, dy_ondrime
në çështjet teorike dhe ndërkombëtare: një vijë oportuniste revizioniste, që devijonte nga marksizëngeninizrni, që shkelte Deklaratën e Moskës, që përkrahte titizmin dhe kërkonte të shuante luftën kundër që u
hapte rrugën koncesioneve Tidaj imperializmit, që zbuste
luftën kundër tij, që e përkëdhelte atë etj. Kjo ishte vija
e hrushovianëve. Vija tjetër ishte vija jonë, që u qëndronte bcsnike marksizëm-leninizmit dhe deklaratave të
mbledhjeve të Moskës.
Koha, sido që e shkurtër, vërtetoi drejtësinë e vijës
sonë. Revizionistët dështuan në çdo përpjekje, ata u demaskuan keqas, s'patën asnjë sukses, u tronditën. Ata
kërkojnë rrugëdalje nga vështirësitë, kërkojnë kohë për
të marrë frymë, për të përgatitur armë dhe për të rifilluar ofensivën po në të njëjtat terrene, po me të njëjtat
argumente. Atyre u duhet kohë për të ardhur në ujdi
me imperialistët. Për këtë ata kërkojnë unitet. Por për
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çfarë uniteti bëjnë fjalë? Për atë unitet që ekzistonte më
parë dhe që pikërisht vetë ata e shkallmuan, apo për
një unitet modus vive'ruli? Ata janë për këtë të fundit.
Revizionistët sovjetikë, si dhe revi•ionistët jugosliavë e të tjere, nuk ndryshojnë rrugë. Ata, me orvatjet e
Wre, nënpr—eiekstin e «unitetit», kanë për qëllim të mashtrojnë. Sipas tyre, unitet do të thotë: Nënshtrojuni pikëPamjeve tona -të vetmet leniniste»! Lajkat në këtë
drejtim bëhen me qëllim komprometimi, për të të nënshtruar, pastaj për të të sulmuar më ashpër se ç'bënë
e ç'po bëjnë.
Të pushosh luftën ideologjike dhe politike, për Hrushovin do të thotë: Më lini të qetë të veproj në rrugën
time që kam filluar dhe që nuk e ndryshoj.
Për Partinë e Punës të Shqipërisë kjo manovër është
e qartë. Duket sikur është e qartë edhe për Partinë Komuniste të Kinës, por nuk është e qartë sa duhet dhe si
duhet për Partinë e Punonjësvc të Vietnamit, për Partinë e Punës së Koresë, për Partinë Komuniste të Indonezisë, për Partinë Komuniste të Zelandës së Re etj.
Te këto parti mbizotëron dëshira sentimentale e «unitetit për unitet». Partia Komuniste e Kinës zyrtarisht
duket se pajtohet me këtë tezë për •unitet». Edhe ne,
xarimisht,jemi për unitetin, por kurdoherë për unitet
u.:_rrugë marksiste. Partia Komuniste e Kinës duket sikur ka shumë shpresa te suksesi i kësaj teze. Kurse ne
s'kemi aspak shpresa pa parë konkretisht që hrushovianët të njohin botërisht gabimet. Këtë ata nuk e bëjnë
dhe s'do ta bëjnë. Ne do të heshtim përkohësisht. Ky
është një fitim për Hrushovin, por këtë iMikë me vetë-
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dije ne do ta zbatojmë përkohësisht, si të thuash, për
«hatër» të shokëve kinezë e të të tjerëve, që shpejt do
të binden më mirë se edhe ky plan i Hrushovit ishte një
gënjeshtër. Kjo taktikë s'do të zgjatë shumë, kjo manovër hrushoviane do të demaskohet prej atij vetë dhe ne
do të ndihmojmë në dcmaskimin e saj.
E MARTE
24 PRILL 1962

Koha po mban shumë mirë për bujqësinë. Kudo po
punohet me vrull për të përfunduar mbjelljet e pranverës. Mbjellja e panxharit ecën më shpejt, për një javë
ajo duhet të përfundojë. Mbjelljen e pambukut sapo e
fillojmë, po ashtu edhe të duhanit. Në farishtet e duhanit akoma nuk është shfaqur vrugu, megjithatë fshatarët po i rrinë punës mbi kokë, për ta asgjësuar këtë
sëmundje, në qoftë se shfaqet.

Tregu është plot me mallra ushqimore, mish, zarzavate e fruta (portokalle, mollë, fiq, arra, bajame etj.);
populli është shumë i kënaqur. Prodhimi i vajit sivjet
është i mirë, nevojat për konsum plotësohen e tejkalohen.
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E

mrimuR•

së, prandaj në informacion shk•ova se pronari mund ta
shesë shtëpinë, por shoku Spiro Moisiu nuk duhet të dalë
nga ajo derisa të rrojë, ose t'i gjendet një shtëpi tjetër
e mirë dhe e veçuar që ta pëlqejë ky vetë. Këtë le ta dijë edhe personi që e blen. Ky le të marrë qiranë si zakonisht dhe në rast se nuk ka shtëpi, t'i jepen disa
dhoma.

25 PRILL 1962

Xhezar Senishti, 85-vjeçar, nga Senishti i Gorës,
ku jeton vetëm me të shoqen, në një letër të shkurtër
më njofton se është sëmurë nga sytë dhe më lutet ta
ndihmoj për t'ia ngritur ca pensionin (merr 2 300 lekë)
dhe mundësisht për ta lejuar të shkojë pranë djemve,
në Tiranë ose në Korçë, ku mund të ndiqet rrië mirë nga
mjekët.
E njoh Xhezarin. Jam dakord ta ndihmojmë në
kërkesat që bën. Për këtë qëllim, urdhërova që letra
e tij bashkë me një shënimin tim, t'i kalojë Kryeministrisë, për të marrë masa që t'ia ngremë ca pensionin këtij plaku patriot dhe ta lejojmë të vejë në Korçë.

Lexova informacionin e Drejtorisë së Organeve Administrative lidhur me çështjen e shtëpisë ku banon gjeneral Spiro Moisiu. Pronari kërkon ta shesë këtë shtëpi,
dhe, në këtë rast, Spiroja duhet ta lirojë atë e të vendoset gjetiu.
Mendoj se këtij shoku të vjetër e të mirë të Luftës
nuk duhet t'i shkaktohen telashe për çështjen e shtëpi-
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Akrobati i panaireve, Nikita Hrushovi, siç e ka zakon, i dha një intervistë të gjatë lumë drejtorit të revistës amerikane «Lluk», i cili deklaroi se ishte shumë i
kënaqur nga miku i tij, Hrushovi. Nga intervista del qartë shqetësimi i madh i këtij klouni për situatat e krijuara prej vetë atij dhe për disfatat që po pëson. Si çdo
herë tjetër, Nikita, kur e shikon pisk, bën rikapitullime
të disa çështjeve parimore, pikërisht në ato ku vija e tij
pëson disfata, dhe në mënyrë demagogjike deklaron se
është «pro luftërave të drejta», se këto «luftëra do të
ngjasin», se ai «do t'i përkrahë» etj., etj. profka që as
vetë s'i beson, por që është i detyruar t'i thotë.
Gjithë fajin e dështimeve të tij në bujqësi ai ia hodhi Stalinit, të cilin e quan krejt injorant për çështjen e
bujqësisë, ia hedh prapambetjes së fshatarësisë e të kuadrove dhe konkludon me veten e vet si «shpëtimtar i
situatës», dhe çirret duke thënë se «shpejt çdo gjë do
të ndryshojë në Bashkimin Sovjetik». Hrushovi mburr
paturpësisht bujqësinë dhe teknikën amerikane dhe
shfaq etje të madhe që të vejë në mes të ferme•ëve në
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të shikojë, të mësojë
prej tyre etj. Propagandën e tij shurdhuese për bujqë-
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sinë intensive e vë në surdinë, zë një shteg për t'u shfajësuar nesër për dështimin e politikës së tij bujqësore,
duke thënë se «më vonë, po datën s'e them, ne do t'i
ngushtojmë tokat e mbjella, kur të ngremë rendimentet».
Adio «tokat e reja»! Ai, nga një anë, shan Stalinin, nga
ana tjetër, e mburr, nga një anë, shan Molotovin, Kaganoviçin, Voroshilovin e të tjerë, nga ana tjetër, i mburr.
Akrobacitë e njohura të tij, që lidhen me opinionin brenda dhe jashtë Bashkimit Sovjetik, me këto çështje që
ziejnë, nuk shkojnë siç ia do qejfi atij.
Akrobati Hrushov s'mungoi të na sulmonte edhe ne
para amerikanit, i cili u kënaq. Ai tha se ka njerëz që e
dinë teorinë, por që në praktikë e zbatojnë shtrembër.
Tha sc me ne ka mosmarrëveshje, se hahemi, por ai «kurrë s'përzihet në punët e brendshme të Shqipërisë».
Ç'gënjeshtër e turpshme! Po, ai është njeri pa cipë. Fakt
është se ndodhet në vështirësi të madhe me ne, as miqtë e tij nuk mund t'ia pranojnë veprimet që bën kundër
nesh. Tash hrushovianët duan ta vazhdojnë luftën me
metoda të reja, me taktika të reja kundër nesh, por qëndrimi ynë i vendosur u pret rrugën, prandaj përpëliten si ta kapërcejnë. Zor e kanë dhe zor do ta kenë!
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F. PRE'NITE
27 PRILL 1962*

Sesioni i Sovjetit Suprem të Bashkimit Sovjetik, që
u hap në fillim të javës me fjalën e Gromikos, i vuri një
surdinë akoma më të madhe luftës kundër imperializmit
amerikan për arsye se gjoja janë në tratativa me të. E
çfarë tratativash, kompromisi?! Megjithatë asgjë nuk
lëshojnë amerikanët. Dje ata filluan provat e armëve
atomike. Demagogjia e madhe që bëjnë për ndalimin
e provave të armëve atomike u mbyt me zhurmën e
shpërthimeve amerikane në ishujt Kristmas. Armatimi
i amerikanëve vazhdon, por edhe lutjet hrushoviane për
çarmatim vazhdojnë. Në Evropë, në mënyrë të fshehtë
dhe duke shkelur Traktatin e Varshavës dhe bisedimet
e përbashkëta për Gjermaninë e Berlinin, klika hrushoviane ka lëshuar ndaj imperialistëve në Berlin, ka pranuar ndërkombëtarizimin e kontrollit të hyrjeve në
linin Perëndimor, kurse amerikanët, anglezët dhe francezët s'pranojnë të heqin trupat që andej. Llafe dhe
kurdoherë llafe. Zgjidhja e çështjes gjermane, e Berlinit, e traktatit të paqes janë lënë për në kalendat greke.
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E SHTUNE
28 PRILL 1962

«Filozofskaja Misell» nr. 1, revistë teorike bullgare,
boton një artikull mbi «kultin e personit», në të cilin
sulmohet poshtërsisht «kulti» i Stalinit dhe i Çervenkovit dhe ngrihet lart kulti i Hrushovit dhe i Zhivkos. Ja
ç'thuhet në mes të tjerash në artikull: ne, kemi të
gjitha bazat të veprojmë për forcimin e mëtejshëm të
autoritetit të sekretarit të parë, shokut T. Zhivkov, duke
theksuar meritat e tij të mëdha dhe kontributin për
triumfin e vijës së plenumit të prillit, që ishte vazhdimi
i vijës së Kongresit të 20-të në vendin tonë. A mos është
e paktë kjo që shoku Zhivkov, me një largpamje komuniste, personalisht kontribuoi shumë për rivendosjen
e frymës dimitroviane-leniniste në parti, frymë e cila
gati sa nuk ishte mbytur dhe likuiduar gjatë periudhës së
fundit të kultit të Çervenkovit? Pra, është e kuptueshme pse armiqtë tanë tani drejtojnë tehun e luftës së tyre
jo kundër Çervenkovit, por kundër Zhivkovit. Ata dinë
çfarë bëjnë. Bëjnë llogari se për ta tash është i tmerrshëm sekretari i parë i Komitetit Qendror, prandaj propaganda armiqësore bën përpjekje të diskreditojë shokun Zhivkov ose të paktën të godasë autoritetin e presti140

gjin e tij. Do të ishte të paktën qorollisje politike të mos
flitej për këtë...».
Në artikull thuhet se për udhëheqësit duhen shkruar broshura e artikuj, të bëhen filma etj. Ja deri në këtë
shkallë ka arritur mizerja e tyre! Artikulli mbron edhe
autoritetin e Ibarrurit, të Torezit, të Toliatit, të Gomulkës, të Kadarit, ndërsa kundër nesh s'flet asgjë. Çdo gjë
ka qenë dhe bëhet e qartë për ne. Bullgarët e kanë kuptuar kë kanë në krye dhe janë hapur gojët aq shumë
kundër këtij zagari hrushovian, saqë janë të shtrënguar
të bëjnë këto marrëzira në revistat e tyre «filozofike».
Ama për filozofi «të hollë» që po bëjnë! Tash është e
qartë pse bëhen në Sofje të ashtuquajturat konferenca ideologjike, është e qartë pse vete e merr pjesë në
to zyrtarisht një tjetër zagar hrushovian, Iliçovi. Ky
vajti «të forcojë» pozitat e Zhivkos, që janë përtokë.
Por artikulli lë të kuptohet një gjë, që flamuri hrushovian mbahet lart nga besnikët e tij të sprovuar: Ibarruri, Torezi, Toliati, Gomulka, Kadari e Zhivkovi. Të
tjerët, që s'përmenden, si: Novotni, Dezhi, Ulbrihti duhet
të jenë r-evizionistë të vagët. Revizionistët po demaskojnë veten. Ne duhet t'i luftojmë pa asnjë mëshirë të
gjithë këta tradhtarë të marksizin-leninizmit! T'i demaskojmë ata deri në fund, deri në shpartallimin e plotë të tyre.
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E DIEL
29 PRILL 1962

Vizituam ekspozitën e pijeve alkoolike. V ura re se
janë bërë përmirësime si në asortimente dhe në paraqitje. Por sidomos për verërat shumica e të cilave destinohen për eksport, rëndësi ka cilësia dhe lufta për të e
për ambalazhim të mirë.

Pastaj vizituam ndërtesën e re ku tregtojnë kooperativistët. Shumë mirë: blerës plot dhe sende ushqimore me bollëk, që nga frutat deri te zarzavatet e
njoma.

Po sot pamë punimet e Pallatit të Kulturës. Ato
shkojnë mirë. Do të bëhet një pallat i bukur. Në kompleksin e madh dhe të vështirë rëndësi të madhe marrin
tani punimet e brendshme, si për sigurimin e materialeve të importit, ashtu edhe për zgjedhjen dhe përgatitjen e tyre me shije.

I/RNV:

30 PRILL 1962

Luixhi Longoja, foli në mbledhjen e fundit të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste Italiane. Atje ai
ka zënë lehtë në gojë edhe «prishjen me Partinë e Punës të Shqipërisë, shkaktuar nga vështirësitë që ekzistojnë në mes partive komuniste e punëtore» etj. Të gjitha
tezat e tij janë brenda kuadrit të vijës revizioniste të
Partisë Komuniste Italiane. Ai, me fjalë më të maskuara, shpreh po atë vijë të policentrizmit, flet për një unitet pa përmbajtje, rekomandon «vijën italiane» për socializem, e quan «demokracinë italiane» më të përparuar se atë të vendeve të tjera kapitaliste dhe, duke
iu përmbajtur gjoja parimeve bazë të marksizem-leninizmit, të cilat në fakt i ka përbuzur dhe i ka deformuar
me kohë, predikon «pavarësinë» e partive.
Por duket se «kriza e unitetit», që gjoja i preokupon revizionistët, nga njëra anë, është një blof dhe,
nga ana tjetër, tregon se revizionistët kanë fërkime me
njëri-tjetrin mbi taktikën e luftës kundër nesh dhe marksizëm-lenlnizmit në përgjithësi.. Presione po i bëhen në

njëfarë mënyre Nikita Hrushovit, i cili, nga ana e vet,
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do të imponojë me çdo kusht taktikën dhe pikëpamjet
e tij dhe, nën maskën e formulave, rixjerr veshët e ariut
rus, shovinizmi i shtetit të madh dhe i partisë së madhe.
Pikërisht këtë Partia Komuniste Italiane përpiqet ta
shkarkojë nga kurrizi i saj oportunist me pikëpamje revizioniste. Një gjë e tillë bëhet dhe prej të tjerëve ndaj
hrushovianëve.
Me sa jemi informuar ne dhe sa mund të jenë ekzakte këto informata, s'janë të rastit qëndrimet ngurruese të Komitetit Qendror të Partisë Punëtore Rumune e të Dezhit, që kritikohen haptazi nga «Borba», nën
akuzën se «destalinizimi» në Rumani gjoja ka rënë në
gjumë dhe e ka mbuluar pluhuri. Po kështu është fjala
edhe për informatën se këto kohët e fundit Hrushovi ka
qenë në Rumani pse ekzistonin mosmarrëveshje të mëdha në Partinë Punëtore Rumune. Që të ketë vajtur
Hrushovi në Rumani, mosmarrëveshjet patjetër duhet të
kenë qenë me të. Në fakt, Dezhit në parlament iu bë
«një pritje pompoze», si diçka që e «Imponon» momenti
dhe ai, në fjalimin që mbajti, shtroi vijën e tij revizioniste, por s'e përmendi as edhe një herë emrin e Hrushovit.
Për sa i përket Çekosllovakisë ne s'kemi asnjë dyshim se Baraku ka qenë njeriu i Hrushovit, prandaj
Novotni s'mund të jetë ai Novotni «i nxehtë» i pari.
Edhe ky ka fërkime me Hrushovin, ashtu siç ka fërkime
dhe kontradikta të thella, por akoma të mbuluara, në
mes Ulbrihtit-Gomulkës-Hrushovit e të tjerëve.
Ç'do të dalin nga këto? Revizionistët përpiqen të
fitojnë kohë, të ngjitin të çarat e «vaporit» të tyre, të
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gënjejnë me fjalën «uniteti, uniteti». Qëllimi i tyre është
që ne të mos i kritikojmë dhe ata ta vazhdojnë tradhtinë. Por ne ata s'do t'i lëmë rehat.
Është shumë interesant të dimë çfarë përfitimesh
taktike dhe strategjike mendojnë të kenë shokët kinezë
nga kjo manovër false e deklanshuar nga sovjetikët. Ne
ua thamë pikëpamjen me letrën që u dorëzuam dje.

1,15
10 — 70

E MARTE
1 MAJ 1962

Ditë feste dhe gëzimi. Manifestimi i popullit të
Tiranës ishte entuziast, ai shprehte kompaktësi e unitet
të çeliktë të popullit me Partinë. Manifestimi ishte më
i bukur se çdo vit. Koha ishte me diell, sido që në Dajt
kishte rënë borë. Njerëzit, gra e burra, të mëdhenj e të
vegjël, ishin veshur për ditë feste.

Sot kishim mbledhjen e Byrosë Politike, ku u morën në studim këto çështje:
1) Rezultatet e deritanishme të veprës së madhe të
bonifikimeve. Gati 6 miliardë lekë janë investuar dhe
si rrjedhim janë tharë e përmirësuar dhjetëra mijë hektarë tokë; gjithashtu, dhjetëra mijë hektarë tokë janë
vënë nën ujë. Në këtë drejtim është bërë dhe po bëhet
një punë kolosale nga Partia, nga njerëzit tanë të mrekullueshëm.
Në disa nga projektet e veprave të bonifikimit ka
pasur të meta, ka gjithashtu mosrealizime në afatet e
caktuara dhe lënie pas dore të shumë veprave arti të dorës së dytë e të tretë, por që prishin punë. Disa bonifikime si ai i Tërbufit dhe i Myzeqesë duhet të rishikohen
për të kryer edhe disa punime të rëndësishme që nuk
ishin parashikuar aspak në projektet ose nuk qenë parashikuar mirë.
Çështja e shfrytëzimit dhe e mirëmbajtjes së veprave të bonifikimit është një problem i madh, por që
çalon shumë. Lidhur me këtë çështje diskutuam gjerë,
udhëzuam dhe morëm masa. Edhe unë diskutoval për
1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 23, f. 259.
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këtë problcm të madh që duhet ndjekur këmba-këmbës.
2) Problemi i farnave. Edhe ky është një nga çështjet kapitale për bujqës:në. Unë nuk isha i kënaqur
nga raporti që iu paraqit Byrosë për këtë problem, se ai
ishte më tepër një informacion me karakter organizativ
dhe me shumë të dhëna nga praktika dhe jo me konkluzione, gjë që pasqyron punën jo të mirë të Ministrisë së
Bujqësisë. Studimi i farnave, rajonizimi etj., nuk janë
marrë në dorë si duhet nga Ministria e I3ujqësisë dhe
në këtë drejtim ka të meta shumë serioze. Kur diskutova, e kritikova fort dikasterin për këtë çështjet. Duhet
ta kontrollojmë me rreptësi dhe ta disiplinojmë problemin e farnave, në radhë të parë për drithërat.
3) U bisedua dhe u vendos riorganizimi i disa drejtorive të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Kësaj
ministrie iu hoq nga vartësia Arkivi i Shtetit, që u lidh
me Kryeministrinë.
U vendos ndërtimi i bunkerëve dhe i hekurudhës
së Laçit.
5) Raportoi ministri i Tregtisë për përfundimin e
marrëveshjeve tregtare me shtete të ndryshme për vitin
1962.
Rezultatet janë shumë të kënaqshme. Fronti i bllokadës tregtare revizioniste u ça dhe mund të themi se
sovjetikët u izoluan. Vetëm këta s'duan të bëjnë tregti
me ne. Vendin kryesor dërrmues të tregtisë sonë e zë
tregtia me vendet e demokracisë popullore.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 23, f. 2G1.
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E PREMTE
4 MAJ 1962

Sekretariati i Komitetit Qendror, në mbledhjen e
tij të sotme, mori në studim një numër problemesh:
1) Si u zhvilluan konferencat e Partisë në rrethe. Situata u paraqit shumë e mirë, uniteti i Partisë i çeliktë,
kuptim dhe zbatim i drejtë i vijës së Partisë. Mobilizimi i madh i masës së komunistëve për realizimin e dctyrave, kritika dhe autokritika ishin të gjalla dhe konstruktive. Natyrisht, ka edhe të meta të zakonshme të
punës.
2) Gjendja e Partisë. Çdo gjë, përbërja, pranimet, jeta e brendshme e Partisë shkon normalisht. U vendos
të bëhen disa korrigjime në shtrirjen e Partisë dhe në
përcaktimin më të drejtë të disa nomenklaturave dhe
cilësimeve në bazë të zhvillimeve të arritura. Anomalitë
që nxjerr koha dhe puna të studiohen nga shokët e drejtorisë së organeve të Partisë pranë Komitetit Qendror
dhe të ndreqen, duke bashkëpunuar për këtë qëllim me
kcmitetet e Partisë të rrethevel.
3) Problemi i zhvillimit të blegtorisë. Diskutimet u
1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 23, f. 273.
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përqendruan fort, në radhë të parë, në sigurimin e bazës ushqimore për bagëtinë.

4) Problemet e frutikulturës dhe të olivikulturës,
për të cilat u vendos të merren një sërë masash.
5) Problemet e shtypit u vendos të rishqyrtohen.
Të jepen orientime më të mira, pastaj të merren disa
vendime konkrete, si për gazetën «Bashkimi», edhe për
faqen shkencore të gazetës «Zëri i rinisë».

Fola1 , gjithashtu, për vazhdimin e shkollës me korrespondencë nga arsimtarët e rinj si dhe për gjendjen
dhe punën mësimore në Shkollën e Bashkuar dhe në
shkollën «Skënderbej» 2.
Sot pasdite prita delegacionin kinez të kryesuar
nga zëvendësministri i Komunikacioneve të RP të Kinës.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 23, f. 270.
2. Po aty, L 278,
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E STITUNË
5 MAJ 1962

Eshtë dita e dëshmorëve. Dita e heronjve të lavdishëm që ranë në fushat e betejës për lirinë e popullit,
të frymëzuar nga fjala e zjarrtë dhe nga vija e drejtë e
Partisë, u përkujtua në të katër anët e Shqipërisë.
Nga dritarja e zyrës shoh djem dhe vajza, nxënës
shkolle, që bashkë me mësuesit e tyre, me tufa lulesh
të freskëta në duar dhe duke kënduar e «cicëruar» si
zogjtë në pranverën e bukur, shkojnë në varrezat e dëshmorëve për të nderuar kujtimin e tyre.
Në këto çaste më kalojnë ndër mend kohët e vështira të Luftës heroike Nacionalçlirimtare; kam përpara syve shokët e mi të dashur, ata luanë sypatrembur
e zemërbarot, që ranë heroikisht; më kujtohen betejat,
punëtorët e fshatarët trima që mbushnin çdo ditë radhët
e çetave partizane.
Sakrifica dhe heroizmi i tyre, gjaku i tyre i shenjtë, krijoi Shqipërinë e re, Shqipërinë e bukur, Shqipërinë socialiste. Ata dhanë jetën dhe fituan përjetësinë,
prandaj populli ine mirënjohje të thellë e nderim të
madh përulet para veprës së tyre heroike, përulet para
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varreve të këtyre bijave e bijve të lavdishëm, që do të
mbeten pishtarë e fenerë në shekuj.

Ishim për darkë te shoku Adil Çarçani për 40-vjetorin e lindjes. Me këtë rast ai u dekorua nga Presidiumi
i Kuvendit Popullor.

E DIEL
G MAJ 1962

Nga Çekosllovakia na lajmërojnë se studentët çekosllovakë kanë demonstruar kundër politikës së qeverisë. Janë bërë arrestime dhe disa kolegje po ruhen nga
policia. Këto janë rezultatet e politikës kundërrevolucionare dhe e vështirësive ekonomike nëpër të cilat po kalojnë revizionistët kudo. Ata kritikojnë vijën tonë, por
na marrshin të keqen, dyqanet tona janë plot me mallra, me mish, me ushqime, me zarzavate.
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E FIRNE
7 MAJ 1962

Sot u takova dhe bisedova me ambasadorin tonë në
Itali, Jordan Pani, i cili erdhi nga Roma dhe më foli për
çka ka ndodhur në mbledhjen e fundit të plenumit të
Komitetit Qendror të Partisë Komuniste Italiane, se një
sërë shokësh të Komitetit Qendror të kësaj partie, që
qëndrojnë në pozita të shëndosha, kanë mbrojtur Partinë tonë, kanë sulmuar vijën e Hrushovit, kanë kërkuar të ndreqen gjërat, të forcohet uniteti etj. Kjo gjendje është shumë interesante. Shokët tanë në Romë
duhet ta zgjerojnë rrethin dhe të bisedojnë më shtruar
me shokët italianë, pse shumë herë ata harrojnë se bisedojnë me shokë të një partie tjetër, që kanë opinionet
e tyre, nuancat e tyre dhe disiplinën e partisë së tyre.
Do të bisedoj përsëri me të, pasi të jetë njohur me një
sërë materialesh tona ideopolitike të kohëve të fundit.

Në fund të paradës së 1 Majit u mblodh populli përpara tribunës së Novotnit, i cili, jashtë çdo rregulli, nga
frika, filloi të thoshte se kemi vështirësi ekonomike,
s'kemi mish e vezë, por populli duhet ta kuptojë, të
vërë dorën në zemër, rinia të vejë të punojë në fshat
etj., etj. Populli dhe diplomatët që dëgjonin, qeshnin dhe
talleshin me këto fjalë.

Sot, në diskutimin tim në mbledhjen e Presidiumit
të Kuvendit Popullor, fola për interesimin që duhet të
kenë kryesitë e kooperativave bujqësore, komitetet ekzekutive të këshillave popullorë dhe komitetet e Partisë në rrethe për dekorimin e punonjësve të bujqësisë.
Theksova, gjithashtu, domosdoshmërinë e një studimi
ku të shihet qartë raporti i dekorimeve në radhët e
fshatarësisë para dhe pas kolektivizimit. Studimi të synojë këto drejtime: blegtorinë, frutikulturën, prodhimin e drithërave etj. Dhashë porosi të shikohet, gjithashtu, raporti i dekorimeve midis klasës punëtore dhe
fshatarësisë.

Në Çekosllovaki demonstrata e studentëve ka qenë
mjaft serioze. Si duket, autoritetet çeke kishin rënë në
erë të saj, pse kishin vendosur tanke në disa qoshe rrugësh.
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E MARTE
8 MAJ 1962

Njoftohemi se në manifestimin e 1 Majit në Varshavë, populli i lagjes ku ndodhet ambasada jonë, kishtedalë duke mbajtur në duar 25 flamurë të mëdhenj të
Shqipërisë me tufa me lule në majë të shkopit të flamurit. Kjo ishte një shprehje e hapët demonstrative e
miqësisë me ne. Duket që shokët e mirë polakë punojnë.
Drejtori i policisë së lagjes vajti në ambasadë dhe u
kërkoi shokëve tanë një flamue të madh shqiptar, pse
do të bënin një ekspozitë dhe u tha atyre se «në Poloni
Shqipëria ka

E MERKURE
9 MAJ 1962

Sot të gjitha organizatave-bazë të Partisë u dërguam një letërl me anën e së cilës vëmë në dijeni anëtarët
e Partisë për gjendjen e marrëdhënieve tona me PK të
BS pas sulmit të hapët antishqiptar që bëri N. Hrushovi
në Kongresin e 22-të 2 dhe për gjendjen që është krijuar
këto kohët e fundit në lëvizjen komuniste e punëtore
ndërkombëtare.

Sot i bëra një vizitë në shtëpi, anëtarit të Presidiumit të Kuvendit Popullor, shokut Ethem Barhani, me
rastin e 55-vjetorit të lindjes.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 23, f. 282.
2. Kongresi i 22-të i PK të BS zhvilloi punimet nga 17-31
tetor 1961.
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E ENJTE
10 MAJ 1962

Prita në audiencë ambasadorin e Ganës. Ai foli shumë mirë për vendin tonë. Edhe unë po ashtu i fola për
vendin e tij dhe për miqësinë tonë për popullin ganez. E
falënderova për miqësinë që ushqen për Partinë tonë.
Këshillova shokun Behar ta mbajnë afër, ta ndihmojnë
që të mos e djallëzojnë ambasadorët e tjerë. Gana ka
rëndësi në Afrikë dhe ka një popull dinamik e revolucionar, i cili, ndryshe nga popujt e tjerë autoktonë të
Afrikës, ka luftuar heroikisht edhe me armë për shumë
vjet me radhë kundër kolonizatorëve të ndryshëm e
veçanërisht kundër atyre anglezë.

E PREMTE
11 MAJ 1962

Bisedova gjatë me shokët Hysni e Ramiz, që përgatiten për të shkuar në Kinë si delegacion partie.

Informohemi se koreanët po marrin masa ndaj qytetarëve të tyre që kanë jetuar në Bashkimin Sovjetik
dhe tash janë kthyer e punojnë në Kore si agjentë të
trockistëve sovjetikë. Ç'poshtërsira bëhen!

Zyrtarët rumunë në Bukuresht kanë filluar ta
shkrijnë akullin ndaj ambasadës sonë dhe po tregohen
dashamirës.

Lexova një përmbledhje të raportit të Aiditit mbajtur në kongresin e fundit të Partisë Komuniste të Indonezisë. Pjesa që bënte fjalë për mosmarrëveshjet në
kamp nuk më pëlqeu. Ishte një shtruarje tipike oportuniste e problemit. Çdo gjë ishte me dy presa, po të

158

159

duash c merr sikur kemi faj ne, po të duash sikur ka
faj Hrushovi, po të duash merre sikur mban anën e
Kinës. Pastaj toni sikur flet nga «Olimpi», si arbitër i
çështjeve, si të thuash se vetëm ai dhe vija e tij «e
drejtë», janë në gjendje t'i ndreqin punët. Aiditi bën
fjalë për «marksizëm-leninizmin indonezian» dhe bluan
fort mbi këtë «shpikje» të mrekullueshme ala italianc.
Këtë po ia ushqejnë edhe disa të tjerë.

E DIEL
13 MAJ 1962

Sot në oren 2C, me ftesën e Mao Ce Dunit, me vaporin «Vlora», u nis për në Pekin delegacioni i KQ të
Partisë me Hysniun dhe Ramizin. Ata do të udhëtojnë
në det për 20 ditë. Odise e gjatë, por s'kemi rrugë tjetër. Imperialistët dhe revizionistët i kanë larguar distancat tona me Kinën. Por s'ka gjë.
Bisedimet me shokët kinezë do të jenë shumë interesante.
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E IleNE

E N1ARTE

14 MAJ 1962

15 MAJ 196:?,

Sot, ndërsa Hrushovi vajti në Bullgari, Ulbrihti
shkoi në Pragë. Sigurisht, këto vizita janë kombinuar
për t'i forcuar pozitat e tyre të kalbura, për të mbështetur shoqi-shoqin, për të nanurisur njëri-tjetrin, për të
zhdukur keqkuptimet dhe kontradiktat që ekzistojnë në
mes tyre. Ulbrihti vete në Çekosllovaki të lypë, ndoshta
vete të popullarizohet, se i ka dalë boja në popullin oekosllovak, vete, mundet, si zëdhënës i Hrushovit për
ta zbutur Novotnin në lidhje me mutësirat që ka bërë
Baraku, agjenti i tij. Hrushovi, nga ana e vet, shkoi në.
Bullgari që ta mbështetë Zhivkon që po mbytet, ta pompojë, t'i japë ndonjë krodhë dhe ndoshta të bëjë dhe
ndonjë takim me Titon në kufi. Të piqen një herë «bratisllaveni», të organizojnë më mirë lidhjet dhe puthjet
publikisht midis vëllezërve revizionistë. Çdo gjë do të
merret vesh në mos sot, nesër. Sidoqoftë punëra të qelbura do të nxjerrin këta armiq të komunizrnit. Por çfarëdo që të kurdisin, ata do të demaskohen, do të humbasin!

Shokët nga Varshava na informojnë, nga burime të
sigurta, se në fund të muajit prill Gornulka ka qenë
incognito në Moskë dhe ka biseduar me Hrushovin. Gomulka i ka shfaqur pakënaqësinë e tij që SEV-il nuk
është efektiv, se vendimet që merren, nuk zbatohen dhe
njerëzit që përfaqësojnë atje shtetet nuk janë në lartësinë e detyrës që u kërkohet. Prandaj, lidhur me këtë,
Gomulka kërkoi që SEV-i të mblidhet dy herë në vit
me pjesëmarrjen e sekretarëve të parë të korniteteve
qendrore dhe Polonia, Gjermania dhe Çekosllovakia të
lejohen të kenë një organizim të veçantë rajonal, po
kështu edhe Hungaria, Rumania dhe Bullgaria ta kenë
një organizim të tyren. Hrushovi s'ia pranoi këtë të
dytën. Së shpejti do të bëhet mbledhja e SEV-it në nivelin e kryeministrave, në mos të sekretarëve të parë të
partive. Informoherni se dëshirojnë të na thërresin edhe
ne. Qëllimi është i qartë. Ata kërkojnë me ndonjë hap
të tillë t'u shpëtojnë kushteve të drejta që u kemi vënë
1. Rusisht — Sovjet Ekonomkeskoj Vzaimopomoshi: Këshilli i Ndihmës Ekonomike Reciproke (KNER-i).
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ne, në rast se kanë ndër mend t'i ndreqin marrëdhëniet
Revizionistët nuk do të na e hedhin dot.
Fakt është se revizionistët midis tyre kanë mosmarrëveshje të thella, politike dhe ekonomike dhe Gomulka kërkon t'i ketë duart të lira në kamp dhe të veproje
lirisht me perëndimorët. Polonia ka marrë hua 500 mihonë dollarë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe
vazhdon të marrë. Asaj nuk ia blen njeri makineritë
që prodhon. Kështu ngjet dhe me Çekosllovakinë dhe
me shtetet e tjera revizioniste. Atyre po u ngushtohen
tregjet. Kujtuan se ishte lehtë të sulmonin Kinën dhe
Shqipërinë.
Revizionistët s'e durojnë dot diktatin e revizionistit
Hrushov dhe kërkojnë të çajnë muret e kampit, për ta
likuiduar dhe të arrijnë në qëllimet e Titos dhe të amerikanëve. Me nuanca, por të gjithë revizionistët synojnë
në të njëjtin drejtim.

E ENJTE
17 MAJ 1962

Hrushovi, i cili ndodhet për një vizitë zyrtare në
Bullgari, dje foli në Varna. Fjalimi i tij ishte bajat dhe
komprometues. E vetmja gjë interesante është ajo që
ai deklaroi haptazi se me Jugosllavinë, «ku ndërtohet
socializmi», marrëdhëniet jo vetëm janë normalizuar,
por janë të mira. Dhe ne, vazhdoi Hrushovi, do të ndihmojmë me çdo mjet që të forcohet dhe të konsolidohet
socializmi në Jugosllavi. Qartë! Ky është rehabilitim i
plotë 1 Titos, shkelje flagrante e Deklaratës së Moskës,
unifikim i vijës dhe i punës me të, afrim më intensiv
me amerikanët. Ndërkohë Popoviçi, që mori propozime
të fshehta nga Gromikoja, shkon i ftuar në Uashington.

Hrushovi mori sot përgjigjen e merituar, «zjarr për
zjarr», nëpërmjet artikullit të «Zërit të popullit• me titull: «Falimentimi i «socializmit specifik» jugosllav dhe
manovrat e reja të revizionistëve të Beogradit»I, të cilit
i shtova që parmbrëmë disa çështje kryesore ideologjike
dhe politike që ishin lënë jashtë. Kështu që, pa ditur
1. Shih: »Z&I 1 populllt», nr. 117 (4275), 17 maj 1962.
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se çfarë do të thoshte Hrushovi në Varna për Jugosllavinë, këtë e parashikuam dhe ai e mori përgjigjen
e manovra e tij u dernaskua që në vezë. Artikulli ynë u
kap brenda ditës dhe jehona e tij në botë s'mungoi.
Fjalimit të Hrushovit s'po i bëhet ndonjë publicitet, pse s'është gjë, kashtë, fjalim pa kripë i një të falimentuari, megjithëse «bratja» Zhivko s'mungon t'i ngjitë me okë epitete grandioze si: «Njeriu që zgjoi shekullin», «marksisti më i madh i kohëve tona» etj. Duan t'i
vënë paterica shoqi-shoqit, por më kot.
Populli bullgar rri i ftohtë, bile edhe vepron. Sot na
lajmërojnë nga Sofja se është çjerrë portreti i madh
i Nikitës, i vënë në sheshin kryesor, në ballë të hotelit
«Ballka.n». U detyruan ta riparojnë me shkallët e zjarrfikësve në sy të publikut që qeshte.
Ambasadori ynë, megjithëse u ftua, në asnjë manifestim nuk shkoi dhe nuk do të shkojë.
Udhëtimi i Ulbrihtit në Çekosllovaki, po kalon heshtazi, si «varri i jevgut». Atij nuk i është bërë asnjë
jehonë, asgjë interesante nuk del, me përjashtim që,
si ai, si Novotni, në fjalimin e vet tha se «koka e NATO-s» nuk është më imperializmi amerikan, por Gjermania e Bonit. Vija e re: «Të mos prekim Shtetet e
Bashkuara të Amerikës se me to po bisedojmë dhe jemi
duke u afruar, të flasim për Bonin, që Shtetet e Bashkuara të kenë argumente për ta bindur Bonin dhe, duke
bërë lëshime në Evropë, pasi të biem në ujdi, le të bëjnë ç'të duan amerikanët në Azi kundër Kinës, Vietnamit dhe Koresë».
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E SHTUN£
19 MAJ 1962

Fushata e zgjedhjeve në tërë vendin është në kulm.
Të gjithë shokët kandidatë për deputetë po vazhdojnë të
marrin takim me zgjedhësit e tyre. Mobilizimi dhe entuziazmi i Partisë dhe i masave është i madh, uniteti
i çeliktë. Planet ekonomike po realizohen me sukses.
Jam duke përgatitur fjalimin që do të mbaj para
zgjedhësve të zonës elektorale ku është shpallur kandidatura ime.

Pambuku u mboll në kushte të mira. Panxharit po
i bëhen shërbimet e para, ai është i mbarë. Duhani e
misri vazhdojnë të mbillen. Ka pak shenja të sëmundjes
së duhanit, por po luftohet me sukses.

Vapori «Vlora», që po çon delegacionin e Komitetit
tonë Qendror në Kinë, ecën normalisht. Shokët janë fare mirë. Tash, pasi kaluan kanalin e Suezit, janë duke
lundruar në Detin e Kuq.
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E DIEL
20 MAJ 1962

Vizita e Hrushovit në Bullgari tregoi qartë preokupacionin e tij për forcimin e situatës në këtë vend, për
t'u dhënë ca jetë ideve revizioniste dhe për ta perkrahur grupin e Zhivkovit, 1 cili është një lake i bindur i
tij. Problemi tjetër i rëndësishëm ishte shtruarja e hapet
e afrimit me grupin titist të Beogradit dhe forcimi i lidhjeve bullgaro-jugosllave. Fjalimet e tij, flas për ato
pjesë që u botuan, përveç këtyre dy çështjeve, ishin
bajate, të zakonshme. Tash rëndësi merr kursi i hapët
i puthjes në të gjitha çështjet me revizionistët e Beogradit. Këto marrëdhënie kanë filluar me kohë, por këtej
e tutje ato do të intensifikohen, sigurisht, në një shkalli1 të gjerë jo vetëm prej sovjetikëve dhe bullgarëve,
por edhe prej të tjerëve. Kurse në fjalimet që nuk u botuan në shtyp, Hrushovi sulmoi poshtërsisht Stalinin
dhe në mënyrë të hapët mburrte Zhivkovin, për ta pompuar në opinionin bullgar ku pozitat e tij janë të dobëta
dhc shumë të lëkundshme.
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E IIËN
21 MAJ 1962

Shumë pak flet shtypi borgjez për vizitën e Hrushovit në Bullgari dhe sidomos për afrimin e bujshëm
me revizionistët jugosllavë, fakt ky qL1 tregon se imperializmit 1 leverdis një gjë e tillë. Revizionizmi modern
tash po polarizohet, por bëhen përpjekje edhe të koncentrohet, bëhen përpjekje edhe të sheshohen kontradiktat midis revizionistëve. Por një gjë e tillë do të ketë
anën tjetër të medaljes, atë pozitive. Kjo do të shpejtojë
demaskimin e tyre.

Politika e jashtme sovjetike ka rënë në gjumë për
të gjitha problemet ndërkombëtare. Siç duket, pret rezultatet e mesazherit të tij, Koça Popoviçit, në Uashington.
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E MARTË
22 MAJ 1962

* Stamatis Merkurisi, që erdhi për vizitë miqësore
te ne, mori kontakt me vendin dhe me njerëzit tanë dhe
foli shumë mirë. Ai tregoi habinë e tij të madhe për
përparimet e Shqipërisë. Siç e tha vetë, ai ka qenë oficer i lartë i ushtrisë greke në kohën e Luftës Italo-Greke, e ka parë Shqipërinë në atë kohë, ka lexuar e ka
dëgjuar shumë keq për ne nga armiqtë tanë. Prandaj,
ai kishte thënë: «Mbeta i mahnitur».
Sigurisht, Merkurisi, nën etiketën e «mirëkuptimit
ballkanik», është ngarkuar nga qeveria greke të bëjë
sondazhe për lidhje të marrëdhënieve diplomatike në
mes dy vendeve tona. Ai u tregua pro për këtë. Edhe
nga ana jonë u shpreh gatishmëria, duke i theksuar, në
të njëjtën kohë, se ne hedhim poshtë me përbuzje pretendimet e disa qarqeve greke që edhe Merkurisi vetë
i quajti absurde.

zetarëve komunistë të huaj, ka sulmuar Stalinin, ne
dhe, tërthorazi, Maon. Iliçevi, Axhubei dhe Satjukovi
përpara ambasadorit kinez e ashpërsuan aq shumë muhabetin sa, më në fund, përveç sulmeve të tjera kundër
Partisë Komuniste të Kinës, i thanë atij se Bashkimi
Sovjetik mund të bëjë edhe pa Kinën, ashtu si dhe
Kina mund të bëjë pa Bashkimin Sovjetik. Edhe një herë është e qartë, hrushovianët po përçajnë kampin. Kjo
është detyra e tyre imediate dhe, me siguri, në mos sot,
nesër ata do ta sulmojnë hapur edhe Kinën.

Informohemi nga kinezët se më 5-6 maj, në festën
e 45-vjetorit të gazetës «Pravda», Hrushovi, përpara ga1. Në atë kohë kryetar i lëvizjes greke për mirëkuptimin
ballkanik.
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E PREMTE
25 MAJ 1962*

Në Gjenevë, sipas radiove, u arrit një marrëveshje në mes sovjetikëve dhe amerikanëve që »,tel pushojë
lufta e ftohtë dhe propaganda luftënxitëse». Këtë imperialistët amerikanë e propagandojnë me të madhe si
një arritje me rëndësi, megjithëse dihet se jo vetëm që
nuk do ta ndërpresin një veprimtari të tillë, por do të
gjejnë një mijë mënyra si ta vazhdojnë atë. Duke propaganduar marrëveshjen e Gjenevës, ata duan të evitojnë demaskimin e tyre dhe të veprojnë më lirisht për t'u
armatosur e për të vënë në zbatim më lehtë planet e
komplotet e veta. Hrushovianët, nga ana e tyre, këtë vijë
e kanë vënë me kohë në zbatim dhe nuk e demaskojnë
më imperializmin. Vetëm se këtë vijë demagogjike të
të dyja superfuqive s'e pranojnë marksistë-leninistët e
vërtetë, që do t'ua çjerrin maskën imperialistëve amerikanë dhe revizionistëve hrushovianë.

E SIITUNS
26 MAJ 1962

Flitet me Insistim se Brezhnjevi do të shkojë për
vizitë zyrtare në Jugosilavi nga vjeshta dhe Titoja këtd
verë do të shkojë për pushime në Bashkimin Sovjetik,
ftuar nga sovjetikëtl. Siç shihet qartë, vija e Hrushovit
për rehabilitimin e plctë të revizionizmit jugosllav, po
Zbatohet pa ngurrim dhe hapur.

Revizioninni modern po polarizohet e, në të njëjtën kohë, po integrohet në rrugë paqësore në kamp.
Titoj a manovron në mënyrë të shkathët, ai do të marrë kredi të majme, si nga sovjetikët, ashtu edhe nga
amerikanët. K,ëta deklaruan se nuk shohin asgjë të keqe
që Jugosllavia t'i forcojë marrëdhëniet me Bashkimin
Sovjetik. Pra, siç e kemi parashikuar, Titoja është ura
më e fortë e lidhjeve mes Hrushovit dhe Kenedit.

1. Brezhnjevi mbërriti në Beograd më 24 shtator 1962,
ndërsa Titoja shkoi në Moskë më 3 dhjet4r 1962.
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E DIEL
27 MAJ 1962

Këshilli i Ndihmës Ekonomike Reciproke na ka
dërguar një letër ku thotë se nuk do ta ftojnë Shqipërinë
në mbledhjen që do të mbahet më 6 qershor dhe as që
do të na dërgojnë materiale, në rast se ne nuk tërheqim
letrën që i patëm dërguar për ta njoftuar se, po të mos
hiqnin masat diskriminuese, ne nuk do të merrnim pjesë në mbledhje. Fjala nga ana e tyre është që ne «të
ulim kokën nën zgjedhën e tyre», të tërhiqemi dhe t'u
japim kështu të drejtën që të thonë se ne i kemi fajet,
kurse ata janë të pastër.
Do t'u japim përgjigjen që meritojnë.
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E
28 MAJ 1962

Kinezët na lajmërojnë se Gomulka dhe Cirankieviçi
u kanë bërë ftesë Maos dhe Çu En Lait që të marrin
pjesë në mbledhjen e Këshillit të Ndihmës Ekonomike
Reciproke, që do të mbahet më qershor. Kinezët u janë
përgjigjur se nuk do të venë, mbasi nuk janë ftuar
shqiptarët. Shumë mirë!

Na njoftojnë se në konferencën e mësuesve në
Sofje, një militant komunist i vjetër i ka bërë Zhivkovit
këtë pyetje: «Pse mbahen këto qëndrime armiqësore
kundër Partisë së Punës të Shqipërisë?». Zhivkoja është
skuqur e hutuar dhe s'është përgjigjur.
Komunisti ka përsëritur pyetjen.
Atëherë katër veta të sigurimit e kanë nxjerrë nga
salla, ku filloi zhurma dhe ministri i Arsimit u detyrua
të ngrihej dhe të thoshte se «ai është një komunist i
vjetër, me të kaluar të mirë, por tash është ca i marrë-.
Skandal I

175

E MARTP.
29 MAJ 1962

E MËRRYIR£
30 MAJ 1962

Sipas informatave që kemi, gazeta «Krasnaja Zvezda» ka shkruar rreth një mbledhjeje që është bërë në
Ministrinë. e Mbrojtjes të Bashkimit Sovjetik dhe ku
është rishikuar çështja e kuadrit oficer. rshtë kritikuar
çmobilizimi në masë dhe pa kritere të shëndosha i oficerëve të vlefshëm dhe me të kaluar të mirë dhe ardhja
në komanda e oficerëve pa vlerë dhe me të kaluar të
dyshimtë etj. Dhe, natyrisht, fajtor për këtë kanë bërë
mareshalin Golikov, drejtorin politik, të cilin edhe e
pushuan gjoja si të sëmurë dhe në vend të tij vendosën
Jepishevin.
Që e kanë bërë këtë hrushovianët, s'ka asnjë dyshim, sepse janë në pozita të vështira. Në ushtri, si
duket, ziejnë pakënaqësia dhe kundërshtimi, prandaj
hrushovianët bëjnë këtë kthesë demagogjike. Jepishevin,
ambasadorin e dekoruar nga Titoja dhe që s'ka asnjë
meritë, unë e njoh personalisht. Hrushovi e bëri drejtor
politik të ushtrisë për arsyen e vetme që të sigurojë
Kenedin të mos ketë frikë nga një kthim i njerëzve të
fortë në ushtri dhe se këtë pakënaqësi që shfaqet hrushovianët do ta mbytin me çdo kusht.
Do të shohim si do të zhvillohen ngjarjet.

Sot në orën 17", në Teatrin e Operës mbajta fjalirnint elektoral përpara zgjedhësve të mi. Entuziazmi i
tyre ishte i madh. Nga zgjedhësit folën 5 veta. Emocionuese ishin diskutirriet e komunistes së vjetër nga
mosha dhe nga stazhi në Parti, Hilmije Kosturi ose
«Tezja», siç e quanim atë me pseudonim në kohën e
luftës, dhe i një balerine të re.
Në fjalim ruajtëm pak a shumë normat që kemi
vendosur përkohësisht ndaj grupit revizionist të Hrushovit, prandaj atë e përgatita me dy variante, njërin
për në shtyp dhe tjetrin për zgjedhësit. Me zgjedhësit
fola hapur, duke i përmendur çështjet ashtu siç janë,
kurse në shtyp u evitua të flitej drejtpërdrejt për sovjetikët. Këtë taktikë të përkohshme e caktuam që populli të jetë i qartë për të gjitha dhe të kuptojë pse nuk
flasim ne hëpërhë me gazeta dhe në radio kundër revizionistëve sovjetikë.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 23, f. 297.
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E ENJTE
31 MAJ 1962*

Në datën 6 qershor do të mblidhet Këshilli i Ndihmës Ekonomike Reciproke. Ne deri tani nuk na kanë
ftuar dhe, me siguri, nuk do të na ftojnë. Por, megjithatë, mund ta marrim me mend se mbledhja do të shqyrtojë më shumë divergjencat midis vetë revizionistëve.
Nikita Hrushovi ka qëllimet e tij, por edhe të tjerët
kanë të tyret. Nikita ka tendenca që miqtë e tij t'i mbajë të lidhur pas qerres së vet, të ketë sa më pak detyrime ekonomike ndaj tyre, duke u dhënë kredi për t'i
mbajtur të angazhuar dhe, në ato drejtime ku ka leverdi, t'i furnizojë me materiale e lëndë të parë dhe të thellojë varësinë e ekonomive të tyre. Polakët, çekët, gjermanët, natyrisht, duan të zhvatin sa më shumë lëndë
të parë dhe artikuj ushqimorë, të cilët, sidomos këta
të fundit, Bashkimi Sovjetik s'ua jep, pse i mungojnë
për vete. Këto shtete bëjnë shumë përpjekje t'i ruajnë
tregjet kapitaliste, bile t'i shtojnë. Polonia ka marrë dhe
merr kredi nga Shtetet e Bashkuara të Amcrikës, ndërsa Gjermania Lindore spekulon e vazhdimisht lyp. Tash
ajo lyp deri edhe nga Adenaueri.
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Në këto kushte, në marrëdhëniet midis revizionistëve, nuk shkohet drejt koordinimit të harmonishëm, por
shkohet drejt thellimit të kontradiktave. Gomulka, pakënaqësinë e tij ndaj Këshillit të Ndihmës Ekonomike
Reciproke, në fakt, e ka shfaqur para vetë Hrushovit.
Gomulka ka tendenca ta likuidojë krejt këtë organ, që
t'i ketë duart e lira të veprojë si Titoja dhe të afrohet
hapur me imperialistët amerikanë.
Tash situatat e tregjeve ndërkombëtare po vështirësohen. Tregu i Përbashkët Evropian përgatit prapavijat e NATO-s, domethënë përgatit shtetet perëndimore
për luftë të nxehtë dhe njëkohësisht për luftë ekonomike
kundër kampit tonë. Tregu i Përbashkët Evropian do të
vërë, pra, kufij seriozë dhe nga ana e «vendeve sociado të bëhet një luftë e çorganizuar në fushën e tregtisë, pse Nikita Hrushovi dhe partnerët e tij po u vënë
kazmën unitetit dhe veprimeve të përbashkëta. Mjaft
vende të «demokracisë popullore,. që rrojnë duke bërë
tregti me Perëndimin, si Çekosllovakia, dhe që në krye
kanë udhëheqës revizionistë, do të lëvizin dhe do të
bëjnë vara-vara tregti me parimet. Polakët kanë hyrë
me të dyja këmbët në këtë rrugë, tash po përgatitet të
hyjë edhe Ulbrihti.
Kërkesat për krcdi nga amerikanët i nxit vetë Hrushovi, prandaj ky deri tani s'kishte folur asnjë fjalë kundër Tregut të Përbashkët Evropian. Tash së fundi foli
dhe propozoi që të bisedohet në OKB për të krijuar një
organizatë të përbashkët ndërkombëtare të tregtisë. Këto janë përralla. Hrushovi mund edhe të propozojë që të
prishen KNER-i dhe Tregu i Përbashkët Evropian e të
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tjera histori të kësaj riatYre; P6r, edhe po e prishi ose po
e dobësoi KNËR-in, pjesëtarët e tij për disa gjëra do të
varen nga njëri-tjetri, nuk do të marrin autonomi të plotë, ndërsa koordinirni do të . mbetet në Ietër. Kësaj i thonë shpërbërje, kapitullim. Drejt kësaj rruge po ecin me
ndërgjegje këta tradhtarë të Marksizëm-leninizmit.
Do të shohim më mirë më vonë se si do të zhvillohen
gjërat.

E SHTUNR
2 QERSHOR 1982

Revizionistët sovjetikë . u detyruan të ngrenë çmimin e shitjes me pakicë të mishit 30 për qind dhe të
qumështit e tZ.1. gjalpit 25 për qind. Po demaskohet në të
gjitha fushat tradhtari. Hrushoy. Çdo premtim i tij në
kohën kur filloi sulmin kundër Stalinit, kundër komunizmit, kundër unitetit të kampit socialist ka qenë një
blof e një përpjekje për të gënjyer popullin sovjetik,
partitë komuniste e punëtore dhe opinionin publik ndërkombëtar.
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E DIEL
3 DERSHOR 1962

Votuam për deputetët e Kuvendit Popullor. Entuziazëm i papërshkruar kudo në Shqipëri. Deri në orën
17 nga të gjithë zgjedhësit vetëm 10 veta s'kishin shkuar akoma të votonin. Ç'sukses madhështor 1

E IltNE
4 QERSHOR 1962

U bë mbledhja e Byrosë Politike. Diskutuam, midis të tjerash, edhe rreth planit rregullues të qendrës së
qytetit të Tiranës. Në bazë të vërejtjeve që iu bënë varianteve që na u paraqitën vendosëm të përgatitet një
variant tjetër, të cilin do ta shohë përsëri Byroja.

Përfunduam letrën që do t'i dërgojmë Këshillit të
Ndihmës Ekonomike Reciproke, i cili na kërcënon duke na thënë se nuk do të na ftojë në mbledhjen e 6
qershorit, në rast se nuk tërheqim letrën tonë të parë
ku protestonim kundër masave diskriminuese ndaj vendit tonë. Ne jo vetëm që nuk e tërheqim atë, po do t'u
themi se anëtarët e KNER-it kanë vazhduar të bëjnë
veprime akoma më të turpshme ndaj Republikës Popullore të Shqipërisë.
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E MART£
5 QERSHOR 1962

Mbledhja e Sekretariatit shqyrtoi një numër problemesh, siç ishin ai lidhur me riorganizimin e shkollës,
shqyrtimi i letrave dhe i ankesave që i janë drejtuar
Komitetit Qendror dhe kemiteteve të Partisë të rretheve gjatë vitit 1961 etj.
Letrave dhe ankesave të popullit t'u kushtohet vazhdimisht vëmendje e veçantë nga Partia. Të gjejmë
metodën e përshtatshme që, sa të jetë e mundur, t'i
zgjidhim shpejt kërkesat e atyre që kanë të drejtë, të
tjerët që nuk kanë të drejtë t'i bindim.
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ELBASAN - KORÇE, E 111£11KUR£
6 QERSHOR 1962

U nisa sot për në Korçë. U ndala në Elbasan për
drekë. ku pata një bisedë me shokët drejtues të rrethit
në komitetin e Partisë. Ata më vunë në dijeni për gjendjen e mirë në rrethin e tyre. U fola edhe unë 14ër disa
çështje të rëndësishme, të brendshme dhe të jashtme.
Në Elbasan po ndërtohen apartamente të bukura
dhe rruga kryesore e qytetit po merr formë. Parku ku
ishin varrezat është bërë një vend i bukur dhe i kënaqshëm për popullin. Asnjë pakënaqësi nuk u manifestua atje për heqjen e varrezave. Përkundrazi. Tani varret janë sistemuar më mirë. Elbasani ka nevojë për
një shtëpi kulture, po kjo çështje duhet parë vitin e
ardhshëm.
Rruga për në Pogradec është asfaltuar. Në Qafën
e Thanës po bëjnë një variant të ri rruge, si edhe në
Zervaskë. Sivjet rruga do të asfaltohet deri në Korçë.
Qëndrova në Pogradec. Këtu bëra një bisedë me shokët
drejtues të rrethit. Bën freskët. Pritet shi për bujqësinë.
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Sot në shtypin tonë u botua Deklareta e Qeverisb
së Republikës Popullore të Shqipërisë lidhur me marrëveshjen e arritur midis vendeve pjesëtare të KNER-it
për t'u mbledhur më 6 qershor në Moskë, «për çështjet
e bashkëpunimit ekonomik» midis tyre.
Këtë mbledhje ne e konsiderojmë të paligjshme.
POGRADEC - RORGE, E ENJTE
7 QERSIIOR 1962

•

Vizitova Ndërmarrjen Gjeologjike në Gurin e Kuq.
Kryegjeologu më raportoi për gjendjen e ndërmarrjes.
Shumë perspektiva të mira ka këtu për hekur-nikeL
Drejtori i ndërmarrjes është një ish-partizan, që në kohën e luftës rrinte me mua si ndërlidhës. U gëzova
shumë që të gjithë gjeologët ishin tanët; ata kanë mbaruar Universitetin e Tiranës, janë njerëz të shkathët,
të zotë e që bëjnë mrekullira.

Gjithashtu sot i bëra një vizitë ngushëllimi familjes
së shokut tonë Islam Ramadani, sekretar i komitetit të
Partisë të rrethit për problemet e bujqësisë në Korçë, i
cili vdiq përnjëherë nga zemra në Vlorë. Ishte shok shumë i mirë. Para se ta çonim në Korçë, punonte në Drejtorinë e Bujqësisë në aparatin e Komitetit Qendror.
Drekën e hëngrëm në Pogradec dhe në mbrëmje u
nisa për në Korçë.
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KORÇË, F. PREMTE

KORÇË — VITIIKUQ, E SHTUNE

8 QERSHOR 1962

9 QERSIIOR 1962

Hëngra drekë bashkë me shokët. Pasdreke shëtitëm
në qytet. Kudo duken ndryshime të mëdha. Po ngrihen
pallate të reja. Lumi është mbushur dhe shpejt aty do
të bëhet një nga rrugët më të bukura të qytetit. Rruga-unazë po mbaron, ndërtimi i saj është një sukses. Asnjë
kamion nuk shqetëson më qytetin dhe qytetarët. Parku
është bërë i bukur dhe frekuentohet shumë. Po zhvillohet kompleksi sportiv i qytetit. Kodrat janë pyllëzuar;
nën hijen e drurëve të lartë, gumëzhijnë kalamanët.
Korça, qytet i bukur, qytet i socializmit.
Pritet shi, ndryshe do të jetë keq, panxhari është
në gjendje shumë të vështirë. Po kështu edhe elbi distik, të cilin e kanë mbjellë vonë, nuk është rritur shumë. Grurin e kanë mirë. Frutat dhe vreshtat po ashtu.
Qielli është i veshur. Bën freskët, ndezëm zjarr në vatër. Ka shpresë për shi.
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Ra shi në Korçë dhe në gjithë Shqipërinë. Fitore
e madhe për bujqësinë. Në Vithkuq ‹<vajtëm me bereqet». Atje u takova dhe bisedova afër 3 orë me 50 kuadro. Kanë përparime. Kërkuan të merren masa për kullotat dhe që disa fshatrave t'u jepet dritë elektrike, kërkuan, gjithashtu, që shkolla 7-vjeçare të bëhet shkollë
e mesme. Do të marrim masa t'ua plotësojmë këto kërkesa.
Entuziazëm i madh në popull, moral i lartë. Lidhje
të mrekullueshme të popullit me Partinë. Unitet i çelikte i Partisë.
Drekëu e hëngrëm në. Vithkuq.

U botua komunikata e mbledhjes së përfaqësuesve
të partive komuniste e punëtore të vendeve anëtare të
KNER-it që u mbajt në Moskë, në të cilën ne nuk u ftuam të merrnim pjesë.
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«Zhenminzhibao»-ja botoi në një faqe gazete pjesë
nga fjalimi im elektoralt. Pse kaq vonë?!

HORÇE - BILISFIT, E DIEL
10 QERSHOR 1962

Fushat e Devollit me grurë që zverdhojnë si ar, duken me të vërtetë të mrekullueshme. Tash që ra shi çdo
gjë qesh.
U fola në një takim rreth 100 kuadrove të Devollit.
Në këtë krahinë punët ecin në rregull; ka besim dhe
entuziazëm te njerëzit.
Kur dola nga mbledhja jashtë ishte grumbulluar
plot popull, kështu që fola në një miting të improvizuar.

Mbrëmje e bukur në Shtëpinë e Kulturës me pjesë
folklorike. Fshatrat po zhvillohen. Vetëm nga Hoçishti
kishin ardhur 10 instrumentistë tok me korin e vajzave.
Shulinet kërcyen bukur.
Shiu vazhdon të bjerë. -

1. Shih në kete vëllinq, L 177.
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Në shtypin sovjetik u botua sot Deklarata e Mbledhjes së Komitetit Politik Konsultativ të Traktatit të
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Varskavësi, mbajtur në Moskë më 7 qershor 1962, pa
pjesëmarrjen tonë.
Do të botojmë edhe ne një deklaratë zyrtare lidhur
me këtë mbledhje2.
KORÇE, F. HENE
11 QERSHOR 1962

Te barangat e Zvarrishtit qe mbledhur popull i
madh nga e gjithë krahina. Më kishte marrë malli shumë për këto anë, ku kam qenë në kohën e luftës dhe ku
ky popull trim e bujar më ka strehuar dhe ushqyer.
Fytyrat e njerëzve dhe natyra qeshin. Dashuria
për Partinë është e papërshkruar. Vendi ka ndryshuar,
ai është zbukuruar. Janë zhvilluar blegtoria dhe frutikultura.
Akoma do t'i ndihmojmë këto anë. Orientimi i Partisë për zhvillimin ekonomik të malësive është i drejtë.
Për drekë qëndruam atje.
Në mbrëmje vajtëm në teatër në Korçë, pamë një
pjesë teatrale të huaj, ku rolin kryesor e luante regjisori ynë i ri dhe i talentuar, Pirro Mani.
1. Në këtë Mbledhje të Komitetit Politik Konsultativ të
Traktatit të Varshavës është diskutuar për problemin gjerman
dhe të Berlinit Perëndimor.
«Deklaratë e Qeverisë së Republikës Popullore të Shqlpërisë», u botua në gazetën «Zëri i popullit», në datën 13
qershor 1962.
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E MARTE
12 QERSHOR 1962

U largova nga Korça. Rrugës vizitova kooperativën
e bashkuar «Stalin» të Çërravës. Shumë përparime janë
arritur, rendimentet e kulturave bujqësore janë të mira,
kryetari i saj është shumë i zoti.
Vizitova disa shtëpi, të cilat janë mbajtur mirë.

Drekën e hëngra me shokët në Pogradec dhe pasdreke u nisa për në Tiranë, ku mbërrita në mbrëmje.

E MERKURP.
13 QERSHOR 1962*

Shokët Hysni dhe Ramiz, që këto ditë arritën në
Kinë, pas një odiseje të gjatë me vapor, duke kaluar
disa oqeane, kanë filluar bisedimet me shokët kinezë
dhe na kanë bërë disa radiograme ku na vënë në korent
mbi pikëpamjet e shokëve në Pekin për problemet që
na preokupojnë.
Pikësëpari shokët kinezë u shfaqën solidarë me pikëpamjet tona për çështjet ndërkombëtare dhe për
grupin revizionist të Hrushovit e të pasuesve të tij. Ata
i quajtën të drejta qëndrimet tona dhe thanë se ne (shqip-

tarët) e kemi dorën të lirë për të luf tuar kundër hrushovianëve, pasi ata na sulmuan të parët. Deklaruan
se pa ne nuk venë në mbledhje, se nuk do të venë në
asnjë mbledhje të befasishme që mund të përgatitë Hrushovi, siç e ka zakon. Na thanë, gjithashtu, se nga Partia

Komuniste e Bashkimit Sovjetik kanë marrë një letërpërgjigje prej 50 faqesh, në 40 nga të cilat flitet kundër
nesh. Pasi morën këtë letër, shokët kinezë publikuan,
natyrisht, me vonesë, pjesë nga fjalimi im në fushatën
e zgjedhjeve.
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Gjithë përpjekjet e shokëve kinezë përqendrohen
tash në çështjen që të na bindin ne të heqim kushtet që
kemi vënë për mbledhje dhe të marrim pjesë në atë që
do të përgatitin, natyrisht, sovjetikët dhe kinezët. Arsyet ku e mbështe " " ëmbën: lje janë pa baza, të
dobëta dhe me frymë të theksuar oportuniste. Shokët
kinezë duken të lëkundur, kanë frikë nga lufta me revizionistët, mbivlerëso'në forcat e armikut dhe nënvleftësojne orcat tona e t?. knmunizmit ndërkom1; ■.ëtar. Ata
përpiqen të arrijnë n'ë n'ëfarë rot ëndrimi
ynë i vendosur i pengon, prandaj vërtiten.
Sovjetikët kanë frikë nga ne dhe s'mund të pranojnë kurrë një mbledhje bashkë me ne. Ata punojnë aktivisht të na përjashtojnë nga lëvizja komuniste ndërkombëtare; në këtë drejtim veprojnë edhe ndaj Kinës, por
me demagogji, me shantazhe, me frikësime etj. Kina në

E PRZEITE
15 QEES1EOR 1962

Vizitova sot ekspozitën e pikturës tradicionale kineze që është hapur në Galerinë e Arteve Figurative.

këtë situatë po ecën në rrugë centriste, heziton.
Ne asnjë qime nga pozitat tona të drejta
parimore. Për këto shokët kanë qenë dhe janë të qartë;
për situatën u kam bërë dhe disa radiograme. Të shohim si do të veprojnë kinezët. Në rast se kinezët nuk
ndryshojnë qëndrim në këtë. çështje taktike të rëndësishme, atëherë nuk do të merremi dot vesh. Ata duhet
të reflektojnë.
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E DIEL
17 QERSHOR 1962

Revizionisti Hrushov arriti në Bukuresht për vizitë zyrtare. Të shohim çfarë do të thotë dhe çfarë do
të thurë gjatë kësaj vizite.

Kosigini, revizionisti sovjetik nr. 2, niset për Itali,
sigurisht, për tregti dhe intriga.

E IIËNË
18 QERSHOR 1962

Kudo në vendin tonë u zhvilluan aktivitete dhe u
organizuan konferenca për 80-vjetorin e lindjes së Gjergj
Dimitrovit, mikut tonë të dashur, nxënësit besnik të
Leninit dhe të Stalinit. Revizionistëve ai u ka zënë këmbët e megjithatë përpiqen ta bëjnë të vetin.
Ç'hipokrizi! Po shave Stalinin, ke sharë Dimitrovin, po do Stalinin, do edhe Dimitrovin. Në çfarë kontradiktash janë futur revizionistët modernë! Por ata s'do
të arrijnë dot të gënjejnë për shumë kohë.

Njësi të Flotës së 6-të Amerikane, si çdo vit, do të
shkojnë së shpejti në portin jugosllav të Dubrovnikut.
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E MART£
19 QERSHOR 1962

Hrushovi po thotë dëngla e po bën demagogji në
Rumani ku ndodhet në krye të një delegacioni të partisë
dhe të qeverisë sovjetike. Interesant është se në fjalimin
që mbajti në pritjen e dhënë mbrëmë për nder të tij
i është dashur të theksojë se «midis udhëheqësve të të
dy qeverive tona socialiste, BS e Rumanisë, ekzistojnë
dhe po forcohen marrëdhënie shumë të mira, mund të
thuhet marrëdhënie të vërteta vëllazërore». Ambasadori
ynë në Bukuresht na thotë se në pritje slcishte entuziazëm dhe shumë forca kishte nëpër rrugë. Nuk po shohim ndonjë publicitet për vajtjen e tij. Fjalimet e tij
janë banale.
Shokët e delegacionit të KQ të Partisë, Hysniu e
Ramizi, që janë në Pekin, na lajmërojnë se deri më 25
qershor do të shkojnë për vizitë në Tiencin, Mukden
dhe Dairen. Më 25 qershor do të kthehen në Pekin, ku
do të takohen me Maon e të tjerë dhe nga fundi i muajit
do të nisen për në jug dhe andej pastaj me avion për
Rangun—Tiranë.
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Pashë artikullin «Zhurma për një kthesë të Titos
dhe e vërteta e pamohueshme», që do të botohet në
gazetën «Zëri i popullit». Ai është i faktuar, por, që të
bëhet aktual, mendoj se duhet të zhvillohen edhe këto
ide që po shënoj më poshtë:
— Konkluzioni i përgjithshëm i artikullit duhet të
jetë që në Jugosllavi nuk ndërtohet socializmi, se parulla e ndërtimit të socializmit është një blof, se atje
po forcohen borgjezia dhe pozitat e kapitalizmit dhe se
Tclika e Titos është «ura» e imperializmit amerikan në
drejtim të revizionistëve të tjerë modernë.
— je nga pengesat under infiltrimit titist në lëvizjen komuniste ndërkombëtare, ishte qëndrimi i vendosur i partive komuniste e punëtore kundër kësaj bande renegatësh, qëndrim që u shpreh në deklaratën e
Mbledhjes së Moskës të vitit 1960.
— Bandës së Titos i duhej ta kapërcente këtë pengesë serioze. Sinjalet u dhanë nga miqtë e tij, revizionistët modernë, të cilët thanë hapur se «Deklarata e
Moskës» është një kompromis dhe kompromiset s'kanë
jetë të gjatë.
— Nën maskën e «bashkekzistencës paqësore» dhe
të «marrëdhënieve normale shtetërore», filloi «osmoza»,
filloi
«i frytshëm e i gjithanshëm» i revizionizmit modern për të grumbulluar dhe për të konsoliduar forcat e veta kundër marksizëm-leninizmit dhe për
t'u afruar e për t'u pajtuar me imperializmin amerikan.
Ky proces është në vazhdim.
Deklarata se gjoja me Jugosllavinë kemi pikëpamje «ideologjike të kundërta» është një «fletë hardhie».
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Tash këtë parullë revizionistët kanë filluar ta neutralizojnë me parullat e tjera «Jugosllavia ndërton socializmin», «Jugosllavia socialiste».
— Bashkëpunimi i revizionizmit modern është i
plotë në të gjitha drejtimet.
Pas fjalimit të fundit të Titos, miqtë e revizionistëve jugosllavë, revizionistët e tjerë në botë, kanë hapur
parulla se gjoja imperializmi amerikan po përgatiste
një «kundërrevolucion» në Jugosllavi, prandaj «afrimi
ynë (i revizionistëve modernë), me Titon», thonë ata,
është një vijë e drejtë «marksiste-leniniste», pse kështu
shpëtojmë «socializmin jugosllav» nga imperializmi amerikan.
— Mosmarrja pjesë e Jugosllavisë në kampin e
socializmit dhe në organet e tjera të vendeve të demokracisë popullore, nuk lidhet me mosdashjen e Jugosllavisë titiste, por sepse «duhet ruajtur» Moska. Pra,
hëpërhë është e zorshme të bëhet një gjë e tillë nga
revizionizmi modern. S'prish ndonjë punë, thonë ata,
për këto momente bashkëpunimi me Jugosllavinë jashtë
kampit, është njësoj edhe më adapt.
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E MERKURE
20 QERSHOR 1962

Në mbrëmje vajtëm me Nexhmijen në Teatrin e
Operës dhe të Baletit ku pamë baletin me një akt <<Françeska da Rimini», sipas fantazisë simfonike po me këtë
titull të kompozitorit rus Çajkovski dhe operën «Paliaçi•
me dy akte e një prolog të kompozitorit italian Leonkavalo. Ishte shfaqje premierë. Balerina Zoica Haxho
dhe kërcimtarët Petrit Vorpsi dhe Agron Alia janë artistë të afirmuar. Po kështu këndoi e luajti shumë bukur
Avni Mula në rolin e Paliaçit tok me gruan e tij, e cila
edhe ajo këndon mirë. Publiku që mbushte sallën, megjithëse bënte shumë vapë, ishte shumë entuziast për
interpretimin e artistëve tanë.
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E PREMTE
22 QERSHOR 1962

Sekretari i Këshillit Botëror të Paqes, sovjetiku.
Muhane, lajmëroi Kahreman Yllin se komiteti përgatitor
i Kongresit të Paqes ka vendosur që më 5 korrik të
bëhet një mbledhje njëditore e përfaqësuesve të partive
komuniste e punëtore vetëm për problemet e kongresit.
I dhamë përgjigje që ata që kanë marrë iniciativën për
këtë gjë t'i drejtohen Komitetit Qendror të Partisë
sonë, ta ftojnë, t'i dërgojnë tezat dhe cilat parti konkretisht do të marrin pjesë në këtë mbledhje. E gjithë kjo
bëhet e improvizuar «për të rregulluar fjalën» në rrugën
revizioniste. Kinezët as na vënë fare në dijeni se ç'mendojnë dhe si do të veprojnë. Por ujërat duken të qeta,
ata s'duan të prishin «qetësinë» dhe «paqen» hrushoviane. Ky është gabim i madh dhe do të thotë tërheqje nga
lufta kundër tezave të revizionistëve në politikën botërore. Ne, qoftë edhe vetëm, do të luftojmë për të
mbrojtur tezat e drejta e marksiste-leniniste mbi paqen.

204

VLORR, E DIEL
24 QERSHOR 1962

Arrita në Vlorë. Pata një bisedë të shkurtër me
shokët drejtues të rrethit. Pasi më informuan për gjendjen në rreth shkëmbyem mendime për problemet që
i preokuponin.

* Kinezët deklaruan gjendjen e luftës në krahinën e
Fukienit dhe, me një komunikatë, bënë të ditur se çankaishistët, të ndihmuar nga amerikanët, do të sulmojnë
Kinën nga korriku. Këtë gjë ia komunikuan edhe ambasadorit tonë në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kinës. Për t'i bërë ballë sulmit, ata kanë marrë masa. Komunikata nuk është alarmuese. Kinezët mund të kenë
dhe kanë të dhëna për këtë gjë dhe, në një rast të tillë,
është e natyrshme ta shpallin këtë çështje botërisht e
të lajmërojnë popullin.
Amerikanët janë në gjendje ta bëjnë këtë veprim
për të krijuar një situatë të nderë në ngushticën e Tajvanit. Në rast se zbarkojnë dhe zënë vend, atëherë ata
fitojnë një vend ku të ngulin këmbë për komplikacio205

ne të mëtejshme. Në rast se dështojnë, dhe do të dështojnë me siguri, amerikanët s'humbasin gjë, sepse pikërisht për këtë punë i ushqejnë çankaishistët.
Por, në situatat aktuale dhe përpara një dështimi
të plotë dhe të bujshëm të kësaj aventure, mendimi ynë
është se amerikanët nuk do t'i hyjnë kësaj valleje. Nga
njëra anë, unë mendoj se amerikanët me këtë duan të
tatojnë vendosmërinë e Kinës dhe të dinë se deri në
ç'shkallë ekzistojnë mosmarrëveshjet Kinë-Bashkim Sovjetik. Ndërsa, nga ana tjetër, duhet të supozojmë se e
gjithë kjo mund të jetë një manovër imperialisto-revizioniste për të ngritur prestigjin e rënë të Hrushovit, i
cili do ta kapë këtë rast për të tellallisur se ai «do ta
mbrojë Kinën». e të tjera dëngla si këto, siç e ka zakon,
dhe ta detyrojë atë (Kinën) të botojë blofet e Nikitës në
shtypin e saj. Pra, ta bëjë Kinën të jetë e d vruar t'i
thotë me gojën e saj derrit dajë, do s'do, të zbutë divergjencat dhe të shkojë me pendë të ulura në takime e në
mbledhje me sovjetikët. Duke e shikuar çështjen në
këtë prizëm, mendoj se taktikisht Kina gaboi që e deklaroi botërisht këtë të ashtuquajtur sulm. Ajo të vazhdonte të përgatitej dhe t'i likuidonte çankaishistët, po të
zbarkonin në kontinent. Koha do të tregojë nëse e kemi
drejt.

171.011£ - TEPELENË, E MART£
26 QERSIIOR 1962

Takova shokët në Komitetin e Partisë të Rrethit të
Vlorës dhe bisedova me ta për problemet aktuale. Sivjet
shokët ishin optimistë për planin; bujqësia nuk paraqitet keq, gruri është i mirë. Me çimenton kanë disa vështirësi materiale; edhe zënia e sardeles nuk shkon
mirë.

Arkitektë nga Tirana kishin ardhur dhe, duke studivar Sheshin e Flamurit, e kishin pëlqyer projektidenë
që u dhashë për sistemimin e këtij sheshi, për statujën
dhe varrin mauzole të Ismail Qemalit. Besoj se do të
bëhet një ansambël arkitekturor shumë i bukur. U kam
dhënë edhe një ide për sheshin para komitetit ekzekutiv dhe për monumentin e partizanëve. Mbetet ideja për
Luftën e 1920-s. Vlora heroike po zbukurohet çdo ditë
e më shumë.

U nisa për të marrë pjesë në festën e çlirimit të
krahinës së Kurveleshit nga pushtuesit fashistë dhe
206

207

tradhtarët e vendit. Në Mal të Bardhë më prisnin shokët
e rrethit të Tepelenës. Rrugët ishin plot me popull që
këndonte e kërcente.
Hëngrëm darkë me shokët. Pastaj shkuam pamë
shfaqje me pjesë popullore.

TEPELENË — GJIROKASTER, E MERKURR
27 QERSHOR 1962

Në Tepelenë po bëhen kudo ndërtime banimi. Shtëpia e kulturës po ngrihet e bukur me gurë; rruga kryesore është asfaltuar dhe ndriçohet me llamba neon
ashtu si rrugët e Tiranës. Sivjet bujqësia është mirë,
do ta realizojnë planin. Këtë vit Tepelena do të ketë
ujë të pijshëm.
Vajtëm në festën e çlirimit të krahinës së Kurveleshit në rrapet e Memaliajt, ku qe grumbulluar shumë
popull. Entuziazëm i papërshkrueshëm politik dhe patriotik. Folal gati dy orë, pastaj shkova për vizitë në
pjesëmarrësit e çdo fshati, që festonin grupe-grupe. Kënduam e pimë tok me fshatarët. Popull i mrekullueshëm, trim, punëtor, i gatshëm të japë në çdo moment
edhe jetën për Partinë, të tilla janë lidhjet Parti-popull.
Çdo gjë qeshte. Njerëzit ishin të gëzuar, plot besim. Vumë kurora në varret e dëshmorëve.
U nisa me sekretarin e parë të komitetit të Partisë
Sami Gjeberon për në Gjirokastër. Bisedova me shokët
dhe u çlodha.
1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vi411.23, f. 348.

208

209
14 — 70 a

lluar, yni apo brezi i tanishëm? Ai mbllaçitej. I thashë
se të rinjtë e sotëm janë më të zgjuar, më të zhvilluar,
më dinamikë se brezi ynë, sepse rriten në kushte më
të mira se ne. Me zor basho Thomai e pranoi mendimin
tim, që them se është i drejtë.
GJIROKASTER, E KNYTE
28 QERSHOR 1982

Shkova në komitetin e Partisë dhe bisedova me
shokët për problemet e kohës, të situatës së brendshme
dhe të gjendjes ndërkombëtare. Shokët mendojnë se do
të dalin mirë me planin e këtij viti në të gjithë zërat.
Kur dola nga komiteti u ktheva një çikë në bankë. U takova dhe bisedova me nëpunësit, midis të cilëve
takova edhe një shok të vegjëlisë që luanim tok dhe
këndonim labçe. Ai ia kthente mirë me grykë.
Pastaj u ndala një copë herë te kafeneja nën kinema, ku ishin mbledhur pleq e të rinj, u takova dhe
bisedova me ta. U kënaqëm. Vizitova qytetin, pamë
ndërtimet që po bëhen, vajtëm në kala, vizitova gjithë
mëhallën time, hyra nëpër shtëpi e u takova me pleq
e të rinj. Ishte një kënaqësi e papërshkruar për mua.

Asistova në programin artistik të gjimnazit •Asim
Zeneli». Më pëlqyen veçanërisht kori dhe shfaqjet e
ndryshme të vajzave. Pranë kisha Thoma Papapanon,
të cilin e pyeta: cili brez i nxënësve ishte më i zhvi210
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GJIROKASTËR - SARANDE, E PREMTE
29 QERSHOR 1962

Vizitova dyqane të ndryshme, ishin plot, gjeje çdo
gjë në to. Bisedova me blerësit; njerëzit janë shumë të
kënaqur, asnjë ankesë nuk kishte. Vetëm një grua më
tha «shoku Enver, vaj ka, por jep urdhër që të nxjerrin
në treg më shpesh vaj ulliri, se s'para e hamë vajin e
bimëve industriale».
Pamë Bahçen e Teqesë mbi Qafën e Pazarit clhe biseduam për të zgjeruar sheshin e për të bërë terren
sportiv. Kjo do të jetë ideale për Gjirokastrën. Ta studiojnë!

Këshillova shokët drejtues të rrethit dhe mjeshtrit
e Gjirokastrës që në ndërtimet, në meremetimet dhe në
zhvillimin e ardhshëm të qytetit, t'i ruajnë me kujdes
karakteristikat e tij.
Të bëhen spastrime të kubeve të Kalasë, të hiqet
kërndia, të spastrohen muret e rëna e të restaurohen
ambientet, kjo mundësisht të kryhet me punë
tare, sidomos nga rinia. Një punë e tillë do të bëjë që
të vihet akoma më shumë në dukje vlera e këtij mo212

numenti historik. Kur të mbarojë spastrimi, porosita të
vihen drita. Kështu e gjithë kjo hapësirë e madhe mund
të përdoret edhe si depo-frigorifer, edhe për strehim
të popullsisë në kohë rreziku, edhe për qëllime turistike. Sheshi i sipërm i Kalasë, mund të bëhet si një
amfiteatër për të ndenjur publiku, kur të jepen shf aqje.
Shtëpitë më tipike të vazhdojnë të meremetohen
dhe të mirëmbahen, se janë të bukura si xhevahire. Në
vendet bosh të ndërtohen shtëpi karakteristike me gurë, që t'u ngjajnë të tjerave dhe të shërbejnë për strehim. Të parashikohet, u thashë shokëve të Gjirokastrës,
ndërtimi me kalldrëm i rrugës së Hazmuratit, deri te
Fabrika e Lëkurëve; të hapet rruga dhe kodrat që quheshin të «Baba Zenelit» të mbushen me shtëpi. Të
bëhet me kalldrëm rruga nga «Pasha Kauri» deri te
furra e Manalatit dhe rruga «Pasha Kauri»-Shapllo të
bëhet me kandrëm, pa prekur asnjë shtëpi anash, se
është rrugë karakteristike.
Gjithashtu porosita që të shikohet rindërtimi i shtëpisë së Çerçizit për muze të qytetit dhe të zgjatet
drëmi deri atje. Të meremetohet kalldrëmi i Varoshit
dhe të përgatitet një projektbibliotekë për qytetin në
kompleks me shtëpinë e kulturës dhe me kinemanë.
Sheshi i Çerçizit të zgjerohet, të hiqet busti im dhe të
ruhet rrapi ku fashistët varën Bulen dhe Persefonin.

Pasdite u nisa për në Sarandë. Bisedë dhe darkë
me shokët drejtues të rrethit.
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SARANDË, E SHTUNE

DHERMI - VLORË - DURRES, E DIEL

30 QERSHOR 1962

1 KORRIK 1962

Shkova në komitetin e Partisë ku ishte mbledhur
byroja e komitetit të Partisë dhe kryesia e komitetit
ekzekutiv të rrethit. Bisedova me shokët atje për gjendjen e brendshme dhe të jashtme.
Saranda shkon mirë me planet, rreth me shumë
perspektivë, një nga më pjellorët e vendit, ai është bërë
dhe do të bëhet. një kopsht i bukur.
I bëra një vizitë në familje sekretarit të parë të
rrethit, shokut Shaban Sula.

Në mbrëmje pamë një shfaqje të Estradës së Shtetit, që është në turne. Më pëlqyen sidomos numrat e
vëllezërve Sallaku, aktor e akrobat të talentuar. Gjithashtu Xan Zyberi luan mirë, ka talent dhe humor.

Sarandës i, duhet një shtëpi kulture.
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U largova herët nga Saranda dhe mëngjesin e hëngra në shtëpinë e pushimit të punëtorëve në Dhërmi.
Bregdeti i mrekullueshëm, shtëpia e pushimit të punëtorëve një kopsht i lulëzuar. Drejtori, Theodhoriu, është
dinamik e i kujdesshëm dhe e mban shtëpinë e pushimit shumë mirë. Punëtorët kishin ardhur, bënin banjë,
hanin shumë mirë. Ndonjë behar mund të vij këtu
edhe unë me fëmijët.

Hëngra drekë në Vlorë, pushova dhe pasdreke u
nisa për në Durrës.

Në Fier, në rrugën kryesore të hyrjes, kanë filluar
të ngrihen katet e para të një vargu ndërtesash banimi. Ky qytet, megjithëse dy-tre muaj ka që kam qenë
atje, po ndryshon shpejt pamjen.
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SARANDË, E SHTIJI•1£

DHËRMI - VLORE - DURRËS, E DIEL
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1 KORRIK 1962
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E EIEN1E
2 KORRIK 1962*

Revizionisti Hrushov, duke folur në televizion
për udhëtimin e tij në Rumani, ngriti çështjen kineze
dhe deklaroi: «Në rast se sulmohet Kina, atëherë Bashkimi Sovjetik do të mbrojë Kinën. etj. Do të ishte budalla, po të mos e shfrytëzonte këtë rast për të përdorur
demagogjinë e tij të poshtër, në një kohë kur divizionet
sovjetike i venë Kinës në kufi të Sinkiangut dhe kur
konsullata e tij atje përgatit e organizon njerëz kundër
pushtetit në Kinë dhe bën që të arratisen për në Bashkimin Sovjetik deri 60 000 kinezë. Tash kinezët, duan

s'duan, do ta trumbetojnë këtë deklaratë nëpërmjet shtypit, por sikur u vien edhe ca për hosh një shkas i tillë.
Ata shkojnë drejt pajtimit, sikur e duan këtë. Gjynahqarë mos qofshim, veç kjo është një fitore e përkohshme, por një fitore për revizionistin Hrushoy. —RTo na
dëmton. Ne, hëpërhë, detyrohemi të heshtim kundër tij
dhe armiku do të përfitojë për të vepruar. Por ne s'lëkundemi, çdo gjë do të sqarohet në favorin tonë, të marksizëm-leninizmit.
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E MARTE
3 KORRIK 1962*

Procesi i bashkimit të revizionizmit modern dhe
puthjes së plotë Tito-Hrushov është në zhvillim të madh
dhe ecën me të katra, revan. Asgjë s'e përmban. Lëvizja komuniste ndërkombëtare po hesht, po hesht.
Delegacione të panumërta po shkëmbehen midis
Jugosllavisë dhe Bashkimit Sovjetik. Jugosllavë e sovjetikë deklarojnë botërisht se edhe diferencat ideologjike
janë shumë, shumë të vogla dhe po zhduken. Bashkimi
Sovjetik përgatitet t'i japë me bujë kredi Jugosllavisë.
Brezhnjevi do të vejë në Jugosllavi etj. Çdo gjë që kemi
parashikuar dhe kemi thënë, po vërtetohet me përpikëri. Revizionizmi është në ngjitje, ne jemi në pakicë, por

do të ed nuk dorëzohemi kurrë. Me ne ështLe,
drejta, është marksizëm-rëtliniznn dhe do të fitojmë, do
të fitojmë patjetër. Lufta jonë është e vështirë, jo
barabartë, por e drejtë dhe e lavdishme.
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E MERKUR£
KORRIK 1962*

Shokët Hysni dhe Ramiz mbaruan punë në Kinë
dhe janë në Birmani. Në datën 6 vijnë në Romë. Për
shumicën e problemeve mbetën dakord me shokët kinezë, me përjashtim të çështjes së pjesëmarrjes në mble-

dhjen eventuale të partive komuniste e punëtore të botës. Ne qëndruarn në pozitat tona, kinezët në të vetat.

Çu En Lai, në takimin që pati me shokët tanë, u
tha se do të jetë zor për Kinën që të na furnizojë me
të gjitha ato sende për të cilat janë nënshkruar marrëveshje. Shokët për këtë kundërshtuan, se kjo bie erë
presioni ekonomik. Kjo është serioze, megjithatë duhet
të presim shokët për ta gjykuar më mirë çështjen. Maoja
i priti shumë mirë, foli fjalë të mira, ai s'dinte gjë për
ato që u tha Çuja dhe premtoi se do të bisedonte me
shokët e tij.
Duhet të bëjmë shumë kujdes. Të jemi gjakftohtë
e prudentë, se armiku punon intensivisht të na përçajë
me Kinën, përpiqet të na izolojë. Të ruhemi nga provo-

kacionetj'i hedh'im çapet të matura mirë, të mos bëjmë
dhe të ruajmë miqësin-ë e lidhjet me Kinën, se kjo gjë ka s'hume rëndësi për ne dhe
_për komunizmin ndërkombëtar.
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E ENJTE
5 KORRIK 1962*

Deklarata e Hrushovit për Kinën do të përdoret nga
revizionistët modernë «për t'i ngritur» udhëheqësit të
tyre kredinë, duke e paraqitur këtë tradhtar si një
«marksist» që s'bën lëshime ndaj imperialistëve dhe, pavarësisht nga kontradiktat që ka me Kinën, kur është nevoja, «hidhet edhe në zjarr» për të. Gjithë kjo, natyrisht, është një blof që nuk do të ketë jetë të gjatë, por
që, për një kohë, do të gënjejë mjaft njerëz.
Për të ulur efektin e keq që mund të ketë bërë
deklarata e tij tek amerikanët. Hrushov lakeu vajti dje
në ambasadën amerikane në Moskë për festë dhe në një
kohë kur mungonte ambasadori. Asnjëherë presidenti
i Shteteve të Bashkuara të Amerikës s'ka vajtur në ambasadën sovjetike në Uashington për festë. Hrushovi, ky
zuzar i ndyrë, vete çdo vit.
Deklarata që bëri do t'i shërbejë atij edhe si atu
për Kongresin e Paqes. Ai do ta përdorë këtë edhe kundër nesh, po ta sulmojmë haptazi, duke na akuzuar gjoja
si pjesëmarrës në korin imperialist kundër tij, kur ai
mbron miken tonë, Kinën. Por ne s'biem në këtë kurth
provokues.
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Me këtë deklaratë Hrushovi do të përpiqet të zbutë
Kinën, ta tërheqë këtë në kurth, t'i sheshojë kontradiktat në favorin e tij. Të shohim ç'do të bëjë Kina, a do ta
kuptojë këtë kurth, që deri në njëfarë shkalle e përgatiti
vetë? Kina parasysh «lëvizjen_e raketavi. ,»
ndihmë të Kubës. Kur kjo u sulmua në Plazhin_ZhIrop,
raketat e Hrushovit jo vetëm nuk lëvizën, por më vonk
lëvizi «raketa hrushoviane», Eskalantja. Interesant, shokët kinezë nuk nxjerrin si duhet konkluzione nga nsjarjet në botë. Denoncinif —riga- ana ëIcinezëve i sulmit
eventual amerikano-çankaishist kundër Kinës duket sikur do të thotë: «Hrushov, po të nderim një degë, kapu (pas saj. Edhe unë, edhe ti kemi një arsye të shëndoshë,
unë, kinezi, të eci përpara drejt pajtimit dhe ti, Hrushov, drejt rehabilitimit, të paktën të përkohshëm»,
Do të shohim më tej se si do të zhvillohet gjendja,
si do të ecin kinezët.

Hysniu me Ramizin sot duhet të nisen me avion,
nga Ranguni për në Romë. Ata do të na sqarojnë për
shumë gjëra.
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E SHTUN£
KORRIK 1962

Sipas njoftimeve që na vijnë nga ambasadori ynë
në Rumani, populli dhe udhëheqja rumune e kanë pritur ftohtë Hrushovin. Për të shënuar është se Hrushovi
theksoi disa herë publikisht se s'ka asnjë mosmarrëveshje mes tij dhe Dezhit (domethënë se flitet për
këtë). Nga ana tjetër, Dezhi s'e zuri asnjëherë në gojë
Hrushovin në fjalimet publike. Në mbrëmjen solemne
Hrushovi shkoi me një orë vonesë gjë që shkaktoi komente të shumta. Në aeroport, kur u largua, në mënyrë
demonstrative as u takua fare me diplomatët e rojën
e nderit dhe popullin, që ishte grumbulluar aty, as që
e përshëndeti fare, siç është zakoni. Fotografi të Hrushovit në qytet kishte në format të vogël dhe jo me
shuznicë. Që të ketë mosmarrëveshje midis tyre, kjo është e mundur, por të çfarë natyre janë ato, kjo s'dihet.
Dimë vetëm, nga të dhëna të shkëputura, se Rumania
ka vështirësi dhe fërkime ekonomike me vendet e tjera
të demokracisë popullore.
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E HENE
9 KORRIK 1962

U bë mbledhja e Byrosë Politike, ku u mor në
shqyrtim raporti që do t'i paraqitet Plenumit të KQ për
përgatitjen dhe kualifikimin e kuadrit. Meqë ky raport
ka më tepër karakter studimi dhe edukimi, propozo_ya
që në mbledhjen e Plenumit të marrin pjesë edhe njerëz që nuk janë anëtarë partie, por që drejtojnë shkolla dhe merren drejtpërdrejt me përgatitjen e kuadrove.
Gjithashtu në këtë mbledhje u shqyrtua edhe problemi i ngritjes së uzinave të reja mekanike, që u krye
me sukses në bazë të grumbullimit të makinerive të
shpërndara e të tepërta në ndërmarrje të ndryshme.
-

Hysniu me Ramizin që ishin në Kinë me delegacionin e KQ të Partisë, mbërritën në Romë dhe po sot
erdhën në Tiranë me avionin tonë. Rrugë e lodhshme,
veçanërisht vajtja me vapor në Kinë, e cila zgjati 22-23
ditë dhe në një kohë kur në Oqeanin Indian ka furtuna
të mëdha dhe nuk u rekomandohet vaporëve të udhëtojnë. I dërguam shokët të çlodhen.
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E NIARTË
10 KORRIK 1962*

Shoku Hysni na raportoi për bisedimet që u bënë.
në Pekin. Shokët kinezë i kishin pritur shumë mirë tanët
dhe kishin thënë shumë fjalë të mira për Partinë dhe
për popullin tonë.
Gjëja kryesore që del nga bisedimet është se, në
çështjet me rëndësi parimore të problemeve politike dhe
ideologjike, udhëheqja kineze ka pikëpamje të njëjta
me Partinë tonë. Për revizionizmin modern, për grupin
titist, për grupin e Hrushovit dhe pasuesit e zellshëm
të këtyre grupeve u shprehën, gjithashtu, pikëpamje e
vlerësime të njëllojta me tonat. Rrezikshmëria e madhe
e këtyre grupeve revizioniste dhe e revizionizmit modern në përgjithësi vlerësohet njëlloj. Domosdoshmëria
e luftës kundër tyre u theksua me forcë si prej tanëve,
ashtu edhe nga ana e tyre. Kjo ka rëndësi të madhe.
Veçse në taktikat e luftës kundër revizionistëvsk, siç
shprehen ata, ka nuanca. Në vijën kineze katendenca

të theksuara zbutjeje, frike e
Shokët kinezë këtë e shpjegojnë me pak fjalë me
icWit është i fortë ekonomikisht,
atë që grupi i rusl
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-ushtarakisht dhe mbështetet në presti_gjin e Bashkimit
:Sovjetik dhe të Partisë Komuniste të -Bashkimit Sovjetik.
Ky grup është në fuqi. Në partitë e tjera komuniste e
punëtore është po kjo gjendje. Duhet punuar në mënyrë
të tillë që të krijohen bërthamat revolucionare në këto
parti dhe të arrihet në shkëputje, sido që në shumë prej
tyre ndarja është bërë. Prandaj, sipas kinezëve, duhet

në punën tonë këto konsiderata veçanërisht të rëndësishme dhe do t'i kemi. Unë besoj se shokët kinezë do
të reflektojnë më thellë mbi qëndrimet tona. Edhe ne
duhet t'i studiojmë me kujdes të dhënat e konsideratat
e Partisë Komuniste të Kinës.
Kjo çështje është shpejt të quhet e ezauruar. Ne
do të rikthehemi shumë herë në këto probleme kapitale.

të pranojmë edhe një unitet formal dhe këtë flamt—iita
mbajmë _gjoja ne, të krijojmë frontin antiimperialist
edhe me reviziontst.U.
Për çështjen e mbledhjes shokët kinezë lkkundeshin, por anonin nga vajtja. Ata u përpoqën të na bindnin dhe thanë të vemi edhe ne në mbledhje për të luftuar etj., etj.

Me një fjalë, në taktikat tona ka diferenca, por
ne nuk do të nga pozitat që kemi, të cilat,në
rrethanat tona dhe ndërkombëtare, janë të drejta dhe
revoluçionare, Këtë e njohin edhe shokët kinezë, të cilët nuk bënë kritika kundër qëndrimeve tona.
Pra, koha do ta vërtetojë këtë, por rëndësi ka që
në çështjet kryesore ne jemi dakord. Armiku përpiqet
të na izolojë nga Kina. Këtë kurth ne duhet ta evitojmë,
të ecim të matur dhe të kujdesshëm me Partinë Komuniste . të Kinës, të forcojmë lidhjet dhe bashkëpunimin
me të, se Partia Komuniste e Kinës qëndron në pozita
të drejta parimore dhe është mikja jonë, që na mbështet
e na ndihmon.
Rëndësia e Partisë Komuniste të Kinës për komunizmin ndërkombëtar është kolosale. Pa shkelur asnjë
parim dhe pa bërë lëshime, ne duhet t'i kemi parasysh

,
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E PREMTE
13 KORRIK 1962

Mbledhja në Moskë e përfaqësuesve të partive komuniste që merrnin pjesë në Kongresin e Paqes u bë.
Sov'etikët kishin ftuar mbi 50 parti, nga këto niorn
pjesë 40. Jugosllavët nuk i kishin ftuar. Nuk pati provokacione. Para kësaj mbledhjeje ishin takuar kinezët me
sovjetikët. Të parët kishin kërkuar që kjo të mos kishte
karakterin e mbledhjeve të partive komuniste, të mos
dilte asnjë dokument, mbledhja të kishte karakter konsultativ në mes përfaqësuesve komunistë në kongres
dhe të mos flitej për asgjë tjetër, veçse për çështjen e
Kongresit të Paqes. Sovjetikët pranuan dhe në fakt
kështu u bë. Sovjetikët u thanë kinezëve se jugosllavët
nuk qenë ftuar, ndërsa shqiptarëve ua bëmë të njohur
dhe i ftuam gojarisht, pse disa partive u bëmë ftesa
me gojë.

E SKTIJN£
14 KORRIK 1962

U .hap sesioni i parë i legjislaturës. së pestë të Kuvendit Popullor. Pasdreke, në një fjalimi të shkurtër,
bëra një ekspoze të vijës politike, të brendshme dhe të
jashtme të Partisë sonë.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 23, f. 362.
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E FIËN2

E MARTE

16 BORRIS 1962

11 HORRIS 1962

Vazhdon mbledhja e Kuvendit Popullor. Në përbërjen e Qeverisë nuk pati asnjë ndryshim.

Kur u fol për programin e Qeverisë sonë të_re,
përfaqësuesi jugosllav i pari, dhe më vonë përfaciësuesit
" e vend-eve të demolcracisë popullore të Evropës në
solidaritet me Hrushovin, u larguan nga salla.

Sesioni i parë i legjislaturës së. pestë të Kuvendit
Popullor vazhdoi deri në drekë me diskutime. Kuvendi
u solidarizua me mesazhin e Asamblesë së JArtë Popullore të RDP të Koresë drejtuar parlamenteve të të
gjitha vendeve të botës, për të përkrahur përpjekjet e
popullit korean, të Asamblesë së Lartë Popullore dhe të
qeverisë së RDP të Koresë për bashkimin paqësor të
Koresë. •

Në përbërjen e Presidiumit të Kuvendit Popullor
u zgjodh një anëtar i ri, Spiro Moisiu, i cili zëvendësoi
profesor doktor Aleksandër Xhuvanin, që vdiq vjet.
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gjithashtu, të vijë për vizitë në Shqipëri me rastin e
50-vjetorit të Pavarësisë.

E MËRKUR2
18 KORRIK 1962

Filloi mbledhja e Plenumit të 7-të të Komitetit
Qendror ku u diskutua raporti «Mbi përmirësimin e
mëtejshëm të punës për përgatitjen dhe kualifikimin e
kuadrit-. Raportin e mbajti shoku Manush.
Filluan diskutimet të cilat ishin në nivel të lartë.
Në Plenum kishim ftuar edhe sekretarët e parë të komiteteve të Partisë dhe kryetarët e komiteteve ekzekutive të rretheve, kuadro kryesorë të aparateve qendrore të Partisë e të pushtetit dhe specialistë të
paorganizuar në Parti.
Ky plenum do t'i japë një hov të madh punës së
Partisë me kuadrot.

I nisa një letërl urimi profesor doktor Maksimilian
Lambercit2 me rastin e 80-vjetorit të lindjes. E ftova,

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 23, f. 369.
2. Prof. dr. Malcsimilian Lamberc (1882-1963) një ndër alba-

230

nologët e shquar që ka dhënë kontribut të çmuar në studimin
e gjuhës shqipe.
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E ENJTE

E PREMTE

19 KORRIK 1962

20 KORRIK 1962

Sot në Plenumin e KQ të Partisë, pas pikës së parë
të rendit të ditës, shoku Ramiz mbajti raportin mbi
zhvillimin e bisedimeve midis delegacionit të KQ të
PPSH dhe delegacionit të PK të Kinës. Pas Ramizit fola
edhe unël, një orë. Plenumi aprovoi njëzëri veprimtarinë e delegacionit dhe riafirmoi drejtësinë e vijës së
Partisë sonë.

Dje ra shi gati në gjithë Shqipërinë. Kjo do të
thotë më tepër misër, pambuk, panxhar etj., pra qindra
milionë lekë të ardhura më shumë për ekonominë kombëtare. Sekretarët e parë të komiteteve të Partisë të
rretheve ishin shumë të gëzuar.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vë11. 23, f. 371.
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DAJT, E ENJTE
26 KORRIK 1962

Lexova raportin e Çu En Lait mbajtur sivjet në
Asamblenë Popullore Kineze. Raport shumë i rëndësishë.m, që të jep një pasqyrë të qartë të gjendjes në
Kinë.
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DAJT, E PREMTE
27 KORRIK 1962

Erdhi më vizitoi Ramizi, me të cilin vendosëm dërgimin e letërpërgjigjes Partisë Komuniste Italiane për
kritikat që i bëhen ambasadorit tonë në Romë, duke
pretenduar se ai ka kritikuar këtë parti dhe udhëheqësit e saj.
Shoku Ramiz më vuri, gjithashtu, në dijeni edhe
për punën që bënë historianët tanë në kolokuiumin
ndërkombëtar për çështjet e kulturave ballkanike, që u
zhvillua në Rumani. Ata kanë pasur shumë sukses.
Shokët tanë kanë folur për falsitetin e qëndrimeve oportuniste dhe lajkave të rumunëve sidomos ndaj shkencëtarëve turq, të cilëve këto gjeste nuk u pëlqyen, bile,
i vunë në dukje. Shkencëtarët bullgarë u qëndruan shumë afër tanëve, bile edhe një shkencëtar sovjetik. Siç
duket, të tilla mbledhje japin për ne shumë rezultate
dhe të shumanshme, prandaj duhet të dërgojmë njerëz,
sido që financiarisht jemi shtrënguar.
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DURRES, E DIEL•
29 KORRIK 1962

Më kanë raportuar se kapiteni dhe marinarët
vaporit tonë «Vlora» që u kthye nga Kina, janë bërëshembull e kanë fituar respekt në çdo port që kanë
ndaluar. Me këtë qëndrim ata nderojnë vendin dhe Partinë që i ka edukuar. Kjo më gëzon pa masë. U lumtë
marinarëve tanë!
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DURRP,S, E 11£NE
30 KORRIK 1962

Bullgarët ngritën çmimet e mishit dhe të ushqimeve
nga 25-27 për qind, ndoqën kështu rrugën e Hrushovit,
si në çdo gjë, drejt greminës. Krizë, pra, edhe në Bullgari, që hiqej si një nga vendet e demokracisë popullore
«më të mira» në bujqësi. Ata blofojnë dhe, sigurisht,
për të fshehur gabimet e mëdha të tyre, fajin do t'ia
hedhin •kultit të Çervenkovit». Por këtë s'e ha njeri,
ca më pak bullgarët. Kjo është këngë e njohur dhe s'gënjen dot më njerëz. Atyre s'u ka mbetur gjë tjetër,
veçse kjo _parullë nuk prodhon as mish, as qumësht.
Një gjë e tillë ngjet edhe në Gjermaninë Lindore.
Atje s'ka mish dhe po vendosin triskat. «Kulti» i kujt
e ka fajin këtu? Të shohim! Por fakt është se në Shqipërinë «staliniste» ka mish e ushqime dhe çmimet, në
vend ci& të ngrihen, ulen.
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DAJT, E HENE
6 GUSHT 1962

shënuar. Politika
Në botë s'ka asgjë të re për
po fle. Hrushovi bën llogje dhe pushon në Jaltë, Kenedi
armatoset dhe i buzëqesh Hrushovit, Nehrui provokon
Kinën dhe deklaron se Bashkimi Sovjetik dhe Shtetet
e Bashkuara të Amerikës afrohen e do të merren vesh.
Titoja pret në Brioni Stivensonint, i cili i jep udhëzime
se si të veprojë me Hrushovin në të ardhmen. Bashkimi
Sovjetik pret mbretërit e princërit dhe lufton vendet
socialiste si Kinën dhe ne. Deri këtu kanë ardhur punët.

DAJT, E MARTE
7 GUSHT 1962

Flitet se Hrushovi do të vejë, dhe ka mundësi të
vejë, në sesionin vjetor të Asamblesë së Përgjithshme të
OKB-së. Çështjen gjermane dhe të Berlinit nuk e zgjidhi dhe as do ta zgjidhë dot. Ai u tregua edhe shantazhist, edhe frikaman, dhe tash, për të shpëtuar nderin,
do të shkojë në OKB, gjoja për të çuar atje çështjen e
Traktatit të Paqes me Gjermaninë dhe rregullimin e
çështjes së Berlinit. Pas kësaj vjen «dimri», vjen «pranvera», vazhdon propaganda dhe shkohet drejt greminës
dhe luftës. Përgjegjësi të rëndë mbajnë të gjitha ato
parti komuniste e punëtore të botës që i bien avazit të
këtij tradhtari të marksizmit.
Ndërkaq Xhamajka, koloni angleze, fitoi pavarësinë
dhe, duke qenë anëtare e Komënuelthit Britanik, kërkoi
të pranohet dhe do të pranohet në OKB, kurse Kina
rri jashtë, pse kështu dëshirojnë Kenedi dhe Hrushovi,
domethënë dy K(a) K(a)-të që formojnë një të madhe
dhe që u puqën në rrugën e historisë.

1. Edlai Stivenson, në atë kohë përfaqësues i përhershëm i
SHBA-së në Organizatën e Kombeve të Bashkuara.
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DAJT, E MËRKURË
8 GUSHT 1962

Dy manifestimet ndërkombëtare, Festivali i 8-të
Botëror i Rinisë dhe i Studentëve dhe Festivali Folklorik i Vendeve të Ballkanit dhe të zonës së detit Adriatik, kanë qenë një sukses për ne dhe një disfatë për
revizionistët e, në radhë të parë, për ata sovjetikë. Nga
ana politike, sovjetikët pësuan fiasko, ishin mbyllur në
vapor dhe u vetizoluan nga masa, për arsye se kishin
frikë nga kontaktet me ne dhe me të tjerët, kishin frikë
se njerëzit sovjetikë do të mësonin të vërtetën dhe kështu do të demaskoheshin gënjeshtrat dhe shpifjet e
hrushovianëve. Por, me gjithë këtë vetizolim, tanët arritën të merrnin kontakt me të rinjtë sovjetikë, të cilëve
u folën dhe u dhanë materiale. Ata u miqësuan shumë
me tanët, saqë, kur ktheheshin në vapor, drejtuesit e
tyre, krejt në tym, i kritikonin dhe i rrihnin për çështjen tonë.
Delegacioni ynë u bë qendra e vëmendjes politike.
Me grupe venin delegatët e tjerë, bisedonin me tanët
dhe u merrnin materiale. Veçanërisht aktivë dhe të
afruar janë treguar të rinjtë italianë, komunistë dhe

jokomunistë. Me kinezët, natyrisht, miqësi, harmoni
dhe bashkëpunim.
Në Bukuresht ansambli ynë folklorik bëri furore,
populli që brohoriste pengoi edhe trafikun nëpër rrugë.
Në teatër pati sukses dhe tërhoqi brohoritje të mëdha
e hedhje parullash politike nga masa, si: «Rroftë Partia
e Punës së Shqipërisë!». Edhe nga ana profesionale tanët
u paraqitën më mirë se të tjerët. Kjo bëri që organizatorët ta anulonin konkursin, pse do të ishin të detyruar
t'ua jepnin tanëve çmimin. Deri këtu ka arritur poshtërsia, por çdo gjë që bëjnë kundër nesh, bie në kundërshtim me masat, të cilat i shohin këto poshtërsi, i fërshëllejnë ata dhe na brohoritin ne.
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DURRES, E SHTUNË

DURRES - TIRANË, E DIEL

11 GUSHT 1962

12 GUSHT 1962

Sot në orën 11 3° sovjetikët lëshuan në orbitën e
tokës anijen kozmike sputnik «Vostok-3». Atë e piloton
kozmonauti Adrian Nikollajev. Sukses i mrekullueshëm

Kozmonauti Adrian Nikollajev vazhdon fluturimin
me anijen kozmike sputnik . ,<Vostok-3». Ka kapërcyer
rekordin e Titovit.

shkencor.
Sot në orën 11 02 sovjetikët lëshuan në orbitën e
tokës anijen tjetër kozmike, «Vostok-4», me kozmonautin Popoviç. Qëllimi i nxjerrjes në orbitë afër njëra-tjetrës e dy anijeve kozmike, është që të shihet mundësia e vendosjes së lidhjes të drejtpërdrejtë midis tyre
si dhe të koordinimit të veprimeve të dy pilotëve kozmonautë. Mrekulli! U lumtë shkencëtarëve dhe heronjve
astronautë sovjetikë! Hrushov trockisti do të përfitojë
përkohësisht edhe nga kjo, e di, por, më në fund, do ta
thyejë kokën. Marksizëm-leninizmi do të fitojë!
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VLORE, E MART£

VLORE. E N1ERKURE

14 GUSHT 1962

15 GUSHT 1962

Intervista e Titos dhënë gazetarëve amenkanë Drju
Pirson dhe zonjës Agnes E. M~grupit të gazetës
«Uashington post», është kryev—eit-a e një tradhtari, e
një revizionisti, e një agjenti amerikan. Me të ai vër-reTon
blofin e tij mbi çështjen e Berlinit dhe se gjoja tërhiqet
nga pozita e Hrushovit dhe zë haptazi pozitën amerikane. Titoja lavdëron potencialin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ngre prestigjin e tyre, nënçmon Bashkimin Sovjetik, tregon se Hrushovi është një pacifist i
përshtatshëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai
provokon Kinën dhe e quan atë diversioniste, predikon
integrimin e botës nën hegjemoninë amerikane, monon
revolucionet, thotë se nuk ekzistojnë më shkaqet e 1111tkrave grabitqare etj. Titoja lavdëron imperializmin
;3mc, rikan që <ësht.i; bërë paqësor-.

Kozmonautët sovjetikë vazhdojnë me sukses flutu-

Në intervistën që Titoja u dha gazetarëve amerikane Drju Pirson dhe Agnes E. Majer, që nga fillimi
çIeri në mbarim jep shumë materiale dhe nxjerr në shesh

jo vetëmftyrën e tij prej.agjenti provokator të amerikanëve, por tregon se në rrugën e tij tërheq edhe Nikitën, e paraqet këtë solidar me vijën revizioniste tradhtare titiste, ashtusiç-TShtë në të vërtetë.
Bisedova me Ramizin lidhur me këtë intervistë dhe
i sugjerova të botojmë një artikullt demaskues politiko-ideologjik.
Në këtë artikull unë mendoj se mund të atakohen
të dy këta revizionistë, miq të pandarë, natyrisht, duke
vënë theksin kryesor mbi Titon dhe hapur disa batuta
të rrepta për Hrushovin.
Me siguri, sa për sy e faqe, sovjetikët nuk do t'i
përgjigjen kësaj interviste komprometuese për ta, dhe
s'kanë pse t'i përgjigjen, pse Titoja flet me gojën e
tyre, mundet dhe me aprovimin e tyre.
1. Shih në këtë vëLim f. 257.

244

245

Shokut Ramiz, edhe pse e dija që me siguri e ka
lexuar vetë intervistën dhe ka nxjerrë idetë kryesore
revizioniste, i dhashë mPrdimet dhe tezat e mia dhe i
theksova se unë mendoj që, përveç të tjerave, Titon duhet ta demaskojmë edhe në këto çështje:
1) 2ër çështjen gjermane. Si blofer që është, deri
dje ai gjoja pranonte zgjidhjen e dr-ejtë të sugjeruar nga
ne dhe këtë e bënte për demagogji e si manovër politike pë• t'u maskuar e për të krijuar situatën që krijoi
Hrushovi për ta futur atë në kamp. Tash heq dorë nga
kjo zgjidhje dhe propozon, me fjalë të tjera, një zgjidhje
që s'arrihet kurrë, pra, mbështet tezën aroerikane.
2) Për solidaritetin e tij me Hrushovin. Titoja e reklamon këtë përpara amerikanëve, si një «nuse» të përshtatshme për politikën e tyre. Ai pohon se Hrushovi
është një «pacifist», sipas gjykimit të amerikanëve, dhe
u këshillon këtyre bisedime me shumë durim, shumë
~e7r)se Titoja e di ç'është Hrushovi, njeh qëllimet
e taktikën e tij. Ai këshillon që «të mos dramatizohengjërat dhe u thotë amerikanëve se do të fitojnë famë e
prestigj në botë, në rast se marrin ndonjëfarë iniciative
për çështjen e provave atomike. Pra, Titoja është shërbëtor, duaxhi i qederosur për rritjen e prestigjit amerikan.
3) Lidhur me Kinën. Të demaskohet Titoja si përçarës i partive komuniste e punëtore të botës, përçarës
veçanërisht ndaj Kinës, si provokator dhe agjent amërikan. Titoja pranon politikën e dy Kinave. Ai mbron
Indinë (këtu mund të flitet dhe për Mikojanin që mbron
hapur borgjezinë indiane kundër një vendi socialist).
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Titoja i quan kërkesat e drejta të Kinës dhe veprimet
e saj në ishuj dhe në Himalaja si diversione, të cilat
i frenon Bashkimi Sovjetik.
4)..Buketii artikullit duhet të jetë pjesa ku amerikanët i thonë Titos të bëhet ndërmjetësi (interpreti)
tyre te Hrushovi dhe i thonë haptazi që «ti je yni, dhe
i tyre» domethënë agjent i dyfishtë. Titoja «pozohet» si
«këshilltar» i të dyja palëve, me fjalë të tjera, Titoja u
thotë amerikanëve «është e vërtetë qe une paguhem
ngi-të dy, por si këshilltar e jo si agjent».
Përgjigjja e Titos, pyetjes nëse Bashkimi Sovjetik
dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës po bëhen miq,
është gjithë vija tradhtare, revizioniste, likuidatore e
këtij revizionisti.
pjesë duhet shtrydhur pse këtu si të thuash
është «kuintesenca» e këtij shërbëtori të imperializmit:
Likuidimi i komunizmit, «teoria» e tij mbi luftën
dhe paqen, mohimi i revolucioneve, në të kaluarën dhe
në të ardhmen, vënia në një platformë e Bashkimit
vjetik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, njohja
e epërsise së Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbi
çdo gjë dhe e inferioritetit të Bashkimit Sovjetik, zhdukra—e—arsyeve të luftërave, shuarja e luftërave nacionalçlirimtare, teza se imperializmi s'është më agresor, sistemet shoqërore pa përmbajtje, vetëm kravatat me
rgjyra të ndryshmc, dhe, më në fund, problemi i integrimit të botës, natyrisht, pa «asnjë ngjyrë» që do të
thotë për Titon, gëlltitja e botës nga imperializmi amerikan etj., etj.
Dhe për të gjithë këtë «të ardhshme» Titoja u
—
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thotë amerikanëve se Hrushovin e ka në xhep, se do ta
këshillojë kur të piqet dhe do t'i thotë se ku do të piqen
bashkërisht.
Siç duket, Nju-Jorku do të bëhet qendra e një takimi të tillë.
Rashë dakord me Ramizin që të mos e humbasim
këtë rast për të përgatitur një artikull të mirë, të cilin, përpara se të botohet, duhet ta diskutojmë përsëri.

Sot u ulën me sukses në tokë të dy kozmonautët
sovjetikë, Nikollajev e Popoviç, që pilotonin respektivisht anijet kozmike «Vostok-3» dhe •Vostok-4».
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VLORË, E HEN£
27 GUSHT 1962

Erdhën nga Tirana shokë të ushtrisë e biseduam
për punë, sidomos për vajtjen e grupit të oficerëve në
Kinë. Vajtja e tyre do të na shërbejë në shumë drejtime.
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VLORE, E MERKURE

VLORE, E ENJTE

5 SHTATOR 1962

6 SHTATOR 1962

Kisha për drekë Beharin me familjen. Pasdreke
bisedova me të dhe i dhashë udhëzime mbi orientimin
e punës së shokëve që do të venë në sesionin e sivjetëm të OKB-së, i cili fillon më 17 shtator.

Kinezët refuzuan medaljen e artë që Kongresi i
Paqes, i shtyrë enkas nga revizionistët sovjetikë, i akordoi delegacionit kinez. Ata u ritheksuan sovjetikëve
se nuk janë dakord me shumë çështje të kongresit.
Qeveria sovjetike kërkoi, gjithashtu, nga qeveria
kineze me notë mendimin nëse k jo pranon të mos ketë
armë bërthamore, pse, sipas propozimit gjoja të Raskuti, me të cilin janë dakord edhe sovjetikët, po të mos
ketë Kina, do të mos ketë edhe Gjermania Federale.
Qeveria kineze u dha një shuplakë të fortë sovjetikëve.
Ajo i bën këta përgjegjës për këto manovra të poshtra,
u thotë se ky është një komplot i Raskut dhe denoncon
manovrën sovjetike që krahason Kinën me Gjermaninë
revanshiste.

1. Din Rask, në atë kohë sekretar për punët e jashtme
Departamentit të Shtetit të SHBA-së.
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VLORË, E PREMTE

E HËNt;

7 SHTATOR 1962

10 SHTATOR 1962

Marrëdhëniet bullgaro-koreane po acarohen. Tëdy vendet dëbuan reciprokisht ambasadorët. Ndërsa
shkaku për këtë masë është formal (tre-katër studentë
koreanë që studionin në Bullgari), arsyeja e vërtetë janë kontradiktat ideologjike. Në fakt, studentët koreanë
morën urdhër të kthehen në atdhe, por, të përpunuar
nga bullgarët, refuzuan të kthehen dhe kërkuan strehim politik, gjë që u akordua nga bullgarët. Ambasada
koreane në Sofje organizoi kapjen e tyre dhe i futi në
ambasadë. Bullgarët protestuan dhe kërkuan lirimin,
gjë që u refuzua nga koreanët. Ky është një mësim i
mirë për koreanët për të ditur me kë kanë të bëjnë.
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Fillova nga puna. Plot probleme të rëndësis'ame
janë grumbulluar për t'u shqyrtuar në Byronë Politike, që presin zgjidhje.
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E ENJTE
13 SHTATOR 1962

Situata politiko-ekonomike paraqitet e mirë, çdo
gjë shkon normalisht. është i kënaqur nga furnizimet, të cilat i ka pasur në kohë, në sasi dhe në cilësi.
Bujqësia sivjet ishte e mbarë. Gruri u bë shumë më
mirë se vitet e kaluara. Janë realizuar plotësisht detyrimet; ujemet e SMT-ve, huatë e dhëna më parë dhe tepricat kurrë s'janë realizuar si këtë vit. Misri vuan ca nga
thatësira, veçanërisht ai që është mbjellë mbi ujë. Me
të kulturë do të jemi më mirë se vjet, por përsëri jo
mirë duke pasur parasysh planin. Koha është e përshtatshme për pambukun. Edhe prodhimi i panxharit
këtë vit do të jetë i mirë, sidomos si cilësi. Duhani, pas
luftës që iu bë vrugut, i cili vjet e dëmtoi jashtëzakonisht
shumë prodhimin, sivjet është i mirë. Gjithashtu furnizimi me qumësht dhe mish kudo ka qenë i rregullt.
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E DIEL
16 SHTATOR 1962

Sot është 20-vjetori i Konferencës së Pezës, ngjarje historike e një rëndësie të madhe. Vija e drejtë e
Partisë për mobilizimin e gjithë popullit në luftë kundër pushtuesit, vija e aleancës luftarake të Partisë me
gjithë antifashistët, hedhja e bazave të organizatës së
madhe të Frontit Nacionalçlirimtar, krijimi i këshillave
të Frontit Nacionalçlirimtar, hedhja e bërthamës së pushtetit popullor, vënia përpara veprimeve luftarake të
atyre grupeve dhe personave politikë që përpëliteshin
me fjalë, por që me zemër ishin antipopullorë dhe simpatizonin pushtuesin, të tëra këto probleme përbënin
platformën e Konferencës së Pezës.
_ Vendimet e kësaj Konference kishin rëndësi vendimtare për të ardhmen e shkëlqyer të popullit, prandaj ai i përqafoi ato, i bëri të tijat dhe, nën udhëheqjen
e Partisë, i vuri në jetë me sukses.
Rëndësi kishte edhe vendimi që morëm për ta
bërë këtë Konferencë në Pezë, pra fare afër Tiranës,
ku qëndronim ne, por ku qëndronte edhe shtabi i pushtuesit. Qëllimi, që propozova të bëhej mbledhja në Pezë,
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ka qenë që në çdo moment të kishim bazat partizane
rreth e rrotull Tiranës, ta mbanim këtë vazhdimisht
nën goditjet tona, të kombinonim aksionet e qytetit me
ato të malit dhe të mos lejonim që reaksioni shqiptar të
grumbullohej në Tiranë dhe të vështirësonte çlirimin
e kryeqytetit dhe të të gjithë Shqipërisë. Ky ishte një
vendim shumë i drejtë.
Por më parë se të vendosnim që Konferenca të
zhvillonte punimet në Pezë, shkova dhe bisedova me
Myslimin, i cili atëherë ishte ilegal. Ndikimi i tij ishte
i madh, veçanërisht rreth Tiranës. Myslimi, edhe pa
pasur teserën e Partisë, e kuptonte si komunist vijën e
15-Efisë. Ai vërtetoi në çdo kohë se ishte një patriot i
madh, një trim i pjekur, i zgjuar, popullor dhe i thjeshtë, besnik i popullit dhe i Partisë. Ai tani është anëtar partie. Myslimi ka një meritë të veçantë për suksesin e Konferencës.

Me rastin e 20-vjetorit të Konferencës së Pezës u
organizua një miting i madh në Pezë. Mitingun e përshëndeti._shoku_apiro—Kole4a.
Në drekën që u shtrua me këtë rast fola shkurtimisht për krahinën e Pezës, për popullin e saj luftëtar
dhe për shokun e mikun e shtrenjtë Myslim Peza 1.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 23, f. 400.

E HËNË
17 SHTATOR 1962

Sot i dërgova gjimnazit «Asim Zeneli» në Gjiro 7
kastërnjhvemuitëfaljs,cn
kishin kërkuar si kujtim. Ua shoqërova edhe me një
letëri.

►
►

Pashë sot artikullin që ishte bërë në bazë të tezave
që shkrova në Vlorë ku isha me pushime, mbi një intervistë të Titos dhënë përfaqësuesve të gazetës amerikane «Uashington post». Bëra disa përforcime e shtesa
për aktualizim. U sugjerova shokëve që nesër, më 18
shtator, në facien_e katërt të -Zërit të-popullit» të bo,htëjas
çështjet e bre:
t intervista e Titos duke lënë
-t-Oh—e7"ndshmejugosllave, ndërsa pasnesër, më 19 shtator, të
fillojë botimi i artikullit tonë me titullin «Revizionizmi
Modern në ndihmë të strategjisë themelore të imperializmit amerikan».

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vë21. 23, f. 414.
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Pastaj diskutovai për shfrytëzimin më me efektivitet
të makinerive, sidomos në kushtet aktuale të bllokadës
ekonomike që revizionistët i kanë bërë vendit tonë.

E MARTE
18 SHTATOR 1962

Kinezët kanë botuar në gazetën «Zhenminzhibao»
një artikull shumë të mirë dhe të rëndësishëm kundër
Titos dhe revizionizmit modern, që tërthorazi godet edhe
grupin e Hrushovit.

Kishim mbledhjen e Sekretariatit dhe morëm një
sërë vendimesh për probleme partie dhe shtetërore.
Çështjet e jetës së brendshme të organizatave-bazë
dhe pranimet në Parti kanë një rëndësi të dorës së parë, prandaj Partia u ka kushtuar dhe u kushton vëmendje të veçantë. Uniteti i Partisë forcohet e çelikoset në
luftë me të metat e gabimet që vihen re në punën apo
në sjelljen e komunistëve. Veçanërisht rol të madh luajnë puna dhe sjellja e kuadrove kryesorë që ndikojnë
shumë tek të tjerët.
Në diskutimin tim për këtë probleml pata parasysh raportin që u paraqit nga ekipi i KQ të Partisë që
ishte për ndihmë e kontroll në rrethet Shkodër, Përmet
dhe Sarandë, si dhe diskutimet që u bënë nga shokët
e Sekretariatit.
Fola2, gjithashtu, për disa probleme të shëndetësisë, për nevojën e shtimit të numrit të mjekëve në
fshat dhe për rritjen e nivelit të tyre ideoprofesional.
1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 23, f. 419.
2. Po aty, f. 428.
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1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 23, L 433.
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E MERHURE
19 SHTATOR 1962

U bë mbledhja e Byrosë Politike dhe u morën një
sërë vendimesh të rëndësishme, sidomos për përmirësimin e punës e për zhdukjen e të metave që janë konstatuar në administrimin dhe drejtimin e ekonomisë së
përbashkët në kooperativat bujqësore. Çdo gjë në kooperativat bujqësore duhet të bëhet në bazë të statutit të
kooperativave. Për probleme të tilla siç është shpërndarja e drithit, sasia e ditë-punëve që duhet të marrë
kryetari, agronomi etj., duhen mbajtur parasysh udhëzimet e vendimet përkatëse. Përveç kësaj, këto çështje
duhet t'i bëhen të njohura organizatës-bazë të Partisë
dhe asamblesë së kooperativës në kohën e dhënies llogari dhe zgjedhje.
Porosita që investimet të bëhen me shumë kujdes
dhe gjithmonë në interes të kooperativës.
Në diskutimini tim në këtë mbledhje u përqendrova në rëndësinë që ka për shtimin e p•odhimit të mishit dhe të qumështit kujdesi për kullotat dimërore,
për bazën ushqimore të bagëtive të imëta të oborreve
1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 23, f. 441.
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kooperativiste dhe të ekonomive bujqësore të pakolektivizuara, që kanë aktualisht numrin më të madh të
bagëtive të vendit si dhe zgjidhjen e këtij problemi.
Bëra, gjithashtu, disa vërejtje e sugjerime për metodën e punës të organizatave të bashkimeve profesionale dhe të rinisël.

Ambasadorët e Koresë në vendet e demokracisë popullore të Evropës tregohen më të hapët me tanët, më
aktivë dhe «të rreptë- kundër Hrushovit, derisa e cilësojnë atë «Hitlerin e ri». Si duket, Hrushovi u ka shkelur në kallo koreanëve dhe këta tash hidhen përpjetë.
Mirë, më mirë vonë se kurrë.

Sot në «Zërin e popullit- filloi botimi i artikullit
tonë në lidhje me intervistën e fundit të Titos dhënë
dy gazetarëve amerikanë. Artikulli, që do të vazhdojë
edhe në numrin e nesërm të gazetës, demaskon së toku
Titon dhe Hrushovin, ashtu të lidhur, në fakt, siç janë.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 23, f. 444.
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E DIEL
23 SHTATOR 1962

Në Moskë e në Beograd po shkruhen artikuj plot
mjaltë për njëri-tjetrin, pse nesër shkon Brezhnjevi në
Jugosllavi për vizitë zyrtare. Revizionistët po puqen hapur e lakuriq. Fletën e fundit të fikut e flakën.

E HENTË
24 SHTATOR 1962

Shokëve të agjitpropit u dhashë udhëzime dhe shënimet e mia që kisha bërë mbi një përmbledhje të
tezave të Kongresit të 10-të të PK Italiane. Pasi të marrim tekstin e plotë të këtyre tezavel, mendoj t'i demaskojmë ato botërisht.

ikali Brezlin'e arriti në Beo a•i sh ër
nga një grup me të vërtetë si vetë ai, të gjithë komplotistë, si: Axhubei, Andropovi, Firjubini e të t,j,9xë.

1. Teksti i tezave të PKI është botuar në gazetën «Unita»
më 13 shtator 1962.
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E MËRHURE
26 SHTATOR 1962

Po punoj dhe do t'ua jap shokëve tezat për një artë cilin duhet ta botojmë pasi të largohet Brezhnjevi nga Jugosllavia. Ajo që ka rëndësi në këtë artikull
është demaskimi i qëllimeve të vajtjes së tij atje, jo vetëm për forcimin e marrëdhënieve në rrugë shtetërore,
por edhe për afirmimin dhe konsolidimin midis revizionistëve sovjetikë e atyre jugosIlavë të të gjitha lidhjeve,
sidomos të atyre ideologjike. Në artikull të flitet edhe
se në momentin aktual, kur imEerialistët po armatosen
dhe përgatitin luftën, revizionistët modernë, si dikur
oportunistët dhe socialshovinistët, po tradhtojnë kauzën
e madhe të komunizmit. Oportunistët u shpartalluan
haptazi nga Marksi dhe Lenini. Pjesa e shëndoshë e partive të proletariatit botëror, që e kishte mbuluar reyizionizmi, filloi haptazi luftën, u shkëput nga Lnternaçionalja tradhtare, form
— oi partitë e reja dhe u bashkua
me Internacionalen e Tretë.
Trockistët dhe buharinistët e CQ, që tash po i rehabiliton Hrushovi, u goditën e u shpartalluan përkohë-

sisht nga Stalini dhe partitë komuniste e punëtore të
botës. Tash revizionizmi modern është bërë i rrezikshëm në shumë parti komuniste e punëtore të Evropës,
veçanërisht në Partinë Komuniste të Bashkimit Sovje,_
tik, ku është në fucfah-ëlCCinceritron forcat kundër markSizëm-leninizmit, kundër unitetit të lëvizjes komuniste
e punëtore botërore.
•jkr — Prandaj, ne marksistë-leninistët duhet të luftojmë
me forma dhe metoda revolucionare kundër revizionizmit modern. Marksistë-leninistët s'duhet të lejojnë të
kalben partitë komuniste e punëtore të botës, gjoja nën
pretekstin se na godet imperializmi. Duhet të kupto4et
se imperializmi s'ka pushuar kurrë së na godituri. Ai
na godet dhe do të na godasë nga jashtë dhe nga brenda, me revizionistët.

1. Shih në këtë vëllim f. 281.
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E ENJTE
27 SHTATOR 1962

Hartova skemën dhe përfundova së shkruari një
numër tezash të zgjeruara të një artikulli për gazetën
«Zëri i popullit» ku demaskojmë qëllimet e vërteta me
karakter politik e ideologjik të vizitës së Brezhnjevit
në Jugosllavi, si dhe të bisedimeve që ai pati me kolegun e vet, Titon.
Në artikull duhet të vërtetojmë me fakte se grupi
revizionist i Hrushovit iu nënshtrua ideologjikisht grupit WTitos.
1) Në fillim, si parathënie, të vihet në dukje ç'u
tha në Jugosllavi gjatë kësaj vizite (të citohen, pa koment, fjalët e Titos, të Brezhnjevit dhe të udhëheqësve
të tjerë jugosllavë e sovjetikë që janë tipike dhe karakteristike e që ilustrojnë tezat e artikullit tonë).
2) Udhëtimi i Brezhnjevit s'është një udhëtim i
thjeshtë dhe i zakorishëm. Por:
a) Ka karakter politik dhe ideologjik. Çështjet ekonomike
nomike janë zgjidhur me kohë dhe do të vazhdojnë të
zgjidhen edhe më mirë pas vizitës së Brezhnjevit.
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b) Tito-Hrushovit u duhej të konfirmonin, në m&nyrë të bujshme dhe pa ruajtur as rezervën më të vogël,
«unitetin» e tyre të plotë politik dhe ideologjik për të
gjitha problemet ndërkombëtare.
c) Hrushovi iu nënshtrua ideologjikisht grupit të
Titos; pa marrë parasysh se gru i tij është në krye
një shteti të fuqishëm ekonomik. Ideologjikisht ata u
puqën. U puqën edhe në taktikën, edhe në strategjinë e
tyre për afrimin me imperialistët dhe për luftën kundër
marksizëm-leninizmit, kundër unitetit të kampit të socializmit, për degjenerimin e një sërë vendesh socialiste
të Evropës, për taktikën dhe për strategjinë e degjenerimit të partive komuniste dhe punëtore të vendeve
kapitaliste, strategjinë dhe taktikën e përbashkët kundrejt luftërave nacionalçlirimtare të popujve dhe për
ndihmën ekonomiko-politike për vendet e porsaçliruara
dhe «të paangazhuara».
3) Karakteri i udhëtimit të Brezhnjevit (megjithëse

bëhen tentativa të lehta ta paraqesin si një udhëtim
brenda «kuadrit të bashkekzistencës», të «marrëcihënieve ndërmjet shteteve» etj.) është në kundërshtim të
hapët me Deklaratën e Moskës, të cilën Nikita Hrushovi
e ka shqelmuar me kohë.
4) Nikita Hrushovi në rrugën e konsumuar të pajtimit ideologjik me grupin e Titos, ka aprovimin e atyre njerëzve që e ndjekin atë qorrazi. Të tjerët, që mund
të arrijnë të shikojnë diçka nga kjo tradhti e madhe që
po konsumohet në kurriz të marksizëm-leninizmit, i
ka komprometuar, i ka vënë në kundërshtim me masat
e gjera të partive të tyre. Kjo kategori udhëheqësish
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akoma nuk e kanë gjetur guximin që të ndalen përpara
humnerës ku i çon grupi i Nikita Hrushovit dhe të bashkohen me masën e partisë. Këta janë në rrugëkryq:
ose duhet të reagojnë, ose duhet të hidhen në humnerë.
5) Për ata që ndodhen në rrugëkryq është më mirë
të kthehen sa më parë në rrugën e marksizëm-leninizmit, pse vetëm kështu, duke hedhur tej zgjedhën revizioniste, duke e goditur për vdekje këtë, ndihmojnë vendin, partinë, socializmin, komunizmin, paqen.
6) Historia e luftës së proletariatit botëror ka vërtetuar disa herë se në momente krizash të rënda për
kapitalizmin e imperializmin, revizionizmi modern, kjo
pjellë e kapitalizmit, është vënë në veprim, është gjallëruar, ka zënë prej gryke partitë e klasës punëfOre
dhe ka ndihmuar përgatitjet dhe luftën e imperializmit
për dominimin botëror. Marksistë-leninistët e vërtetë,
ne keto momente vendirntare, kanë reaguar me forcë,
kanë luftuar me furi, s'kanë ndenjur në plogështi dhe
s'janë treguar fatalistë e as syleshë, por kanë hapur luftën brenda në partitë e tyre (pavarësisht pse kanë
qenë nën kërcënimin e dyfishtë, të jashtëm ose të reaksionit të egër të borgjezisë kapitaliste, dhe të atij të brendshëm, diktaturës dhe fuqisë materiale të krerëve
oportunistë dhe tradhtarëve të partive e të marksizëm-leninizmit që ishin ulur pajdash mbi partinë dhe ushqeheshin nga lëmoshat e kapitalistëve), janë shkëputur
nga tradhtarët, janë bashkuar akoma më fort me njëri-tjetrin dhe me forcat përparimtare. Me këta komunistë ka qenë klasa punëtore, prandaj marksizëm-leninizmi fitoi kundër kapitalizmit dhe kundër oporttMistëve dhe tradhtarëve.
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7) Revizionizmi modern ka ngritur krye, është bërë
i paturpshëm dhe i egër. Ai rrezikon fitoret e socializmit, rrezikon fitoret e proletariatit. Në shumë vende ai
është në fuqi, ka mjete të mëdha ekonomike, ushtarake,
propagandistike, bën demagogji të shfrenuar dhe shfrytëzon të kaluarën plot lavdi revolucionare të disa partive. Por revizionistët s'kanë me vete kryesoren e kryesores, masat e gjera e të shëndosha të partive, s'kanë
me vete proletarët, punëtorët e vendeve socialiste dhe
fshatarësinë revolucionare. Këtyre, në këto momente
historike, u bie barra vendimtare të thonë fjalën e tyre,
të godasin me grushtin dërrmues mbi tryezë. Kjo gjë
do të bëhet patjetër, por sa më shpejt të bëhet, aq më
mirë është, pse imperializmi punon e armatoset për të
vendosur hegjemoninë e tij.
1.4jet e zbuluara nga Marksi, Engelsi, Lenini dhe
Stalini nuk zhduken dot as nga imperializmi, as nga
Titoja e Hrushovi dhe shokët e tyre. Ato veprojnë në
çdo kohë dhe koha ka ardhur përsëri të bëjmë që, në
mënyrë revolucionare, si në kohët heroike, të veprohet
me parullën: «Proletarë të të gjitha vendeve, bashkohuni!».
8) Por, të bashkohemi, rreth kujt? Rreth revizionistëve dhe revizionizmit? Jo, kurrë!
Të bashkohemi rreth ideve të pavdekshme të Marksit, Engelsit, Leninit dhe Stalinit, në luftë kundër imperializMit dhe shërbëtorëve të tyre, revizionistëve
1'n-b-dernë.
9) Ndarja nga tradhtarët, shkëputja deri në fund
nga tradhtarët e marksizëm-leninizmit, është fitore,

—

-
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është forcimi i unitetit dhe jo dobësimi. Revizionistët
predikojnë të kundërtën, për të kalbëzuar dhe, më në
fund, për të shqelmuar forcën e komunizmit..Unitet me
tradhtarët e marksizëm-leninizmit nuk mund të ketë.
10) Revizionistët do ta sulmojnë Partinë tonë marksiste-leniniste për luftën e papërkulur që bën për
mbrojtjen e marksizëm-leninizmit, për mbrojtjen e
socializmit dhe të komunizmit, do ta sulmojnë për këtë
të vërtetë të madhe, të guximshme e aktuale që po thotë. Në çdo kohë tradhtarët e marksizëm-leninizmit kanë
sulmuar dhe kanë sharë marksistë-leninistët, por vetë
ata janë izoluar, janë shkatërruar, janë demasktiar
dhe marksistë-leninistët kanë triumfuar pse me ta kanë
qenë, janë dhe do të_j_enë klasa punëtore e botës dhe
p-artiiëMarksiste-leniniste, me ta janë fshatarësia revolucionare, popujt përparimtarë, me ta është e dzejta.
11) Partia e Punës e Shqipërisë kurdoherë ka folur
hapur, ka marrë dhe merr përgjegjësi për çka thotë
dhe për luftën e drejtë që bën. Shokët, miqtë dhe armiqtë le ta gjykojnë, shokët dhe miqtë le ta mbrojnë,
armiqtë le ta luftojnë. Jeta, historia, popujt do të na
gjykojnë të gjithë pa përjashtim.

T'u shtohen tezave të artikullit edhe këto:
1) Grupi i Nikita Hrushovit dhe revizionistët e tjerë
që e pasojnë, pa folur për grupin e Titos, që me kohë
po na lufton me tërbim, duke parë rrezikshmërinë që
paraqet për ta vija e drejtë marksiste-leniniste e Partisë sonë, në një kor të pashembullt, duke mobilizuar propagandën e tyre, shtypin, radion, kongreset dhe konferencat me shpifje, me shtrembërime, pa fakte dhe pa
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baza ishin jo vetëm të parët që na sulmuan, por u
përpoqën të na izolonin nga lëvizja komuniste botërore..
Ata akuzuan Partinë tonë dhe udhëheqjen e saj për
«dogmatike, staliniste, tradhtare e vrasëse», si dhe për
spiune të imperializmit amerikan. Kjo fushatë e madhe.
u duhej revizionistëve modernë kundër një partie të
vogël marksiste-leniniste, pse kjo përhapte një të vër-.
tetë të madhe, pse kjo i vinte gishtin plagës, pse kjo
mbronte marksizëm-leninizmin nga një komplot dhe
tradhti e madhe që po kurdisej.
Revizionistët e dinë se për marksizëm-leninizmin
s'ka -parti të madhe ose të vogël, prandaj në praktikë .
a_tyre u duhej të mobilizonin totalisht forcat e tyre
për të «diskredituar» një parti të vogël, që përhapte
me guxim një të vërtetë të madhe e të bazuar.
Për revizionistët modernë, çështja nuk qëndronte
dhe nuk qëndron më tepër në sasinë numerike të Par-.
tisë së Punës të Shqipërisë, por në idetë e drejta që ajo,
mbron dhe që këto ide të drejta i mbrojnë me dhjetëra
milionë komunistë në partitë e tyre, dhe me qindra,
milionë njerëz të paorganizuar në parti, por që militojnë
rr e- th. partive të tyre.
Revizionistëve modernë u duhej të shkatërronin
urat, të mbyllnin dyert për idetë që mbronin marksi-,
zëm-leninizmin dhe të ndërtonin urat e të hapnin dyert
për propagandën imperialisto-revizioniste.
Në fakt kjo u bë dhe vazhdon të bëhet. Lufta
pamëshirshme ka filluar dhe do të vazhdojë deri në.
shkatërrimin e revizionizmit. Ata nuk mundën Cia
nin izolimit të Partisë së Punës të Shqipëri,'s nga
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Tnunizrni ndërkombëtar. Dashuria dhe respekti i komunistëve të botës për Partinë e Punës të Shqipërisë u
shtuan dhe po shtohen çdo ditë e më shumë.
2) Revizionistët, duke u përpjekur të dënonin Partinë e Punës të Shqipërisë dhe udhëheqjen e saj si
«dogmatike ahe renegate», u demaskuan vetë si revizion-istë dhe tradhtarë dhe në vend që të izolonin Partinë
Punës të Shqipërisë nga lëvizja komuniste nciërko-mbëtare, ka filluar dhe përparon me hapa të shpeitë
procesi i izolimit dhe i shkatërrimit të_ revizionizmit
modern, si një sëmundje-- e rrezikShtne në gjirin e komunizmit ndërkombëtar.
3) Të demaskohet, gjithashtu, falsiteti i tezës hrushoviane se gjoja të gjitha këto veprime që po ndërmerr
me titistët, kanë për që:llim të konsolidojnë ndërtimin
.e socializmit në Jugosllavi (atje nuk ndërtohet socializmi) dhe gjoja ta tërheqin Jugosllavinë nga kthetrat e
imperializmit.
Të gjitha këto janë «fletë hardhije» për të fshehur
-të vërtetën e puqjes midis revizionistëve, për qëllime
,që janë të huaja për klasën punëtore dhe socializmin.
4) Në çfarë njerëzish mbështetet grupi i Hrushovit
dhe cilët janë ata, mund ta shohim nga vetë personat
.që shoqërojnë presidentin e Presidiumit të Sovjetit Suprem të BS në vizitën e tij në Jugosllavi. Këta janë
Andropovi, bashkëpunëtor i ngushtë i titistëv. e në çor:6"—ën—hungareze—(kunaërrevolucion) clhe njeriu i vepri:meve të zeza të Hrushovit dhe grupit të tij kundër partive komuniste e punëtore të botës, figurë pra e njohur
nga të gjithë; njëfarë karagjozi, Axhubei që të vet-

men meritë që ka është se ka për grua bijën e padronitT dhe; njëfarë Firjubini, me kohë ndërlidhës i Hrushovit me Titon dhe lake i këtij të fundit. Në të tillë
njerëz mbështetet gjithë vija e Hrushovit, të tillë njerëz
flasin dhe veprojnë e bëjnë politikën ndërkombëtare
të Partisë së madhe të Leninit.
«Sa noshtë ka rënë katundi», thotë një fjalë e urtë

e popullit tonë.

.4.

►

1. Hrushovit.
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E SHTUNB
89 SHTATOR 1962

Prita delegacionin e Shoqatës së Miqësisë Kinë-Shqipëri, që ndodhet në vendin tonë.
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E IIEN2
1 TETOR 1962

Vajtëm në pritjen që dha ambasadori kinez në hotel
«Dajti» me rastin e 13-vjetorit të shpalljes së RP të Kinës. Ishim të gjithë. Foli ambasadori Lo Shi Gao. Fjalimi i tij ishte i fortë dhe puqej me tonin e Komunikatës
së Plenumit të 10-të të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës, që u botua këto ditët e fundit. Fola
edhe unë.
Biseduam me kryetarin e delegacionit të Shoqatës
së Miqësisë Kinë-Shqipëri, Hu Jao Pan. Ai na tha se
në plenumin e tyre ishin shtruar të gjitha çështjet që
preokupojnë sot lëvizjen tonë, sidomos puna armiqësore
e Hrushovit. Pastaj na tha zyrtarisht se të gjitha objektet industriale që na kanë premtuar në bazë të marrëveshjeve të përfunduara, do të vijnë të tëra në afatin
e caktuar, bile, edhe para afatit.
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E SHTUNE
29 SHTATOR 1962

Prita delegacionin e Shoqatës së Miqësisë Kinë-Shqipëri, që ndodhet në vendin tonë.
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E 11E/a
1 TETOR 1962

Vajtëm në pritjen që dha ambasadori kinez në hotel
.«Dajti» me rastin e 13-vjetorit të shpalljes së RP të Kinës. Ishim të gjithë. Foli ambasadori Lo Shi Gao. Fjalimi i tij ishte i fortë dhe puqej me tonin e Komunikatës
së Plenumit të 10-të të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës, që u botua këto ditët e fundit. Fola
edhe unë.
Biseduam me kryetarin e delegacionit të Shoqatës
së Miqësisë Kinë-Shqipëri, Hu Jao Pan. Ai na tha se
në plenumin e tyre ishin shtruar të gjitha çështjet që
preokupojnë sot lëvizjen tonë, sidomos puna armiqësore
e Hrushovit. Pastaj na tha zyrtarisht se të gjitha objektet industriale që na kanë premtuar në bazë të marrëveshjeve të përfunduara, do të vijnë të tëra në afatin
e caktuar, bile, edhe para afatit.
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E PREMTE
5 TETOR 1962

Bisedova me Hysniun për vërejtjet e mia lidhur me
raportin po përgatitim për intensifikimin e bujqësisë,
çështje kjo që do ta shqyrtojmë së shpejti në Plenumin
e Komitetit Qendror. Vërejtja kryesore është se në raport duhet të përcaktojmë detyrat për intensifikimin
e bujqësisë në rrethet kryesore të vendit.

27 fl

E DIEL
"/ TETOR 1962

Shokët e Ministrisë së Jashtme më informojnë për
punimet e sesionit të Mizerje! Imperialistët
sulmojnë Bashkimin Sovjetik në OKB dhe Bashkimi
Sovjetik as që përgjigjet.
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E HENE
8 TETOR 1962

Prita sot në zyrë zotin Gzavier dë Kurvil dhe gruan
e tij, të cilët kanë ardhur në Shqipëri për vizitë miqësor2. Ai ka qenë për 7 vjet drejtor i Ish-Liceut frëng të
Korçës dhe është larguar prej këndej më 1939. Kurvilët
kishin mbetur shumë të habitur nga përparimet në çdo
fushë dhe flitnin me re.;pekt, me dashuri dhe me admirim për popullin tonë. Ata nuk i pritnin këto përparime që panë. Sidomes nuk pritnin pritjen e ngrohtë
që iu rezervua kudo ku vajtën. Këto u kanë bërë përshtypje dhe i kanë lidhur më shumë me Shqipërinë.
Më thanë se, kur të kthehen në Parls, do të flasin e do
të propagandojnë për vendin tonë dhe kjo është një
ndihmë.

E MARTE
9 TETOR 1962

Kinezët i dhanë publicitet fjalimit që mbajta në
pritjen e dhënë nga ambasada e tyre këtu, me rastin e
festës kombëtare të popullit kinez. Ata e kanë botuar
atë në vendin kryesor, në faqen e parë të gazetës «ZhenmInzhibao».
Nga agjencia HSINHUA mësojmë se ambasadorët
kinezë kudo, në festat që dhanë, kanë folur fort, sidomos kundër revizionizmit modern dhe veçanërisht atij
jugosllav.

Në gazetën «Ymanite», që po shfletoj, flitet shumë
pak, për të mos thënë fare, për udhëtimin e Brezhnjevit
tek Titoja. Revizionistët francezë veprojnë si ata faj :torët që fsh'elirn—taji n, pse kanë frikë nga reaksioni në
—
partinë e tyre.
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E PRENITE

F. SIITUNE

12 TETOR 1962

13 TETOR 1962

Incidentet e provokuara nga reaksionarët indianë në
kufi•in me Kinën po kthehen nga ana e Nehrusë _në
përpjekje të rregullta. Nehrui, haptazi, i ka dhënë urdhër ushtrisë të godasë kinezët. Ky agjent i borgjezisë
së madhe dhe i imperializmit anglo-amerikan mbështetet
nga Hrushovi jo vetëm politikisht, por edhe me avionë,
me të cilët Nehrui mitralon kinezët. Polakët u kanë
dhënë indianëve kuaj për t•upat në mal dhe çekët motoOkleta. Deri këtu ka shkuar tradhtia e tyre. Kinezët
tregohen gjakftohtë, pse janë në të drejtën e tyre.

«Zëri i popullit» botoi sot artikullin ,Tradhti e
madhe ndaj marksizëm-leninizmit», që analizon udhëtimin e Brezhnjevit në Jugosllavit. Artikulli është i argumentuar. AFP-ja dha që sot pjesë nga ai.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 23, f. 453.
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E MERKURE
E HËNE

1.1 TETOR 1962

15 TETOR 1962

Sot mora me postë dy broshura:
E para, është hedhur në Francë dhc në gjithë Evropën Perëndimore, ndoshta edhe në atë lindore nga komunista francezë, por pa ernër. Broshura është me përmbajtje të mirë dhe, duke marrë shkak çështjen jugosllave, 1 sulmon me emër revizionistët: Hrushovin, Torezin, Toliatin dhe na rnbron ne, kinezët, Stalinin etj. Komunistët francezë po lëvizin.
E dyta, është hedhur në Itali, nga katër komunistë
italianë, që revizionistët 1 kanë përjashtuar nga partia
këta muajt e fundit. S'është e keqe, por ka edhe gabime. Duket se shokët që e kanë nxjerrë, kanë vullnet
të mirë, por sikanë eksperiencë dhe problemet kyç s'i
kapin si francezët. Sidoqoftë edhe italianët po

282

Në RDP të Koresë ka filluar dhe po vazhdon demaskirni i revizionistëve jugosllavë edhe pse, sigurisht,
koreanët s'dalin haptazi, me shtyp, kundër hrushovianëve. Sidoqoftë kjo është një gjë më e mirë sesa heshtja.
Na thonë se ata kanë spastruar revizionistët nga Komiteti Qcndror. Mirë, por koreanët lëkunden nga çfarëdo ere.
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E ENJTE
18 TETOR 1962

Gazeta «Politika» e Beogradit boton lajmin se revizionistët sovjetikë rehabilituan Buharinin dhe grupin
e tij tradhtar. Shtypi sovjetik hesht rreth këtij informacioni, por ai është pa dyshim i vërtetë. Gjithë vija e
Hrushovit dh_e_e_Titos është buhariniste, prandaj s'ka
asnjë dyshim që Hrushovi të mos rehabilitojë mësuesin
e tij. Ky është kulmi i paturpësisë. Për qorrat tash
është e qartë çfarë është Hrushovi. Vetëm armiqtë mund
të pajtohen me këtë situatë. Sa drejt e kemi ne! Ne egim
në rrugën tonë marksiste-leniniste dhe dëshirojmë që
në këtë rrugë të ecin edhe partitë e tjera. Koha
dhur për të gjithë që ta demaskojnë hapur e deri në
fund bandën e renegatëve revizionistë.

E PREMTE
19 TETOR 1962

Bëmë mbledhjen e Byrosë Politike, ku pamë raportin që do t'i paraqitet Plenumit të Komitetit Qendror për
zhvillimin e mëtejshëm të bujqësisë dhe disa probleme
të tjera të rëndësishme.
E vlerësoval raportin që na u paraqit. Ai ishte mjaft
i studivar. Shokët që u ngarkuan për përgatitjen e tij
kishin punuar mirë.
Çështja shtrohet që jo vetëm ta realizojmë planin
në bujqësi, por të synojmë të rritim në mënyrë të vazhdueshme prodhimin bujqësor, veçanërisht të drithërave. Për këtë qëllim rretheve, ku prodhohen më shumë
drithëra buke, bimë industriale etj., do t'u caktojmë
detyra të veçanta. Këtyre rretheve shteti mund t'u japë
disa ndihma suplementare, kurse nga ana e tyre kërkohet mobilizim i gjithanshëm, për të prodhuar më shumë nga sa është parashikuar.
Në raport jepen orientime kryesore pa u futur në
1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 23, f. 484,
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hollësitë e kodit agroteknik, të cilat do të studiohen nga
specialistët e bujqësisë, do të zbërthehen, duke përcaktuar e duke dhënë udhëzime konkrete për kulturat
bujqësore.

E SHTUNE
20 TETOR 1962

Vajtja e Dezhit për vizitë zyrtare në Indi, përzemërsia e tij ndaj Nehrusë dhe deklarata e përbashkët e
lëshuar prej të dyve, janë akte armiqësore kundër Kinës.
Edhe ambasadori bullgar në Bukuresht i ka deklaruar haptazi ambasadorit tonë se «Kina po kryen një agresion, se kjo ka epërsi mbi Indinë, se ne po humbasim
Nehrunë, i cili, si pasojë, do të lidhet me amerikanët,
se ne do ta ndihmojmë Nehrunë» etj. Me një fjalë hrushovianëve u vjen keq që Kina po thyen invazorët indianë. Sigurisht, pikëpamja e ambasadorit është pikëpamja e udhëheqjes bungare, e si rrjedhim, e Hrushovit
dhe e gjithë revizionistëve modernë. Armiqtë po demaskohen çdo ditë e më shumë.
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E DIEL

F. IIENR

21 TETOR 1962

22 TETOR 1962

Kinezët u kanë bërë një letër shumë të fortë sovjetikëve në lidhje me shantazhin atomik që këta po
u bëjnë prej disa kohësh. Në letër shokët kinezë udhëheqjen sovjetike e akuzojnë me të drejtë si djallëzore,
falsifikatore, mashtruese, deviatore dhe, më në fund,
tradhtare të internacionalizmit proletar. Të gjitha këto
epitete shumë të përshtatshme janë të faktuara mirë
dhe u çjerrin maskën këtyre renegatëve. Me sa duket,
shokët kinezë po forcojnë çdo ditë e më shumë bindjen
se ç'tradhtarë janë njerëzit e grupit të Hrushovit dhe
kulishët e tij.
Lufta e drejtë për demaskimin e kësaj bande, që ka
ndërmarrë me guxim Partia jonë, po ecën përpara dhe
ne do të triumfojmë.

Në mbledhjen e sotme të Sekretariatit diskutuam
për metodën e punës në organet lokale të pushtetitl.

• Kenedi, duke iu drejtuar Bashkimit Sovjetik dhe
konkretisht për çështjen e Kubës, mbajti një fjalim tjetër luftënxitës dhe kërcënues në kulm, një fjalim hitlerian. Thelbi i fjalimit të tij është kërcënim për një luftë
të re botërore. Kuba është preteksti, ashtu siç ishte Dancigu për Hitlerin. Kenedi, me këtë fialim, shpalli bllokadën ushtarako-detare të Kubës, pse atje janë vendosur
nga sovjetikët armë me karakter ofensiv ndaj kon-

tinentit amerikan. Kenedi deklaroi se do të kontrolloië
çdo anije që shkon në Kubë dhe, ato që do të rezistojnë,
do t'i fundosë. Ai dekla•oi, gjithashtu, që në rast se
qëllohen Shtetet e Bashkuara të Amerikës me raketa
nga Kuba, atëherë amerikanët do të lëshojnë bombat e
tyre atomike dhe raketat mbi Bashkimin Sovjetik etj.
Me një fjalë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës po për1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 23, L 491.
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gatitin sulmin mbi Kubën, po vendosin bllokadën për të
ndaluar ndihmat në drejtim të saj dhe kërcënojnë Hrushovin. Kenedi, miku i Hrushovit dhe i revizionistëve,
po u luan qindin.

E MARTE
23 TETOR 1962*

Lidhur me fjalimin Tuftënxitës të Kenedit për çështjen e Kubës, qeveria sovjetike, duke dashur të tregohet jo e alarmuar përpara opinionit botëror, bëri me vonesë një deklaratë të shpëlarë, kashtë dhe pacifiste. Në
këtë deklaratë nuk thuhet se Bashkimi Sovjetik do ta
mbrojë Kubën dhe as u jepet përgjigje sulmeve dhe
'k,, ërcënimeve të drejtpërdrejta që bëri Kenedi. Hrushovianët tregohen ashtu siç janë, frikamanë, kompromisaxhinj dhe tradhtarë, që miqtë i lënë në baltë, janë
nrerëz pa parime dhe pa moral, prandaj po demaskohen
përpara opinionit botëror. Ata do të bien në ujdi me
Kenedin, do t'i bëjnë këtij lëshime, por për ta do të jetë
krimi më i madh dhe demaskimi i tyre i plotë, në rast
se e lënë Kubën heroike në baltë.

Kuba dekretoi mobilizimin e përgjithshëm me parullën «Atdhe ose vdekje». Ajo kërkoi mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-së. Këtë e kërkuan edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e Bashkimi Sovjetik dhc
ai do të mblidhet sot.
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E MËRKURR
24 TETOR 1962

Fidel Kastroja mbajti mbrëmë një fjalim burrëror.
Ai e krahasoi Kenedin me Hitlerin dhe deklaroi se «jemi
gati të mbrohemi dhe t'u bëjmë varrin agresorëve amerikanë». Ai nuk pranoi kontrolle eventuale nga OKB-ja
në vendin e tij dhe tha se Kuba s'është Kongoja. Kastroja s'e përmendi asnjëherë Bashkimin Sovjetik, as
për dhënien e ndihmave, as se do ta mbrojë Kubën ose
jo.

Ne do ta mbrojmë me të gjitha forcat Kubën. Do
ta mbrojmë me artikuj të vazhdueshëm, ku do t'i demaskojmë imperializmin amerikan dhe përkrahësit e
tij, do ta mbrojmë me mitingje e telegrame. Ne nuk e
mbështetim deklaratën e qeverisë sovjetike, pse ajo
është ashtu siç e kam cilësuar dje në shënimet e mia.

E EN.ITE
25 TETOR 1962

I ftuar nga rektorati i Universitetit Shtetëror të
Tiranës sot në Teatrin Popullor bëra një takim me pedagogë, punonjës shkencorë, studentë të universitetit e
përfaqësues të tjerë të inteligjencies së kryeqytetit, ku
fola 1 për zhviliimin e shkencës në vendin tonë, për edukimin dhe specializimin e kuadrove dhe për rnetodën
e punës. Fjala që mbajta në këtë takim u dëgjua me
vëmendje.
Ne kemi një inteligjencie të shëndoshë e shumë të
lidhur me Partinë e popullin e saj, që punon pa u lodhur e luan një rol të madh në ndërtimin e socializmit
në vendin tonë.

Reaksionarët indianë, me Nehrunë në krye, po vazhdojnë provokimet, por ushtria e tyre po ha një dru
të mirë nga Ushtria Popullore Kineze. Shtypi ynë po
e mbron dhe do ta mbrojë çdo ditë çështjen e drejtë të
1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 23, f. 507.
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Kinës. Në artikullin e fundit udhëzova që të shkruhet,
në mes të tjerash, se kush nuk mbron Kinën në këto
situata, mbron reaksionin dhe imperializmin etj., pse as
Hrushovi, as qolet e tij, nuk flasin fare-fare për të. Ata
janë me Nehrunë dhe kur janë të detyruar të thonë ndonjë fjalë në favor të Kinës, këtë e bëjnë për hipokrizi.
E PREMTE
26 TETOR 1962

U hap Plenumi i 8-të i Komitetit Qendror, për
bujqësinë. Raportin, që trajton problemin e intensifikimit të bujqësisë, të rritjes së vazhdueshme të prodhimit
bujqësor e mbajti sot paradite shoku Hysni.
Pasdreke filluan diskutimet.

Çështja e Kubës po ashpërsohet çdo ditë ose, si me
thënë, çdo orë e më shumë. Imperialistët amerikanë janë
ngritur me urë në dorë dhe po i vijnë rrotull Kubës.
Por, ata do të dështojnë. Opinioni botëror është çuar në
këmbë në anën e Kubës.
Hrushovi, mburraveci i dështuar, ka ulur pendët
dhe mban qëndrime shumë të lëkundshme dhe ekuivoke.
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E
27 TETOR 1962*

Doli ajo ë_mendonim ne. Hrushovi kapitulloi para
Kene it dhe e la Kubën në baltë.V shkënibyensrZhe. Kenedi kërcënoi me ultimatum Hrushovin që të
ndalojë ndërtimin e bazave të raketave, t'i çmontojë
ato që ka vendosur dhe t'i heqë nga Kuba. Tradhtari
Hrushov, me një ton shërbëtori dhe me frikë në bark, i
pranoi kushtet e Kenedit. E tmerrshme është se ai me
këtë qëndrim diskreditoi krejt Bashkimin Sovjetik. Kjo
ështk një tradhti e re, e madhe që u bëhet Bashkimit
Sovjetik, marksizëm-leninizmit, soeializmit, njerëzimit,
paqes. Ky qëndrim u hap oreksin imperialistëve.

296

E DIEL
28 TETOR 1962

Hrushovi tradhtoi rëndë. Me kapitullimin e turpshëm në ngjarjet e Kubës, ai forcoi pozitat luftënxitëse
pozitat e reaksionit botëror, të
sionit në kontinentin amerikan. Hrushovi do të bëjë lëshime akoma më të tmerrshme. Tradhtari është nën
darën e imperializmit. Sa drejt tingëllojnë tash e kurdoherë qëndrimet e larta parimore të Partisë sonë. Të
gjithë në botë sot, me siguri, na kujtojnë dhe na japin
hak, veç revizionistëve tradhtarë dhe imperialistëve.
Por Fideli qëndron dhe kjo ka rëndësi vendimtare.
Ustai dhe shërbëtori ranë dakord ta mbytin Kubën, por
kjo u ngrit dhe tha: «S'ma shisni dot lëkurën» se «s'ju
lë unë të më vrisni» dhe «këtu do të gjeni vdekjen».
«Atdhe ose vdekje», «ne do të fitojmë!».
Kastroja foli. Ai e paralajmëroi imperializmin se
s'ia ka frikën, i vuri atij kushte, kryesori i të cilëve është
të mos sulmohet Kuba, të përjashtohen të gjitha forcat
e huaja dhe të lirohet Guantanamo. Për tradhtarin ai
sitha asnjë fjalë. Nga halli apo nga përbuzja?
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Plenumi i 8-të i KQ të Partisë i hapi perspektiva
pune të shkëlqyera bujqësisë, për të cilën do të mobilizohen Partia dhe populli dhe do të korrin suksese të
mëtejshme. Sot, në mbylljen e punimeve të tij fola 1 edhe
unë. Përveç çështjeve të bujqësisë trajtova edhe disa
çështje aktuale të situatës ndërkombëtare e të veprimtarisë tradhtare të Hrushovit kundër vendit tonë.
Në këto situata është e nevojshme të kalitim kurdoherë te populli ynë një optimizëm të drejtë revolucionar, të forcojmë unitetin Parti-popull, besimin në forcat tona, sepse vetëm kështu armiqtë nuk do të guxojnë
të na prekin, bile edhe provokacione, po të guxojnë
të bëjnë kundër Shqipërisë, këtu e kam fjalën jo vetëm
për fqinjët tanë, po edhe për grupin revizionist tradhtar të N. Hrushovit, do t'i nxirrnin vetes telashe të
mëdha.

F. MARTE
30 TETOR 1962

U Tani, Sekretar i Pë.•gjithshëm i OKB-së, shkoi
në Kubë, por Kastroja shpalli pozitën e vendit të tij
dhe po qëndron fort.
Një kor nga më të ndytët është ngritur për ta bërë
tradhtarin Hrushov «hero të ditës që shpëtoi pacien».
ReviZIOnistë, kapitalistë, imperialistë, të tërë flasin për
këtë Çembërlen të ri, që u mor vesh me Hitlerin e ri.
Po përsëritet Munihu që çoi në Luftën e Dytë Botërore, po ecet drejt një lufte të re dhe, për t'i mbuluar
tradhtinë, disfatën dhe përgatitjet e luftës, është kurdisur gjithë ky tamtam, që nuk gënjen njeri, vetëm kënaq
armiqtë dhe frikamanët. Por komunistët në botë, popujt
që shohin, e kuptojnë, nuk flenë.
Partia jonë është në pararojë. T'ia çjerrim deri në
fund maskën tradhtarit. Mobilizim, disiplinë, vigjilencë,
gatishmëri dhe trimëri duhen kudo. Këto u rekomandova shokëve në Plenumin e Komitetit Qendror pardje.
Të shohim se si do të venë puriët me U Tanin në Kubë.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 23, 1. 571.
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E M£RKURE
31 TETOR 1962

E ENJTE
1 NËNTOR 1962

Hakiu më dha lajmin se në shtresat gëlqerore të
pusit të naftës që kemi në vëzhgim, dolën shenjat e para
të naftës. I thashë Hakiut ta ndjekë punën nga afër dhe
e këshillova t'u thotë shokëve inxhinierë që të ecin me
kujdes, t'ë mos nguten, të mos marrin vendime të pastudivara ose të pamatura se është hera e parë që në
këto shtresa na del naftë dhe pra s'kemi fituar sa duhet eksperiencë.

Këto ditë, pasi studiova tekstin e plotë të tezave
revizioniste të Kongresit të 10-të të Partisë Komuniste Italiane, përfundova shënimet e mia rreth tyre 1. Mendoj që mbi bazën e këtyre shënimeve dhe të atyre që
kam shkruar kur lexova përmbledhjen e tezave 2 e që
ua kam dhënë shokëve, të përgatitim një artikull në të
cilin të përcaktojmë mirë qëndrimin tonë dhe të hedhim poshtë pikëpamjet e revizionistëve italianë.

Gazeta «Zhenminzhibao» botoi një artikull mbi Kubën, ku qëndrimi i vendosur kundër tradhtarit, Hrushovit, del mirë, po pa e përmendur këtë me emër.

Anastas Mikojani, tregtar i Bashkimit Sovjetik,
tregtar i parimeve dhe lidhëheqës i sa e sa komploteve
kundër popullit sovjetik e kundër popujve të tjerë, personi që na tha hapur në Moskë se kishin menduar ta
vrisnin Stalinin, shkoi në Kubë. Vajtja e tij te Kastroja
ka për qëllim ta zbutë këtë në qëndrimet e tij të drejta
kundër imperialistëve amerikanë. Mikojani, me demagogji, me premtime, me shantazhe dhe me kërcënime,
1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 24, f. 30.
E. Shih në këtë vëllim, f. 263.

300

30.1

synon të ulë përshtypjen e keqe që ka bërë tradhtia
e Hrushovit duke iu përulur Kenedit e duke lënë Kubën në baltë. Që të mos diskreditohet më tej, me fjalën
që Hrushovi i ka dhënë Kenedit se do të lejojë kontrollin
e zhvendosjes së raketave, Mikojani vete në Kubë ta
gënjejë Kastron, ta bindë këtë të lejojë kontrollin amerikan qoftë edhe në portet kubane, kur raketat do të
imbarkohen në anijet sovjetike. Por Kastroja s'do të
pranojë. E vumë në dijeni Kastron se ç'poshtërsi ka bërë
Mikojani në Moskë kundër nesh e kundër të tjerëve.

E PREMTE
2 NËNTOR 1962

Kastroja foli në Radio Havana. Ai s'pranon asnjëlloj
inspektimi dhe deklaroi se në këtë çështje ka mosmarrëveShje me Bashkimin Sovjetik. Mikojani e mori përgjigjen për intrigat që po përpiqet të bëjë. Ç'tradhti e
madhe dhe e hapët e revizionistëve hrushovianë! Këta,
pa kripë e të shpëlarë, ashtu hipokritë dhe të menderosur siç janë, po flasin tash me terma demagogjikë prej
«grandelokuenti» për Kubën heroike etj., etj. proçka që
i demaskojnë akoma më shumë. Hrushovianët, siç thotë
populli, 4-‹kërkojnë të lajnë m....».
Kina dhe ne jemi në pararoj-ë të mbrojtjes së Kubës me artikuj, me mitingje, me peticione. Kuba do të
fitojë!
Ne do të fitojmë mbi imperializmin dhe revizionistët hrushovianë! Çdo ditë po vërtetohet në jetë drejtësia e vijës së Partisë sonë.
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E SIITUNE

E HENE

3 NENTOR 1962

5 NENTOR 1962

Mikojani asnjë sukses nuk ka arritur deri tashti në
Kubë. I lumtë Kastros që nuk thyhet. Kudo Hrushovin
e cilësojnë tradhtar. Na vijnë lajme se në vendet e demokracisë popullore të Evropës tradhtia e Hrushovit
në Kubë ka shqetësuar popujt e tyre. Në këto vende kudo ka konfuzion të madh, populli shan udhëheqësit e
vet, dyqanet janë bosh, kudo ka krizë ushqimore, ka
panik. Me shumicë janë njerëzit që kujtojnë drejtësinë
dhe burrërinë e Partisë së Punës të Shqipërisë.

Bashkimi Sovjetik vazhdon rregullisht t'i japë arme Inchse Këtë e deklaroi në Moskë ambasadori
në Bashkimin Sovjetik. Ç'tradhtarë, ç'armiq të betuar
të socializmit janë Hrushovi dhe shokët e tij!

U hap Kongresi i 8-të i Partisë Komuniste Bullgare. Partia jonë nuk u ftua. Foli T. Zhivkovi. Skandal
i madh! Ai deklaroi se Anton Jugovi, Cankovi dhe pesë
anëtarë të tjerë të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste Bullgare, të akuzuar për fraksionizëm me
Çervenkovin, u përjashtuan nga Komiteti Qendror dhe
u shkarkuan nga funksionet shtetërore. Çcrvenkovin e
përjashtuan edhe nga partia për «kult liçnosti», për pazotësi, për çorganizim e për një mijë gjëra të tjera. Kjo
ra si bombë në kongres, në popullin dhe në opinionin
bullgar. Zhivkoja këtë vendim e sanksionoi me Hrushovin, pse dje u kthye nga Moska dhe fotografitë e Jugovit dhe të Cankovit u hoqën nga muret e shesheve
sot, herët në mëngjes.
Zhivkovi atakoi dhe shpifi kundër Partisë së Punës
të Shqipërisë. Ai mburri Jugosllavinë. Ne u bëmë kongresit dhe popullit vëlla bullgar përshëndetje dinjitoze dhe të ngrohtë. Ua lamë turpin në derë revizionistëve bullgarë.

E MARTE
6 NENTOR 1962

Akoma s'kemi hollësira mbi çështjen e Jugovit. Sidoqoftë kjo është pozitive në luftën tonë parimore që
po u bëhet revizionizmit modern hrushovian dhe titist,
shërbëtor i të cilëve është dhe Zhivkovi. Kjo ka sjellë
dhe do të sjellë pakënaqësi të madhe në popullin bullgar, do të ngjallë zemërim politik dhe ideologjik dhe
do të ketë rrjedhime të mëtejshme në favor të forcimit
të pozitave tona të drejta. Kjo çështje ka ngjallur konfuzion në partitë e tjera komuniste dhe punëtore të
Evropës dhe të Amerikës Latine, të cilat tash shohin
më mirë se ç'është Hrushovi, i cili, pa doreza, ka vendosur ta spastrojë kudo terrenin. Kujt do t'i vijë tash
radha në vendet dhe në partitë që mbajnë anën e Hrushovit? Dezhit, Shirokit apo Ulbrihtit?
Të shohim.
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E MERRURE
NENTOR 1962

Mbrëmje solemne në Sallën e Teatrit të Operës me
rastin e 45-vjetorit të triumfit të Revolucionit të Madh
Socialist të Tetorit. Shoku Hysni Kapo mbajti një fjalim të rëndësishëm politik dhe ideologjik, në të cilin iu
bë një demaskim i hapët Hrushovit, Titos, Toliatit.

Ne mbrojtëm hapur shokun Stalin dhe i hodhëm
poshtë të gjitha shpifjet e revizionistëve.
Lavdi Stalinit, marksist-leninist i shquar !
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E ENJTE

E PREMTE

8 NENTOR 1962

9 NENTOR 1962

Partia jonë e lavdishme mbush sot 21 vjet. Ajo
është më e fuqishme se kurrë. Vija e saj marksiste-leniniste shkëlqen. Populli është i lidhur me të si mishi
me kockën. Lavdi në shekuj Partisë sonë heroike që*__
udhëheq e sigurt atdheun drejt socializmit dhe komunizmit,që mbro-n me heroizëm atdheun nga çdo rrezik,
që mbron pastërtinë e marksizëm-leninizmit që do të
tare mbi imperializmin dhe revizionizmin modern.

* Agjencitë e lajmeve njoftojnë se raketat sovjetike
po largohen me anije nga Kuba dhe ky largim do të
kontrollohet në det të hapët nga anije amerikane. Turp
për Hrushovin dhe shokët e tij, që u katandisën deri në
këtë pikë sa ta poshtërojnë kaq shumë Bashkimin Sovjetik! Por ata do ta gjejnë një ditë dhe kjo ditë do të
vijë.
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Në Kongresin e Partisë Komuniste Bullgare, delegati i Partisë Komuniste të Kinës përshëndeti me një
fjalim të mirë. Ai, duke ndjekur vijën e Çu En Lait në
Kongresin e 22-të të Partisë Komuniste të Bashkimit
Sovjetik, mbrojti Partinë tonë nga sulmet e Zhivkos
dhe i quajti ato të pabaza, sulmoi revizionizmin modern
e veçanërisht titizmin, sulmoi imperializmin dhe mbrojti
fuqimisht Kubën. Fjala e tij ishte një dush i ftohtë për
revizionistët. Delegati i Partisë Punëtore të Bashkuar
Polake foli pas tij. As na preku ne. Kështu bënë edhe
francezi, gjermani dhe hungarezi. Çeku na sulmoi, kurse rumuni kritikoi delegatin kinez. Koreani foli në përgjithësi në kundërshtim me atë që na kishin thënë se
do të na mbrojnë. Siç duket, e turbullt është gjendja në
kampin e armiqve revizionistë. Çështja e Jugovit dhe e
shokëve të tij ka habitur njerëzit, ka mbjellë një turbullirë të madhe. Mosbesimi po shtohet ndaj grupeve
Hrushov-Zhivkov. Qentë po kafshojnë njëri-tjetrin, tradhtia~et dhe çdo ditë e më shumë do të demaskohet.
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E SIITUNE
10 NENTOR 1962

Në Kongresin e Partisë Komuniste Bullgare vazhdojnë sulmet kundër grupit të Jugovit. Asnjë rëndësi
s'ka çështja e planit 20-vjeçar. Në popullin bullgar, nga
informatat që kemi, ka pakënaqësi të madhe. Nëpër
mbledhje në ushtri është folur haptazi në mbrojtje të
Partisë së Punës të Shqipërisë. Sipas informatave, Çervenkovin, Jugovin e të tjerë i kanë në arrest shtëpie.
Sigurisht, grupi tradhtar i Zhivkos do të bëjë spastrimin
e kundërshtarëve në Komitetin Qendror e në bazë, po
kështu edhe në pushtet. Kjo do t'u hajë kokën. Ata kanë
filluar nga temori . dhe këtë do ta vazhdojnë, s'kanë rrugë tjetër, pse as partia, as populli nuk i do, përkundrazi i urren.

Në Çekosllovaki informohemi se në mitingun për
45-vjetorin e Revolucionit të Tetorit, kur fliste Shiroki,
plasi një bombë me sahat dhe u krijua panik i madh në
udhëheqje dhe në popull. Për 10 minuta rresht u sabotuan dritat në festën e ambasadës sovjetike në Pragë.
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E DIEL
11 NENTOR 1962

Anijet sovjetike po kontrollohen në det të hapët
nga anijet e luftës amerikane. Piratët po kontrollojnë
anijet sovjetike! Ç'tradhti e madhe! Ç'turp! Të vjen
të qarëtlfoshtë Nikita tradhtari! Ai meriton litarin në
grykë, të cilin do t'ia hedhin marksistë-leninistët e vërtetë.

Jugovi mbështeti me të gjitha forcat bandën e
Hrushovit dhe, bashkë me të tjerët, likuiduan Çervenkovin, sulmuan Stalinin dhe indirekt Dimitrovin. Jugovi shtyu përpara Zhivkovin e pavlerë, ndoshta me qëllim që një mëngjes t'ia ngrinte këmbët dhe t'ia zinte
vendin, por Hrushovi dhe Zhivkovi e likuiduan atë më
parë.
Sidoqoftë çështja Jugov është në favor të luftës
kundër revizionizmit bullgar. Jugovi dhe shokët e tij
tash nga pozitat personale do të reflektojnë për çfarë
kanë bërë kundër Dimitrovit, Stalinit, Partisë së Punës
të Shqipërisë dhe duhet të bëjnë kthesë. Ata tash do të
shikojnë më mirë ku i çuan Hrushovi, Zhivkoja dhe
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gabimet e këtyre. Partia Komuniste Bullgare vuan sot
nga tradhtia e Hrushov-Zhivkos, por edhe Jugovi, Cankovi, Çervenkovi kanë kontribuar në këtë fatkeqësi të
popullit vëlla bullgar. Unë kam besim në komunistët
trima bullgarë, të cilët, bashkë me popullin e dashur
vëlla bullgar, do ta marrin veten dhe do ta thonë fjalën
e tyre.

F. MARTE
13 NFNTOR 1962

Nikita Hrushovi vazhdon luftën nën rrogoz kundër
Kinës, veçanërisht lidhur me Indinë. Ai po e ndihmon
reaksionin indian me të gjitha mjetet. Indianët deklarojnë zyrtarisht se ndihmat sovjetike vazhdojnë, se sovjetikët do të vazhdojnë t'i ndihmojnë në ndërtimin e
uzinave të avionëve luftarakë «Mig» dhe do t'i furnizojnë edhe me të gatshëm. Kjo është hapët ndihmë ushtarake Indisë kundër Kinës. Kinezët, në luftime në Himalaja, kanë rrëzuar një -Mig» dhe një helikopter prodhim sovjetik.

Kinezët na lajmëruan se u tërhoqën zyrtarisht nga
revista e përbashkët e partive komuniste e punëtore
«Probleme të paqes e të socializmit», që del në Pragë.
Ne jemi tërhequr me kohë, pse kjo revistë është kthyer
plotësisht në një organ revizionist ku dominojnë hrushovianët dhe lakenjtë e tyre. Me një fjalë, ajo është
bërë një lëvere.
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E MERKURE
14 NENTOR 1962

Kongresi i revizionistëve bullgarë po mbaron. Ai
është një parodi e zhvilluar dhe e diktuar nga Hrushovi
dhe lakeu i tij, Zhivkovi. Kongresi u bë vetëm për të
sulmuar marksizëm-leninizmin, Partinë tonë dhe, nën
parullën e famshme të kultit, të qëroheshin hesapet
me Çervenkovin, Jugovin, Cankovin e të tjerë. Hrushovi
s'përdor më demagogjinë dhe dorashkat për ta spastruar
rrugën e tij. Sigurisht, e njëjta gjë do të bëhet dhe në
partitë e tjera që mbahen nën diktatin e tij. Këto, në
Moskë, kanë koordinuar vijën që do të zbatojnë në kongreset e tyre kombëtare. Është vazhdim i terrorit kundër marksistëve. Hrushovianët po ecin me daulle në
rrugën që hapi Titoja dhe me metodat e tij. Titoja është
ideologu i tyre. Zhivkoja është i Hrushovit, por në Bullgari po depërtojnë nga të gjitha portat titistët. Atë që
Titoja s'e bëri dot me Kostovin, po e bën tash me Zhivkovin. Mjerë Bullgaria në ç'duar ka rënë!
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E ENJTE
15 NENTOR 1962

Sot u hap Konferenca e parë e Studimeve Alba— edhe ne në seancën e mëngjesit dhe
nologjike. Asistuam
'clëgjuam rne vëmendje referatin e shokut Kostallari, Ref~kencor, që na nderon. Salla ishte plot me dijetare,t vjeter e të rinj. Edhe Konda, profesori 100-vjegar, kishte ardhur nga Korça. Pas referatit këtij s'iu
durua, u ngrit dhe shprehu mirënjohjen për Partinë që
solli këto momente të rëndësishme.
shtë një punë me të vërtetë madhështore kjo që
ka bërë Partia për sa i përket zhvillimit të diturisë dhe
të kuadrove. Kjo është një bazë e shëndoshë dhe një
siguri për të ecur përpara.
Në sallë asistonin të ftuar edhe shkencëtarë të huaj. Nga vendet socialiste ishte vetëm delegacioni i shkencëtarëve kinezë. Të tjerët nuk i lejuan shkencëtarët e
ftuar të vinin për të marrë pjesë në punimet e kësaj
konference me gjithë dëshirën e zjarrtë që kishin. Ky
është një turp, një skandal, një punë antishkencore
dhe antimarksiste nga revizionistët. Asgjë s'na çudit
me ta. Punët tona ecin drejt, përpara.
Konferenca vazhdon punimet.
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F. PREMTE
16 NENTOR 1962

Në kufirin kino-indian ushtritë kineze po përparojnë dhe i kanë vënë përpara, si lopët, ushtarët e Nehqë ishin futur në tokat kineze. Ky është një reaksionar i tërbuar dhe i lidhur me imperialistët amerikanë.
Atij iu çor rnaska e asnjanësisë, ashtu siç i është çjerrë
edhe Titos. Këta, bashkë me Hrushovin, janë tri këmbët
kryesore të pirostisë kundërrevolucionare.

Nga Komiteti Qendror i vjetër bullgar ka kaluar
kosa e madhe. Kanë ardhur •të rinj». •Rigjenerim» titist-hrushovian me një Zhivko në krye, pa asnjë vlerë
ose vetëm me një vlerë, atë të ..<diskut hrushovian». Në
Byronë Politike kanë ardhur njerëz të hapët të Titos,
agjentë të tij. Opinioni bullgar është skandalizuar dhe
egërsuar. Shumë fjalë të mira dëgjohen në masën bullgare për Partinë tonë.

E SHTUNP
17 NËNTOR 1962

Sot në gazetën «Zëri i popullit» filloi të botohet artikulli me titullin «Mbi tezat për Kongresin e 10-të të
Partisë Komuniste Pjesa e dytë e artikullit
do të botohet nesër.

Mikojani, tregtari armen, vazhdon intrigat e tij në
Kubë. Ai ka shtruar atje postin me paturpësinë më të
madhe. Ne e marrim me mend se ç'flet, ç'premton, ç'kërcënon ai në Kubë, pse e kemi provuar në kurrizin tonë.
Por nga ne hëngri grushte turinjve, kështu po ha ai
edhe në Kubë. Mikojani s'po e nënshtron dot Fidelin.
Mikojani rri në Kubë, për të kontrolluar imbarkimin e
shpejtë të raketave, nën kamxhikun e Kenedit, që t'i
heqë këto sa më shpejt dhe të vejë pastaj t'i ndëret në
këmbë Kenedit. Nga Kuba ai përgatit takimin me padronin e Uashingtonit, për të komplotuar në kurriz të
Kubës, ashtu si kundër gjithë lëvizjeve revolucionare.

1. Shih në këtë vëllim, f. 301.
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E HËNË
19 NËNTOR 1962

Erdhën në vendin tonë 20 të rinj kubanë për të marrë eksperiencë për pambukun dhe për ujitjen. I këshillova shokët t'i mbajnë mirë, t'u tregojnë çdo gjë, t'u
mësojnë të gjitha ato që dinë, t'u bëjnë edhe një program që, gjatë vitit që do të qëndrojnë këtu, të kenë
mundësi të njihen me organizimin e kooperativave tona,
me atë të industrisë e të ndërmarrjeve dhe me organizimin shtetëror. Me një fjalë, me sa të mundim, t'i ndihmojmë, t'u japim atyre sadopak eksperiencën tonë se
kubanezët janë njerëz të mirë, janë të vuajtur, janë heroikë, bëjnë një luftë të vështirë, si edhe ne. Si ne, ashtu
dhe ata janë të rrethuar. Por të keqen do të na marrin
armiqtë! Ne do t'i mundim armiqtë tanë! Ne do të fitojmë kurdoherë mbi tal
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E MARTE
20 NENTOR 1962

Kina deklaroi në mënyrë të njëanshme pushimin e
zjarrit me Indinë.

Kastroja deklaroi se nuk nxjerr asnjë pengesë që
bombardierët e vjetruar «Iliushin» të largohen nga Kuba, por s'pranon asnjë kontroll në territorin kuban. Vaporët sovjetikë le të,kontrollohen në det të hapët, thotë
ai. Vaporët soyjetikë u katandisën si han pa zot! Sa
turp! Sa turpl Ku e s011ën Bashkimin Sovjetik këta tradhtarë! Sa frikamanë! Çdo gjë e hoqën shpejt e shpejt
nga Kuba nga frika e Kenedit. Mikojani për këto qëndron në Kubë. Ç'do të na shohin sytë e ç'do të dëgjojmë të tjeral Po populli kuban qëndron si shkëmb. I
lumtël
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F. ENJTE

E MERKURE

22 NENTOR 1962

21 NENTOR 1962

Prita sot dy shokët e Komitetit Qendror të Partisë
Komuniste të Zelandës së Re. Janë shokë të mirë, që
i duan vendin dhe Partinë tonë. Të dy janë entuziastë
për ato që kanë parë. Kanë forcuar bindjet e tyre për
rrugën tonë të drejtë. Bisedova gjatë me ta dhe hapur
i vura në korent për shumë. gjëra. U habitën për disa
gjëra që u thashë, se nuk i kishin dëgjuar. Ata do të
vazhdojnë shëtitjet në vend. Me ta do të piqemi prapë
në Vlorë.

Shtypi reaksionar, për të diskredituar Kastron dhe
për ta paraqitur si të shitur te sovjetikët, hap zëra sikur
Mikojani ka nënshkruar në Havanë marrëveshje për
dhënie kredish e ndihma. Kastroja i përgënjeshtroi kategorikisht këto shpifje.

Po vërtetohet parashikimi ynë. Në kongresin e «eftash»l Kadarit, këtij revizionisti dhe likuidatori me
damkë, vazhdojnë me stil më të egër sulmet kundër nesh
sikur gjoja nuk e kuptojmë situatën ndërkombëtare etj.
Kurse «eftash» Kadari e kupton «shumë mirë». Në fjalimin e tij u tregua aq servil sa të flasë për rehabilitimin
e kundërrevolucionarëve etj. Ai me këtë i thotë Kenedit
se regjimi në Hungari u liberalizua. Dhe në fakt u bë
Ball Kombëtar. Shtypi borgjez për këtë e lavdëron. Hungaria ecën drejt liberalizimit, drejt kapitalizmit. Sa do
të donte të bëhej si Austria, neutrale, «e fortë» dhe,
pse jo, e bashkuar me të si qëmoti në historinë e tyre.
Do të vijë dita që Kadari do t'i kthejë krahët edhe baIlistit Hrushov. Gjithkush për vete.

1. Hungarisht — shok.
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Do të jepet, gjithashtu, një amnisti me rastin e 50-vjetorit të Shpalljes së Pavarësisë dhe 18-vjetorit të Çlirimit të Atdheut.

E PREMTE
23 NENTOR 1962

Sot bëmë mbledhjen e Presidiumit të Kuvendit Popullor, ku aprovuam një sërë dekretesh me rëndësi historike që do të shpallen me rastin e 50-vjetorit të Pavarësisë Kombëtare:
— Dekretin për kryerjen përkohësisht të funksioneve të Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe të
Qeverisë në qytetin e Vlorës.
— Dekretin për dhënien e titullit «Qytet-Hero»
Vlorës.
— Dekretin për dekorimin e Ismail Qemalit, të
Bajrain Currit dhe të Selam Musait me titullin
më të lartë nërepublikë «Hero iPopullit».
— Dekretin për krijimin e një urdhri me tri klasa
dhe të një medaljeje «Për veprimtari patriotike»
për të dekoruar një numër të madh patriotësh,
të vdekur dhe të gjallë, që kanë luftuar në të
kaluarën për çështjen e Shqipërisë.
Të gjitha këto dekrete do të shpallen përfundimisht
në Vlorë.

_
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E SHTUNE
24 NP.NTOR 1962

Në kongresin e partisë revizioniste hungarezel vazhdojnë të - na sulmojnë ne dhe Partinë Komuniste të
Kinës. Por neve më shumë
'eta revizion1stëve u afrohet vdekja.

VLORE, E DIEL
25 NENTOR •62

Të gjithë shokët e udhëheqjes së Partisë u nisëm
së toku për në Vlorë. Dita nuk ishte me shi. Në Kavajë,
në Lushnjë, në Fier dhe në Vlorë populli kishte dalë të
na përshëndeste, me lule në dorë dhe me një entuziazëm
të papërshkruar, i veshur si për ditë feste.
Vlora heroike, e re, e bukur, e gëzuar, e pastër dhe
e mbushur me flamurë e me harqe lulesh, ishte në kulmin e entuziazmit. Ne ndaluam në të hyrë të qytetit,
u përqafuam me njerëzit, me patriotët, me autoritetet
e rrethit dhe tok me ta kaluam nëpër rrugët dhe sheshet. Ishte me të vërtetë njëmoment shumë prekës, sa
mbaja dot 12.3gax,k,zimidbe_mocloniimac112,Para syve të mi, si dhe të të gjithë shokëve, kalonte historia legjendare e popullit tim, trimëritë, sakrificat, fitoret, gëzimet ë hidhërimet. Populli është i pavdekshëm,
.6j P-a-gtia
i lavdishëm. Ç'gjëra të mrektillues1
t ku vura lulet
jonë! U ndalkm përpara bustit 1:ë Plaku—
që m'u dhanë nga populli se ato Plakut i përkasin.

1. Kongresi i
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VLORE, E HENE
26 NENTOR 1962

U bë mbledhja e përbashkët e Byrosë Politike, e
Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe e Këshillit të Ministrave në ndërtesën e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit
Popullor të Rrethit të Vlorës për aprovimin e disa projektvendimeve. Mbledhjen e hapa unël.

Vajtëm pamë shfaqjen e amatorëve të Vlorës, të cilët kishin përgatitur tablonë muzikore «O flamur gjak, o
flamur shkabë». Me disa korrigjime, që mund t'i bëheshin, shfaqja ishte e mirë, me subjekt patriotik. U pëlqye.

VLORE, E MARTE
27 NENTOR 1962

U inaugurua «Shtëpia-muze e Shpalljes së Pavarësisë», pikërisht shtëpia ku kishte selinë Qeveria e Parë e kryesuar nga Ismail Qemali. Foli Ramizi.
Preva shiritin.

U inaugurua ekspozita e pikturës. Foli Dhimitër
Shuteriqi.
Shoku Spiro Koleka preu shiritin.

U bë ceremonia e nderimit të Vlorës me titullin e
lartë «Qytet-Hero». Folën shokët Haxhi Lleshi dhe Myzafer Trebeshinal.

Në teatër mbrëmje solemne të cilën e hapi shoku
Hysni Kapo. Fjalën e rastit e mbajti shoku Haxhi Lleshi.
1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 24, f. 1.
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1. Në atë kohë kryetar I Komitetit Ekzekutiv të Këshillit
Popullor të Rrethit të Vlorës.

, 32?

'EX bënë përshëndetje; përveç të tjerëve përshëndetën edhe shqiptarë që banojnë jashtë atdheut.
Në fund u dha një koncert shumë i bukur nga artistët profesionistë të Tiranës.

VLORË, E 111£11KURË
28 NENTOR 1962

Miting i madh në Sheshin e Flamurit. Para se të
fillonte mitingu ngrita flamurin në një ceremoni solemne.
Popull i madh. Entuziazëm i papërshkruar. Shiu filloi pasi mbaroi mitingu.

Vendosëm kurora te busti i Ismail Qemalit, te varret e dëshmorëve të 1920-ës, te varri i Avni Rustemit
dhe te varret e dëshmorëve të Luftës Nacionalçlirimtare.

Në komitetin ekzekutiv të këshillit popullor të rrethit pritëm delegacionin kulturor, delegacionin e bashkëpunimit tekniko-shkencor, si dhe atë të shkencëtarëve
të RP të Kinës që ndodhen për vizitë në vendin tonë,
delegacionet e kolonive shqiptare në Bullgari, Australi,
Francë dhe përfaqësues të kolonisë shqiptare në Shtetet
e Bashkuara të Amerikës, që kanë ardhur për të marrë
pjesë në jubileun e 50-vjetorit të Shpalljes së Pavarë-
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sisë, shkencëtarë të huaj që morën pjesë në punimet e
konferencës së studimeve albanologjike e të tjerë, si dhe
përfaqësues të organizatave të masave dhe delegatë nga
rrethe të ndryshme të atdheut.
VLORE, E ENJTE
29 NËNTOR 1962

Manifestim i madh dhe entuziazëm i punonjësve të
Vlorës, megjithëse binte shi, nga i cili s'donte t'ia dinte
kurrkush. Na u dorëzua stafeta e 50-vjetorit të Shpalljes
së Pavarësisë dhe e 18-vjetorit të Çlirimit të Atdheut.

Pritje e madhe në hotelet «Adriatik» e «Sazan».
Mbajta një fjaliml.

Vizitova tri familje patriotësh. Takimi me ta ishte
prekës.

Vajtëm pamë shfaqjen e dramës «Plaku i maleve»
(Bajram Curri) luajtur shumë mirë nga artistët e Shkodrës.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 24, f. 6.
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VLORE, E PREMTE
30 NENTOR 1962

Festimet e 50-vjetorit të Shpalljes së Pavarësisë
dhe të 18-vjetorit të Çlirimit të Atdheut u organizuan
mirë nga Partia dhe ngritën peshë popullin në një entuziazëm të papërshkruar në punë, ngritën lart frymën
e madhe të patriotizmit të masave. Për javë me radhë
shtypi ynë dhe konferencat anekënd vendit vunë mirë
në dukje përpjekjet vigane, luftërat heroike të popullit
tonë për pavarësinë dhe çlirimin, luftën e mendimtarëve
të mëdhenj, të shkrimtarëve dhe poetëve, të diplomatëve
dhe të luftëtarëve të lavdishëm të popullit tonë, që u
përpoqën me vetëmohim për Shqipërinë.
Kjo punë e madhe nxori në dritë edhe dokumente
të reja shumë të vlefshme, që pasuruan muzetë tona,
u ngritën buste përkujtimore, u botuan shumë libra, u
përgatitën albume të reja, u vunë në skenë pjesë teatrale e muzikore kushtuar heronjve dhe momenteve heroike, u hapën ekspozita me tablo e piktura të reja që
përjetësojnë luftërat e popullit dhe të Partisë sonë. Gjithë ky aktivitet ngjalli një kënaqësi të madhe, që përfshiu të madh e të vogël, plak e të ri. Të gjithë ata që
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morën pjesë në këto manifestime ndjenë në zemra gëzim
dhe krenari për të parët e tyre, për Partinë e dashur,
që u solli këto ditë të lumtura.
Një malësor në Vlorë më tha: «Partia jonë sot i
ngrititëgjithë nga varri, vetëm shpirtin s'kishte si t'ya
jepte. Ju lumtë! Ju paçim për jetë!».
Gjithë Shqipëria zien, gjithë populli është në festë,
qesh tërë vendi i zbukuruar anembanë nga dora e Partisë, që ngriti fabrika e kombinate, që zbukuroi fushat
e kodrat, që zbukuroi qytetet me apartamente të reja,
me rrugë e me parqe, me teatro e kinema, me biblioteka dhe institute, që mbushi fshatrat e qytetet me
shkolla, që krijoi një armatë kuadrosh të mësuar dhe
besnikë.
Vlora sot s'njihet fare. Kudo janë ndërtuar apartamente të reja dhe plot dritë, kudo drita neon, parqe,
rrugë të asfaltuara, lule e flamuj dhe, mbi të gjitha,
një popull i gëzuar, i qeshur, heroik e legjendar, i cili
vërshoi në rrugë e në sheshe, për të pritur mysafirët
që vinin nga të katër anët e vendit.
Veçanërisht moment prekës ishte ardhja e pleqve
patriotë nga të katër anët e vendit, bashkëluftëtarët e
pionierëve rilindës dhe partizanë të Luftës Nacionalçlirimtare. Njërës prej plakave patriote, mjeku i kishte
thënë të mos vinte këtu, se rruga ishte e gjatë dhe e
lodhshme në këtë moshë, por ajo i qe përgjigjur: «Ku ta
gjej atë fat që të vdes në Vlorën heroike dhe në ditën
e Flamurit».
Të gjithë ishin të gëzuar. Një malësor më tha: «Kanë kaluar 25 vjet që s'kam qenë në Vlorë dhe tash
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emund ta njoh më». U utha me shokët e Bajram Cuxrit,„ Në rrugë takuam grupe-grupe delegatët zrië rroba
kombëtare, me dekoratat e luftës dhe të punës. Veteranët pleq kishin në sup kordonin e bukur, simbolin e
flamurit kuq e zi, që i hijeshonte, që i bënte ligjërisht
krenarë dhe tek të rinjtë ngjallte ndjenjën e respektit
dhe të dashurisë për ta.
I paharruar do të mbetet për mua takimi me delegatët e popullit në Vlorë. Ç'lidhje të çelikta e të sincierta
të popullit me Partinë! STFYrnallit t'i ruajmë dhc.,
t"içelkosmëdhj,tuikanrëgjh
fitoret e sotme dhe të nesërme.
Mbledhjet solemne ishin madhështore, si nga përgatitja dhe nga organizimi, ashtu edhe nga entuziazmi
dhe hovi patriotik që përhapej kudo.
Emocionues për të gjithë, por veçanërisht për
mua, ishte edhe momenti historik që m'u ngarkua nga
Komiteti Qendror të ngrija Flamurin, në këtë pesëdhjetëvjetor të lavdishëm. Zemra ime rrihte nga mallëngjimi
për historinë e hidhur, por të pasur e legjendare të
popullit tonë, që më kalonte nëpër mend në ato momente
plot emocion, zemra më rrihte me respekt të pakufishëm
për Plakun e lavdishëm, Ismail Qemalin dhe shokët
'e tij, që luftuan me aq zjarr e mençuri për Shqipërinë;
zemra më rrihte me dashuri dhe krenari të madhe për
popullin tonë të mrekullueshëm, për Partinë tonë të
lavdishme, për shokët e mi trima dhe legjendarë që
derdhën gjakun për atdheun dhe për popullin.
Kur ngrita Flamurin, nën gjëmimin e himnit, të
breshërive të topave dhe urrave të popullit, zemra ime
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thoshte: Gjyshër, stërgjyshër të lavdishëm,_shokë he,
roikë që ratë në luftëra, popull i mrekullueshëm:
Flamur, që 50 vjet më parë e ngriti Ismaili në këtë shty11ë, nuk do të ulet kurrë, por do të valëvitet për shekuj
në Shqipërinë e lirë sovrane, socialiste. Siguri për këtë
është populli ynë është. Partia jonë.,
Mbi varrin e Ismail Qemalit, të heronjve të 1920-ës,
të Luftës Nacionalçlirimtare, ne u përulëm me respekt
të pafund, me admirim të madh. Zemrat tona bënë atje
betimin solemn se do t'u shërbejmë me besnikëri, derisa të vdesim, popullit, Partisë.
Interesante ishte vizita në muzeun e ri. Ç'materiale të mrekullueshme! Çlultëra ka bërë populli ynë!

Në gjithë muzetë e tjera të vendit të hapen seksione kushtuar 50-vjetorit të Shpalljes së Pavarësisë.

U larguam nga Vlora.
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E IIËNP.
3 DIIJETOR 1962

Kongresi i 10-të i Partisë Komuniste Italiane filloi
punimet. Foli To]iati. Fjalimi i tij është ndërtuar plotësisht mbi tezat e shpallura më përpara. Ai na sulmoi ne,
por atakoi hapur edhe kinezët, jo vetëm pse na mbrojnë
ne, por se kanë qëndrime të kundërta me vijën e tyre
të përgjithshme.
Palmiro Toliati, si një përfaqësues i njohur i revizioninnit modern ndërkombëtar,_ jep vijën që duhet të
ndjekin partitë (komuniste) të vendeve kapitaliste. At
valëvit bajrakun e revizionizmit. Titon e ka thirrur në
kongres si përfaqësuesin e një «partie marksiste», të një
«partie motër». Toliati e rehabilitoi plotësisht titizmin.
Maska u hoq krejt dhe tash revizionistët thonë: «O me
ne, o kundër nesh». Natyrisht, ne jemi kundër tyre, deri
në shkatërrimin e plotë të tyre. Ne do të fitojmë mbi
këta shërbëtorë të kapitalizmit!

E MARTË
4 DHJETOR 1962

Në Kongresin e IO-të të Partisë Komuniste Italiane
Frol Kozlovi, mbajti psallmin e tij prej revizionisti. Natyrisht, ai s'mungoi të na sulmonte ne dhe tërthorazi
Partinë Komuniste të Kinës. Kongresi i partisë revizioniste italiane duket qartë që është kthyer në një arenë
shpifjesh e sharjesh kundër nesh, kundër Partisë Komuniste të Kinës dhe marksizëm-leninizmit. Vija e dhënë
nga grupi i Hrushovit po zbatohet në sajë të rublave që
po shpërndan ai në klikat si kjo e Toliatit. Në fakt Kozlovi ka me vete Ponomarjovin, i cili, me përfaqësuesit
e partive komuniste e punëtore që kanë shkuar atje,
punon në prapaskenat e kongresit, për të organizuar
sharjet kundër nesh.
Hrushovianët kanë nevojë për numër partish kundër nesh, për fasadën, për gënjeshtrën. Por «numri» s'ka
brendi, brendia e partive komuniste e punëtore s'është
r~hutniça e komunistëve e revolucionarëve të vërtetë janë me ne, janë për triumfin e marksizëm-leninizmit.
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E MËRKURE

E ENJTE

5 DHJETOR 1962*

6 DHJETOR 1962

Fjalimi i delegatit kinez në kongresin e Partisë Komuniste Italiane ishte i mirë dhe i rreptë. Ai shtroi
drejt vijën e Partisë Komuniste të Kinës për çështjet
teorike e politike, si dhe për problemin e Kubës; na
mbrojti ne, ngriti Droblemin e kufirit kino-indian, dënoi
ashpër edhe Jugosllavinë titiste; iu përgjigj fjalimit të
Toliatit, e dënoi atë dhe tregoi se Partia Komuniste e
Kinës për shumë gjëra nuk është dakord me udhëheqjen
e Partisë Komuniste Italiane. Por delegati kinez, në fjalimin e tij, kërkoi që të zhvillohen bisedime mes dy
partive. Punë e kinezëve! Këto bisedime s'do të japin
as frytin më të vogël. Është një punë e kotë.

Pajeta1 sulmoi hapur, ndyrë dhe në mënyrë provokuese veçanërisht Partinë Komuniste të Kinës. Tash
çdo gjë është e qartë për shokët kinëzë. Këta po shohin
më tej me kë kanë të bëjnë, shohin drejtësinë e gjykimeve të Partisë sonë mbi këta njerëz.
1. Xhankarlo Pajeta — anëtar i udhëheqjes së PK (revizioniste) Italiane
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Në një kohë kur Titoja dhe banda e tij «po laherr
e po lyhen» në kongreset e revizionistëve, ai u nis me
pompë për në Moskë. Rehabilitim i plotë ose më mirë
me thënë, urdhrat dhe dëshirat e Titos po vihen në jetë
irife përiSikëri të madhe. Titoja, i shoqëruar nga hosanatë
e kongreseve revizioniste, shkon triumfator në Moskë.
Kjo është një vënie në skenë si në teatër. Imperializmi
ia dha tashTitos të 108 milionë dollarët për punën e tij
te fundit,
të tjerat do të vijnë pas dhe do të jenë bak_
shishe të.rnajme.
Imperialistët amerikanë presin shumë nga udhëtimi
i Titos, i cili i ka plot xhepat me këshillat dhe variantet
e Kenedit. Në kthimin e tij nga Moska, revizionistët do
të presin me padurim veprimet e këtij «Mesiu», që do
të sjeIlë -«irtanën»i amerikane për zagarët. Udhëtimi
Titos në Moskë do të bëjë ndryshime të mëdha në gjendjen, pse ai, si përfaqësues i autorizuar i imperializmit
1. Ushqim që, sipas legjendës biblike, iu dërgua nga zoti
ebrejve në shkretëtirë; këtu është në kuptimin alegorik: dhuratë
e mirë, e pashpresuar.
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rat.jepë~11ëqe. Pas kësaj, ne,
amerii
me siguri, do të asistojmë në një varg koncesionesh tradhtare të Hrushovit ndaj imperializmit amerikan. Çështja e Traktatit të Paqes me Gjermaninë do të varroset, muri i Berlinit mund të prishet, për t'i dhënë siguri
më të mëdha Kenedit, lufta kundër nesh dhe Kinës do të
ashpërsohet, India do të ndihmohet me grushte, po
edhe Titoja do të marrë thela të mëdha me të dyja duart
dhe nga të dyja anët. Do të thellohet, gjithashtu, degje-nerimpatvekomunistepëortEvpësdhe
të vendeve kapitaliste, do të forcohen klikat në udhëheqje, do të zhvillohet terrori, do të pasurohen disa kategori njerëzish dhe shtresash, do të degjenerohet ca
më keq ndërtimi i socializmit, do të krijohet kaos, do të
ecet në rrugën titiste drejt kapitalizmit. Ky është plani
Hrushov-Tito-Kenedi.

E SHTUNE
8 DHJETOR 1962

Kongresi i Partisë Komuniste të Çekosllovakisël
vazhdon punimet në një vijë si të tjerët, bile ca më keq.
Suhn frontal kundër Partisë së Punës të Shqipërisë dhe
Partisë Komuniste të Kinës. Delegati i Partisë Komuniste të Kinës, kur foli, u prit dhe u përcoll me të qeshura, me fërshëllima dhe me të përpjekura të këmbëve
dhe të grushteve. Me tërë kuptimin e fjalës kongres
banditësh, vagabondësh!
Komentet janë të tepërta I

1. Kongresi 1 12-të.
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E DIEL
9 DIIJETOR 1962

Titoja u prit në Moskë me pompë të madhe, me
popull, me lule, me thirrjen «i dashur shok». Ai fle në
Kremlin dhe bisedon kokë më kokë me Hrushovin. Të
dy kurdisin plane të errëta. Në takimet zyrtare prapë
kokë më kokë bisedojnë Hrushovi, Mikojani, Titoja dhe
Rankoviçi. Titoja ka dalë në turne i shoqëruar nga tre
spiunët e tij, që janë njerëzit më të besuar të Hrushovit: Andropovi, Axhubei dhe Firjubini. Trio e ndyrë. Në
duart e këtyre njerëzve ka rënë Bashkimi Sov jetik.
Ç'tragjedi e tmerrshme! Komplotuesit e socializmit po
triumfojnë në vendin e Leninit dhe të Stalinit, në vendin e PK Bolshevike.

E NËN f.
10 DHJETOR 1962

U
mbledhja e Byrosë Politike, ku u diskutuan
dhe u aprovuan projektplani dhe projektbuxheti i vitit
1963. Gjithashtu, në këtë mbledhje u shqyrtua problemi
i naftës dhe ai i kërkimeve gjeologjiket.
Shumë,punë, shumë djersë, shumë vështirësi do të
hasim, por do të bëjmë përpjekje dhe të gjitha do t'i
kapërcejmë.
Përpjekje duhet të bëjmë për ecjen përpara të bujqësisë dhe për fillimin e ndërtimit të objekteve të reja.
Do të forcojmë organizimin dhe do të bëjmë kursime,
në mënyrë që niveli i jetesës jo vetëm të mos bjerë, po
të ngrihet.
Partia dhe populli ynë janë luftëtarë të lavdishëm.
Çdo objektiv do ta realizojmë dhe vështirësitë e bllokadën do t'i kapërcejmë, ashtu siç kemi bërë kurdoherë.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 24, f. 47.
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Komuniste Italiane dhe sugjerimet që bëri për mbledhje të përgjithshme në kongresin e Partisë Komuniste të
në parim duket sikur s'janë të gabuara,
por, duke marrë parasysh me kë kemi të bëjmë, këto

E MART
11 DHJETOR 1962*

Për ne është e qartë se Hrushovi me shërbëtorët
e tij, që tash bënë kongreset e partive të tyre, kanë organizuar një suIm të ri kundër Partisë së Punës të Shqipërisë dhe veçanërisht kundër Partisë Komuniste të Kinës. Sulmi kundër kësaj të fundit ishte i hapët dhe u bë
me metoda vagabondësh. Në këto kongrese synohej ngritja e prestigjit të rënë përtokë të grupit të Hrushovit,
.njëkohësisht të shpifej edhe kundër partive tona për të
diskredituar qëndrimet tona të drejta, që demaskojnë
veprimet tradhtare të tyre. Këto suhne kanë, gjithashtu, për qëllim ta trembin Partinë Komuniste të Kinës me
përçarjen, që në fakt ata e kanë konsumuar, ta shkëputin atë nga Partia e Punës e Shqipërisë, domethënë
me dredhi, me shantazhe dhe me frikësime, të përpiqen
ta futin Partinë Komuniste të Kinës në qorrsokaqet e
tyre. Të gjitha këto i bëjnë për t'i kapur Kinës gishtin
dhe pastaj t'i vënë shqelmin pas që ta rrëzojnë.
Partia Komuniste e Kinës nuk do të bjerë në kurthin e tyre, pse i njeh me cilët ka të bëjë. Bisedimet që
Partia Komuniste e Kinës propozoi të bëjë me Partinë
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hisedime jo vctëm janë shterpe, por edhe të dëmshme,
seps'eata janë plotësisht në rrugën e tradhtisë së hapët,
janë Organizatorë komplotesh, të fshehta dhe të hapëta,
kundër marksizëm-leninizmit. Ata nuk ndërrojnë rrugë,
por duan të fitojnë kohë për ta zhvilluar më tej tradhtinë e tyre. Për këtë qëllim kërkojnë të tërheqin kë
të mundin dhe sa të mundin në rrugën e tyre. Prandaj,

Partia jonë nuk do të pranojë asgjë dhe nuk do të gënjehet nga tradhtarët gjoja për të ruajtur format, të cilat,
gjithashtu, tradhtarët i kanë shkelur. Lufta kundër tyre duhet zhvilluar
_ hapur, ashpër dhe pa kompromis në
parimet.
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E 111£11KURP.
12 DHJETOR 1962

Sonte dhamë një darkë për disa delegacione e specialistë kinezë që ndodhen në vendin tonë. Këta ishin:
delegacioni kulturor i RP të Kinës, delegacioni për bashkëpunimin tekniko-shkencor dhe grupi i cirkut të
provincës së Guandunit.
Gjatë darkës fola unë dhe kryetari i delegacionit
kulturor kinez.
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E ENJTE
13 DHJETOR 1962

•Dje në sesionin e Sovjetit Suprem të Bashkimit Sovjetik Hrushovi mbajti një fjalim për gjendjen ndërkombëtare dhe politikën e jashtme sovjetike. Në presidiumin e mbledhjes ai kishte në krah vëllanë dhe shokun e tij të ngushtë, tradhtarin Tito. tij i gjatë
kishte për qëllim kryesor të shpjegonte gjerë e gjatë
- oite)
i tradhtinë e tij, tërheqjen
(në fakt të mos e sh pjege tij përpara forcës së imperializmit amerikan. E tërë
çështja qëndronte në atë që të lahej dhe të shpëlahej,
të shlyente dhe të zhdukte përshtypjen e rëndë dhe turpin e madh që i shkaktoi Bashkimit Sovjetik. Por ai
s'mundi dhe nuk do të mundë ta bëjë dot kurrë këtë.
Këtë temë dhe këtë qëllim ka adoptuar tash gjithë kori revizionist. Tërheqjen e raketave nga Kuba, Nikita
Hrushovi e paraqiti si një fitore, si një rrugë të çelur
(me një katastrofë) për fitore të reja (kompromise dhe
lëshime të reja skandaloze). Qëllimi i dytë
te rehabilitimi i plotë, në mënyrë të bujshrne dhe zyrtarisht, i rene,gatëve titistë, si për anën shtetërore, 2or
sidomos për anën ideologjike. Të gjitha maskat ai i hoqi
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në këtë çështje. Parashikimet.e Partisë së Punës të
përisë u vërtetuan.
Hrushovi Sulmoi, si zakonisht, dhe pa asnjë argument, Partinë e Punës të Shqipërisë dhe udhëheqjen e
saj. Ai ia bëri shumë qejfin Titos. Sulmoi, gjithashtu,
Partinë Komuniste të Kinës. Çdo ditë duken qartë qëllimi tradhtar i grupit revizionist hrushovian, përçarja
e kampit, formimi i bllokut revizionist ndërkombëtar,
afrimi i dukshëm dhe i ethshëm me imperializmin amerikan, përpjekjet nga ana e Hrushovit për t'i dhënë
sa më shumë fakte dashamirëse Kenedit, që ujditë që
do të arrijnë me agjentin e tij Tito, të mirëpriten nga
Kenedi. E ardhmja do të sqarojë çdo intrigë, çdo plan
kapitullues të tyre.

Kinezët dolën me një artikull kundër revizionistëve
çekosllovakë. Sipas mendimit tim, artikulli është i mirë,
por duhet të pasohet me të tjerë, pse kështu mbeten
vetëm në mbrojtje.
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SHKODËR, E SHTUNE
15 DHJETOR 1962

U nisa për në Shkodër për të marrë pjesë në aktivin
e Partisë. Shi i madh po bie, në disa vende uji ka kaluar edhe mbi rrugë.
Shokët drejtues të Partisë më raportuan për situatën në këtë rreth, e cila është e mirë në çdo drejtim.
Me planin ekonomik janë mirë, me furnizimet populli
është i kënaqur.
Në mbrëmje pamë një shfaqje të estradës; kishte
pjesë të mira, të goditura e me humor, por në ndonjë
rast kishte dhe pjesë pa vlerë. Disa aktorë dallohen
dhe mund të bëhen shumë të mirë, në rast se kujdesemi
më shumë për ta dhe në qoftë se shkrimtarët punojnë
më shumë për skenën.
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SHKODËR, E DIEL
16 DHJETOR 1962

Shiu vazhdon të bjerë, lumenjtë po ngjiten, ka rrezik përmbytjeje.
Pasdreke shkuam në festën jubilare të 40-vjetorit
të krijimit të ish-gjimnazit të Shkodrës, tash shkolla
11-vjeçare «29 Nëntori», shkollë me tradita të mëdha
patriotike, me tradita të shkëlqyera revolucionare, ku
kanë mësuar Qemali, Vojoja e shumë shokë të tjerë.
Entuziazmi i nxënësve dhe i pedagogëve ishte i
madh. Vizituam sallat dhe laboratorët e ndryshëm që
ishin shumë të mirë dhe mjaft të pajisur.
Foli drejtori i gjimnazit, mbajta edhe unë një fjalimi. Pastaj folën edhe të tjerë. Kori i shkollës ekzekutoi këngë të kënduara bukur, pati dhe recitime të ndryshme. Ditë feste e gëzuar dhe e paharruar për të gjithë
ne qc morëm pjesë në këtë jubile.

1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vbil. 24, f. 51.
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SIIKODËR, E
17 DHJETOR 1962

Filloi punimet aktivi i Partisë. Në rend të ditës
ishte raporti për gjendjen e bujqësisë në rreth, që u
mbajt nga kryetari i komitetit ekzekutiv të rrethit, shoku Bilal Parruca. Unë zbërthevai vendimet e Plenumit
të Komitetit Qendror për zhvillimin e mëtejshëm të
bujqësisë, duke iu përmbajtur kryesisht këtyre çështjeve:
Intensifikimi i bujqësisë
— rritja sistematike e investimeve
— shtimi i mjeteve të prodhimit
— sasia dhe cilësia e punës
— rritja e nivelit agroteknik.
Të gjitha këto janë të domosdoshme për të marrë më
shumë prodhime bujqësore dhe blegtorale nga e njëjta
sipërfaqe e tokës.
Këtë detyrë e shtroi Kongresi i 4-t dhe kushtet për
këtë i kemi.
1. Këto shënime në dorëshkrim janë përdorur si bazë për
fjalën e mbajtur në aktivin e Partisë në Shkodër. Shih: Enver
Hoxha, Vepra, vëll. 24, f. 63.
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Masat që duhen marrë për të ecur përpara më shpejt: .
I. Ta phigojmë tokën thellë, scpse kjo punë përmirëson regjimin ujor;
— kur bëhet gjatë verës, është më e mirë se luftohen barërat e këqija;
— Është thënë që qilizma të bëhet në 3-4 vjet një
herë, të arrijmë ta bëjmë në 2-3 vjet një herë me mjete
të mekanizuara. Për kryerjen e kësaj pune të mos harrohet e të mos lihet pas dore aktivizimi i krahut të punës.
II. Të sigurojmë plehërimin e tokës
Në të gjithë vendin më 1959 u grumbullua gjysmë
milioni ton pleh organik, kurse më 1960 një milion ton.
Të synohet që një herë në 4 vjet të hidhen 200
kuintalë pleh organik për hektar.
Të shtojmë përpjekjet për grumbullimin e të gjitha plehrave me shumicë.
Të ndërtohen nga fshatarët plehërishte të thjeshta.
Luftë për të siguruar më shumë pleh për tokën do
të thotë luftë për më shumë bukë.
Plchu i gjelbër;
Mungojnë farërat e bimëve leguminoze. Të merren
masa për sigurimin e tyre.
Plehu kimik të përdoret me nikoqirllëk.
III. Luftë kundër lagështires, erozionit dhe thatësirës.

— të ruhet vlaga;
— të shtohen objektet ujitëse;
— prita për erërat e nxehta.
Të shfrytëzohen veprat e bonifikimit.
Të merren masa praktike për kullimin e ngastrave. Rrjeti i kanaleve të mbushet mirë. Të mirëmbahen
vijat kulluese.
Sistemimi i kanaleve dhe ndërtimi i vijave kulluese
të bëhet në drejtime të caktuara e me kritere shkencore. Janë lënë pas dore kanalet e treta. Zadrima s'ka kanale të treta.
Shërbimet të kryhen në kohë, me sasi dhe cilësi.
Të organizohet lufta kundër dëmtuesve.
Të organizohet mirë puna për korrjet, shirjet dhe
grumbullimin e drithit pa firo.
Renditja e kulturave të ndryshme bujqësore:
Çdo kooperativë duke iu përshtatur detyrave kryesore të planit të shtetit duhet të caktojë vetë renditjen
e bimëve, që japin rendimente të larta.
Zgjedhja e tokës për çdo bimë:
foragjer,
(Mbjellja e kulturave të dyta, e
mbjellja dhe rritja normale e kulturave kryesore, bazë.)
Të mos mbillet grurë mbi grurë më tepër se 2 vjet
me radhë në të njëjtën tokë.
Misri hamullor të mbillet kryesisht në tokat nën
ujë.
Shtimi i prodhimit të drithërave të bukës është një
nga detyrat kryesore.
Blegtoria:
Baza ushqimorc.

352

353
23 - 70

Tokat e caktuara për prodhimin e ushqimit për
blegtorinë janë shfrytëzuar keq.
Ushqimet e gjelbra.
Silazhimi në kooperativa dhe në oborre.
Ushqime të thata nga kulturat e arave.
Përmirësimi i kullotave.
Përmirësimi i racës.

Frutikultura:
Blloqe-llojet-përpjesëtimet;
Rezervat e brendshme;
Shtimi i pjesëmarrjes në punë.
Diskutimet e shokëve të Shkodrës ishin me një nivel të lartë, kuadrot e kooperativave mjaft të ngritur.
Kuadrot e lartë të bujqësisë të këtij rrethi paraqiten
shumë mirë në punë.
Jam i bindur se në Shkodër do të ketë përparime
të mira për sa i përket zhvillimit të mëtejshëm të bujqësisë, sepse edhe shokët drejtues të rrethit i njohin
dhe i ndjekin çdo vit e më mirë punët në këtë sektor të
rëndësishëm të ekonomisë.

Pas përfundimit të punimeve të aktivit vajtëm në.
koncert. Disa nga këngët m'u dukën pa përmbajtje, uniforme dhe jomelodioze. Këngë popullore nuk figuronin
në repertor. Kështu nuk është mirë të ndodhë, prandaj
organizatat-bazë të institucioneve kulturore dhe artistike si dhe Partia në rreth, në Shkodër duhet ta ndjekin
më nga afër këtë problem.
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SIIKODËR, E MARTE
18 DHJETOR 1962

Vizitova Institutin Pedagogjik dyvjeçar. Çdo gjë
aty është e re, ndërtesa moderne, instalimet janë shumë
të mira, sallat plot ajër e diell, laboratorët të pajisur
shumë mirë dhe studentët të mrekullueshëm, të zgjuar, patriotë dhe entuziastë. Këta do të bëhen nesër
mësues të zotë, sepse kanë arsim të përshtatshëm. Bisedova me pedagogët dhe u theksova punën e madhe që
duhet bërë veçanërisht me lëvrimin, pasurimin e gjuhës
shqipe dhe pastrimin e saj nga fjalët e huaja, krejt të
panevojshme. Kjo është dhe një nga detyrat më të
rëndësishme të këtij instituti.

Në komitetin e Partisë bëra një takim me disa punonjës të artit dhe të kulturës të këtij rrethi, me aktorët
dhe me regjisorin e dramës «Plaku i maleve», që e pa-

shë në nëntor, kur isha në Vlorë. Këta të fundit i përgëzova për shfaqjen e kësaj drame, pastaj u bëra disa
vërejtje që kisha për përmirësimin e përmbajtjes dhe
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të vënies së saj në skenë. Ata i pranuan vërejtjet
miat.

e

E MERRUER
19 DHJETOR 1962

1. Shih•: Enver Hoxhk VeOra, vëll. 24, f. 104.
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Bisedova me Ramizin për të marrë masa që puna
në teatrin e Shkodrës të forcohet nga ana teknike dhe
organizative. Shkodra ka artistë me talent.
Gjithashtu porosita që të, krijohet në Shkodër teatri i kukullave për fëmijët dhe të ndihmohet në përgatitjen e pjesëve teatrale për rininë.
I rekomandova të merren masa për t'i dhënë fund
mënyrës së recitimeve plot «emfazë», plot gjeste të tepruara e me sy të perënduar, që vihen re te ne. Ky është një ndikim jo i mirë, që përmban në vetvete qëndrime
megalomane dhe, si me thënë, fantaziste, të huajtura
nga aktorët dhe spikerët sovjetikë. Interpretime të tilla
s'jank as reale, as të përshtatshme për karakterin e
shqiptarit.
E porosita, gjithashtu, Ramizin që të merren masa
për të shmangur shterpësinë e këngëtarëve të rinj. Të
rinj të talentuar ka, por për ,përgatitjen e tyre puk Interesohet njeri. Po kështu tërhoqa vëmendjen për kompozitorët e pjesëve «të mëdha», që kanë lënë pas dore
këngët e thjeshta, të bukura e të kapshme nga të gjithë.

E ENJTE
20 DHJETOR 1962•

Me vajtjen e Titos në Moskë çdo luftë kundër
kës titiste, qoftë edhe për sy e faqe, mbaroi. Mund të

therni që ai korri një sukses të -ffiadh. Nikita HruSlib-vin
dhe sidomos shokët e tij revizionistë~fidarë në
Evropë ai i vuri nën këmbë. Të gjithë këta Titoja i bëri
që të 1ëpijne; çka kishin pështyrë dhe t'i këndojnë atij
himne. Tani të tërë revizionistët po ecin me të katra--përtfiuakohnembr.
Agjentura e amerikanëve tash i ka duart e lira, se
hrushovianët ia hapën të gjitha portat. Titistët u bënë
të plotfuqishëm dhe do të dinë të punojnë dhe të aktivizohen për degjenerimin e të gjitha atyre partive dhe
vendeve që ua hapën portat. Hrushovi dhe Titoja janë
të kënaqur me bisedimet. Sigurisht, që ky i fundit kishte në xhep një tok propozimesh konkrete nga kreu i
imperializmit amerikan, Kenedi, të cilat ia shtroi Hrushovit dhe, patjetër, që të dy arritën në përfundime të
kënaqshme. Këto Titoja do t'ia paraqesë Kenedit për
aprovim definitiv. Rezultatet konkrete të bisedimeve
do t'i shohim, patjetër, së shpejti në tërheqjet e reja,
në kompromiset skandaloze.
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Deri tash Kina s'po u përgjigjet sulmeve të Hrushovit m mendimit tim. Revizionistët
modernë kanë kaluar në një fazë të re të luftës së tyre
kundër marksizëm-leninizmit. Në fazën e parë, duke
shkelur Deklaratën e Moskës, ata na sulmuan ne, dhe
Hrushovi, me metoda të turpshme, arriti të komprometonte dhe të fuste në këtë luftë të ndyrë kundër Partisë
së Punës të Shqipërisë dhe marksizëm-leninizmit një
varg udhëheqësish partie dhe propagandën e tyre. Ne
u qëndruam sulmeve, i demaskuam dhe lufta jonë pati
sukses. Revizionistët tash po ecin përpara në
_rrugën e
tradhtisë dhe kërkojnë
kenë këmbët ti•.! lira. Pra, përpara' disfatave ata përpiqen ta realizojnë polarizimin e
tyre, shkojnë drejt kompromiseve të reja me
min, vazhdojnë luftën kundër nesh dhe, me të njëjtat
metoda, por këtë herë nga kongreset e partive të tjera,
sulmojnë hapur Partinë Komuniste të Kinës. Kjo u bë
në kongreset që u zhvilluan në Itali, në Çekosllovaki, në
Hungari dhe në Bullgari. Kësaj veprimtarie i vuri kapakun fjalimi që. Hrushovi mbajti më 12 të këtij muaji në
Sovjetin Suprem të BS dhe kjo do të vazhdojë për dy
qëllime: ose Kina të trembet dhe të gjunjëzohet, ose
të sulmojë dhc të arrihet përçarja, pse tash uniteti është
formal.
Kina kërkon mbledhje! Revizionistëve kjo s'u leverdis, por, edhe në qoftë se kandisen më në fund, jo për
interes të unitetit, por të përçarjes, ata do të vazhdojnë
më parë të sulmojnë mirë e mirë Kinën, ta diskreditojnë,
të komprcmetojnë mirë udhëheqjet dhe partitë komuniste e punëtore në këtë fushatë të re dhe të hapët ku359

ndër Kinës dhe pastaj, pasi ta kenë përgatitur, mund
të pranojnë edhe mbledhjen, për ta vënë Kinën përpara
znurit dbe t'i thonë: «O dorëzohu, o ndahu! Fajin e ke
ti!». Kina këto komplote duhet t'i kuptojë dhe të mos
humbasë.
E SHTUN
22 DHJETOR 1962

Në diskutimin tim, në mbledhjen e Sekretariatit që
zhvilluam sot, folai për format dhe metodën e punës së
bashkimeve profesionale në edukimin e klasës punëtore,
të cilat duhet të bëhen më praktike dhe më tërheqëse
për punëtorët.
Theksova dy momente, së pari, përmbushjen e detyrës së Partisë që punëtorët të bëhen specialistë të
profesionit të tyre dhe së dyti, rëndësinë që kanë dhe
si duhen zhvilluar mbledhjet e prodhimit.
Diskutova2, gjithashtu, për rolin dhe rëndësinë e
punës së organeve të drejtësisë, për cilësitë politike
dhe morale të njerëzve të saj, për punën edukuese dhe
rolin udhëheqës të Partisë në këto organe.
Së fundi fola 3 për edukimin ideologjik dhe përgatitjen profesionale të kuadrit në Portin e Durrësit.
nuk_mund të mashtrohet se udhëtimi i Titos
«pushimet» e tij. Qëilimi
t
në Moskë ka pasur për Objek
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1. Shih: Enver Hoxha, Vepra, vë11. 24, f. 117.
2. Po aty, f. 123.
3. Po aty, f. 128.
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këtij udhëtimi qëndron gjetiu. Ky udhëtim bëhet pas
tërheqjes, nën shantazhin atomik të Kenedit, të armeve
Oiensive nga Kuba
ana e Nikita Hrushovit, bëhet
pas një amullie të rrezikshme për paqen botërore, për
çësht'et vendimtare që preokupojnë sot mbarë njerezimin, siç janë: çështja e Traktatit të Paqes me diermaninë, çështja çështja e çarmatimit të përgjithshëm, luftërat nacionalçlirimtare etj., etj.
Imperializmi botëror, me atë amerikan në krye,
duke vazhduar me të madhe armatimin atomik, përpara
kompromiseve antileniniste të revizionistëve modernë,
përpara veprimeve përçarëse të tyre dhe minimit të unitetit të kampit të socializmit nga ana e revizionistëve
modernë, përpara frikës që tregojnë këta të fundit nga
kërcënimet atomike të Kenedit, kërkon koncesione të
reja, kërkon lëshime akoma më të mëdha. Me këto kërkesa të imperializmit në xhep, shkoi Titoja në Moskë.
Dhe këto kërkësa ai i hodhi në tryezë në bisedimet me
Nikita Hrushovin. Pas mjaft diskutimesh «të frytshme»,
kokë më kokë, mes Titos dhe Hrushovit, dhe sipas'fjalimeve të të dyve, duket qartë që të dy kryereviziorirs:: tëkomplisanrëujd,mveshn
shumë çështje. Këto ujdi, agjenti i regjur i amerikanëve,
Titoja, do para- Shtrojë padronit të vet, Kenedi, dhe
koha do të na tregojë se deri në çfarë shkalle Kenedi do
të jetë i kënaqur nga çka i sjell Titoja nga Moska; do
të kënaqet me marrëveshjet e arritura mes Hrushovit
dhe Titos, apo do të jetë akoma më eksigjent? Në rast
se jo, atëherë kemi në perspektivë pazarllëqe të tjera
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mes Titos dhe Hrushovit, kur ky të vejë, gjithashtu,
«pë
_rptj,s_hirne» në Jugosllavi.
Ndërsa vazhdojnë pazarllëqet për minimin e paqes
dhe të kampit të socializmit, Kenedi vazhdon politikën
agresive, vazhdon armatimet e veta dhe të partnerëve
të tij, vazhdojnë forcimi dhe ecja drejt fashistizimit të
shumë vendeve kapitaliste, vazhdojnë zhvillimi dhe forcimi i neokolonializmit. Edhe revizionistët modernë,
nga ana e tyre, vazhdojnë luftën me të madhe, me shpifje, me komplote, me organizime e me çorganizime, kundër kampit socialist, kundër partive marksiste-leninis te, për degjenerimin e pushteteve të demokracisë popullore, të pushteteve socialiste, të partive komuniste. Të
dyja këto lloj veprimesh janë të organizuara dhe të sinkronizuara nga imperializmi botëror, për vendosjen e
hegjemonisë botërore të kapitalizmit.
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dinë, nuk ua kemi fshehur. Ne nuk mund të ndjekim verveprimet e saj,
bërisht Partinë Komuniste të Kinës në
në format dhe në tempon e tyre.
,

F. DIEL
23 DIIJETOR 1962*

Në një darkë që shokët kinezë dhanë në Pekin për
një grup specialistësh tanë të ndërtimit, Li Hsien Nieni,
në fjalimin e tij, në mes të tjerash, tha përsëri për ne se

nuk do të jemi dot në gjendje t'i ndUrtojmë dhe t'i vëmë
në shfrytëzim në kohën e caktuar veprat e reja që marrim nga Kina. Duke folur për revizionizmin modern, ai
tha se mcs Partisë së Punës të Shqipërisë dhe Partisë
Komuniste të Kinës ka kontradikta (pa i cilësuar këto), por në vijën e përgjithshme ato janë dakord.

Ajo që tha për ndërtimin e veprave të reja, nuk
është e vërtetë, pse nuk ka asnjë fakt, meqë as është
filluar nga puna. Ai mund të thoshte se kinezët nuk po
i japin me kohë projektet. Janë këto që pengojnë, që vonojnë ndërtimin e veprave dhe është Li Hsien Nieni ai
që ngul këmbë dhe e përhap idenë e tij pa baza edhe
te shokët e tjerë të udhëheqjes kineze, se ne nuk qenkemi në gjendje të ndërtojmë veprat e reja. Ne, nga ana
jonë, do të mobilizohemi që t'u vërtetojmë të kundërtën.
Sa për kontradiktat, më e drejtë do të ishte të tho-

shte se në taktika ne kemi divergjenca dhe këto ata i
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E HËN£
24 DHJETOR 1962*

Mendoj se qëndrimet e shokëve kinezë për çështjet
që na preokupojnë nuk janë të hijshme në disa drejtime. Pavarësisht nga kjo, ne kemi marrë të gjitha përgjegjësitë, jemi në rrugë të drejtë dhe të gjithë, shpejt
ose vonë, do ta kuptojnë këtë rrugë dhe do ta ndjekin.
Revizionistët modernë, që të gjithë pa përjashtim,
kanë organizuar orkestrën e madhe kundër Partisë së
Punës të Shqipërisë për ta diskredituar në sy të të gjithë botës. Edhe ato që i përkasin Kinës, na i hedhin
neve. Ata synojnë të godasin armikun e tyre kryesor,
Partinë e Punës të Shqipërisë, njëkohësisht ta trembin, t,a diskreditojnë Partinë Komuniste të Kinës dhe
të arrijnë në një moment që kjo të desolidarizohet me
ne, domethënë të bjerë në kompromis me ta.
Në një kohë kur revizionistët po veprojnë hapur
në të gjitha drejtimet, shokët kinezë, megjithëse pohojnë se revizionistët janë tradhtarë, se marrëdhëniet me
Bashkimin Sovjetik varen në një fije peri, eevitoinë
luftën për arsye krejt formale, pa marrë parasysh,„ se
edhe durimi ka një kufi. Ata frenohen në dëmin tonë,
në dëm të tyre dhe të kom3.mizrnit.
,
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Shokët kinezë nuk i kuptojnë pasojat e manovrës.së
revizionistëve. Këta nasuinojnë dhe haptazi bëjnë propagandë se ne prapa paskemi kinezët, se qenkemi «altoparlanti i kin—ezeve». e «të shitur te kinezët». Kjo propagandë e tyre do të thotë se ata sulmojnë Kinën. Kina
Eërkon mbledhje dhe, çka është e keqja, për të forcuar
«unitetin». Se për çrai:ë uniteti Mendohet, është e çuditshme. Që të arrihet uniteti në parime të drejta, për këtë
jemi edhe ne, por duhet që njëra palëpë pohojë se ka
g ar` në parime, ndryshe, arrihet në kompromise të
paprinciPta. Ne, këtë të fundit, s'e pranojmë. Mua më
1 kinezë_vënë shumë shpresa te një mbleik
dhie dhe këtij formaliteti (se ashtu si kanë shkuar punët
deri tash s'mund ta quash ndryshe) po i qëndrojnë besnikë derisa edhe të pranojnë të shahen e të diskreditohen ata dhe aleatët e tyre. Kjo mënyrë veprimi, kjo taktikë, jam i bindur se nuk është luftarake dhe as revolucionare.

‹
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E MERKURE

E MARTP

26 DHJETOR 1962

25 DHJETOR 1962

U hap sesioni i dytë i Kuvendit Popullor. U mbajt
raporti mbi realizimin e pritshëm të buxhetit të shtetit
për vitin 1962 dhe mbi buxhetin e shtetit për vitin
1963 nga ministri i Financave.

Në Kuvend vazhduan diskutimet rreth raportit të
paraqitur, i cili u aprovua njëzëri.
U zgjodh Gjykata e Lartë. Gjithashtu në Kuvend
u shqyrtua dhe u aprovua projektligji mbi zgjedhjet e
përgjithshme të këshillave popullorë dhe të gjykatave
popullore.
Kuvendi u dha fund punimeve.

*Në një darkë Çen Jia vuri në vend thëniet e Li
Hsien Nienit se gjoja në mes partive tona ka kontradikta. Fjalimin ai e filloi me fjalët: «Në mes partive tona s'ka asnjë mosmarrëveshje, asnjë të çarë, por ka
unitet të plotë e të çeliktë» etj. Kjo do të thotë se Li
Hsien Nieni ka gabuar ose shokët e tij nuk janë dakord
me të. Fakt është se në një drekë të mëvonshme Li Hsien
Nieni tha të kundërtën e asaj që kishte thënë më parë
mbi kontradiktat midis nesh. Këtë herë fjalimin e kishte të shkruar.
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E ENJTE
27 DHJETOR 1962*

kineze.
Hrushovi, Titoja, Kenedi po bëjnë pazarllëqe të fshehta dhe
do të shohim ku dhe si do t'i dalë tymi kësaj çështjeje.

Kinezët po heshtin dhe si duket kanë vendosur të mos i
përgjigjen Hrushovit. Kinezët, nëpërmjet partive komuniste e punëtore që qëndrojnë në pozita të mesme, të
lëkundshme, po bëjnë përpjekje për t'ia arritur thirrjes
së një mbledhjeje të partive komuniste e punëtore të
botës. Këta «aleatë» të lënë kur të duash
gës dhe janë_për mbledhje, kompromisi. Një mbledhje
të tillë Hrushovi është në gjendje ta bëjë kur të dojë
dhe këta «aleatë» do të jenë kurdoherë nga ana e tij,
por ajo që kërkon më shumë ai është likuidimi i Partisë
së Punës të Shqipërisë dhe gjunjëzimi i Partisë Komuniste të Kinës. Në këtë drejtim Hrushovi lufton të krijojë kushtet, kurse Kina tërheq, si të thuash, këmbën
zvarrë në këtë çështje.

370

E PREMTE
28 DHJETOR 1962

Koha e keqe, furtunat, shirat e mëdha na kanë dëmtuar shumë këta muajt e fundit dhe veçanërisht në bujqësi. Ne s'kemi mundur të mbjellim grurin sipas detyrave të planit, në kohën e duhur dhe me cilësinë që kërkon
agroteknika. Natyrisht, kjo s'do të ndikojë për mirë në
prodhimet e vitit të ardhshëm. Duhet të marrim masa
që deficitin e krijuar nga gruri ta plotësojmë sidomos
me mbjellje misri në pranverë. Për këtë duhet të kemi
në gatishmëri SMT-të dhe të përballojmë me krahë
pune prashitjen e misrit mbi planin. Duhet të mbajmë
në gjendje të mirë kanalet kulluese, që janë shpëtimtare
për grurin dhe rrjetin ujitës, sepse më vonë mund të
rrezikohemi nga thatësira. Këto udhëzime ia transmetuam Partisë që të jetë në këmbë.
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E SIITUN£
29 DHJETOR 1982

Tregu anekënd është i furnizuar mirë për festën e
Vitit të Ri. Gjithë vitin tregu ynë ka qenë i furnizuar
mirë me mallra ushqimore dhe industriale.
Kudo ka kënaqësi. Kjo ka shtuar entuziazmin dhe
besimin e popullit në vijën e Partisë dhe në qeverisjen
drejt e me nikoqirllëk të ekonomisë popullore.
Janë bërë përpjekje të mëdha si për sa i përket
furnizimit të popullit, ashtu edhe për krijimin e sa më
shumë rezervave shtetërore. Edhe vitin e ardhshëm duhet ta furnizojmë popullin akoma më mirë dhe t'i shtojmë më shumë rezervat shtetërore.

Një katastrofë me ngjyrë sabotimi kriminal na
ngjau këto ditë në një fshat të Lushnjës, ku na vdiqën
5 veta dhe me qindra të tjerë mund të rrezikohen.
Kryetari i një kooperative, me dijeni dhe kundër rregullave, shpërndau për të ngrënë farën e grurit që ishte e dezinfektuar. Janë marrë masa urgjente për shmangien e pasojave të mëtejshme.
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E DIEL
30 DHJETOR 1962

Edhe udhëheqja e Partisë Komuniste Franceze, me
Moris Torezin në krye, është angazhuar në luftën kundër Partisë së Punës të Shqipërisë. Ajo përkrah dhe ka
marrë plotësisht anën e grupit revizionist të Hrushovit
në të gjitha problemet, deri edhe në mbështetjen e hapët
të grupit titist. Udhëheqja franceze lë të kuptohet se
është disi kundër disa tezave revizioniste të Partisë Komuniste Italiane, por këto i kalon shkarazi. Ajo na akuzon ne, si shizionistë, dogmatikë, borgjezë dhe aventurierë. Po kështu, edhe Partinë Komuniste të Kinës hapur e akuzon. S'kishim asnjë dyshim për shkarjen e
kësaj udhëheqjeje në llumin e oportunizmit, por duket
qartë në fjalimet dhe në shkrimet e tyre, se revizionistët francezë i ka mbërthyer frika për të ardhrnen dhe
në shumë raste fjalimet e tyre, përpara masave të gjera
të Partisë Komuniste Franceze, që, siç duket, reagon
kundër vijës tradhtare të udhëheqjes së vet, marrin
formë mbrojtjeje.
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E HENE
31 DEJETOR 1962

Në letrën që Hrushovi i dërgoi këto ditë Adenauerit,
në një mënyrë aspak të denjë për një udhëheqës kryesor të Bashkimit Sovjetik, e njofton gjermanin se mbështet «politikën paqësore të papës së Vatikanit». Ç'skandal! Tradhti ndaj parimeve marksiste! Politika «Dasësore e papës», që do të thotë «paqja e. Krishtit
është tjetër politikë veçse luftë kundër komunizmit, lcundër ateizmit, kundër luftës së klasave, kundër
cës dhe pro obskurantizmit, kundër ndryshimit të k.apitalizmit botëror përkundrazi për forcimin e tij _mbi
kurriz të punëtorisë dhe të masave të gjera të popullit.
Këtë politikë të. Vatikanit, kësaj agjenture të tmerrshme
kapitaliste, përkrah botërisht Nikita Hrushovi. Ky,
gurisht, është peshqeshi më i bukur që i bën ai kapitalizmit botëror, është buqeta me lule revizioniste e Hrushovit për papën dhe për Kenedin për Vitin e Ri 1963.

tonë të guximshëm. Atdheu ynë u forcua edhe më shumë. Lidhjet e Partisë me popullin u kalitën më tej. Kjo
është një fitore kolosale. Ne u bëmë ballë vështirësive
të panumërta, i kapërcyem ato me sukses dhe korrëm
fitore në çdo fushë. Të gjithë shokët në bazë dhe në
qendër kanë punuar me vetëmohim, me besnikëri, me
trimëri dhe me pjekuri. Kjo është një garanci e shëndoshë për suksese në të ardhmen.
Të mobilizojmë të gjitha forcat për punë në vitin
që po vjen! Të luftojmë të bashkuar si një trup i vetëm
rreth Partisë sonë të dashur! Më shumë se kurdoherë ta
forcojmë Partinë, ta kalitim, ta mbajmë atë të pastër
dhe të ruajmë si sytë e ballit unitetin e saj dhe prestigjin e marksizëm-leninizmit, se këtu e ka burimin çdo
fitore jona tash dhe në të ardhmen.

-

Viti 1962 po mbaron. Ky ishte një vit plot luftë
e përpjekje për Partinë tonë heroike dhe për popullin
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TREGUESIT

TREGUESI I LENDES

A

-

Agjentët, spiunët - 97, 100,
159.
Ambasadat dhe konsullatat e
Bashkimit Sovjetik në Çekosllovaki dhe në Kinë - 71,
216, 310.
Ambasadat dhe përfaqësitë
diplomatike të RP të Shgipërisë në shtete të ndryshme 24, 27, 52, 58, 95, 97, 101,
115, 117, 154, 159, 166, 200,
205, 221, 235, 287.
Ambasadat e RP të Kinës në
RP të Shqipërisë dhe në shtete të tjera - 31, 110. 117, 171,
275. 279.

.Ambasadat e ShBA dhe të
7ndisë në Bashkimin Sovjetik - 219, 304.
Ambasadat e të ngarkuarit me
punë të vendeve të demokraeisë popullore dhe Ambasada
e Ganës në RP të Shqipërisë
- 25. 47, 94, 158, 228.

Ambasadat e vendeve të demokracisë popullare në shtete të ndryshme - 113, 252,
261, 287.
Argjentina - 102.
B

Bashkimi Sovjetik (19171953); Ushtria Sovjetike - 69,
264-265.
Bashkimi Sov jetik, revizionizmi sovjetik
- Partia Komuniste (revizioniste) e BS. Kongresi
i 22-të dhe plenumet e
saj - 35, 47, 66, 68, 84,
157, 337;
- rënia e bujqësisë dhe dështimet në këtë fushë 84, 137-138, 181;
- lufta kundër Stalinit dhe
-kultit» të tij - 35, 47,
137, 181, 199;
spastrimi i kuadrove të
vjetër; rehabilitimi i Bu-
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harinit - 13, 35, 176,
264-265, 284;
- lëshimet,
kompromiset
dhe bashkëpunimi me
ShBA dhe me imperializmin - 7-8, 41, 55,
128-129, 139, 172, 179-180,
291, 296, 297, 301-302, 311,
317, 319, 339-340, 347, 348,
361-362;
- strategjia dhe taktikat;
lufta kundër marksizëm-leninizmit, minimi c
përçarja e kampit socialist. e partive komuniste
e punëtore dhe e lëvizjeve çlirimtare të popujve - 54, 55, 89, 102, 122-124, 126-128, 129, 132-134,
137, 169, 170-171, 238, 265,
267-268, 340, 348;
- mbështetja, rehabilitimi
i plotë dhe lidhjet me
revizionistët
jugosllavë
- 104, 126-129, 165-166,
168, 173, 217, 262, 263,
264, 266-268, 272-273, 342,
347-348, 358, 361-362;
- presionet për të imponuar vijën dhe për të vendosur hegjemoninë mbi
vendet dhe partitë e tjera revizioniste - 48, 60-61, 77, 123-124, 133, 143-144, 162, 168, 178, 198,
200, 221, 306, 314;
- qëndrimi ndaj Partisë
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Komuniste të Kinës dhe
RP të Kinës - 121, 122-123, 170-171, 216, 219,
251, 294, 344, 348, 370;
- qëndrimi oportunist dhe
tradhtar ndaj Kubës 296, 299, 301-302, 303, 304,
308, 311, 317, 319, 347;
- marrëdhëniet me Vietnamin, me Birmaninë dhe
përkrahja për Indinë 34, 66, 304, 313;
- veprimtaria armlqësore
dhe propaganda kundër
PPSh dhe RP të Shqipërisë - 19, 21, 41, 46,
50, 52-53, 87, 98, 99, 104,
121, 122-124, 129-130, 138,
157, 196, 240, 270-271, 302,
337, 344, 348, 370.
Blegtoria; baza ushcitmore 149-150, 260-261, 353-354.
Bujqësia - po/itika e Partisë
për intensifikimin e saj 276. 285-286, 351-354;
- drithërat, pemëtaria, ullinjtë, farërat - 88, 148,
150, 254, 353, 354;
- bonifikimet, ujitja, veprat bonifikuese dhe ujitëse; plehërimi - 147-148, 352-353, 371;
-

punët e stinës në bujqësi
- 98, 131. 135, 167, 254,
371.
Bullgaria, Partia Komuniste

e Bullgarisë; gjendja e brendshme dhe politika e jashtme - 54, 140-141, 166, 168, 175,
237, 252, 287, 305, 306, 309,
310, 311-312, 314, 316.

Çekosllovakia, Partia Komuniste e Çekosllovakisë; gjendja e brendshme; korrupsioni i kuadrove dhe çështja •Barak›. - 42, 45, 50-51,
52, 54, 56-57, 58, 69-70, 71,
77, 144, 153, 154-155, 309,
310, 341, 359;
- politika e jashtme; marrëdhëniet me RP të
Shqipërisë e me Kinën
dhe qëndrimi armiqësor
ndaj tyre - 39, 45, 50,
56, 76, 96, 101, 164, 166,
178, 179, 280, 341.

D
Dekorimet, dekoratat - 155,
322.
Dëshmorët, Dita e dëshmorëve
(5 maj) - 151-152.
Diplomacia imperialtsto-revizioniste - 7, 41.
Drejtësia - organet dhe punonjësit e drejtësisë - 18, 361.

r;
Edukimi politik e profesional
i klasifs punëtore dhe i masave - 18, 361.
Egjipti - 101, 112-113.
Engels, Fridrih - 269.
Enver Hoxha - të dhëna autobiografike - 91, 167, 177,
187, 193, 194, 210, 257.

Franca; rreziku i fashizmit
dhe lufta kundër tij - 49, 75.
Fshatarësia - kujdesi i Partisë për të - 24.

G

Gana - gjendja e brendshme; qëndrimi ndaj RP të
Shqipërisë - 112-113, 158.
Greqia - qëndrimi ndaj RP
të Shqipërisë - 5-6, 170.
Gruaja - emancipirni i saj
- 73. 78-79.
GJ
Gjermania Lindore (RD Gjermane) - degjenerimi revizionist; po/itika e jashtme;
marrëdhëniet dhe qëndrimi
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ndaj RP të, Shqipërisë - 30,
39, 75, 76, 83, 162, 166, 178,
237, 309.
Gjermania - problemi i Gjermanisë dhe i Berlinit në p/anet sovjeto-amerikane - 7-8,
14-15, 43-44, 75, 139, 239,
246, 340.
Gjykata e Lartë; gjykatat po-

(15-21 nëntor 1962) 78, 315.
Hungaria, Partia e Punonjë-

201-202, 244, 245-248, 339-340, 358, 362;
-

sve të Hungarisë; degjenerimi kapitalist; qëndrimi armiqësor kundër PPSh dhe RP të.
Shqipërisë - 101, 309, 321,
324, 359.

pullore dhe gjyqtarët; zgjedhjet e tyre - 18, 369.

I

-

Imperializmi

H
Historia e Shqipërisë (maketi)
-

37;

-

studimi i traditave historike, gjuhësore e arkeologjike - 106-107;

-

-

Shpallja e Pavarësisë së
Shqipërisë (28 nëntor
1912); 50-vjetori i saj 322, 325, 327-328, 329-330, 331, 332-335;
kryengritja e fshatarësisë në Shqipërinë e Mesme në vitet 1914-1915
nën udhëheqjen e H.
Qamilit - 37-38;
lufta e popullit shqiptar
kundër agresionit fashist
italian të 7 prillit 1939
- 112;

-
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Konferenca e Parë e Studimeve
Albanologjike

strategjia,
taktikat - 55, 265, 277, dhe
299, 339, 362, 363.
India - lufta kufitare kundër Kinës dhe disfata e saj 280, 287, 293-294, 313, 316,
340.

strategjia dhe taktikat;
përpjekjet për të degjeneruar e përçarë kampin
socialist, partitë komuniste e punëtore dhe lëvizjen çlirimtare të popujve - 11-12, 126-128,
267, 361-362;
lidhjet dhe marrëdhëniet
me revizionistët sovjetikë - 173, 244, 246, 247,
262, 267, 339-340, 342, 358,
361-363;

-

-

veprimtaria armiqësore
kundër RP të Shqipërisë
dhe RP të Kinës - 129-130, 246-247.

76, 112-113.

Jugosllavia, revizionizmi jugosllav - demagogjia mbi•
ndërtimin e socializmit, restaurimi i kapitalizmit - 201-202, 272;
- agjenturë dhe shërbëtor
i imperializmit amerikan.
- 126, 127-128, 129, 173,,

Këshilli i Ministrave (Qeveria) - 91, 326.
Partia Komuniste e
Kina
Kinës; Plenumi i 10-të i KQ
të saj - 31-32, 105, 108-109,
110-111, 115-116, 117, 119-120, 133, 224-225, 234, 275,
338, 344, 364-365, 369;
-

taktika e heshtjes, e pritshmërisë dhe oportuniste në qëndrimin ndaj revizionistëve sovjetikë -

qëndrimi ndaj revizionistëve jugosllavë, çekosllovakë dhe revizionistëve të tjerë modernë
4, 223, 259, 279, 338,
348, 366-367;
taktika kineze për mbledhje e takime me partitë komuniste e punëtore
31-32, 110-111, 115- 116, 117-118, 125, 196,
344-345,
204, 224, 338,
359-360, 367, 370;

Industria - industria mekanike (uzinat mekanike) - 222.
Inteligjencia në RPSh - 293.
Iraku - gjendja e brendshme
-

31-32, 105, 108-109, 116,
117-118, 119-120, 145, 195- 196, 206, 216, 220, 223- 224, 251, 275, 288, 359- 360;
politika e jashtme. Konflikti ushtarak me 1ndinë; përkrahja për Kubën - 175, 239, 300, 303,
313, 316, 319, 370;
qëndrimi ndaj ShBA 4, 205, 206;

-

marrëdhëniet dhe qëndrimi ndaj PPSh dhe
RP të Shqipërisë - 17,
30, 98, 117, 190, 195-196,
200, 218, 223, 275, 279,
309, 364-365, 366, 369.

KNER-i (Këshilli i Ndihmës
Ekonomike Reciproke) dhe
qëndrimi i RP të Shqipërisë
ndaj tij -163-164, 174, 175,
178-180, 183, 186, 189.

Kodi i Procedurës Civile -

131, 155, 167, 177, 182, 227,
228, 229, 322, 326, 368, 369.

113.

Kolektivizimi socialist i bujqësisë, kooperativat bujqësore dhe statuti i tyre; paga,
ahpërblimi i punës - 63, 72,
280;

-

Kongresi i 4-t i kooperativave bujqësore (25-27 shkurt 1962) - 72, 73,
74.

Konferenca I Nacionalçlirimtare e Pezës (16 shtator 1942)
- 255-256.
Koreja (RDP e Koresë), Partia e PW71ëS e Koresë; gjendja
e brendshme dhe po/itika e
jashtrne - 94, 133, 159, 252,
261, 283, 309.
Kreditë, ndihmat ndërmjet
shteteve - 98, 99, 101, 104,
178, 179.
Kuba - mbrojtja e atdheut
nga kërcënimet e ShBA dhe
lufla kundër demagogjisë e
mashtrimeve të revizionistëve
sovjetikë - 97, 114, 220, 289-290, 291, 292, 295, 296, 297,
299, 303, 319, 320;
- marrëdhëniet me RP të
Shqipërisë - 95, 99, 114,
318.
Kuvendi Popullor dhe Presidiumi i tij; zgjedhjet për Kuvendin Popullor - 101, 115,

Lenin, Vladimir Iliç - 131,
199, 264, 269, 342.
Letërsia dhe artet - drama,
estrada, recitimet - 349, 355-356, 357;
- pjesëmarrja e grupeve
tona artistike në manifestimet kulturore-artistike ndërkombëtare 240.
I.etrat, kërkesat. ankesat e
popul/it - 110, 136, 184.
Lëvizja komuniste e punëtore
ndërkombëtare
- marksistë-leninistët dhe
lufta e tyre kundër revizionizmit modern e atij
jugosllav - 105, 201, 265,
268;
- problemi i unitetit,
mbledhjeve e takimeve
ndërmjet partive komuniste e punëtore. Mbledhja e Moskës (korrik
1962) - 28, 31-32, 93, 105,
115-116, 133, 204, 224,
226, 344-345, 359-360, 367,
370;
-

diferencimi në radhët e
saj, krijimi i bërthamave

revolucionare dhe ndarja me revizionistët
269-270,
267-268,
224,
282, 340;
- përkrahja internacionaliste për PPSh - 105,
270, 271-272, 337.
Ligjet, dekretet - 322.
Ligjet objektive të
të shoqërisë - 269.
Lufta e klasave - 9.

N

-

NI
Marksizëm-leninizmi - 269,
271.
Marks, Karl - 264, 269.
Matericaizmi historik, trajtimi materialist dialektik i
ngjarjeve historike - 37-38.
Mërgimi, shqtptarët e mërguar - 328, 329-330.
Ministritë
- Ministria e Punëve të
Jashtme - 277;
- Ministria e Punëve të
Brendshme - 148;
-

Ministria e Bujqësisë
148;

Ministria e Arsimit dhe
e Kulturës - 107.
Monumentet e kulturës; ruajtja dhe mirëmbajtja e tyre 82. 106-107, 212-213.
Muzika, këngët - 354, 3•7.
-
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Nafta - shpim-kërkimet për
naftë e gaz - 300.

N.I
Një Maj - Dita e Solidaritetit Ndërkombëtar të Punëtorëre - 146, 156.

(?

Oficerët sovjetikë në Shqipëri dhe veprimtaria e tyre
agjenturore - 14, 29.
Oportunizmi, oportunistët 264.
td
Organizata e Kombeve
Bashkuara. Këshilli i Sigurimit - 179, 239, 250, 277, 291.

Partia e Punës e Shqtpërisë
saj
e
- karakteristikat
marksiste-leniniste
308, 375;
- uniteti, përbërja, shtrirja, zgjedhjet dhe pranimet në Parti - 14, 26,

148, 258.
Partis e Punh e Shqipërisë marrëdhëniet me partitë ko-
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- 70

8

muniste e punëtore dhe lufta
e saj kund* revizionizmit
modern
-

qëndrimi parimor ndaj
propozimeve për mbledhje e bisedime ndërmjet
partive komuniste e punëtore - 28, 111, 125,
133-134, 204, 367;
- marrëdhëniet me Partinë Komuniste të Kinës
- 111, 125, 161, 167, 195,
196, 200, 218, 223, 224, 232,
364-365;
- marrëdhëniet me Partinë Komuniste të Zelandës së Re - 320;
- lufta e saj kundër revizionizmit modern - 32,
223, 270, 271-272, 345;
- lufta për demaskimin e
revizionizmit sovjetik 22, 86, 96, 99, 111, 120,
157, 177, 195, 223, 245,
261, 281, 284, 298, 299,
307;
- lufta për demaskimin e
revizionizmit
jugosllav
165-166, 223, 245-246,
257, 261;
- lufta për demaskimin e
revizionizmit italian 235, 263, 301, 317, 336

Partia e Punës e Shqipërisë
- organet udhëheqëse qendrore dhe në rrethe
-
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Kongresi IV i PPSh (13-

20 shkurt 1961) - 50,
56, 59, 351;
- Byroja Politike, Sekretariati i KQ - 24, 34,
37-38, 106, 125, 147, 149-150, 183, 184, 222, 253,
325, 326, 343;
- Plenumi i 6-të i KQ (2425 janar 1962) - 30,
31;
- Plenumi i 7-të i KQ
(18-19 korrik 1962) 222, 230, 232;
- Plenumi i 8-të i KQ
(26-28 tetor 1962) - 276,
285-286, 295, 298, 351-354;
- aparati i KQ dhe ekipet
e tij; organizata-bazë e
Partisë në të - 9, 14, 33,
120, 258;
- konferencat e Partisë në
rrethe - 77, 149;
- Organizata dhe Komiteti
i Partisë i Rrethit të
Fierit; Konferenca e
12-të e saj - 62, 63, 64;
- komitetet e Partisë të
rretheve të Gjirokastrës,
të Përmetit e të Sarandës - 210, 214, 258;
- Komiteti i Partisë i Rrethit të Korçës - 24, 103,
110:
- Organizata, Komiteti dhe
Byroja e Partisë e Rrethit të Shkodrës - 18,
258, 349, 351-354;

-

-

organizatat e Partisë të
rretheve të Durrësit dhe
të Krujës - 24;
Komiteti dhe Byroja e
Partisë e Rrethit të Vlorës - 65, 205, 207;

1962, dhe 1963 - 24, 30, 31,
343, 368.

Politika e jashtme e RPSh
-

materialet, raportet për
organet udhëheqëse
11, 14, 149-150, 285-286.

-

Partia Komuniste e Belgjikës;
kriza në gjirin e saj - 85.
Partia Komuniste e Indonezisë. Kongresi i 7-të i saj -

-

31-32, 133, 159-160.

Partia Komuniste e Zelandës
së Re - 93, 133, 320.
Partia Komuniste Franceze;
degjenerimi revizionist, diferencimi në radhët e saj - 27,
33, 40, 49, 75-76, 278, 282,
309, 373.
Partia Komuniste (revizioniste) e ShBA - 42.
Partia Komuniste (revizionis-

te) Italiane; Kongresi i 10-të;
diferencimi në radhët e saj;
qëndrimi armiqësor kundër
PPSh - 33, 68, 143, 154, 263,
282, 301, 336, 337, 338, 359.

Partitë Komuniste të Amerikës Latine (e Argjentinës etj.)
-

97, 102, 306.

Partitë Komuniste të Evropës
(e Anglisë, e Norvegjisë, e Islandës, etj.) - 93, 116, 306.
Planet - planet e viteve, 1961,

-

-

marrëdhëniet me Çekosllovakinë, RD Gjermane
dhe Rumaninë - 39, 76,
96;
marrëdhëniet me Kinën
dhe qëndrimi ndaj saj
- 150, 218, 249, 293-294,
346;
përkrahja për Kubën 292, 297, 303, 318;
solidariteti me Korenë 229;
qëndrimi ndaj Greqisë
- 5, 170;
marrëdhëniet me Ganën,
Egjiptin, Algjerinë dhe
Irakun - 76, 92, 112, 158;
përkrahja internacionaliste e popujve për Shqipërinë; të huajt, miqtë
për vendin tonë - 112,
156, 170, 175, 230-231,
240-241, 278, 316.

Polonia, Partia Punëtore e
Bashkuar Polake; degjenerimi revizionist dhe lufta e
grupeve për pushtet - 24-25,
26, 39-40, 60, 309;
- politika e jashtme, marrëdhëniet dhe kontradiktat me BS - 11-12,
26, 39-40, 163-164, 178, 280;
- marrëdhëniet me RP të
Shqipërisë dhe qëndrimi
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ndaj saj - 24, 60, 81, 156.
Populli shqiptar - traditat
patriotike revo/ucionare
1;2, 332-335.

[Radio Tiranal
-- 107.
Revizionizmi modern - strategjia dhe taktikat; rrezikshmëria, lufta e tij kundër
marksizëm-leninizmit, vendeve socialiste dhe lëvizjes komuniste e punëtore; agjenturë
dhe shërbëtor i imperializmit
- 9, 102, 129-130, 132-133,
199, 201-202, 264-265, 268-269, 359-360, 363;
- mosmarrëveshjet, kontradiktat dhe shthurja
në gjirin e tij - 39-40,
143-145, 163-164, 169, 173,
272, 309;
- takimet, bisedimet, bashkëpunimi ndërmjet partive revizioniste; lidhjet
me revizionistët jugosllavë - 68, 132-133, 162,
202, 267, 358;
- veprimtaria armiqësore
kundër Kinës dhe Kubës - 45, 299, 344, 359-360, 366-367;
- Iufta kundër PPSh dhe
RP të Shqipërisë - 270-
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-272, 316, 344, 359, 366-367.
Punëtore
Rumania, Partia
Rumune; gjendja e brendshme, po/itika e jashtme - 39,
40, 48, 96, 144, 159, 200, 221,
287.

RR
Rrethimi, bllokada, presionet
borgjezo-revizioniste dhe lufta për përballimin e tyre 96, 148.

Shtetet e Bashkuara të Amerikës - politika e luftës dhe
demagogjike - 128-129, 139.
172, 289-290, 291, 295, 363;
- qëndrimi ndaj Bashkimit Sovjetik, Jugosllavisë dhe Kinës - 205-206,
289-290, 339-340.
Shtypi dhe propaganda borgjezo-revizioniste - 41, 54,
168, 169, 172, 191-192, 284,
320, 321, 367.
Shtypi në RP të Shqipërisë 59, 150, 177, 293-294, 332.

dhëniet tregtare me shtete të
ndryshme - 39, 61, 76, 96, 99,
112, 114, 142, 148.

II

Urbanistika - 183, 207.
V
Vatikani - 374.
Vendet revizioniste - gjendja
e brendshme - 304, 340;
mosmarrëveshjet, kontradiktat, grindjet ndërmjet tyre; përpjekjet për
të shpëtuar nga hegjemonizmi sovjetik - 144-145, 163-164, 178, 179.
Vështirësitë dhe lufta për kapërcimin e tyre - 98, 343,
371, 374-375.
-

T

Stalin, Josif Visarionoviç
9, 35, 93, 126, 137, 138, 140,
168, 171, 181, 199, 265, 269,
282, 301, 307, 311, 342.
SH
Shëndetësia - kujdesi për
shëndetin e popullit - 20, 36,
38, 258, 372.
Shkenca - anijet kozmike
dhe fluturimet e njeriut në
kozmos - 66-67, 242, 243, 248.
Shkenca në RPSh - studiuesit, shkencëtarët; pjesëmarrja
e tyre në veprimtaritë shkencore ndërkombëtare - 106,
235.

Teoritë borgjezo-revizioniste
për «rrugën paqësore-, «parlamentare-, për pacifizvzin
etj. dhe kritika ndaj tyre 102, 128-129, 143.
Tërmetet; masat për zhdukjen
pasojave të tyre - 90, 91,
92.
Trektati Varshavës dhe qëndrimt i RP të Shqipërisë
ndaj tij - 14, 29, 43, 46, 47,
52, 58, 191-192.
Tregtia e brendshme; furniziMi i popullsisë - 135, 142,
254, 372.
Tregtia e jashtme - marrë-

Vietnami, Partia e Punonjlsve të Vietnamit - 116, 133.
Viti i Ri 1962 dhe 1963 - 3,
372, 374-375.

«Zëri i popuilit›. (gazeta
- 12, 75, 96, 120, 257, 261,
266, 281, 317.
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TREGUESI I EMRAVE

A

Budo, Halim - 6.
Buharin, Nikolai - 284.

Alia, Ramiz - 86, 159, 161,
195, 200, 218, 220, 222, 232,
235, 245, 246, 248, 327, 357.
Adenauer, Konrad - 178, 374.
Aidit, Dipa Nasuntora - 31,
68, 159-160.
Alia, Agron - 203.
Andropov, Juri - 50, 59, 263,
272, 342.
Axhubei, Aleksei - 40, 41,
171, 263, 272-273, 342.

Canco, Gjergj - 10.
Cankov, Georgi - 305, 312,
314.
Cirankieviç, Jozef - 175.
Curri, Bajram - 322, 334.

Çarçani, Adil - 17, 152.

B
Babameto, Hysni - 10.
Barak, Rudolf - 50-51, 52,
56, 58, 59, 69-70, 71, 77, 97,
100, 144, 162.
Barhani, Ethem - 157.
Belishova, Liri - 97, 100.
Brezhnjev, Leonid - 173, 217,
262, 263, 264, 266, 267, 278,
281.

Çajkovski, Pjotër - 203.
Çen Ji - 369.
Çervenkov, Vëllko - 54, 140,
237, 305, 310, 311, 312, 314.
Çu En Lai - 16, 175, 218, 234,
309.

D
Dezh, George Georgiu - 40,
141, 144, 221, 287, 306.
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Dë Gol, Sharl - 76.
Dë Kurvil, Gzavie - 278.
Dimitrov, Gjergj - 199, 311.

Ehrenburg, Ilia - 76.
Eskalante, Anibale - 97, 100,
114, 220.

Firjubin, Nikolai - 263, 273,
342.
Firlinger, Zdenek - 42.
Frondizi, Arturo - 102.
G

Gagarin, Juri - 67.
Glin, Xhon - 66, 67.
Golikov (mareshali) - 176.
Gomulka, Vladislav - 26, 39-40, 60-61, 141, 144, 163, 164,
175, 179.
Gotvald, Klement - 42.
Greçko, Andrei - 29.
Gromiko, Andrei - 7, 126, 127- 128, 129, 139, 165.
Guevara, Ernesto Çe - 99.

Iliçov - 141.
Isufi, Budo - 74.
Hoxha, Nexhmije - 203.
Haxho, Zoica - 203.
Hitler, Adolf - 283, 292.
Ho Shi Min - 66, 68.
Hrushov, Nikita - 4, 8, 9, 11,
13, 14-15, 19, 22, 25, 26, 28,
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nizmit modern për të grumbulluar dhe për të konsoliduar forcat e veta kundër marksizëm-leninizmit dhe për
t'u afruar e pajtuar me imperializmin amerikan. Ky
proces . është në vazhdim.
Deiciara'ta se gjoja me Jugosllavinë kemi pikëpamje
«ideologjike të kundërta» është një «fletë hardhie».
Tash këtë parullë revizionistët kanë filluar ta neutralizojnë me parullat e tjera «Jugosllavia ndërton socializmin», *ailiSte».
— Bashkëpunimi i • revizioniZmit modern është i piotë
*në të gjitha drejtimet.
Pas fjalimit të fundit të Titos, miqtë e revizionistkve jugosllavë, revizionistët e tjerë në botë, kanë
hapur parulla se gjoja imperializmi amerikan po përgatiste një «kundërrevolucion» në JugosIlavi, prandaj «afrimi ynë, (i revizionistëve modernë) me Titon», thonë ata,
është një vijë e drejtë «marksiste-leniniste», pse kështu
shpëtojmë «socializmin jugosIlaV» nga jmperializmi amerikan.
— Mosmarrja pjesë e Jugosllavisë në kampin e
socializmit dhe në organet e tjera të vendeve të demokracisë popullore, nuk lidhet me mosdashjen e Jugostitiste, por sepse «duket ruajtur» Moska. Pra,
hëpërhë është e zorshme të bëhet një gjë e tillë nga
revizionizmi modern. S'prish ndonjë punë, thonë ata,
për këto momente bashkëpuninn me JugosIlavinë jashtë
kampit është njësoj edhe më adapt.
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E PREMTE
22 QERSHOR 1962

NJE MANOVER TJETER E REVIZIONISTEVE
HRUSHOVIANË
Sekretari i Këshillit Botëror të Paqes, sovjetiku
Muhane, lajmëroi Kahreman Yllin se komiteti përgatitor
i Kongresit të Paqes ka vendosur që më 5 korrik të
bëhet një mbledhje njëditore e përfaqësuesve të partive
komuniste e punëtore vetëm për problemet e kongresit.
I dhamë përgjigje që ata që kanë marrë iniciativën për
këtë gjë t'i drejtohen Komitetit Qendror të Partisë
sonë, ta ftojnë, t'i dërgojnë tezat dhe cilat parti konkretisht
do të marrin pjesë në këtë mbledhje. E gjithë kjo bëhet
e improvizuar «për të rregulluar fjalën» në rrugën revizioniste. Kinezët as na vënë fare në dijeni se ç'mendojnë dhe si do të veprojnë. Por ujërat duken të qeta,
ata s'duan të prishin «qetësin& dhe -pagen» hrushoviane.
Ky është gabim i madh dhe do të thotë tërheqje nga
lufta kundër tezave të revizionistëve në politikën botërore. Ne, qoftë edhe vetëm, do të luftojmë për të mbrojtur tezat e drejta e marksiste-leniniste mbi paqen.
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E DIEL
24 QERSHOR 1,62*

KOHA DO TE TREGOJË NËSE
KEMI TP, DREJTË
Kinezët deklaruan gjendjen e luftës në krahinën e
Fukienit dhe, me një komunikatë, bënë të ditur se çankaishistët, të ndihmuar nga amerikanët, do të sulmojnë
Kinën nga korriku. Këtë gjë ia komunikuan edhe ambasadorit tonë në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kinës.
Për t'i bërë ballë sulmit, ata kanë marrë masa. Komunikata nuk është •larmuese. Kinezët mund të kenë dhe
kanë të dhëna për këtë gjë dhe, në një rast të tillë,
është e natyrshme ta shpallin këtë çështje botërisht
e të lajmërojnë popunin.
Amerikanët janë në gjendje ta bëjnë këtë veprim për
të krijuar një situatë të nderë në ngushticën e Tajvanit.
Në rast se zbarkojnë dhe zënë vend, atëherë ata fitojnë
një vend ku të ngulin këmbë për komplikacione të mëtejshme. Në rast se dështojnë, dhe do të dështojnë me
siguri, amerikanët s'humbasin gjë, sepse pikërisht pët
këtë punë i ushqejnë çankaishistët. •
Por, në situatat aktuale dhe përpara një dështimi të
plotë dhe të bujshëm të kësaj aventure, mendimi ynë
është se amerikanët nuk do t'i hyjnë kësaj valleje. Nga
njëra anë, unë mendoj se amerikanët me këtë duan të
tatojnë vendosmërinë e Kinës dhe të dinë se deri në
ç'shkallë ekzistojnë mosmarrëveshjet Kinë-Bashkim Sovjetik. Ndërsa, nga ana tjetër, duhet të supozojmë se e
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mund të jetë një manovër imperiahsto-revigjithë
zioniste për të ngritur prestigjin e rënë të Hrushovit, i
cili do ta kapë këtë rast për të tellallisur se ai •odo ta
mbrojë Kinën» e të tjera dëngla si këto, siç e ka zakon,
dhe ta detyrojë atë (Kinën) të botojë blofet e Nikitës në
shtypin e saj. Pra, ta bëjë Kinën të jetë e detyruar t'i
thotë me gojën e saj derrit dajë, do s'do, të zbutë divergjencat dhe të shkojë me pendë të ulura në takime e në
mbledhje me sovjetikët. Duke e shikuar oështjen në
këtë prizëm, mendoj se taktikisht Kina gaboi që e deklaroi botërisht këtë të ashtuquajtur sulm. Ajo të vathdonte të përgatitej dhe t'i likuidonte çankais•istët, po të
zbarkonin në kontinent. Koha do të tregojë nëse e kemi
drejt.

E
2 KORRIK 1862*

E MARTE
3 KORRIK 1962*

KINEZET SHKOJNE DREJT PAJTIMIT
ME HRUSHOVIANET

NE DO TE ECIM PERPARA, NUK
DOREZOHEMI KURRE

. Revizionisti Hrushov, duke folur në televizion për
udhëtimin. e tij në Rumani, ngriti çështjen kineze dhe
deklaroi: «Në rast se sulmohet Kina, atëherë Bashkimi
Sovjetik do të mbrojë Kinën• etj. Do të ishte budalla,
po të mos e shfrytëzonte këtë rast për të përdorur demagogjinë e tij të poshtër, në një kohë kur divizionet sovjetike i venë Kinës në kufi të Sinkiangut dhe kur
konsullata e tij atje përgatit e organizon njerëz kundër
pushtetit në Kinë dhe bën që të arratisen për në Bashkimin Sovjetik deri 60 000 kinezë. Tash kinezët, duan

Prooesi i bashkimit të revizionizmit modern dhe i
puthjes së plotë Tito-Hrushov është në zhvillim të madh
dhe ecën me të katra, revan. Asgjë s'e përmban. Lëvizja
komuniste ndërkombëtare .po hesht, po hesht.
• Delegacione të panumërta po shkëmbehen midis Jugosllavisë dhe Bashkimit Sovjetik. Jugosllavë e sovjetikë
deklarojnë botërisht se edhe diferencat ideologjike janë
shumë, shumë të vogla dhe po zhduken. Bashkimi Sovjetik përgatitet t'i japë me bujë kredi Jugosllavisë.
Brezhnjevi do të vejë në Jugosllavi etj. Çdo gjë që kemi
parashikuar dhe kemi thënë, po vërtetohet me përpikëri.

s'duan, do ta trumbetojnë këtë deklaratë nëpërmjet shtypit, por sikur u vjen edhe ca për hosh një shkas i tillë.
Ata shkojnë drejt pajtimit, sikur e duan këtë. Gjynahqarë mos qofshim, veç kjo është një fitore e përkohshme,
por një fitore për revizionistin Hrushov. Kjo na dëmton.
Ne, hëpërhë, detyrohemi të heshtim kundër tij dhe
armiku do të përfitojë për të vepruar. Por ne s'Iëkun-

Revilionizmi është në ngjitje, ne jemi në pakicë, por do
të ecim përpara, nuk dorëzohemi kurrë. Me ne është e
drejta, është marksizëm-leninizmi dhe do të fitojmë, do
të fitojmë patjetër. Lufta jonë është e vështirë, jo e
barabartë, por e drejtë dhe e lavdishme.

demi, çdo gjë do të sqarohet në favorin tonë, të marksizëm-leninizmit.
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E ENJTE

E MERKIIRE

5 KORRIK 1962*

4 KORRIK 1962*

SHOKET KINEZE NUK NXJERRIN SI DUHET
KONKLUZIONE NGA NGJARJET NE BOTE

BIE ERE PRESIONI EKONOMIK. TE RUHEMI
NGA PROVOKACIONET!
Shokët Hysni dhe Ramiz rnbaruan punë në Kinë
dhe janë në Birmani. Në datën 6 vijnë në Romë. Për
shumieën e problemeve mbetën dakord me shokët kinezë,
me përjashtim të çështjes së pjesëmarrjes në mbledhjen
eventuale të partive komuniste e punëtore të botës. Ne
qëndruam në pozitat tona, kinezët në të vetat.
Çu En Lai, në takimin që pati me shokët tanë, u

tha se do të jetë zor për Kinën që të na furnizojë mle
të gjitha ato sende për të cilat janë nënshkruar marrëveshje. Shokët për këtë kundërshtuan, se kjo bie erë
.presioni ekonomik. Kjo është serioze, megjithatë duhet
të presim shokët për ta gjykuar më mirë çështjen. Maoja
i priti shumë mirë, foli fjalë të mira, ai s'dinte gjë për
ato që u tha Çuja dhe premtoi se do të bisedonte me
shokët e tij.
Duhet të bëjmë shumë kujdes. Të jemi gjakftohtë
e prudentë, se armiku punon intensivisht të na përçajë
me Kinën, përpiqet të na izolojë. Të ruhemi nga provokacionet, t'i hedhim çapet të matura mirë, të mos bëjmë

asnjë Iëshim në parimet dhe të ruajmë miqësinë e lidhjet
me Kinën, se kjo gjë ka shumë rëndësi për ne dhe për
komunizmin ndërkombëtar.

Deklarata e Hrushovit për Kinën do të përdoret nga
revizionistët modernë «për t'i ngritur» udhëheqësit të
tyre kredinë, duke e paraqitur këtë tradhtar si një «marksist» që s'bën lëshime ndaj imperialistëve dhe, pavarësisht nga kontradiktat që ka me Kinën, kur është nevoja, «hidhet edhe në zjarr» për të. Gjithë kjo, natyrisht,
është një blof që nuk do të ketë jetë të gjatë, por që,
për një kohë, do të gënjejë mjaft njerëz.
Për të ulur efektin e keq që mund të ketë bërë
deklarata e tij tek amerikanët, Hrushov lakeu vajti dje
në ambasadën amerikane në Moskë për festë dhe në një
kohë kur mungonte ambasadori. Asnjëherë presidenti
i Shteteve të Bashkuara të Amerikës s'ka vajtur në ambasadën sovjetike në Uashington për festë. Hrushovi, ky
zuzar i ndyrë, vete çdo vit.
Deklarata që bëri do t'i shërbejë atij edhe si at iz
për Kongresin e Paqes. Ai do ta përdorë këtë edhe kundër nesh, po ta sulmojmë haptazi, duke na akuzuar gjoja
si pjesëmarrës në korin imperialist kundër tij, kur ai
mbron miken tonë, Kinën. Por ne s'biem në këtë kurth
provokues.
Me këtë deklaratë Hrushovi do të përpiqet të zbutë

Kinën, ta tërheqë këtë në kurth, t'i sheshojë kontradiktat në favorin e tij. Të shohim ç'do të bëjë Kina, a do ta
2f;
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kuptojë këtë kurth, që deri në njëfarë shkalle e përgatiti
vetë? Kina s'pati parasysh •Iëvizjen e raketave» në
ndihmë të Kubës. Kur kjo u sulmua në Plazhin Zhiron,
raketat e Hrushovit jo vetëm nuk lëvizën, por më vonë
lëvizi «raketa hrushoviane», Eskalantja. Interesant, shokët kinezë nuk nxjerrin si duhet konkluzione nga ngjarjet në botë. Denoncimi nga ana e kinezëve i sulmit
eventual amerikano-çankaishist kundër Kinës duket sikur do të thotë: «Hrushov, po të nderim një degë, kapu
pas saj. Edhe unë, edhe ti kemi një arsye të shëndoshë,
unë, kinezi, të ec përpara drejt pajtimit dhe ti, Hrushov, drejt rehabilitimit, të paktën të përkohshëm».
Do të shohim më tej se si do të zhvillohet gjendja,
si do të ecin kinezët.

Hysniu me Ramizin sot duhet të nisen me avion,
nga Ranguni për në Romë. Ata do të na sqarojnë për
shumë gjëra.
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E SHTUNE
7 KORRIK 1962

HRUSHOVI U PRIT FTOHTE NE RUMANI
Sipas njoftimeve që na vijnë nga ambasadori ynë
në Rumani, populli dhe udhëheqja rumune e kanë pritur
ftohtë Hrushovin. Për të shënuar është se Hrushovi
theksoi disa herë publikisht se s'ka asnjë mosmarrëveshje në mes tij dhe Dezhit (domethënë se flitet pLir
këtë). Nga ana tjetër, Dezhi s'e zuri asnjëherë në gojë
Hrushovin në fjalimet publike. Në mbrëmjen solemne
Hrushovi shkoi me një orë vonesë gjë që shkaktoi komente të shumta. Në aeroport, kur u largua, në mënyrë
demonstrative as u takua fare me diplomatët e rojen
e nderit dhe popullin , që ishte grumbulluar aty, as që
e përshëndeti fare, siç është zakoni. Fotografi të Hrushovit në qytet kishte në format të vogël dhe jo me
shumicë. Që të ketë mosmarrëveshje midis tyre, kjo është
e mundur, por të çfarë natyre janë ato, kjo s'dihet. Dimë vetëm, nga të dhëna të shkëputura, se Rumania ka
vështirësi dhe fërkime ekonomike me vendet e tjera
të demokracisë popullore.

403

E HENE
9 KORRIK 1962

SHOKET HYSNI DHE RAMIZ U KTHYEN
NGA KINA
Hysniu me Ramizin që ishin në Kinë me delegacionin e KQ të Partisë, mbërritën në Romë dhe po sot
erdhën në Tiranë me avionin tonë. Rrugë e lodhshme, veçanërisht vajtja me vapor në Kinë, e cila zgjati 22-23
ditë dhe në një kohë kur në Oqeanin Indian ka furtuna
të mëdha dhe nuk u rekomandohet vaporëve të udhëtojnë. I dërguam shokët të çlodhen.

E MARTË
10 KORRIK 196.2*

NE VIJEN KINEZE DUKEN TENDENCA
TË THEKSUARA ZBUTJEJE, FRIKE E PASIVITETI
Shoku Hysni na raportoi mbi bisedimet që u bënë
në Pekin. Shokët kinezë i kishin pritur shumë mirë tanët
dhe kishin thënë shumë fjalë të mira për Partinë dhe
për popullin tonë.
Gjëja kryesore që del nga bisedimet është se, në
çështjet me rëndësi parimore të problemeve politike dhe
ideologjike, udhëheqja kineze ka pikëpamje të njëjta
me Partinë tonë. Për revizionizmin modern, për grupin
titist, për grupin e Hrushovit dhe pasuesit e zellshëm
të këtyre grupeve u shprehën, gjithashtu, pikëpamje e
vlerësime të njëllojta me tonat. Rrezikshmëria e madhe
e këtyre grupeve revizioniste dhe e revizionizmit modern
në përgjithësi vlerësohet njëlloj. Domosdoshmëria e luftës kundër tyre u theksua me forcë si prej tanëve, ashtu
edhe nga ana e tyre. Kjo ka rëndësi të madhe. Veçse
në taktikat e luftës kundër revizionistëve, siç shprehen
ata, ka nuanca. Në vijën kineze ka tendenca të theksuara
zbutjeje, frike e pasiviteti.
Shokët kinezë këtë e shpjegojnë. me pak fjalë me
atë që grupi i Hrushovit është i fortë ekbnomikisht,
ushtarakisht dhe mbështetet në prestigjin e Bashkimit
Sovjetik dhe të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik,
Ky grup është në fuqi. Në partitë e tjera komuniste e
punëtore është po kjo gjendje. Duhet punuar në mënyrë
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të tillë që të krijohen bërthamat revolucionare në këto
parti dhe të arribet në shkëputje, sido që në shumë prej
tyre ndarja është bërë. Pran4aj, sipas kinezëve, duhet

të pranojmë edhe një unitet formal dhe këtë flamur ta
mbajmë gjoja ne, të krijojmë frontin antiimperialist edhe
me revizionistët. •

E PREMTE
13 KORRIK 1962

Për çështjen e mbledhjes shokët kinezë lëkundeshin, por anonin nga vajtja. Ata u përpoqën të na bindnin dhe thanë të vemë edhe ne në mbledhje për të lufluar etj. etj.
Me një fjalë, në taktikat tona ka diferenca, por

ne nuk do të lëvizim nga pozitat që kemi, të cilat, në
rrethanat tona dhe ndërkombëtare, janë të drejta dhe
revolucionare. Këtë e njohin edhe shokët kinezë, të cilët nuk bënë kritika kundër qëndrimeve tona.
Pra, koha do ta vërtetojë këtë, por rëndësi ka që
në çështjet ,kryesore ne jemi dakord. Armiku përpiqet
të na izolojë nga Kina. Këtë kurth ne duhet ta evitojmë,
të ecim të matur dhe të kujdesshëm me Partinë Komuniste të Kinës, të forcojmë lidhjet dhe bashkëpunimin
me të, se Partia Komuniste e Kinës qëndron në pozita
të drejta parimore dhe është mikja jonë, që na mbështet
e na ndihmon.
Rëndësia e Partisë Komuniste të Kinës për komunizmin ndërkombëtar është kolosale. Pa shkelur asnjë
parim dhe pa bërë lëshime, ne duhet t'i kemi parasysh
në punën tonë këto konsiderata veçanërisht të rëndësishme dhe do t'i kemi. Unë besoj se shokët kinezë do
të reflektojnë rnë thellë mbi qëndrimet tona. Edhe ne
duhet t'i studiojmë me kujdes të dhënat e konsideratat
e Partisë Komuniste të Kinës.
Kjo çështje është shpejt të quhet e ezauruar. Ne
do të rikthehemi shumë herë në këto probleme kapitale.
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RRETH MBLEDHJES SE PERFAQESUESVE TE DISA
PARTIVE KOMUNISTE NE MOSKË
Mbledhja në Moskë e përfaqësuesve të partive komuniste që merrnin pjesë në Kongresin e Paqes u bë.
Sovjetikët kishin ftuar mbi 50 parti, nga këto morën pjesë 40. Jugosllavët nuk i kishin ftuar. Nuk pati provokacione. Para kësaj mbledhjeje ishin takuar kinezët me
sovjetikët. Të parët kishin kërkuar që kjo të mos kishte
karakterin e mbledhjeve të partive komuniste, të mos
dilte asnjë dokument, mbledhja të kishte karakter konsultativ në mes të përfaqësuesve komunistë në Kongres
dhe të mos flitej për asgjë tjetër, veçse për çështjen e
Kongresit të Paqes. Sovjetikët pranuan dhe në fakt
kështu u bë. Sovjetikët u thanë kinezëve se jugosllavët
nuk qenë ftuar, ndërsa shqiptarëve ua bëmë bë njohur
dhe i ftuam gojarisht, pse disa partive u bëmë ftesa
me gojë.
-
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E HENE
16 KORRIK 1962

DIPLOMATET REVIZIONISTE LARGOHEN NGA
SALLA E KUVENDIT POPULLOR
Vazhdojnë punimet e sesionit I të legjislaturës së
5-të të Kuvendit Popullor. Kur u fol për programin e
Qeverisë sonë të re, përfaqësuesi jugosIlav i pari, dhe
më vonë përfaqësuesit e vendeve të demokracisë popullore të Evropës, në solidaritet me Hrushovin, u larguan
nga salla.
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E MARTË
17 KORRIK 1962

KUVENDI POPULLOR SOLIDARIZOHET
ME MESAZHIN E ASAMBLESE SE LARTE
TË RDP TE KORESE
Sesioni I i legjislaturës së 5-të të Kuvendit Popullor
vazhdoi deri në drekë me diskutime. Kuvendi u solidarizua me mesazhin e Asamblesë së Lartë Popullore të .
RDPtëKoresnlidhjmpkteoulirean, të Asamblesë së Lartë Popullore dhe të qeverisë
së RDP të Koresë për bashkimin paqësor të Koresë, drejtuar parlamenteve të të gjitha vendeve të botës.
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E ENJTE
19 KORRIK 1962

DAJT, E ENJTE
26 KORRIK 1962

PLENUMI I KQ APROVON VEPRIMTARINE
E DELEGACIONIT TONE NE KINE

NJE RAPORT I RENDESISHEM
I ÇU EN LAIT

Sot në Plenumin e 7-të të KQ të Partisë, pas pikës
së parë të rendit të ditës, shoku Ramiz mbajti raportin
mbi zhvillimin e bisedimeve midis delegacionit të KQ të
PPSH dhe delegacionit të PK të Kinës. Pas Ramizit fola
edhe unë 1, një orë. Plenumi aprovoi njëzëri veprimtarinë
e delegacionit dhe riafirmoi drejtësinë e vijës së Partisë sonë.

Lexova rapcn-tin e Çu En Lait mbajtur sivjet në
Asamblenë Popullore Kineze. Raport shumë i rëndësishëm, që tk jep një pasqyrë të qartë të gjendjes në
Kinë.

1 Shih: Enver Hoxha. Vepra, vëll. 23, f. .371.
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DAJT, E PREMTE
27 KORRIK 1962

DURRËS, E DIEL
29 KORRIK 1962

U LUMTE MARINAREVE TANE!
TAKIM ME SHOKUN RAMIZ
Erdhi më vizitoi shoku Ramiz, me të cilin vendosëm
dërgimin e letërpërgjigjes Partisë Komuniste Italiane
në lidhje me kritikat që i bëhen ambasadorit tonë nëRomë, se gjoja ai ka kritikuar këtë parti dhe udhëheqësit e saj. Ia rrëzuam këto pretendime të padrejta.

Gjatë këtij takimi shoku Ramiz më vuri në dijeni
edhe për punën që bënë historianët tanë në kolokiumin
ndërkombëtar për çështjet e kulturave ballkanike, që
u zhvillua në Rumani. Ata kanë pasur shumë sukses.
Shokët tanë kanë folur për falsitetin e qëndrimeve
oportuniste dhe lajkave të rumunëve sidomos ndaj shkeneëtarëve turq, të cilëve këto gjeste nuk u pëlqyen, bile,
për faqen e zezë të rumunëve, i vunë në dukje. Shkencëtarët bullgarë u qëndruan shumë afër tanëve, bile
edhe një shkencëtar sovjetik. Siç duket, të tilla mbledhje
japin për ne shumë rezultate dhe të shumanshme, prandaj
duhet të dërgojmë njerëz, sido që financiarisht jemi
shtrënguar.
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Sot u kthye vapori ynë «Vlora» nga rruga e gjatë
që bëri në Kinë dhe solli mallra shumë të nevojshme për
ne në këto momente të turbullta. Kapiteni dhe marinarët
janë treguar në lartësinë e detyrës. Më kanë raportuar
se në çdo port që ata ndalonin, janë bërë shembull, kanë
fituar respekt dhe me këtë nderojnë vendin dhe flamurin tonë. Kjo më gëzon pa masë. U lumtë marinarëve
tanë!
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DURRES, E IIENE

DAJT, E HEN£

30 KORRIK 1962

6 GUSHT 1962

NGRITJE ÇMIMESH NË BULLGARI — TROCKISTET
PO DEMASKOHEN KUDO
Bullgarët ngritën çmimet e mishit dhe të ushqimeve
nga 25-27 për qind, ndoqën kështu rrugën e Hrushovit, si
në çdo gjë, drejt greminës. Krizë, pra, edhe në Bullgari,
që hiqej si një nga vendet e demokracisë popullore «më
të mira» në bujqësi. Ata blofojnë dhe, sigurisht, për të
fshehur gabimet e mëdha të tyre, fajin do t'ia hedhin
«kultit të Çervenkovit». Por këtë s'e ha njeri, ca më pak
bullgarët. Kjo është këngë e njohur dhe s'gënjen dot
më njerëz. Atyre s'u ka mbetur gjë tjetër, veçse kjo parullë nuk prodhon as mish, as qumësht.
Një gjë e tillë ngjet edhe në Gjermaninë Lindore.
Atje s'ka mish dhe po vendosin triskat. «Kulti» i kujt
e ka fajin këtu? Të shohim! Por fakt është se në Shqipërinë «staliniste» ka mish e ushqime dhe çmimet, në
vend që të ngrihen, ulen.

QETESIA MBRETERON
Këtu s'ka asgjë të re, por asgjë të re edhe në botë.
Politika po fle. Hrushovi bën llogje dhe pushon në
Jaltë, Kenedi armatoset dhe i buzëqesh Hrushovit, Nehrui provokon Kinën dhe deklaron se Bashkimi Sovjetik
dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës afrohen e do të
merren vesh. Titoja pret në Brioni Stivensonint, i cili
i jep udhëzime se si të veprojë me Hrushovin në të ardhmen. Bashkimi Sovjetik pret mbretërit e princërit dhe
luf-ton vendet socialiste, si Kinën dhe ne. Deri këtu kanë
ardhur punët.

1 Edlai Stivenson, në atë kohë përfaqësues i përhershëm
SHBA-së në Organizatën e Kombeve të Bashkuara.
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DAJT, E MART£

DAJT, E lidnIKURE

7 GUSHT 1962

8 GUSHT 1962

HRUSHOVI NE OKB

-

Flitet se Hrushovi do të vejë, dhe ka mundësi të
në sesionin vjetor të Asamblesë së Përgjithshme të
OKB-së. Çështjen gjermane dhe të Berlinit nuk e zgjidhi
dhe .as do ta zgjidhë dot. Ai u tregua edhe shantazhist,
edhe frikaman, dhe tash, për të shpëtuar nderin, do të
shkojë në OKB, gjoja për të çuar atje çështjen e Traktatit të Paqes m-e Gjermaninë dhe rregullimin e çështjes
së Berl.init. Pas kësaj vjen vjen «pranvera»,
vazhdon propaganda dhe shkohet drejt greminës dhe
luftës. Përgjegjësi të rëndë mbajnë të gjitha ato parti
komuniste e punëtore të botës që i bien avazit të këtij
tradhtari të marksizmit.
Ndërkaq Xhamajka, koloni angleze, fitoi pavarësinë
dhe, duke qenë anëtare e Komonuelthit Britanik, kërkoi
të pranohet dhe do të pranohet në OKB, kurse Kina
rri jashtë, pse kështu dëshirojnë Kenedi dhe Hrushovi,
domethënë dy K(a) K(a)-të që formojnë një të madhe
dhe që u puqën në rrugën e historisë.

MBI FESTIVALIN E RINISE TË HELSINKIT DHE
ATE FOLKLORISTIK TË BUKURESHTIT
Të dyja këto manifestime ndërkombëtarel kanë qenë
një sukses për ne dhe një disfatë për revizionistët e,
në radhë të parë, për ata sovjetikë. Nga ana
sovjetikët pësuan fiasko, ishin mbyllur në vapor dhe u
vetizoluan nga masa, për arsye se kishin frikë nga kontaktet me ne dhe me të tjerët, kishin frikë se njerëzit
sovjetikë do •ë mësonin të vërtetën dhe kështu do të
demaskoheshin gënjeshtrat dhe shpifjet e hrushovianëve. Por, me gjithë këtë vetizolim, tanët arritën të
merrnin kontakt me të rinjtë sovjetikë, të cilëve u folën
dhe u dhanë materiale. Sovjetikët ishin krejt në tym,
ata u miqësuan shumë me tanët, saqë, kur ktheheshin
në vapor, i kritikonin dhe i rrihnin për çështjen tonë.
Delegacioni ynë u bë qendra e vëmendjes politike.
Me grupe venin delegatët e tjerë, bisedonin me tanët
dhe u merrnin materiale. Veçanërisht aktivë dhe të afruar janë treguar të rinjtë italianë, kormanistë dhe jokomunisbë. Me kinezkt, si ngaheyrë miqësi e plotë, harmoni
dhe bashkëpunim i ngushtë.
Në. Bukuresht ansambli ynë folkloristik bëri furore,
populli që brohoriste pengoi edhe trafikun nëpër rrugë.
1 Festivali i 8-të Botëror i Rinisë dhe i Studentëve dhe Festivali
të Ballkanit dhe të Zonës së Detit Adriatik.
Fo'.kloristik i
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Në teatër pati sukses dhe tërhoqi brohoritje të mëdha
e hedhje parullash politike nga masa, si: «Rroftë Partia
e Punës së Shqipërisë!». Edhe nga ana profesionale tanët
u paraqitën më mirë se të tjerët. Kjo bëri që organizatorët ta anulonin konkursin, pse do të ishin të detyruar
t'ua jepnin tanëve çmimin. Deri këtu ka arritur poshtërsia, por çdo gjë që bëjnë kundër nesh, bie në kundërshtim me masat, të cilat i shohin këto poshtërsi, i fërshëllejnë ata dhe na brohoritin ne.

DURRES, E SHTUNË
11 GUSHT 1962

«vv'OSTOK 3» NË ORBITE
Sot në orën 11 e 30 minuta sovjetikët lëshuan në
arbitën e tokës anijen kozmike sputnik «Vostok 3». Atë
e piloton kozmonauti Adrian Nikollajev. Sukses i mrekullueshëm shkencor. Do të shohim sa kohë do të qëndrojë në orbitë.
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DURRES, TIRANË, E DIEL
12 GUSIIT 1962

DURRES, VLORË, E HENE
13 GUSHT 1962

SHENIM
DY SPUTNIKE SOVJETIKE NE KOZMOS
•

Kozmonautët Nikollajev dhe Popoviç vazhdojnë fluturimin e mrekullueshëm në orbitën e tokës.

Kozmonauti Adrian Nikollajev vazhdon fluturimin
me anijen kozmike sputnik «Vostok 3». Ka kapërcyer
rekordin e Titovit.

Sot në orën 11 e 02 minuta sovjetikët lëshuan në
orbitën e tokës anijen tjetër kozmike, «Vostok 4», me
kozmonautin Popoviç brenda. Qëllimi i nxjerrjes në
orbitë afër njëra-tjetrës e dy anijeve kozmike, është që
të shihet mundësia e vendosjes së lidhjes të drejtpërdrejtë midis tyre si dhe.të koordinimit të veprimeve të
dy pilotëve kozmonautë. Mrekulli! U lumtë shkencëtarëve dhe heronjve astronautë sovjetikë! Të pëlcasë imperializmi! Jam shumë, shumë i gëzuar! Hrushov trockisti do të përfitojë përkohësisht, por, më në fund, ai
do ta kokën. Marksizëm-leninizmi do të fitojë!
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VLORË, E MARTË
14 GUSHT 1962

VLORE, E MERKURE
15 GUSHT 1962

.KKRYEVEPRA» E NJE TRADHTARI

TITOJA — AGJENT I DYFISHTE I SHBA-SE DHE I BS

• Intervista e Titos dhënë gazetarëve amerikanë Drju
Pirson dhe zonjës Agnes E. Majer, të grupit të gazetës
«Uashington është kryevepra e një tradhtari, e një
revizionisti, e një agjenti amerikan. Me të ai vërteton
blofin e tij mbi çështjen e Berlinit dhe se gjoja tërhiqet
nga pozita e Hrushovit dhe zë haptazi pozitën amerikane.
Titoja lavdëron potencialin e Shteteve të Bashkuara të
Amerikës, ngre prestigjin e tyre, nënçmon Bashkimin
Sovjetik, tregon se Hrushovi është një pacifist i përshtatshëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai provokon
Kinën dhe e quan atë diversioniste, predikon integrimin
e botës nën hegjemoninë amerikane, mohon revolucionet,
thotë se nuk ekzistojnë më shkaqet e luftërave grabitqare etj. Titoja lavdëron imperializmin amerikan që
«është bërë paqësor»..

Në intervistën që këto ditët e fundit Titoja u ka
dhënë gazetarëve amerikanë Drju Pirson dhe Agnes
E. Majer, të gazetës «Uashington post», që nga fillimi deri
në mbarim jep materiale të shumta dhe nxjerr në shesh
jo vetëm qenien e tij si agjent provokator i amerikanëve, por se tërheq në rrugën e vet edhe Nikitën, e
tregon këtë solidar, ashtu siç është, me vijën revizioniste
tradhtare të tij.
Bisedova me Ramizin lidhur me këtë intervistë dhe
i sugjerova të botojmë një artikull demaskues politiko-ideologjik.
Në këtë artikull unë mendoj se mund të atakohen
të dy këta revizionistë, miq të pandarë, natyrisht, duke
vënë theksin kryesor mbi Titon dhe hapur disa batuta
të rrepta për Hrushovin.
Me siguri, sa për sy e faqe, sovjetikët, nuk do t'i
përgjigjen kësaj interviste komprometuese për ta, dhe
s'kanë pse t'i përgjigjen, pse Titoja flet me gojën e

Kozmonautkt sovjetikë vazhdojnë me sukses fluturimin.

tyre, mundet dhe me aprovimin e tyre.
Shokut Ramiz, edhe pse e dija që me siguri e ka
lexuar vetë intervistën dhe ka nxjerrë idetë kryesore
revizioniste, i dhashë mendimet dhe tezat e mia dhe i
theksova se unë mendoj që, përveç të tjerave, Titon duhet ta demaskojmë edhe në këto çështje:
1) Për çështjen gjermane. Si blofex që është, deri
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dje ai gjoja pranonte zgjidhjen e drejtë të sugjeruar nga
ne dhe këtë e bënte për demagogji dhe si manovër politike për t'u maskuar e për të krijuar situatën që krijoi
Hrushovi për ta futur atë në kamp. Tash heq dorë nga
kjo zgjidhje dhe propozon, me fjalë të tjera, një zgjidhje
që s'arrihet kurrë, pra, mbështet tezën amerikane.
2) Për solidaritetin e tij me Hrushovin. Titoja e reklamon këtë përpara amerikanëve, si një «nuse» të përshtatshme për politikën e tyre. Ai pohon se Hrushovi
është një «pacifist», sipas gjykimit të amerikanëve, dhe
u këshillon këtyre bisedime me shumë durim, takime
të shwmta, pse Titoja e di ç'ështh Hrushovi dhe qëllimet
e taktikën e tij. Ai këshillon që «të mos dramatizohen»
gjërat dhe u thotë amerikanëve se do të fitojnë famë e
prestigj në botë, në rast se ata marrin ndonjëfarë iniciative për çështjen e provave atomike. Pra, Titoja është
shërbëtor, duaxhi i qederosur për rritjen e prestigjit
amerikan.
3) Lidhur me Kinën. Të demaskohet Titoja si përçarës i partive komuniste e punëtore të botës, përçarës
veçanërisht ndaj Kinës, si provokator dhe agjent amerikan. Titoja pranon politikën e dy Kinave. Ai mbron
Indinë (këtu mund të flitet dhe për Mikojanin që mbron
hapët borgjezinë indiane kundër një vendi socialist).
Titoja i quan kërkesat e drejta të Kinës dhe veprimet
e saj në ishuj dhe në Himalaja si diversione, të cilat
i frenon Bashkimi Sovjetik (kjo pjesë e Kinës mund
të dalë shumë mirë).
4) Buketi i artikullit duhet të jetë pjesa ku amerikanët i thonë Titos të bëhet ndërmjetësi (interprcti)
i tyre te Hrushovi dhe i thonë haptazi që «ti je yni, dhe
i tyre» domethënë agjent i dyfishtë. Titoja .pozohet» si
«këshilltar» i të dy palëve, me fjalë të tjera, Titoja u thotë
amerikanëve «është e vërtetë që unë paguhem nga të
dy, por si këshilltar e jo si agjent».
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Përgjigjja e Titos, pyetjes nëse Bashkimi Sovjetik
dhe Shtetet e Bashkuara të. Amerikës po bëhen miq,
gjithë vija tradhtare, revizioniste, likuidatore e
këtij revIzionisti.
Kjo pjesë duhet shtrydhur pse këtu si të thuash
është «kuintesenca» e këtij shërbëtori të imperializmit:
Likuidimi i komunizmit, ,<teoria» e tij mbi luftën dhe
paqen, mohimi i revolucioneve, në të kaluarën dhe në
të ardhmen, vënien në një platformë të Bashkimit Sovjetik dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, njohja
e epërsisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbi
çdo gjë dhe të inferioritetit të Bashkimit Sovjetik, zhdukja e arsyeve të luftërave, shuarja e luftërave nacionalçhrimtare, teza se imperializmi s'është më agresor, sistemet shoqërore pa përmbajtje, vetëm kravatat me ngjyra të ndryshme, dhe, më në fund, problemi i integrimit
të botës, natyrisht, pa «asnjë ngjyrë» që do të thotë
për Titon, gëlltitja e botës nga imperializmi amerikan
etj. etj.
Dhe për të gjithë këtë «të ardhshme» Titoja u
thotë amerikanëve se Hrushovin e ka në xhep, se do ta
këshillojë kur të piqet dhe do t'i thotë se ku do të piqen
bashkërisht.
Siç duket, Nju-Jorku do të bëhet qendra e një takimi të tillë.
Rashë dakord me Ramizin që të mos e humbasim
këtë rast për të përgatitur një artikull të mirë, të eilin, përpara se të .botohet, duhet ta diskutojmë përsëri.
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VLORË, E MERKURE

VLORË, E HËNË

15 GUSHT 1962

27 GUSHT 1962

KOZMONAUTET SOVJETIKE U KTHYEN
NE TOKE

SHENIM

Sot u ulën me sukses në tokë të dy kozmonautët
sovjetikë, Nikollajev e Popoviç, që pilotonin respektivisht
anijet kozmike •Vostok 3» dhe •Vostok 4».

Erdhën nga Tirana shokë të ushtrisë e biseduam
për ca punë, sidomos për vajtjen e grupit të oficerëve
në Kinë. Vajtja e tyre do të na shërbejë në shuma
drej time.
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DURRES, E HENE

DAJT, E HENE

30 KORRIK 1962

6 GUSHT 1962

NGRITJE ÇMIMESII NE BULLGARI — TROCKISTET
PO DEMASKOHEN KUDO
Bullgarët ngritën çmimet e mishit dhe të ushqimeve
nga 25-27 për qind, ndoqën kështu rrugën e Hrushovit, si
në çdo gjë, drejt greminës. Krizë, pra, edhe në Bullgari,
që hiqej si një nga vendet e demokracisë popullore «më
të mira» në bujqësi. Ata blofojnë dhe, sigurisht, për të
fshehur gabimet e mëdha të tyre, fajin do t'ia hedhin
«kultit të Çervenkovit». Por këtë s'e ha njeri, ca më pak
bullgarët. Kjo është këngë e njohur dhe s'gënjen dot
më njerëz. Atyre s'u ka mbetur gjë tjetër, veçse kjo parullë nuk prodhon as mish, as qumësht.
Një gjë e tillë ngjet edhe në Gjermaninë Lindore.
Atje s'ka mish dhe po vendosin triskat. «Kulti» i kujt
e ka fajin këtu? Të shohim! Por fakt është se në Shqipërinë «staliniste» ka mish e ushqime dhe çmimet, në
vend që të ngrihen, ulen.

QETESIA MBRETERON
Këtu s'ka asgjë të re, por as.gjë të re edhe në botë.
Politika po fle. Hrushovi bën llogje dhe pushon në
Jaltë, Kenedi armatoset dhe i buzëqesh Hrushovit, Nehrui provokon Kinën dhe deklaron se Bashkimi Sovjetik
dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës afrohen e do të
merren vesh. Titoja pret në Brioni Stivensonini, i cili
i jep udhëzime se si të veprojë me Hrushovin në të ardhmen. Bashkimi Sovjetik pret mbretërit e princërit dhe
lufton vendet socialiste, si Kinën dhe ne. Deri këtu kanë
ardhur punët.

1 Edlai Stivenson, në atë kohë përfaqësues i përhershëm i
SHBA-së në Organizatën e Kombeve të Bashkuara.
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DAJT, E MARTE

DAJT, E MËRKURE

GUSI1T 1962

HRUSHOVI NE OKB

8 GUSHT 1962

MBI FESTIVALIN E RINISE TE HELSINKIT DHE
ATr; FOLKLORISTIK TE BUKURESHTIT

Flitet se Hrushovi do të vejë, dhe ka mundësi të

vejë, në sesionin vjetor të Asamblesë së Përgjithshme të
OKB-së. Çështjen gjermane dhe të Berlinit nuk e zgjidhi
dhe as do ta zgjidhë dot. Ai u tregua edhe shantazhist,
edhe frikaman, dhe tash, për të shpëtuar nderin, do të
shkojë në OKB, gjoja për të çuar atje çështjen e Traktatit të Paqes me Gjermaninë dhe rregullimin e çështjes
-së Berlinit. Pas kësaj vjen vjen «pranvera•,
vazhdon propaganda dhe shkohet drejt greminës dhe
luftës. Përgjegjësi të rëndë mbajnë të gjitha ato parti
komuniste e punëtore të botës që i bien avazit të këtij
tradhtari të marksizmit.
Ndërkaq Xhamajka, koloni angl-eze, fitoi pavarësinë
dhe, duke qenë anëtare e Komonuelthit Britanik, kërkoi
të pranohet dhe do të pranohet në OKB, kurse Kina
rri jashtë, pse kështu dëshirojnë Kenedi dhe Hrushovi,
domethënë dy K(a) K(a)-të që formojnë një të madhe
dhe që u puqën në rrugën e historisë.

Të dyja këto manifestime ndërkombëtaret kanë qenë
një sukses për ne dhe një disfatë për revizionistët e,
në radhë të parë, për ata sovjetikë. Nga ana politike,
sovjetikët pësuan fiasko, ishin mbyllur në vapor dhe u
vetizoluan nga masa, për arsye se kishin frikë nga kontaktet me ne dhe me të tjerët, kishin frikë se njerëzit
sovjetikë do të mësonin të vërtetën dhe kështu do të
demaskoheshin gënjeshtrat dhe shpifjet e hrushovianëve. Por, me gjithë këtë vctizolim, tanët arritën të
merrnin kontakt me të rinjtë sovjetikë, të cilëve u folën
dhe u dhanë materiale. Sovjetikët ishin krejt në tym,
ata u miqësuan shumë me tanët, saqë, kur ktheheshin
në vapor, i kritikonin dhe i rrihnin për çështjen tonë.
Delegacioni ynë u bë qendra e vëmendjes politike.
Me grupe venin delegatët e tjerë, bisedonin me tanët
dhe u merrnin rnateriale. Veçanërisht aktivë dhe të afruar janë treguar të rinjtë italianë, komunistë dhe jokomunistë. Me kinezët, si ngaherë miqësi e plotë, harmoni
dhe bashkëpunim i ngushtë.
Në Bukuresht ansambli ynë folkloristik bëri furore,
populli që brohoriste pengoi edhe trafikun nëpër rrugë.
1 Festivali i 8-të Botëror i Rinisë dhe i Studentëve dhe Festivali
i Ven•leve të Ballkanit dhe të Zonës së Detit Adriatik.
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Në teatër pati sukses dhe tërhoqi brohoritje të mëdha
e hedhje parullash politike nga masa, si: «Rroftë Partia
e Punës së Shqipërisë!». Edhe nga ana profesionale tanët
u paraqitën më mirë se të tjerët. Kjo bëri që organizatorët ta anulonin konkursin, pse do të ishin të detyruar
t'ua jepnin tanëve çmimin. Deri këtu ka arritur poshtërsia, por çdo gjë që bëjnë kundër nesh, bie në kundërshtim me masat, të cilat i shohin këto poshtërsi, i fërshëllejnë ata dhe na brohoritin ne.

DURRËS, F. SHTUNË
11 GUSHT 1962

«VOSTOK 3»

Nr

ORBITE

Sot në orën 11 e 30 minuta sovjetikët lëshuan në
orbitën e tokës anijen kozmike sputnik «Vostok 3». Atë
e piloton kozmonauti Adrian Nikollajev. Sukses i mrekullueshëm shkencor. Do të shohim sa kohë do të qëndrojë në orbitë.

1b,
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DuRREs, vLoRE, E HENE
DURRES, TIRANË, E DIEL

13 GUSHT 1962

12 GUSHT 1962

SHENIM
DY SPUTNIKE SOVJETIKE NE KOZMOS
•

Kozmonautët Nikollajev dhe Popoviç vazhdojnë fluturimin e mrekullueshëm në orbitën e tokës.

Kozmonauti Adrian Nikollajev vazhdon fluturimin
me anijen kozmike sputnik «Vostok 3». Ka kapërcyer
rekordin e Titovit.

Sot në orën 11 e 02 minuta sovjetikët lëshuan në
orbitën e tokës anijen tjetër kozmike, «Vostok 4», me
kozmonautin Popoviç brenda. Qëllimi i nxjerrjes në
orbitë afër njëra-tjetrës e dy anijeve kozmike, është që
të shihet mundësia e vendosjes sQ lidhjes të drejtpërdrejtë midis tyre si dhe.të koordinimit të veprimeve të
dy pilotëve kozmonautë. Mrekulli! U lumtë shkencëtarëve dhe heronjve astronautë sovjetikë! Të pëlcasë imperializmi! Jam shumë, shumë i gëzuar! Hrushov trockisti do të përfitojë përkohësisht, por, më në fund, ai
do ta thyej , kokën. Marksizëm-leninizmi do të fitojë!
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VLORE, E MARTE
14 GUSHT 1962

VLORE, E MERKURE
15 GUSF1T 1962

«KRYEVEPRA» E NJE TRADHTARI

TITOJA — AGJENT I DYFISHTE I SHBA-SE DHE I BS

• Intervista e Titos dhënë gazetarëve amerikanë Drju
Pirson dhe zonjës Agnes E. Majer, ië grupit të gazetës
«Uashington post», është kryevepra e një tradhtari, e një
revizionisti, e një agjenti amerikan. Me të ai vërteton
blofin e tij mbi çështjen e Berlinit dhe se gjoja tërhiqet
nga pozita e Hrushovit dhe zë haptazi pozitën amerikane.
Titoja lavdëron potencialin e Shteteve të Bashku.ara të
Amerikës, ngre prestigjin e tyre, nënçmon Bashkimin
Sovjetik, tregon se Hrushovi është një pacifist i përshtatshëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai provokon
Kinën dhe e quan atë •diversioniste, predikon integrimin
e botës nën hegjemoninë amerikane, mohon revolucionet.
thotë se nuk ekzistojnë më shkaqet e luftërave grabitqare etj. Titoja lavdëron imperializmin .amerikan që
«është bëpë paqësor».

Në intervistën që këto ditët e fundit Titoja u ka
dhënë gazetarëve amerikanë Drju Pirson dhe Agnes
E. Majer, të gazetës «Uashington post», që nga fillimi deri
në mbarim jep materiale të shumta dhe nxjerr në shesh
jo vetëm qenien e tij si agjent provokator i amerikanëve, por se tërheq në rrugën e vet edhe Nikitën, e
tregon këtë solidar, ashtu siç është, me vijën revizioniste
tradhtare të tij.
Bisedova me Ramizin lidhur me këtë intervistë dhe
i sugjerova të botojmë një artikull demaskues politiko-ideologjik.
Në këtë artikull unë mendoj se mund të atakohen
të dy këta revizionistë, miq të pandarë, natyrisht, duke
vënë theksin kryesor mbi Titon dhe hapur disa batuta
të rrepta për Hrushovin.
Me siguri, sa për sy e faqe, sovjetikët, nuk do t'i
përgjigjen kësaj interviste komprometuese për ta, dhe
s'kanë pse t'i përgjigjen, pse Titoja flet me gojën e
tyre, mundet dhe me aprovimin e tyre.
Shokut Ramiz, edhe pse e dija që me siguri e ka
lexuar vetë intervistën dhe ka nxjerrë idetë kryesore
revizioniste, i dhashë mendimet dhe tezat e mia dhe i
theksova se unë mendoj që, përveç të tjerave, Titon duhet ta demaskojmë edhe në këto çështje:
1) Për çështjen gjermane. Si blofer që është, deri

Kozmonautët sovjetikë vazhdojnë me sukses fluturimin.

422

423

dje ai gjoja pranonte zgjidhjen e drejtë të sugjeruar nga
ne dhe këtë e bënte për demagogji dhe si manovër politike për t'u maskuar e për të krijuar situatën që krijoi
Hrushovi për ta futur atë në kamp. Tash heq dorë nga
kjo zgjidhje dhe propozon, me fjalë të tjera, një zgjidhje
që s'arrihet kurrë, pra, mbështet tezën amerikane.
2) Për solidaritetin e tij me Hrushovin. Titoja e reklamon këtë përpara amerikanëve, si një «nuse» të përshtatshme për politikën e tyre. Ai pohon se Hrushovi
është një «pacifist», sipas gjykimit të amerikanëve. dhe
u këshillon këtyre bisedime me shumë durim, takime
të shumta, pse Titoja e di ç'është Hrushovi dhe qëllimet
e taktikën e tij. Ai këshillon që, «të mos dramatizohen»
gjërat dhe u thotë amerikanëve se do të fitojnë famë e
prestigj në botë, në rast se ata marrin ndonjëfarë iniciative për çështjen e provave atomike. Pra, Titoja është
shërbëtor, duaxhi i qederosur për rritjen e prestigjit
amerikan.

3) Lidhur me Kinën. Të demaskohet Titoja si përçarës i partive komuniste e punëtore të botës, përçarës
veçanërisht ndaj Kinës, si provokator dhe agjent amerikan. Titoja pranon politikën e dy Kinave. Ai mbron
Indinë (këtu mund të flitet dhe për Mikojanin që mbron
hapët borgjezinë indiane kundër një vendi socialist).
Titoja i quan kërkesat e drejta të Kinës dhe veprimet
e saj në ishuj dhe në Himalaja si diversione, të cilat
i frenon Bashkimi Sovjetik (kjo pjesë e Kinës mund
të dalë shumë mirë).
4) Buketi i artikullit duhet të jetë pjesa ku amerikanët i thonë Titos të bëhet ndërmjetësi (interpreti)
i tyre te Hrushovi dhe i thonë haptazi që «ti je yni, dhe
i tyre» domethënë agjent i dyfishtë. Titoja «pozohet›. si
«këshilltar» i të dy palëve, me fjalë të tjera, Titoja u thotë
amerikanëve «është e vërtetë që unë paguhem nga të
dy, por si këshilltar e jo si agjent».
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Përgjigjja e Titos, pyetjes nëse Bashkimi Sovjetik
dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës po bëhen miq,
është gjithë vija tradhtare, revizioniste, likuidatore e
këtij revIzionisti.
Kjo pjesë duhet shtrydhur pse këtu si të thuash
është «kuintesenca» e këtij shërbëtori të imperializmit:
Likuidimi i kornunizmit, «teoria» e tij mbi luftën dhe
paqen, mohimi i revolucioneve, në të kaluarën dhe në
të ardhmen, vënien në një platformë të Bashkimit So-

vjetik dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, njohja
e epërsisë së Shteteve të Rashkuara të Amerikës mbi
çdo gjë dhe të inferioritetit të Bashkimit Sovjetik, zhdukja e arsyeve të luftërave, shuarja e luftërave nacionalçlirimtare, teza se imperializmi s'është më agresor, sistemet shoqërore pa përmbajtje, vetëm kravatat me ngjyra të ndryshme, dhe, më në fund, problemi i integrimit
të botës, natyrisht, pa «asnjë ngjyrë» që do të thotë
për Titon, gëlltitja e botës nga imperializmi amerikan
etj. etj.
Dhe për të gjithë këtë -të ardhshme» Titoja u
thotë amerikanëve se Hrushovin e ka në xhep, se do ta
këshillojë kur të piqet dhe do t'i thotë se ku do të piqen
bashkërisht.
Siç duket, Nju-Jorku do të bëhet qendra e një takimi të tillë.
Rashë dakord me Ramizin që të mos e humbasim
këtë rast për të përgatitur një artikull të mirë, të cilin, përpara se të botohet, duhet ta diskutojmë përsëri.
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VLORE, E MERKURE
15 GUSHT 1962

VLORE, E HENE
27 GUSHT 1962

KOZMONAUTET SOVJETIKE U KTHYEN
NE TOKE

SHENIM

Sot u ulën me sukses në tokë të dy kozmonautët
sovjetikë, Nikollajev e Popoviç, që pilotonin respektivisht
anijet kozmike «Vostok 3» dhe «Vostok 4».

Erdhën nga Tirana shokë të ushtrisë e biseduam
për ca punë, sidomos për vajtjen e grupit të oficerëve
në Kinë. Vajtja e tyre do të na shërbejë në shumë
drej time.
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VLORE, E MERKURE

VLORE, E ENJTE

5 SHTATOR 1962

6 SHTATOR 1962

BISEDE ME BEHAR SHTYLLEN

KINEZET PO NXEHEN

• Kisha për drekë Beharin me familjen. Pasdreke
bisedova me të dhe i dhashë direktiva mbi orientimin
e punës së shokëve që do të venë në sesionin e sivjetkm
të OKB-së, i cili fillon më 17 shtator. Behari ikën nga
Franca me vapor. Do të niset me avion për Romë të
dielën, më 9 shtator.

Kinezët refuzuan medaljen e artë që Kongresi i
Paqes, i shtyrë enkas nga revizionistët sovjetikë, i
akordoi delegacionit kinez. Ata u ritheksuan sovjetikëve
se nuk janë dakord me shumë çështje të Kongresit.
Qeveria sovjetike kërk)i, gjithashtu, nga qeveria kineze me notë mendimin nëse kjo pranon të mos ketë
armë bërthamore, pse, sipas propozimit gjoja të Raskuti,
me të cilin janë dakord edhe sovjetikët, po të mos ketë
Kina, do të mos ketë edhe Gjermania Federage. Qeveria
kineze u dha një shuplakë të fortë sovjetikëve. Ajo i bën
këta përgjegjës për këto manovra të poshtra, u thotë
se ky është një komnlot i Raskut dhe denoncon manovrën sovjetike që krahason Kinën me Republikën Federale Gjermane revanshiste e fashiste dhe shtet i mundur në Luftën e Dytë Botërore.

1 Din Rask, në atë kohë sekretar për punët e jashtme i Departamentit të Shtetit të SHBA-së.
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VLORE, E PREMTE

E HENE

7 SHTATOR 1962

17 SHTATOR 1962

MESIM I MIRE PER KOREANET
Marrëdhëniet bullgaro,-koreane po acarohen. Të dy
vendet dëbuan reciprokisht ambasadorët. Ndërsa shkaku
për këtë masë është formal (tre-katër studentë koreanë
që studionin në Bullgari), arsyeja e vërtetë janë kontradiktat ideologjike. Në fakt, studentët koreanë morën urdhër të kthehen në atdhe, por, të përpunuar nga bullgarët, refuzuan të kthehen dhe kërkuan strehim politik,
gjë që u akordua nga bullgarët. Ambasada koreane në
Sofje organizoi kapjen e tyre dhe i futi në ambasadë.
Bullgarët protestuan dhe kërkuan lirimin, gjë që u refuzua nga koreanët. Ky është një mësim i mirë për koreanët për të ditur me kë kanë të bëjnë.

REVIZIONIZMI MODERN NE NDIIIME
TE STRATEGJISE THEMELORE
TE IMPERIALIZMIT AMERIKAN
Pashë sot artikullin që ishte bërë në bazë të tezave
që shkrova në Vlorë ku isha me pushimei, mbi një intervistë të Titos dhënë përfaqësuesve të gazetës amerikane «Uashington post». Ndryshova titullin dhe bëra
disa përforcime e shtesa për aktualizim. U sugjerova
shokëve që nesër, më 18 shtator, në faqen e katërt të
«Zërit të popullit» të botohet intervista e Titos duke lënë
jashtë çështjet e brendshme jugosllave, ndërsa pasnesër,
më 19 shtator, të fillojë botimi i artikullit tonë me titullin «Revizionizmi modern në ndihmë të strategjisë themelore të imperializmit arnerikan».

1 Shih në këtë vëllim, f. 423.
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E MARTE

E MERKURE

18 SHTATOR 1962

19 SHTATOR 1962

KINEZET SHKRUAJNE KUNDER REVIZIONIZMIT
MODERN

ORIENTIM I RI I AMBASADOREVE KOREANE

Kinezët kanë botuar në gazetën «Zhenminzhibao»
një artikull shumë të mirë dhe të rëndësishëm kundër
Titos dhe revizionizmit modern, që tërthorazi godet edhe
grupin e Hrushovit.

Ambasadorët e Koresë në vendet e demokracisë popullore të Evropës tregohen më të hapët me tanët, më
aktivë dhe «të rreptë» kundër Hrushovit, derisa e cilësojnë atë «Hitlerin e ri». Si duket, Hrushovi u ka shkelur në kallo koreanëve dhe këta tash hidhen për•jetë.
Mirë, më mirë vonë se kurrë.
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E 111ËRKURE

E DIEL

19 SHTATOR 1962

23 SHTATOR 1962

FILLOI BOTIMI I ARTIKULLIT QE DEMASKON NJE
INTERVISTE TE TITOS ME GAZETARE
AMERIKANE
Sot në «Zërin e popullit» filloi botimi i artikullit
tonë në lidhje me intervistën e fundit të Titos dhënë
dy gazetarëve amerikanë. Artikulli, që do të vazhdojë
edhe në numrin e nesërm të gazetës, demaskon së toku
Titon dhe Hrushovin, ashtu të lidhur, në fakt, siç janë..
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MJALTE MIDIS MOSKËS E BEOGRADIT
Në Moskë e në Beograd po shkruhen artikuj plot
mjaltë për njëri-tjetrin, pse nesër shkon Brezhnjevi në
Jugosllavi për vizitë zyrtare. Revizionistët po puqen hapët e lakuriq. Fletën e fundit të fikut e flakën.
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E HENE
24 SIITATOR 1962

TE DEMASKOJME TEZAT E KONGRESIT TE 10-TE
TE PK ITALIANE
Shokëve të agjitpropit u dhashë direktiva dhe shënitnet e mia që kisha bërë mbi një përmbledhje të
tezave të Kongresit të 10-tk të PK Italiane. Pasi të marrim tekstin e plotë të këtyre tezave 1, mendoj t'i demaskojmë ato botërisht.

E HËNË
24 SHTATOR 1962

BREZHNJEVI NE BEOGRAD
Turikali Brezhnjev arriti në Beograd i shoqëruar nga
një grup me të vërtetë si vetë ai, të gjithë komplotistë,
si: Axhubei, Andropovi, Firjubini e të tjerë.

1 Teksti i tezave të PKI është botuar në gazetën «Unita». më
13 shtator 1962.
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E MERKURE
26 SHTATOR 1362

MARKSISTE-LENINISTET S'DUHET TE LEJOJNE
TE KALBEN PARTITE KOMUNISTE
E PUNETORE TE BOTES

vjetik, ku është në fuqi dhe koncentron forcat kundër
marksizëm-leninizmit, kundër unitetit të lëvizjes komuniste e punëtore botërore.
Prandaj, kudo, marksistë-leninistët duhet të luftojnë
me forma dhe metoda •evolucionare kundër revizionizmit modern, jo me fjalë por me vepra. Marksistë-leninistët s'duhet të lejojnë të kalben partitë komuniste e
punëtore të botës, gjoja nën pretekstin se na godet imperializmi. Duhet të kuptohet se imperializmi s'ka pushuar kurrë së na godituri. Ai na godet dhe do të na
godasë nga jashtë dhe nga brenda me revizionistët.

Po punoj dhe do t'ua jap shokëve tezat për një artikull, të cilin duhet ta botojmë pasi të largohet Brezhnjevi nga Jugosllavia. Ajo që ka rëndësi në këtë artikull
është demaskimi i qëllirneve të vajtjes së tij atje, jo vetëm për forcimin e marrëdhënieve në rrugë shtetërore,
por edhe për afirmimin dhe konsolidimin midis revizionistëve sovjetikë e atyre jugosllavë të të gjitha lidhjeve,
sidomos të atyre ideologjike. Në artikull të flitet edhe
se në momentin aktual, kur imperialistët po armatosen
dhe përgatitin luftën, revizionistët modernë, si dikur
oportunistët dhe socialshovinistët, po tradhtojnë kauzën
e madhe të komunizmit. Oportunistët u shpartalluan
haptazi nga Marksi dhe Lenini. Pjesa e shëndoshë e partive të proletariatit botëror, që e kishte mbuluar revizionizmi, filloi haptazi luftën, u shkëput nga Internacionalja tradhtare, formoi partitë e reja dhe u bashkua
me Internacionalen e 3-të.
Trockisbët dhe buharinistët e C°, që tash po i rehabiliton Hrushovi e C°, u goditën e u shpartalluan përkohësisht nga Stalini dhe partitë komuniste e punëtore
të botës. Tash revizionizmi modern është bërë i rrezikshërn në shumë parti komuniste e punëtore të Evropës,
veçanërisht në Partinë Komuniste të Bashkimit So438
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E ENJTE

E PREMTE

27 SHTATOR 1962

28 SHTATOR 1962

MBI VIZITEN E BREZHNJEVIT NE JUGOSLLAVI

NJË PERGJIGJE E KËNAQSHME E KINEZËVE

Hartova skemën dhe përfundova së shkruari një
numër tezash të zgjeruara të një artikulli për gazetën
«Zëri i popullit» ku të demaskojmë qëllimet e vërteta
me karakter politik e ideologjik të vizitës së Brezhnjevit
në Jugosllavi, si dhe të bisedirneve që ai pati me kolegun e vet, Titon. Në artikull do të vërtetojmë me fakte
se grupi revizionist i Hrushovit, iu nënshtrua grupit bë
Titos ideologjikishti.

Shokët kinezë, me anën e kryetarit të delegacionit
të Shoqatës së Miqësisë Kinë-Shqipëri, Hu Jao Pan, që:
është dhe anëtar i Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës, na dhanë zyrtarisht përgjigje, që rnund
ta konsiderojmë të kënaqshme, në lidhje me realizimet
e objekteve të pesëvjeçarit. Ne i kuptojmë vështirësitë
e tyre, prandaj jemi të kënaqur.

1 Shih: Enver Hoxha, Vepra, vëll. 23,
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E SHTUNË
29 SHTATOR 1962

.

E HENE
1 TETOR 1962

TAKIM ME NJE DELEGACION KINEZ

SOT KANE FESTEN SHOKET KINEZE

Prita delegacionin e Shoqatës së Miqësisë Kinë-Shqipëri, që ndodhet në vendin tonë.

Vamë në pritjen që dha ambasadori kinez në hotel
«Dajti» me rastin .e 13-vjetorit të shpalljes së RP të
Kinës. Ishim të gjithë. Foli ambasadori Lo Shi Gao. Fjalimi i tij ishte i fortë dhe puqej me tonin e Komunikatës
së Plenumit të 10-të të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës, që u botua këto ditët e fundit. Fola
edhe unë.
Biseduam me kryetarin e delegacionit të Shoqatës
së Miqësisë Kinë-Shqipëri, Hu Jao Pan. Ai na tha se
në plenumin e tyre ishin shtruar të gjitha çështjet që
preokupojnë sot lëvizjen tonë, sidomos puna armiqësore
e Hrushovit. Pastaj na tha zyrtarisht se të gjitha objektet industriale që na kanë premtuar në bazë të marrëveshjeve të përfunduara, do të vijnë të tëra në afatin
e caktuar, bile, edhe para afatit.
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E D1EL
7 TETOR 1962

NË OKB
.
Sot u kthye Behari nga Nju-Jorku dhe na raportoi
për punët në OKB. Mizerje! Imperialistët sulmojnë Bashkimin Sovjetik dhe Bashkimi Sovjetik as që përgjigjet.
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E 11ËN£
8 TETOR 1962

MIQ TE SHQIPËRISË
Prita sot në zyrë zotin Gzavier dë Kurvil dhe gruan
e tij, të cilët kanë ardhur në Shqipëri për vizitë miqësore. Ai ka qenë për 7 vjet drejtor i ish-liceut frëng të
Korçës dhe është larguar prej këndej më 1939. Kurvilët
kishin mbetur shumë të habitur nga përparimet në
çdo fushë dhe flisnin me respekt, me dashuri dhe me
admirim për popullin tonë. Ata nuk i prisnin këto përparime që panë. Sidomos nuk prisnin pritjen e ngrohtë
që iu rezervua kudo ku vajtën. Këto u kanë bërë përshtypje dhe i kanë lidhur më shumë me Shqipërinë.
Më thanë se, kur të kthehen në Paris, do të flasin e do
të propagandojnë për vendin tonë dhe kjo është një
ndihmë.
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E HEN2

E MARZR

8 TETOR 1962

9 TETOR 1962

PERSE HESHT «HUMANITE»-JA
•

Në gazetën «Eumanite», që po shfletoj, flitet shumë pak, për të mos thënë fare, për udhëtimin e Brezhnjevit te Titoja. Revizioffistët francezë veprojnë si ata
fajtorët që fshehin fajin, pse kanë frikë nga reaksioni
në partinë e tyre.
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KINEZET BOTOJNE FJALIMIN TIM ME RASTIN
E FESTES SE TYRE
Kinezët i dhanë publicitet fjalimit që mbajta në
pritjen e dhënë nga ambasada e tyre këtu, me rastin e
festës kombëtare të popullit kinez. Ata e kanë botuar
atë në vendin kryesor, në faqen e parë të gazetës «Zhenminzhibao».
Nga agjencia Hsinhua mësojmë se ambasadorët
kinezë kudo, në festat që dhanë, kanë folur fort, sidomos kundër •evizionizmit modern dhe veçanërisht atij
jugosIlav.
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E PREMTE

E SHTUNE

12 TETOR 1962

13 TETOR 1962

REVIZIONISTET NDIHMOJNE REAKSIONIN
INDIAN
Incidentet e provokuara nga reaksionarët indianë në
kufirin me Kinën po kthehen nga ana e Nehrusë në
përpjekje të rregullta. Nehrui, haptazi, i ka dhënë urdhër ushtrisë të godasë kinezët. Ky agjent i borgjezisë
së madhe dhe i imperializmit anglo-amerikan mbështetet
nga Hrushovi jo vetëm politikisht, por edhe me avionë,
me të cilët Nehrui mitralon kinezët. Polakët u kanë
dhënë indianëve kuaj për trupat në mal dhe çekët
motoçikleta. Deri këtu ka shkuar tradhtia e tyre. Kinezët
tregohen gjakftohtë, pse janë në të drejtën e tyre. Ne
do të mbrojmë të drejtën e Kinës. Shtypi ynë shkruan
gati ditë.

TRADHTI E MADHE NDAJ MARKSIZEM-LENINIZIVLIT
«Zëri i popullit» botoi sot artikullin «Tradhti e
madhe ndaj marksizëm-leninizmit», që analizon udhëtimin e Brezhnjevit në Jugosllavi 1 . Artikulli është i argumentuar. AFP-ja dha që sot pjesë nga ai.

1 Shih: Enver Hoxha. Vepra, vëll. 23, f. 453,
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E HËNË
15 TETOR 1962

KOMUNISTET FRANCEZE DHE ATA ITALIANE
PO LEVIZIN
Sot mora me postë dy broshura:
E para, është hedhur në Francë dhe në gjithë Evropën Perëndimore, ndoshta edhe në atë lindore nga komunistët francezë, por pa emër. Broshura është me përmbajtje të mirë dhe, duke marrë shkak çështjen jugosilave, i sulmon me emër revizionistët: Hrushovin, Torezin,
Toliatin dhe na mbron ne, kinezët, Stalinin etj. Komunistët francezë po lëvizin.
E dyta, është hedhur në Itali, nga katër komunistë
italianë, që revizionistët i kanë përjashtuar nga partia
këta muajt e fundit. S'është e keqe, por ka edhe gabime. Duket se shokët që e kanë nxjerrë, kanë vullnet
të mirë, por s'kank eksperiencë dhe problemet kyçe s'i
kapin si francezët. Sidoqoftë edhe italianët po lëvizin.
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E ME:RKURE
17 TETOR 1962

RRETH PERSONALITETIT TE SEKIAS
Ambasadori ynë në Romë u takua me shokun Sekia
dhe bisedoi me të mbi tezat e Partisë Komuniste Italiane. Sekia pipino është dhe prapëseprapë pipino mbetet, i frikshëm dhe pesimist, derisa arrin të thotë: «S'kemi ç'bëjmë, revizionistët në Itali kanë fuqinë në Parti»etj. Por edhe ne ç'të bëjmë, do ta mbajmë afër, do ta
inkurajojmë se është më i miri nga të tjerët. Thuhet se
Kolomboja është më kurajozi në Komitetin Qendror të
Partisë Komuniste Italiane.
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E ENJTE
E MERKLTRE

18 TETOR 1962

17 TETOR 1962

ZERA TE MIRE NGA KOREJA
Në RDP të Koresë ka filluar dhe po vazhdon demaskimi i revizionistëve jugosllavë edhe pse, sigurisht,
koreanët s'dalin haptazi, me shtyp, kundër hrushovianëve.
Sidoqoftë kjo është një gjë më e mirë sesa heshtja. Na
thonë se ata kanë spastruar revizionistët nga Komiteti
Qendror. Mirë, por koreanët lëkunden nga çfarëdo ere.

REVIZIONISTET SOVJETIKE REHABILITOJNE
BUHARININ
Gazeta «Politika» e Beogradit boton lajmin se revizionistët sovjetikë rehabihtuan Buharinin dhe grupin e
tij tradhtar. Shtypi sovjetik hesht rreth këtij informacioni, por ai është pa dyshim i vërtetë. Gjithë vija e
Hrushovit dhe e Titos është buhariniste, prandaj s'ka
asnjë dyshim që Hrushovi të mos rehabilitojë mësuesin
e tij. Ky ështk kulmi i paturpësisë. Për qorrat tash
është e qartë çfarë është Hrushovi. Vetëm armiqtë mund
të pajtohen me këtë situatë. Sa drejt e kemi ne! Do
të vazhdojmë përpjekjet për të bindur edhe partitë e
tjera, të fillojnë luftën e hapët, pse kjo është kyçi i
fitores sonë. Koha ka ardhur për të gjithë që ta demaskojnë hapët e deri në fund këtë bandë renegatësh.
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E SIITUN£

E DIEL

20 TETOR 1962

21 TETOR 1962

AKT ARMIQESOR I REVIZIONISTEVE RUMUNE
NDAJ KINES
' Vajtja e Dezhit për vizitë zyrtare në Indi, përzemërsia e tij ndaj Nehrusë dhe deklarata e përbashkët
e lëshuar prej të dyve, janë akte armiqësore kundër
Kinës.
. Edhe ambasadori bullgar në Bukuresht i ka deklaruar haptazi ambasadorit tonë se «Kina po kryen një
agresion, se kjo ka epërsi mbi Indinë, se ne po humbasim Nehrunë, i cili, si pasojë, do të lidhet me amerikanët,
se ne do ta ndihmojmë Nehrunë- etj. Me një fjalë, hrushovianëve u vjen keq që Kina po thyen invazorët indianë. Sigurisht, pikëpamja e ambasadorit është pikëpamja
e udhëheqjes bullgare, e si rrjedhim, e Hi'ushovit dhe e
gjithë revizionistëve modernë. Edhe në këtë çështje është
e qartë tradhtia e tyre ndaj Kinës, të c!lën e konsideroinë si armike. Armiqtë po demaskohen çdo ditë e më
shumë.
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KINA HEDH POSHTE SHANTAZHIN ATOMIK
TE SOVJETIKEVE
Kinezët u kanë bërë një letër shumë të fortë sovjetikëve në lidhje me shantazhin atomik që këta po
u bëjnë prej disa kohësh. Në letër shokët kinezë udhëheqjen sovjetike e akuzojnë me bë drejtë si djallëzore,
falsifikatore, mashtruese, deviatore dhe, më në fund,
tradhtare bë internacionalizmit proletar. Të gjitha këto
epitete shumë të përshtatshme janë të faktuara mirë
dhe u çjerrin maskën këtyre renegatëve. Me sa duket,
shokët kinezë po forcojnë çdo ditë e më shumë bindjen
se ç'tra.dhtarë janë njerëzit e grupit të Hrushovit dhe
kulishët e tij.
.Lufta e drejtë për demaskimin e kësaj bande, që ka
ndërmarrë me guxim Partia jonë, po ecën përpara dhe
ne do të triumfojmë.
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E HËNE
22 TETOR 1962

FJALIM LUFTENXITES I KENEDIT
Kenedi, duke iu drejtuar Bashkimit Sovjetik dhe
konkretisht për çështjen e Kubës, mbajti një fjalim tjetër luftënxitës dhe kërcënues në kulm, një fjalim hitlerian. Thelbi i fjalimit të tij është kërcënim për një
luftë të re botërore. Kuba është preteksti, ashtu siç ishte
Dancigu për Hitlerin. Kenedi, me këtë fjalim, shpalli
bllokadën ushtarako-detare të Kubës, pse atje janë vendosur nga sovjetikët armë me karakter ofensiv ndaj
kontinentit amerikan. Kenedi deklaroi se do të kontrollojë çdo anije që shkon në Kubë dhe, ato që do të
rezistojnë, do t'i fundosë. Ai deklaroi, gjithashtu, që
në rast se qëllohen Shtetet e Bashkuara të Amerikës
me raketa nga Kuba, atëherë amerikanët do të lëshojnë
bombat e tyre atomike dhe raketat mbi Bashkimin Sovjetik etj. Me një fjalë, Shbetet e Bashkuara të Amerikës
po përgatitin sulmin mbi Kubën, po vendosin bllokadën
për të ndaluar ndihmat në drejtim të Kubës dhe këroënojnë Hrushovin. Kenedi, miku i Hrushovit dhe i
revizionistëve, po u luan qindin.
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E MARTE
23 TETOR 1962

HRUSHOVIANET JANE FRIKAMANE,
KOMPROMISAXHINJ DHE TRADHTARE
Lidhur me fjalimin luftënxitës të Kenedit mbi çështjen e Kubës, qeveria sovjetike, duke dashur të tregohet jo e alarmuar përpara opinionit botëror, bëri me
vonesë një deklaratë të shpëlarë, kashtë dhe pacifiste.
Në këtë deklaratë nuk thuhet se Bashkimi Sovjetik do
ta mbrojë 'Kubën dhe as u jepet përgjigje sulmeve dhe
kërcënimeve të drejtpërdrejta që bëri Kenedi. Hrushovianët, tregohen, ashtu siç janë, frikamanë, kompromisaxhinj dhe tradhtarë, që miqtë i lënë në baltë, janë
njerëz pa parime dhe pa moral, prandaj po demaskohen përpara opinionit botëror. Ata do të bien në ujdi
me Kenedin, do t'i bëjnë këtij lëshime, por për ta do të
jetë krimi më i madh dhe demaskimi i tyre i plotë, në
rast se e lënë Kubën heroike në baltë.

Kuba dekretoi mobilizimin e përgjithshëm me parullën «Atdhe ose vdekje>. Ajo kërkoi mbledhjen e
shillit të Sigurimit të OKB-së. Këtë e kërkuan edhe
Shtetet e Bashkuara të Amerikës e Bashkimi Sovjetik
dhe ai do të mblidhet sot.
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E MERKURË

E ENJTE

24 TETOR 1962

25 TETOR 1962

FJALIM BURRËROR I KASTROS
Fidel Kastroja mbajti mbrëmë një fjalim burrëror.
Ai e krahasoi Kenedin me Hitlerin dhe deklaroi se «jemi
gati të mbrohemi dhe t'u bëjmë varrin agresorëve amerikanë». Ai nuk pranoi kontrolle eventuale nga OKB-ja
në vendin e tij dhe tha se Kuba s'është Kongoja. Kastroja s'e përmendi asnjëherë Bashkimin Sovjetik, as
për dhënien e ndihmave, as se do ta mbrojë Kubën
ose jo.

Ne do ta mbrojmë me të gjitha forcat Kubën. Do ta
mbrojmë me artikuj të vazhdueshëm, ku do t'i demaskojmë imperializmin amerikan dhe përkrahësit e tij, do
ta mbrojmë me mitingje e telegrame. Ne nuk e mbështetim deklaratën e qeverisë sovjetike, pse ajo është
ashtu sic e kam cilësuar dje në shënimet e mia.
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NE DO TA MBROJME ÇËSHTJEN E DREJTË
TË KINËS
Reaksionarët indianë, me Nehrunë në krye, po vazhdojnë provokimet, por ushtria e tyre po ha një dru të
mirë nga Ushtria e lavdishme Popullore Kineze. Mbarë
populli ynë është me gjithë shpirt me Kinën. Shtypi
ynë po e mbron dhe do ta mbrojë çdo ditë çështjen e
drejtë të Kinës. Në artikullin e fundit udhëzova që të
shkruhet, në mes të tjerash, se kush nuk mbron Kinën,
mbron reaksionin dhe imperializmin etj., pse as Hrushovi,
as qolet e tij, nuk flasin fare-fare për W. Ata janë
me Nehrunë, por po i detyrojmë ne të mbajnë qëndrim,
i cili do të jetë hipokrizi.
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E PREMTE
26 TETOR 1962

E SHTUNË
27 TETOR 1962

OPINIONI BOTEROR ESHTË ME KUBËN
• Çështja e Kubës po ashpërsohet çdo ditë ose si me
thënë çdo orë e më shurnë. Imperiallstët amerikanë janë
ngritur me urë në dorë dhe po i vijnë rrotull Kubës.
Por ata do të hanë kokën, pse Kuba është e pamposhtur
dhe opinioni bot&or është çuar në këmbë në anën e
saj.
Hrushovi, mburraveci i dështuar, ka ulur pendët
dhe mban qëndrime shumë të lëkundshme dhe ekuivoke.

HRUSHOVI KAPITULLOI DHE E LA KUBEN
NE BALTË
Doli ajo që mendonim ne. Hrushovi kapitulloi përpara Kenedit dhe e la Kubën në baltë. U shkëmbyen
mesazhe. Kenedi kërcënoi me ultimatum Hrushovin
që të ndalojë ndërtimin e bazave të raketave, t'i çmontojë ato që ka vendosur dhe t'i heqë nga Kuba. Tradhtari, si qen i zgjebosur, me një ton shërbëtori dhe me
frikë në bark, i pranoi kushtet e Kenedit. Hrushovi bëri
çdo gjë, por Kastron dhe Kubën as nuk i mposhti, as
nuk i tremb, as i diskrediton dot. Por e tmerrshme është
se tradhtari me këtë qëndrim diskreditoi krejt Bashkimin Sovjetik. Kjo është tradhtia e re, më e madhe që
i bëhet Bashkimit Sovjetik, marksizëm-leninizmit, kampit të socializmit, njerëzimit, paqes. Ky qëndrim u hap
oreksin imperialistëve.
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E DIEL
28 TETOR 1962

E DIEL
28 TETOR 1962

KUBA NUK U DOREZUA

KUSH PREK SHQIPERINE DO T'I NXJERRE VETES
TELASHE TE MEDHA

* Hrushovi tradhtoi rëndë. Me kapitullimin e turpshëm në ngjarjet e Kubës, ai forcoi pozitat luftënxitëse
të Kenedit, forcoi pozitat e reaksionit botëror, të reaksionit në kontinentin amerikan. Hrushovi do të bëjë lëshime akoma më të tmerrshme. Tradhtari është nën
darën e imperializmit. Sa drejt tingëllojnë tash e kurdoherë qëndrimet .e larta parimore të Partisë sonë. Të
gjithë në botë sot, me siguri, na ,kujtojnë dhe na japin
hakë, veç revizionistëve tradhtarë dhe imperialistëve.
Por Fideli qëndron dhe kjo ka rëndësi vendimtare.
Ustai dhe shërbëtori ranë dakord ta mbytin Kubën, por
kjo u ngrit dhe tha: <<S'ma shisni dot lëkurën» se <<slu
lë unë të më vrisni» dhe «këtu do të gjeni vdekjen».
«Atdhe ose vdekje», «ne do të fitojmë!».
Kastroja foli. Ai e paralajmëroi imperializmin se s'ia
ka frikën, i vuri atij kushte, kryesori i të cilëve është
të mos sulmohet Kuba, të përjashtohen të gjitha forcat
e huaja dhe të lirohet Guantanamo. Për tradhtarin ai
s'tha asnjë fjalë. Nga halli apo nga përbuzja?

Sot, në mbylljen e punimeve të Plenumit të 8-të
të KQ të Parbisë ku u diskutua dhe u miratua raporti
i Byrosë Politike «Mbi masat për zhvillimin e mëtejshëm
të bujqësisë, për sigurimin e rritjes së vazhdueshme të
prodhimit bujqësor», mbajtur nga shoku Hysni Kapo,
fola edhe unë. Përveç çështjeve të bujqësisë, fola edhe
për disa çështje aktuale të situatës ndërkombëtare e të
veprimtarisë tradhtare të Hrushovit kundër vendit tonë 1.
Në këto situata është e nevojshme të kalitim kurdoherë te populli ynë një optimizëm të drejtë revolucionar, të forcojmë unitetin parti-popull, besimin në.
forcat tona, sepse vetëm kështu armiqtë nuk do të guxojnë të na prekin, bile edhe provokacione, po të guxojnë të bëjnë kundër Shqipërisë, këtu e kam fjalën
jo vetëm për fqinjët tanë, po edhe për grupiri revizionist
tradhtar të N. Hrushovit, do t'i nxirrnin vetes telashe
të mëdha.

1 Shih: Enver Hoxha. Vepra, vëll. 23, f. 571.
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31 TETOR 1962

30 TETOR 1962

KINA MBESHTET KUBEN

U TANI NE KUBË
•
U Tani, Sekretar i Përgjithshëm i OKB-së, shkoi
.në Kubë, por Kastroja shpalli pozitën e vendit të tij
dhe po qëndron fort.
Një kor nga më të ndytët është ngritur për ta
bërë tradhtarin Hrushov «hero të ditës që shpëtoi paqen». Revizionistë, kapitalistë, imperialistë , të tërë flasin për këtë Çembërlen të ri, që u mor vesh me Hitlerin e ri.
Po përsëritet Munihu që çoi në Luftën e Dytë Botërore, po ecet drejt një lufte të re dhe, për t'i mbuluar
tradhtinë, disfatën dhe përgatitjet e luftës, është kurdisur gjithë ky tamtam, që nuk gënjen njeri, vetëm
kënaq armiqtë dhe frikamanët. Por komunistët në botë,
popujt që shohin, e kuptojnë, nuk flenë.
Partia jonë, Partia Komuniste e Kinës dhe Kuba
janë në pararojë. T'ia çjerrim deri në fund maskën
tradhtarit. Mobdlizim, disiplinë, vigjilencë, gatishmëri
dhe trimëri duhen kudo. Këto u rekomandova shokëve
në Plenumin e Komitetit Qendror dje. Të shohim se si
do të venë punët me U Tanin në Kubë.
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Gazeta «Zhenminzhibao». botoi një artikull mbi
Kubën, ku del mirë qëndrimi i vendosur kundër tradhtarit, Hrushovit, pa e përmendur këtë.
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E ENJTE

E ENJTE

1 NENTOR 1962

1 NNTOR 1962

PER TEZAT E KONGRESIT TE 10-TE TË PKI
Këto ditë, pasi studiova tekstin e plotë të tezave
revizioniste të Kongresit të 10-të të Partisë Komuniste
Italiane, përfundova shë-nimet e mia rreth tyrel. Mendoj që mbi bazën e këtyre shënimeve dhe të atyre
që kam shkruar kur lexova përmbledhjen e tezave 2 e që
ua kam dhënë shokëve, të përgatitim një artikull në të
cilin të përcaktojmë mirë qëndrimin tonë dhe të hedhim
poshtë pikëpamjet e revizionistëve italianë.

MIKOJANI SHKON NË KUBE QE TE MASHTROJE
KASTRON
AnastAs Mikojani, tregtar i Bashkimit Sovjetik, tregtar i parimeve dhe udhëheqës i sa e sa komploteve kundër popullit sovjetik e kundër popujve të tjerë, personi që na tha hapur, në Moskë, se kishin menduar ta
vrisnin shkoi në Kubë. Vajtja e tij te Kastroja
ka për qëllim ta zbutë këtë në qëndrimet e tij të drejta
kundër imperialistëve amerikanë. Mikojani, me demagogA
me premtime, me shantazhe dhe me këreënime, synon të
ulë përshtypjen e keqe që ka bërë tradhtia e IIrushovit
duke iu p:k.ulur Kenedit duke lënë Kubën në baltë.
Që të mos .diskreditohet më tej. me fjalën që Plrushovi
i ka dhënë Kenedit se do të lejojë kontrollin e zhve
ndosjes së raketave, Mikojani vete në Kubë ta gënjejë
Kastron, ta bindë këtë të lejojë kontrollin amerikan
qoftë edhe në portet kubane, kur raketat do të imbarkohen në anijet sovjetike. Por Kastroja s'do të pranojë.
E vumë në dijenj Kastron se e'poshtërsi ka bërë Mikojani në Moskë kundër nesb e kundër të tjerëve.

1 Shih: Enver Hoxha. Vepra, vëll. 24, f. 30.
2 Shih në këtë vëllim, f. 436.
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E PREMTE

E SHTUNE

2 NËNTOR 1962

3 NENTOR 1962

KUBA DO TE FITOJE
Kastroja foli në Radio Havana. Ai s'pranon asnjëlloj inspektimi dhe deklarod se në këtë çështje ka mosmarrëveshje me Bashkimin Sovjetik. Mikojani e mori
pë:rgjigjen për intrigat që po përpiqet të bëjë. Ç'tradhti
e madhe dhe e hapët e revizionistëve hrushovianë! Këta,
pa kripë e të shpëlarë, ashtu hipokritë dhe të menderosur siç janë, po flasin tash me terma demagogjikë prej
•grancielokuenti. për Kubën heroike etj., etj. proçka që
i demaskojnë akoma më shumë. Hrushovianët, siç thotë
populli, «kërkojnë të lajnë m...».
Kina dhe ne jemi në pararojë të mbrojtjes së Kubës me artikuj, me mitingje, me peticione. Kuba do të
fitojë! Ne do të fitojmë mbi imperializmin dhe revizionistët hrushovianë! Çdo ditë po vërtetohet në jetë drejtësia e vijës së Partisë sonë.

TRADHTIA E HRUSHOVIT NË KUBE KA
SHQETESUAR POPUJT E VENDEVE
TE DEMOKRACISE POPULLORE
Mikojani asnjë sukses nuk ka arritur deri tashti në
Kubë. I lumtë Kastros që nuk thyhet. Kudo Hrushovin
e cilësojnë tradhtar. Na vijnë lajme se në vendet e demokracisë popullore të Evropës tradhtia e Hrushovit
në Kubë ka shqetësuar popujt e tyre. Në këto vende kudo
ka konfuzion të madh, populli shan udhëheqësit e vet,
dyqanet janë bosh, kudo ka krizë ushqimore, ka panik.
Me shumicë janë njerëzit që kujtojnë drejtësinë dhe
burrërinë e Partisë së Punës të Shqipërisë. Në Bullgari,
veçanërisht, ka pakëna.qësi të madhe dhe të hapët, flitet
se ka dhe mosmarrëveshje në radhët e udhëheqjes. Të
shohim a do të jetë gjë.

Bashkimi Sovjetik vazhdon rregullisht t'i japë armë
Indisë. Këtë e deklaroi në Moskë ambasadori indian në
Bashkimin Sovjetik. Ç'tradhtarë, ç'armiq të betuar të
socializmit janë Hrushovi dhe shokët e tij!
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E MARTE

5 NËNTOR 1962

6 NENTOR 1962

VENDIM I ZHIVKOVIT I SANKSIONUAR
NGA HRUSHOVI

IIRUSH.OVI PO SPASTRON TERRENIN PER VIJEN
E TIJ TRADHTARE

U hap Kongresi i 8-të i Partisë Komuniste të BuLlgarisë. Partia jonë nuk u ftua. Foli T. Zhivkovi. Skandal
i madh! Ai deklaroi se Anton Jugovi, Cankovi .dhe pesë
anëtarë të tjerë të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Bullgarisë, të akuzuar për fraksionizëm me
Çervenkovin, u përjashtuan nga Komiteti Qendror dhe
u shkarkuan nga funksionet shtetërore. Çervenkovin e
përjashtuan edhe nga partia për «kult liçnosti», për pazotësi, për çorganizim e për një mijë gjëra të tjera. Kjo
ra si bombë në kongres, në popullin dhe në opinionin
bullgar. Zhivkoja këtë vendim e sanksionoi me Hrushovin, pse dje u kthye nga Moska dhe fotografitë e Jugovit dhe të Cankovit u hoqën nga muret e shesheve
sot, ,herët në mëngjes.
Zhivkovi atakoi dhe shpifi kundër Partisë së Punës të ShqipkiSë. Ai mburri Jugosllavinë. Ne u bëmë
kongresit dhe popullit vëlla bullgar përshëndetje dinjitoze dhe të ngrohbë. Ua lamë turpin në derë revizionistkve bullgarë. •

Akoma s'kemi hollësira mbi çështjen e Jugovit. Sidoqoftë kjo është pozitive në luftën tonë parimore që po
u bëhet revizionizmit modern hrushovian dhe titist, shërbëtor i ndytë i të cilëve është dhe zarba Zhivkov. Kjo
ka sjellë dhe do të sjellë pakënaqësi të madhe në popullin bullgar, do të ngjallë zemërim politik dhe ideologjik dhe do të ketë rrjedhime të mëtejshme në favor
të forcimit të pozitave tona të drejta. Kjo çështje ka
ngjallur konfuzion në partitë e tjera komuffiste dhe punëtore të Evropës dhe të Amerikës Latine, të cilat tash
shohin më mirë se ç'është Hrushovi, i cili, pa doreza,
ka vendosur ta spastrojë kudo terrenin. Kujt do t'i vijë
tash radha në vendet dhe në partitë që mbajnë anën
e Hrushovit? Dezhit, Shirokit apo Ulbrihtit?
Të shohim.

•
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E NIERKUR£

E ENJTE

7 NENTOR 1962

8 NËNTOR 1962

LAVDI STALINIT!

MIKOJANI NGECI NE KUBE ME GISHT NE GOJE

Mbrëmje solemne në Sallën e Teatrit të Operës me
rastin e 45-vjetorit të triumfit të Revolucionit të Madh
Socialist të Tetorit. Shoku Hysni Kapo mbajti një fjalim
të rëndësishëm politik dhe ideologjik, në të cilin iu bë
një demaskim i hapët Hrushovit, Titos, Toliatit.
Ne mbrojtëm hapur shokun Stalin dhe i hodhëm

Agjencitë e lajmeve njoftojnë se raketat sovjetike
po largohen me anije nga Kuba dhe ky largim do të
kontrollohet në det të hapët nga anije amerikane. Turp
për Hrushovin dhe shokët e tij, që u katandisën ta poshtërojnë kaq shumë Bashkimin Sovjetik! Por ata do ta
gjejnë një ditë dhe kjo ditë do të vijë.

poshtë të gjitha shpifjet e revizionistëve.
Lavdi Stalinit, marksist-leninist i shquar!
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E PREMTE
9 NËNTOR 1962

QENTE REVIZIONISTE PO KAFSHOJNË
NJERI-TJETRIN
Në Kongresin e Partisë Komuniste të Bullgarisë,
delegati i Partisë Komuniste të Kinës përshëndeti me
një fjalim të mirë. Ai, duke ndiekur vijën e Çu En Lait
në Kongresin e 22-të të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, mbrojti Partinë tonë nga sulmet e Zhivkos
dhe i quajti ato të pabaza, sulmoi revizionizmin modern
e veçanërisht titizmin, sulmoi imperializmin dhe mbrojti
fuqimisht Kubën. Fjala e tij ishte një dush i ftohtë për
revizionistët. Delegati i Partisë Punëtore të Bashkuar
Poloneze foli pas tij. As na preku ne. Kështu bënë
edhe francezi, gjermani dhe hungarezi. Çeku na sulmoi,
kurse rumuni kritikoi delegatin kinez. Koreani foli në
përgjithësi në kundërshtim me atë që na kishin thënë
se do të na mbrojnë. Vietnamezi foli si qull. Siç duket,
e turbullt është gjendja në kampin e armiqve revizionistk. Çështja e Jugovit dhe e shokë.ve të tij ka habitur
njerëzit, ka mbjellë një turbullirë të madhe. Mosbesimi
po shtohet ndaj grupeve Hrushov-Zhivkov. Qentë po
kafshojnë njëri-tjetrin, tradhtia po trashet dhe çdo ditë
e më shumë do të demaskohet.
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E SHTUNE
10 NENTOR 1962

NE KONGRESIN E REVIZIONISTEVE BULLGARE
Në Kongresin e Partisë Komuniste të Bullgarisë
vazhdojnë sulmet kundër grupit të Jugovit. Asnjë rëndësi s'ka çështja e planit 20-vjeçar. Në popullin bullgar,
nga informatat që kemi, ka pakënaqësi të madhe. Nëpër
mbledhje në ushtri është folur haptazi në mbrojtje të
Partisë së Punës të Shqipërisë. Sipas informatave, Çervenkovin, Jugovin e të tjerë i kanë në arrest shtëpie.
Sigurisht, grupi tradhtar i Zhivkos do të bëjë spastrimin
e kundërshtarëve në Komiteti-n Qendror e në bazë, po
kështu edhe në pushtet. Kjo do t'u hajë kokën. Ata kanë
filluar nga terrori dhe këtë do ta vazhdojnë, s'kanë rrugë tjetër, pse as partia, as populli nuk i do, përkundrazi
i urren.

Në Çekosllovaki informohemi se në mitingun për
45-vjetorin e Revolucionit të Tetorit, kur fliste Shiroki,
plasi një bombë me sahat dhe u krijua panik i madh në
udhëheqje dhe në popull. Për 10 minuta rresht u sabolu.an dritat në festën e ambasadës sovjetike në Pragë.
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E DIEL
11 NËNTOR 1962

E MARTË
13 NËNTOR 1962

ME TURP PO HIQEN RAKETAT NGA KUBA

HRUSHOVIANET ARMATOSIN INDINE

• Anijet sovjetike po kontrollohen në det të hapët nga
anijet e luftës amerikane. Piratët po kontrollojnë anijet
sovjetike! Ç'tradhti e madhe! Ç'turp! Të vjen të qarët!
Poshtë Nikita tradhtari! Ai meriton litarin në grykë, tëcilin do t'ia hedhim.

Nikita Hrushovi vazhdon luftën nën rrogoz kundër
Kinës, veçanërisht lidhur me Indinë. Ai po e ndihmon
reaksionin indian me të gjitha mjetet. Indianët deklarojnë zyrtarisht se ndihmat sovjetike vazhdojnë, se sovjetikët do të vazhdojnë t'i ndihmojnë në ndërtimin e
uzinave të avionëve luftarakë <<Mig» dhe do t'i furnizojnë edhe me të gatshëm. Kjo është hapët ndihmë luftarake Indisë kundër Kinës. Kinezët, në luftime në Himalaja, kanë rrëzuar një «Mig» dhe një helikopter prodhim sovjetik.

Kinezët na lajmëruan se u tërhoqën zyrtarisht nga
revista e përbashkët e partive komuniste e punëtore
<<Probleme të paqes e të socializmit», që del në Pragë.
Ne jemi tërhequr me kohë, pse kjo revistë është kthyer
plotësisht në një organ revizionist ku dominojnë hrushovianët dhe lakenjtë .e tyre. Me një fjalë, ajo është bërë
një lëvere.
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E MERKURE
14 NENTOR 1962

E PREMTE
16 NENTOR 1962

KONGRESI I REVIZIONISTEVE BULLGARE — NJE
PARODI E DIKTUAR NGA IIRUSHOVI

USHTRIT ✓ KINEZE PERPAROJNE NE KUFIRIN
ME INDINE

Kongresi i revizionistëve bullgarë po mbaron. Ai
është një parodi e zhvilluar dhe e diktuar nga Hrushovi
dhe lakeu i tij, Zhivkovi. Kongresi u bë vetëm për të
sulmuar marksizëm-leninizmin, Partinë tonë dhe, nën
parullën e famshme të kultit, të qëroheshin hesapet me
Cervenkovin, Jugovin, Cankovin e të tjerë. Hrushovi
s'përdor më demagogjinë dhe dorashkat për ta spastruar
rrugën e tij. Sigurisht, e njëjta gjë do të bëhet dhe në
partitë e tjera që mbahen nën diktatin e tij. Këto, në
Moskë, kanë koordinuar vijën që do të zbatojnë në kongreset e tyre kombëtare. Eshtë vazhdim i terrorit kundër
marksistëve. Hrushovianët po ecin me daulle në rrugën
që hapi Titoja dhe me metodat e tij. Titoja është ideologu i tyre. Zhivkoja është i Hrushovit, por në Bullgari
po depertojnë nga të gjitha portat titistët. Atë që Titoja
s'e bëri dot me Kostovin, po e bën tash me Zhivkovin.
Mierë Bullgaria në ç'duar ka rënë!

Në kufirin kino-indian ushtritë kineze po përparojnë dhe i kanë vënë përpara, si lopët, ushtarët e Nehrusë,
që ishin futur në tokat kineze. Ky është një reaksionar
i tërbuar dhe i lidhur me imperialistët amerikanë. Atij
iu çorr maska e gjoja asnjanësisë, ashtu siç i është çjerrë
edhe Titos. Këta, bashkë me Hrushovin, janë tri këmbët
kryesore të pirostisë kundërrevolucionare.

•
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E SHTUNE
17 NENTOR 1962

E PREMTE
16 NENTOR 1962

«RIGJENERIM» TITISTO-HRUSHOVIAN I KQ
TE PK TE BULLGARISE
Nga Komiteti Qendror i vjetër bullgar ka kaluar
kosa e madhe. Kanë ardhur «të rinj». «Rigjenerim»
titist-hrushovian me një Zhivko në krye pa asnjë vlerë
ose vetëm me një vlerë, atë të «diskut hrushovian». Në
Byronë Politike kanë ardhur njerëz të hapët të Titos,
agjentë të tij. Opinioni bullgar është skandalizuar dhe
egërsuar. Shumë fjalë të mira dëgjohen në masën bullgare për Partinë tonë. Dalngadalë sasia do të kthehet në
eilësi.

MBI TEZAT E KONGRESIT TE 10 TE TE PKI
-

Sot në gazetën «Zëri i popullit» filloi të botohet artikulli me titullin «Mbi tezat për Kongresin e 10-të të
Partisë Komuniste Italiane»t. Pjesa e dytë e artikullit do
të botohet nesër.

1 Shih në këtë vëllim, f. 466.
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E SHTUNP.

E HENP

17 NËNTOR 1962

19 NENTOR 1962

MIKOJANI VAZHDON PRESIONET DHE INTRIGAT
NË KUBË
Mikojani, tregtari armen, vazhdon intrigat e tij në
Kubë. Ai ka shtruar atje postin me paturpësinë më të
madhe. Ne e marrim me mend se ç'flet, ç'premton, ç'kërcënon ai në Kubë, pse e kemi provuar në kurrizin tonë.
Por nga ne hëngri grushte turinjve, kështu po ha ai edhe
në Kubë. Mikojani s'po e nënshtron dot Fidelin. Mikojani
në Kubë, për të kontrolluar imbarkimin e shpejtë
të raketave, nën karnxhikun e Kenedit, që t'i hpqë këto
sa ,më shpejt dhe të vejë pastaj t'i ndëret në këmbë
Kenedit. Nga Kuba ai përgatit takimin me padronin e
Uashingtonit, për të komplotuar në kurriz të Kubës, ashtu si kundër Kinës e Shqipërisë, kundër gjithë lëvizjeve
revolucionare.
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T'I NDIHMOJMr SHOKËT NGA KUBA
Erdhën në vendin tonë 20 të rinj kubanë për të marrë eksperiencë për pambukun dhe për ujitjen. I këshi
llova shokët t'i mbajnë mirë, t'u tregojnë çdo gjë, t'u
mësojnë të gjitha ato që dinë, t'u bëjnë edhe një program që, gjatë vitit që do të qëndrojnë këtu, të kenë
mundësi të njihen rne organizimin e kooperativave tona,
me atë të industrisë e të ndërmarrjeve dhe me organizimin shtetëror. Me një fjalë, me sa të mundim, t'i
ndihmojmë, t'u japim atyre sadopak eksperiencën tonë se
kubanezët janë njerëz të mirë, janë të vuajtur, janë
heroikë, bëjnë një luftë të vështirë, si edhe ne. Si
ashtu dhe ata janë të rrethuar. Por të keqen do të na
marrin armiqtë! Ne do t'i mundim armiqtë tanë! Ne dc
të fitojmë kurdoherë mbi ta!
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E MARTE
20 NENTOR 1962

E MERKURE
21 NENTOR 1962

KINA PUSHOI ZJARRIN NE KUFIJTE ME INDINE
•

BISEDE ME SHOKE TE PARTISE KOMUNISTE .
TE ZELANDES SE RE

Kina deklaroi në mënyrë të njëanshme pushimin e
zjarrit me Lndinë. Veprim i lartë diplomatik ky, i peshuar, i zgjuar dhe paqësor, përballë agresivitetit indian,
dobësisë së tij dhe ushtrisë së Nehrusë.

Prita sot dy shokët e Komitetit Qendror të Partisë
Komuniste të Zelandës së Re, Uilliamsin dhe Mak Ivën.
Janë shokë të mirë, që i duan vendin dhe Partinë tonë.
Të dy janë entuziastë për ato që kanë parë. Kanë forcuar bindjet e tyre për rrugën tonë të drejtë. Bisedova
gjatë me ta dhe hapët i vura në korent për shumë gjëra.
U habitën për disa gjëra që u thashë, se nuk i kishin
dëgjuar. Miqtë qëndrojnë në pozita të shëndosha, janë
kundër revizionistëve. Ata do të vazhdojnë shëtitjet në
ven:d. Me ta do të piqemi prapë në Vlorë.

f
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E ENJTE
22 NENTOR 1962

E MERKURE
21 NENTOR 1962

PERPJEKJE PER, TE DISKREDITUAR KASTRON

HUNGARIA PO ECEN DREJT GREMINES

•
Shtypi reaksionar, për të diskredituar Kastron dhe
për ta paraqitur si të shitur te sovjetikët, hap zëra sikur
Mikojani ka nënshkruar në Havanë marrëveshje për dhënie kredish e ndihma. Kastroja i përgënjeshtroi kategorikisht këto shpifje.

Po vërtetohet parashikimi ynë. Në kongresin e «eftash» 1 Kadarit, këtij revizionisti dhe likuidatori me damkë, vazhdojnë me stil më të egër sulmet kundër nesh.
Këtë herë u sulmua hapët edhe Partia Komuniste e Kinës, pse na mbron ne dhe sikur gjoja nuk e kupton situatën ndërkombëtare etj. Kurse «eftash» Kadari e kupton «shumë mirë». Në fjalimin e tij u tregua aq servil
sa të flasë për rehabilitimin e kundërrevolucicnarëve
etj. Ai me këtë i thotë Kenedit se regjimi në Hungari u
liberalizua. Dhe në fakt u bë «Ball Kombëtar». Shtypi
borgjez për këtë e lavdëron. Hungaria ecën drejt liberalizimit, drejt kapitalizmit. Sa do të donte të bëhej si
Austria, neutrale, «e fortë» dhe, pse jo, e bashkuar me
të si qëmoti në historinë e tyre. Do të vijë dita që Kadari do t'i kthejë krahët edhe ballistit Hrushov. Gjithkush për vete.

1 Hungarisht — shok.
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E SIITUNE

VLORË, E HENE

24 NENTOR 1962

26 NËNTOR 1962

NE KONGRESIN E REVIZIONISTEVE HUNGAREZE

DREKE ME SIIOKE NGA ZELANDA E RE

•
Në kongresin e partisë revizioniste hungareze vazhdojnë të na sulmojnë ne dhe Partinë Komuniste të Kinës. Por neve më shumë na shtohet jeta, revizionistëve
po u afrohet vdekja.

Drekë me shokët e Komitetit Qendror të Partisë.
Komuniste të Zelandës së Re. Shkoi shumë mirë. Bëmë.
bisedime të përzemërta, të hapëta dhe patëm mirëkuptim
të plotë në mendime mbi pikëpamjet që janë në diskutim në lëvizjen- komuniste e punëtore ndërkombëtare.
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VLORE, E MERKURE

E HENE

28 NENTOR 1962

3 DHJETOR 1962

TAKIM ME DELEGACIONE TE HUAJA DHE
TE KOLONIVE SIIQIPTARE JASHTE ATDIIEUT
•

Në Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit pritëm delegacionin kulturor, delegacionin e bashkëpunimit tekniko-shkencor, si dhe atë të shkencëtarëve
të RP të Kinës që ndodhen për vizitë në vendin tonë,
delegacionet e kolonive shqiptare në Bullgari, Australi,
Francë dhe përfaqësues të kolonisë shqiptare në Shtetet
e Bashkuara të Amerikës, që kanë ardhur për të marrë
pjesë në jubileun e 50-vjetorit të Shpalljes së. Pavarësisë, shkencëtarë të huaj që .morën ,pjesë në punimet e
konferencës së studimeve albanologjike e të tjerë, si dhe
përfaqësues të organizatave të masave dhe delegatë nga
rrethe të ndryshme të atdheut.
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TOLIATI VALEVIT BAJRAKUN E REVIZIONIZMIT
Kongresi i 10-të i Partisë Komuniste Italiane fillol
punimet. Foli Toliati. Fjalimi i tij është ndërtuar plotësisht mbi tezat e shpallura më përpara. Ai na sulmoi ne,
por atakoi hapët edhe kinezët, jo vetëm pse na mbrojnë
ne, por se kanë qëndrime të kundërta me vijën e tyre
të përgjithshme.
Palmiro Toliati, si një përfaqësues i njohur i revizionizmit modern ndërkombëtar, jep vijën që duhet të
ndjekin partitë (komuniste) të vendeve kapitaliste. Ai
valëvit bajrakun e revizionizmit. Titon e ka thirrur në
kongres si përfaqësuesin e një «partie marksiste», të një
«partie motër». Toliati e rehabilitoi plotësisht titizmin.
Maska u hoq krejt dhe tash revizionistët thonë: «O me
ne, o kundër nesh». Natyrisht, ne jemi kundër tyre, deri
në shkatërrimin e plotë të tyre. Ne do të fitojmë mbi
këta shërbëtorë të kapitalizmit!
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E MARTE
4 DHJETOR 1962

E MERKURE
5 DHJETOR 1962*

ARENE SHPIFJESH DHE SHARJESH ANTIMARKSISTE
• Në Kongresin e 10-të të Partisë Komuniste Italiane
Froll Kozlovi, mbajti psallmin e tij prej revizionisti. Natyrisht, ai s'mungoi të na sulmonte ne dhe tërthorazi
Partinë Komuniste të Kinës. Kongresi i partisë revizioniste italiane duket qartë që është kthyer në një arenë
shpifjesh e sharjesh kundër nesh, kundër Partisë Komuniste të Kinës dhe marksizëm-leninizmit. Vija e dhënë
nga grupi i Hrushovit po zbatohet në sajë të rublave që
po shpërndan ai në klikat si kjo e Toliatit. Në fakt
Kozlovi ka me vete Ponomarjovin, i cili, me përfaqësuesit e partive komuniste e punëtore që kanë shkuar
atje, punon në prapaskenat e kongresit, për të organizuar sharjet kundër nesh.
Hrushovianët kanë nevojë për numër partish kundër
nesh, për fasadën, për gënjeshtrën. Por «numri» s'ka
brendi, brendia e partive komuniste e punëtore s'është.
me ta, shumica e komunistëve e revolucionarëve të vër- ,

PAJETA 1 SULMOI ASHPER PARTINE KOMUNISTE
TE KINES
Fjalimi i delegatit kinez në kongresin e Partisë
Komuniste Italiane ishte i mirë dhe i rreptë. Ai shtroi
drejt vijën e Partisë Komuniste të Kinës për çështjet
teorike e politike, si dhe për problemin e Kubës; na
mbrojti ne, ngriti problemin e kufirit kino-indian, dënoi
ashpër edhe JugosIlavinë titiste; iu përgjigj fjalimit të
Toliatit, e dënoi atë dhe tregoi se Partia Komuniste e
Kinës për shumë gjëra nuk është dakord me udhëheqjen
e Partisë Komuniste Italiane. Por delegati kinez, në fjalimin e tij, kërkoi që të zhvillohen bisedime në mes
dy partive. Punë e kinezëve! Këto bisedime s'do të japin
as frytin më të vogël. £shtë një punë e kotë.

teëjanm,priufnemakszë-lit.

Pajeta, ky i shitur te borgjezia italiane, sulmoi hapur,
ndyrë dhe në mënyrë provokuese veçanërisht Partinë
Komuniste të Kinës. Tash çdo gjë është e qartë për shokët kinezë. Këta po shohin më tej me kë kanë të bëjnë,
shohin drejtësinë e gjykimeve të Partisë sonë mbi këta
njerëz.

1 Xhankarlo Pajeta — anëtar i udhëheqjes së PK (revizioniste)
Italiane.
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E ENJTE
6 DHJETOR 1962

TITOJA SHKON NE MOSKE
Në një kohë kur Titoja dhe banda e tij «po lahen
e po lyhen». në kongreset e revizionistëve, ai u nis me
pompë për në Moskë. Rehabilitim i plotë ose më mirë
me thënë, urdhrat dhe dëshirat e Titos po vihen në jetë
me përpikëri të madhe. Titoja, i shoqëruar nga hosanatë
e kongreseve revizioniste, shkon triumfator në Moskë.
Kjo është një vënie në skenë si në teatër. Imperializmi
ia dha tash Titos të 108 milionë dollarët për punën e tij
të fundit, të tjerat do të vijnë pas dhe do të jenë bakshishe të majme.
Imperialistët amerikanë presin shumë nga udhëtimi
i Titos, i cili i ka plot xhepat me këshillat dhe variantet
e Kenedit. Në kthimin e tij nga Moska, revizion1stët do
të presin me padurim veprimet e këtij «Mesiu ,>, që do
të. sjellë «mart,ërt»1 amerikane për zagarët. Udhëtimi i Titos në Moskë do të bëjë ndryshime të mëdha në gjendjen,
pse .ai, si përfaqësues i autorizuar i imperializmit arnerikan, ka vajtur atje për pazarllëqe. Pas kësaj, ne, me
siguri. do të asistojmë në një vnrg koneesionesh tradhtare të Hrushovit ndaj imperializmit amerikan. Çështja
e Traktatit të Paqes me Gjermaninë do të vf3rroset, muri

i Berlinit mund të prishet, për t'i dhënë siguri më të
mëdha •enedit, lufta kundër nesh dhe Kinës do të ashpërsohet, India do të ndihmohet me grushte, po edhe
Titoja do të marrë thela të mëdha me të dy duart dhe
nga të dy anët. Do të thellohet, gjithashtu, degjenerimi
i partive komuniste e punëtore të Evropës dhe të vendeve kapitaliste, do të forcohen klikat në udhëheqje, do të
zhvillohet terrori, do të pasurohen disa kategori njerëzish dhe shtresash, do të degjenerohet ca më keq nclërtimi i socializmit, do të krijohet kaos, do të ecet në
rrugën titiste drejt kapitalizmit. Ky është plani Hrushov-Tito-Kenedi.

1 Ushqim që, sipas legjendës biblike, iu dërgua nga zoti
ebrejve në shkretëtirë; këtu është në kuptimin aler;orik: dhuratë
e mirë, e pashpresuar.
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E SHTUNË
8 DHJETOR 1962

E DIEL
9 DHJETOR 1962

KONGRES VAGABONDESH
Kongresi i Partisë Komuniste Çekosllovakei vazh-:
don punimet në një vijë si të tjerët, bile ca më keq.
Sulm frontal kundër Partisë së Punës të Shqipërisë dhe
Partisë Komuniste të Kinës. Delegati i Partisë Komuniste
të Kinës, kur foli, u prit dhe u përcoll me të qeshura,
me fërshëllima dhe me të përpjekura të këmbëve dhe
të grushteve. Me tërë kuptimin e fjalës kongres banditësh,
vagabondësh!
Komentet janë të tepërta!

-

REVIZIONISTET SOVJETIKE E PRESIN TITON
ME POMPE TE MADHE
Titoja u prit në Moskë me pompë të madhe, me
popull, me lule, me thirrjen «i dashur shok». Ai fle në
Kremlin dhe bisedon kokë më kokë me Hrushovin. Të dy
kurdisin plane të errëta. Në takimet zyrtare prapë kokë
më kokë bisedojnë Hrushovi, Mikojani, Titoja dhe Rankoviçi. Titoja ka dalë në turne i shoqëruar nga tre
spiunët e tij, që janë njerëzit më të besuar të Hrushovit:
Andropovi, Axhubei dhe Firjubini. Trio e ndyrë. Në
duart e këtyre njerëzve ka rënë Bashkimi Sovjetik. Ç'tragjedi e tmerrshme! Komplotuesit e socializmit po triumfojnë në vendin e Leninit dhe të Stalinit, në vendin e
PK Bolshevike.

1 Kongresi i 12-të.
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E MART£
11 DHJETOR 1962*

LUFTA KUNDER TRADHTAREVE DUHET ZHVILLUAR
HAPUR, ASHPER DHE PA KOMPROMIS
NE PARIMET

por, duke marrë parasysh me kë kemi të bëjmë, këto
bisedime jo vetëm janë shtcrpe, por edhe të dëmshme,
sepse ata janë .plotësisht në rrugën e tradhtisë së hapët,
janë organizatorë komplotesh, të fshehta dhe të hapëta,
kundër marksizëm-leninizmit. Ata nuk ndërrojnë rrugë,
por duan të fitojnë kohë për ta zhvilluar më tej tradhtinë
e tyre. Për këtë qëllim kërkojnë të tërheqin kë të mundin dhe sa të mundin në rrugën e tyre. Prandaj, Partia
jenë nuk do të pranojë asgjë dhe nuk do të gënjehet nga
tradhtarët gjoja për të ruajtur format, të cilat, gjithashtu, tradhtarët i kanë shkelur. Lufta kundër tyre duhet
zhvilluar hapur, ashpër dhe pa kompromis në parimet.

Për ne është e qartë se Hrushovi me shërbëtorët e tij,
që tash bënë kongreset e partive të tyre, kanë organizuar
një sulm të ri kundër Partisë së Punës të Shqipërisë dhe
veçanërisht kundër Partisë Komuniste të Kinës. Sulmi
kundër kësaj të fundit ishte i hapët dhe u bë me metoda
vagabondësh. Në këto kongrese synohej ngritja e prestigjit të rënë përtokë të grupit të Hrushovit, njëkohësisht të shpifej edhe kundër partive tona për të diskredituax qëndrimet tona të drejta, që demaskojnë veprimet
tradhtare të tyre. Këto sulme kanë, gjithashtu, për qëllim
ta trembin Partinë Komuniste të Kinës me përçarjen,
që në fakt ata e kanë konsumuar, ta shkëputin atë nga
Partia e Punës e Shqipërisë, domethënë me dredhi, me
shantazhe dhe me frikësime të përpiqen ta futin Partinë
Komuniste të Kinës në qorrsokaqet e tyre. Të gjitha këto
i bëjnë për t'i kapur Kinës gishtin dhe pastaj t'i vënë
shqelmin pas që ta rrëzojnë.
Partia Komuniste e Kinës nuk do të bjerë në kurthin e tyre, pse i njeh me cilët ka të bëjë. Bisedimet që
Partia Komuniste e Kinës propozoi të bëjë me Partinë
Komuniste Italiane dhe sugjerimet që bëri për mbledhje
të përgjithshme në kongresin e Partisë Komuniste të
Çekosllovakisë, në parim duket sikur s'janë të gabuara,
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E MERKURE

E ENJTE

12 DHJETOR 1962

13 DHJETOR 1962

DARKE PER, MIQ KINEZE
Sonte dhamë një darkë për disa delegacione e speciallstë kinezë që ndodhen në vendin tonël. Gjatë darkëa
fola unë dhe kryetari i delegacionit kulturor kinez.

1 Ndodheshin: Delegacioni kulturor i RP të Kinës i kryesuar
nga Cao Jën, nënkryetar i Komitetit për Marrëdhëniet Kulturore
me Botën e Jashtme; delegacioni për bashkëpunimin tekniko-shkencor, i kryesuar nga Lo Shu Xhan, zëvendësministre e Industrisë së Lehtë të RP të Kinës, specialistë kinezë që ndodhen në
RP të Shqipërisë dhe grupi i cirkut të provincës së Guandunit.
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HRUSHOVI PERPIQET TE SHPJEGOJE
TRADHTINE E TIJ
Dje në sesionin e Sovjetit Suprem të Bashkimit Sovjetik Hrushovi mbajti një fjalim mbi gjendjen ndërkom'oëtare dhe politikën e jashtme sovjetike. Në presidiumin
e mbledhjes ai kishte në krah vëllanë dhe shokun e tij
të ngushtë, tradhtarin Tito. Fjalimi i tij i gjatë kishte për
qëllim kryesor të shpjegonte gjerë e gjatë (në fakt të
mos .e shpjegonte) tradhtinë e tij, tërheqjen e tij përpara
forcës së imperializmit amerikan. E tërë çështja qëndronte n.L.s atë që të lahej dhe të shpëlahej, të shlyente dhe të
zhdukte përshtypjen e rëndë dhe turpin e madh që i
shkaktoi Bashkimit Sovjetik. Por ai s'mundi dhe nuk
do të mundë ta bëjë dot kurrë këtë. Këtë temë dhe këtë
qëllim ka adoptuar tash gjithë kori revizionist. Tërheqjen e raketave nga Kuba, Nikita Hrushovi e paraqiti
si një fitore, si një rrugë të çelur (me një katastrofë)
për fitore të reja (kompromise dhe lëshime të reja skandaloze). Qëllimi i dytë i fjalimit ishte rehabilitimi i plotë,
në mënyrë të bujshme dhe zyrtarisht, i renegatëve titistë, si për anën shtetërore, por sidomos për anën ideologjike. Të gjitha maskat ai i hoqi në këtë çështje. Parashikimet e Partisë së Punës të Shqipërisë u vërtetuan.
Hrushovi sulmoL si zakonisht, dhe pa asnjë argument, Partinë e Punës të Shqipërisë dhe udhëheqjen e saj.
Ai ia bëri shumë qejfin Titos. Sulmoi. gjithashtu. hapët
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dhe në mënyrë të maskuar, shokët kinezë dhe politikën e
Partisë Komuniste të Kinës. Çdo ditë duken qartë qëllimi
tradhtar i grupit revizionist hrushovian, përçarja e kampit, formimi i bilokut revizionist ndërkombëtar, afrimi i
dukshëm dhe i ethshëm me imperializmin amerikan, përpjekjet nga ana e Hrushovit për t'i dhënë sa rrië shumë
fakte dashamirëse Kenedit, që ujditë që do të arrijnë me
agjentin e tij Tito, të mirëpriten nga Kenedi. E ardhshmja do të sqarojë çdo intrigë, çdo plan kapitullues
të tyre.
•
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E ENJTE
13 DI1JETOR 1962

KINEZET GODASIN REVIZIONISTET ÇEKOSLLOVAKE
Kinezët dolën me një artikull kundër revizionistëve
çekosllovakë. Sipas mendimit tim, artikulli është i mirë,
por duhet të pasohet me të tjerë, pse atëherë mbeten në
mbrojtje.
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E ENJTE
20 DHJETOR 1.95'2*

KINA S'BEN MIRE QE NUK U PËRGJIGJET
SULMEVE TE HRUSHOVIT
•
Me vajtjen e Titos në Moskë çdo luftë kundër klikës
titiste, qoftë edhe për sy e faqe, mbaroi. Mund të themi
që ai korri një sukses të madh. Nikita Hrushovin dhe
sidomos shokët e tij revizionistë të shpërndarë në Evropë ai i vuri nën këmbë. Të gjithë këta Titoja i bëri që të
lëpijnë çka kishin pështyrë dhe t'i këndojnë atij himne.
Tani të tërë revizionistët po ecin me të katra për të fituar kohën e humbur.
Agjentura e amerikanëve tash i ka duart e lira, se
hrushovianët ia hapën të gjitha portat. Titistët u bënë të
plotfuqishëm dhe do të , dinë të punojnë dhe të aktivizohen për degjenerimin e të gjitha atyre partive dhe vendeve që ua hapën portat. Hrushovi dhe Titoja janë të
kënaqur me bisedimet. Sigurisht, që ky i fundit kishte
në xhep një tok propozimesh konkrete nga kreu i imperializmit amerikan, Kenedi, të cilat ia shtroi Hrushovit
dhe, patjetër, që të dy arritën në përfundime të kënaqshme. Këto Titoja do t'ia paraqesë Kenedit për aprovim
definitiv. Rezultatet konkrete të bisedimeve do t'i shohim, patjetër, së shpejti në tërheqjet e reja, në kompromiset skandaloze.

vit dhe s'bën mirë, sipas mendimit tim. Revizionistët modernë kanë kaluar në një fazë të re të luftës së tyre kundër marksizkm-leninizmit. Në fazën e parë, duke shkelur
Deldaratën e Moskës, ata na sulmuan ne, dhe Hrushovi,
me metoda të turpshme, arriti të komprometonte dhe të
fuste në këtë luftë të ndyrë kundër Partisë së Punës të
Shqipërisë dhe marksizëm-leninizrnit një varg udhëheqësish partie dhe propagandën e tyre. Ne u qëndruam sulmeve, i demaskuam dhe lufta jonë pati sukses. Revizionistët tash po ecin përpara në rrugën e tradhtisë dhe kërkojnë t'i kenë këmbët të lira. Pra, përpara disfatave ata
përpiqen ta realizojnë polarizimin e tyre, shkojnë drejt

kompromiseve të reja me imperializmin, vazhdojnë luftën kundër nesh dhe, me të njëjtat meto•, por këtë
herë nga kongreset e partive të tjera, sulmojnë hapur
Partinë Komuniste të Kinës. Kjo u bë në kongreset që u
zhvilluan në Itali, në Çekosllovaki, në Hungari dhe në
Bullgari. Kësaj veprimtarie i vuri kapakun fjalimi që
Hrushovi mbajti më 12 të këtij muaji në Sovjetin Suprem të BS dhe kjo do të vazhdojë për dy qëllime: ose
Kina të trembet dhe të gjunjëzohet, ose të sulmojë dhe
të arrihet përçarja, pse tash uniteti është formal.
Kina kërkon mbledhje! Revizionistëve kjo s'u leverdis, por, edhe në qoftë se kandisen më në .funr3, jo për
interes të unitetit, por të përçarjes, ata do të vazhdojnë
më parë të sulmojnë mirë e mirë Kinën, ta diskreditojnë,
të komprometojnë mirë udhëheqjet dhe partitë komuniste e punëtore në këtë fushatë të re dhe të hapët kundër
Kinës dhe pastaj, pasi ta kenë përgatitur, mund të pranojnë edhe mbledhjen, për ta vënë Kinën përpara murit
dhe t'i thonë: «O dorëzohu, o ndahu! Fajin e kë ti!». Kina këto komplote duhet t'i kuptojë dhe të mos humbasë.

Deri tash Kina s'po u përgjigjet sulmeve të Hrusho504
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E SHTUNE
22 DHJETOR 1962

TITOJA SINKRONIZATOR I VEPRIMEVE
TE IMPERIALIZMIT BOTEROR
Asnjeri nuk mund të mashtrohet se udhëtimi i Titos
në Moskë ka pasur për objekt apushimet›• e tij. Qëllimi
i këtij udhëtimi qëndron gjetiu. Ky udhëtim bëhet pas
tërheqjes nën shantazhin atomik të Kenedit të të ashtuquajturave armë ofensive nga Kuba nga ana e Nikita
Hrushovit, bëhet pas një amullie të rrezikshme për paqen botërore, për çështjet vendimtare që preokupojnë
sot mbarë njerëzimin, siç janë: çështja e Traktatit të
Paqes •e Gjermaninë, çështja e Berlinit, çështja e çarmatimit të përgjithshëm, luftërat nacionalçlirimtare etj.
etj.
Imperializmi botëror, me atë amerikan në krye, duke
vazhduar me të madhe armatimin atomik, përpara kompromiseve antileniniste të revizionistëve modernë, përpara veprimeve •ërçarëse të tyre dhe minimit të unitetit të kampit të socializmit nga ana e revizionistëve
modernë, përpara frikës që tregojnë këta të fundit nga
kërcënimet atomike të Kenedit, kërkon koncesione të reja,
kërkon lëshime akoma më të mëdha. Me këto kërkesa
të imperializmit në xhep, shkoi Titoja në Moskë. Dhe
këto kërkesa ai i hodhi në tryezë në bisedimet me Nikita
Hrushovin. Pas mjaft diskutimesh «të frytshme», kokë
më kokë, në mes Titos dhe Hrushovit, dhe sipas fjalimeve
të të dyve, chiket qartë që të dy kryerevizionistët kom506

plotistë kanë rënë në ujdi, janë marrë vesh në shumë
çështje. Këto ujdi, agjenti i regjur i arnerikanëve, Titoja,
do t'ia parashtrojë padronit të vet, Kenedi, dhe koha do
të na tregojë se deri në çfarë shkalle Kenedi do të jetë
i kënaqur nga çka i sjell Titoja nga Moska; do të kënaqet me marrëveshjet e arritura në mes Hrushovit dhe
Titos, apo do të jetë akoma më eksigjent? Në rast se jo,
atëherë kemi në perspektivë pazarllëqe të tjera në mes
Titos dhe Hrushovit, kur ky të vejë, gjithashtu, «për pushime» në Jugosllavi.
Ndërsa vazhdojnë pazarllëqet për minimin e paqes
dhe të kampit të socializmit, Kenedi vazhdcin politikën
agresive, vazhdon armatimet e veta dhe të partnerëve
të tij, vazhdojnë forcimi dhe ecja drejt fashistizimit të
shumë vendeve kapitabste, vazhdojnë zhvillimi dhe forcimi i neokolonializrnit. Edhe revizionistët modernë, nga
ana e tyre, vazhdojnë luftën me të madhe, me shpifje,
me komplote, me organizime e me çorganizime, kundër
kampit socialist, kundër •artive marksiste-leniniste, për
degjenerimin e pushteteve të demokracisë popullore, të
pushteteve socialiste, të partive kamuniste. Të dyja këto
lloj veprimesh janë të organizuara dhe të sinkronizuara
nga 'rmperializmi ,botëror, për vendosjen e hegjemonisë
botërore të kapitalizmit.
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E DIEL
23 DILYETOR 1962*

E IIENE
24 DHJETOR 1962*

NË TAKTIKA NE KEMI DIVERGJENCA ME SHOKET
KINEZË DHE KETE NUK UA KEMI FSHEHUR

QENDRIMET E SHOKEVE KINEZE NUK JANË
TE HIJSHME NE DISA DREJTIME

Në një darkë që shokët kinezë dha ► ë në Pekin për
një grup specialistësh tanë të ndërtimit, Li Hsien Nieni,
në fjalimin e tij, në rnes të tjerash, tha përsëri për ne se
nuk do të jemi dot në gjendje t'i ndërtojmë dhe t'i vëmë
në shfrytëzim në kohën e caktuar veprat e reja që marrim nga Kina. Duke folur për revizionizmin modern, ai
tha se në mes të Partisë së Punës Shqipërisë dhe
Partisë Komuniste të Kinës ka kontradikta (pa i cilësuar
këto). por në vijën e përgjithshme .ato janë dakord.
Ajo që tha për ndërtimin e veprave të reja, nuk
është e vërtetë, pse nuk ka asnjë fakt, meqë as është
filluar nga puna. Ai mund të thoshte se kinezët nuk po
i japin me kohë projektet. Janë këto që pengojnë, që vonojnë ndërtimin e veprave dhe është Li Hsien Nieni ai
që ngul këmbë dhe e përhap idenë e tij pa baza edhe te
shokët e tjerë të udhëheqjes kineze, se ne nuk qenkerni
në gjendje të ndërtojmë veprat e reja. Ne, nga ana jonë,
do të mobilizohemi që t'u vërtetojmë të kundërtën.
Sa për kontradiktat, më e drejtë do të ishte të thoshte se në taktika ne kemi divergjenca dhe këto ata i dinë,
nuk ua kemi fshehur. Ne nuk mund të ndjekim verbërisht Partinë Kornuniste të Kinës në veprimet e saj, në
format dhe në tempon -e tyre.

Mendoj se qëndrimet e shokëve kinezë për çështjet
që na preokupojnë nuk janë të hijshme në disa drejtime.
Pavarësisht nga kjo, ne kemi marrë të gjitha përgjegjësitë, jemi në rrugë të drejtë dhe të gjithë, shpejt ose vonë, do ta kuptojnë këtë rrugë dhe do ta ndjekin.
Revizionistët modernë, që të gjithë pa përjashtim,
kanë organizuar orkestrën e madhe kundër Partisë së
Punës të Shqipërisë për ta diskredituar në sy të të gjithë
botës. Edhe ato që i përkasin Kinës, na i hedhin neve.
Ata synojnë të godasin armikun e tyre kryesor, Partinë
e Punës të Shqipërisë, njëkohësisht ta trembin, ta diskreditojnë Partinë Komuniste të Kinës dhe të arrijnë në
një moment që kjo të desolidarizohet me ne, domethënë
të bjerë në kompromis me ta.
Në një kohë kur revizionistët po veprojnë hapur në
të gjitha drejtimet, shokët kinezë, megjithëse pohojnë se
revizionistët janë tradhtarë, se marrëdhëniet me Bashkimin Sovjetik varen në një fije peri, e evitojnë luftën për
arsye krejt formale, pa marrë parasysh se edhe durimi
ka një kufi. Ata frenohen në dëmin tonë, në dëm të tyre
dhe të komunizmit.
Shokët kinezë nuk i kuptojnë pasojat e manovrës së
revizionistëve. Këta na sulmojnë dhe haptazi bëjnë propagandë se ne prapa paskemi kinezët, se qenkemi «al-
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toparlanti i kinezëve» e «të shitur te kinezët». Kjo propagandë e tyre do të thotë se ata sulmojnë Kinën. Kina

kërkon mbledhje dhe, çka është e keqja, për të forcuar
«unitetin». Se për çfarë uniteti mendohet, është e çuditshme. Që të arrihet uniteti në parime të drejta, për këtë
jemi edhe ne, por duhet që njëra palë të pohojë se ka
gabuar në parime, ndryshe, arrihet në kompromise të paprincipta. Ne, këtë të fundit, s'e pranojmë. Mua më duket
se shokët kinezë vënë shumë shpresa te një mbledhje dhe
këtij formaliteti (se ashtu si kanë shkuar punët deri tash
's'mund ta quash ndryshe) po i qëndrojnë besnikë derisa
edhe të pranojnë të shahen e të diskreditohen ata dhe
aleatët e tyre. Kjo mënyrë veprimi, kjo taktikë, jam
bindur se nuk është luftarake dhe as revolucionare.

E MËRKURË
26 DHJETOR 1962*

LI HSIEN NIENI THA TË KUNDERTEN E ASAJ QE
KISHTE THENE ME PARE MBI KONTRADIKTAT
MIDIS NESH
Në një darkë Çen Jia vuri në vend thëniet e Li Hsien
Nienit se gjoja në mes partive tona ka kontradikta.
Fjalimin ai e filloi me fjalët: «Në mes partive tona s'ka
asnjë mosmarrëveshje, asnjë të çarë, por ka unitet të
plotë e të çeliktë» etj. Kjo do të thotë se Li Hsien Nieni
ka gabuar ose shokët e tij nuk janë dakord me të. Fakt
është se në një drekë të mëvonshme Li Hsien Nieni tha
të kundërtën e asaj që kishte thënë më parë mbi kontradiktat midis nesh. Këtë herë ljalimin e kishte të
shkruar.
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E ENJTE

30 DIIJETOR 1962

27 DHJETOR 1962*

HESHTJE VARRI NË POLITIKËN
E JASHTME KINEZE

UDHEHEQJA E PK FRANCEZE NE LLUMIN
E OPORTUNIZMIT

Heshtje varri në politikën e jashtme kineze. Hrushovi, Titoja, Kenedi po bëjnë pazarllëqe të fshehta dhe
do të shohim ku dhe si do t'i daië tymi kësaj çështjeje.

Edhe udhëheqja e Partisë Komuniste Franceze, me
Moris Torezin në krye, është angazhuar në luftën kundër
Partisë së Punës të Shqipërisë. Ajo përkrah dhe ka marrë plotësisht anën e grupit revizionist bë Hrushovit në
të gjitha problemet, deri edhe në mbështetjen e hapët të
grupit titist. Udhëheqja franceze lë të kuptohet se është
disi kundër disa tezave revizioniste të Partisë Komuniste
Italiane, por këto i kalon shkarazi. Ajo na akuzon ne, si:
shizionistë, dogmatikë, borgjezë dhe aventurierë. Po kështu, edhe Partinë Komuniste të Kinës hapët e akuzon.
S'kishim asnjë dyshim për shkarjen e kësaj udhëheqjeje
në llumin e oportunizmit, por duket qartë në fjahmet
dhe në shkrimet e tyre, se revizionistët francezë i ka

Kinezët po heshtin dhe si duket kanë vendosur të mos i
përgjigjen Hrushovit. Kinezët, nëpërmjet partive komuniste e punëtore që qëndrojnë në pozita të mesme, të
lëkundshme, po bëjnë përpjekje për t'ia arritur thirrjes
së një mbledhjeje të partive komuniste e punëtore të
botës. Këta «aleatë» të lënë kur të duash në mes të rrugës dhe janë për mbledhje kompromisi ala Ho Shi Min.
Një mbledhje të tillë Hrushovi është në gjendje ta bëjë
kur të dojë dhe këta •aleatë» do të jenë kurdoherë nga
ana e tij. por ajo që kërkon më shumë ai është likuidimi
i Partisë së Punës të Shqipërisë dhe gjunjëzimi i Partisë
Komuniste të Kinës. Në këtë drejtim Hrusriovi lufton të
krijojë kushtet, kurse Kina tëi-heq, si të thuash, këmbën
zvarrë në këtë çështje.
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mbërthyer frika për të ardhmen dhe në shumë raste fjalimet e tyre, përpara masave të gjera të Partisë Komuniste Franceze, që, siç duket, reagon kundër vijës tradhtare të udhëheqjes së vet, marrin formë mbrojtjeje.
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E 11£1■1g
31 DHJETOR 1962

TRADHTI E RENDE NDAJ PARIMEVE MARKSISTE
Në letrën që Hrushovi i dërgoi këto ditë Adenauerit,
në një mënyrë aspak të denjë për një udhëheqës kryesor
të Bashkirnit Sovjetik, e njofton gjermanin se mbështet
«politikën paqësore të papës së Vatikanit». Ç'skandal!
Tradhti ndaj parimeve marksiste! Politika «paqësore e
papës», që do të thotë «paqja e Krishtit». nuk është tjetër politikë veçse luftë kundër komunizmit, kundër ateizmit, kundër luftës së klasave, kundër shkencës dhe pro
obskurantizmit, kundër ndryshimit të kapitalizmit botëror .përkundrazi për forcimin e tij mbi kurriz të ptuiëtorisë dhe të masave të gjera të popullit. Këtë politikë të
Vatikanit, kësaj agjenture të tmerrshme kapitaliste, përkrah botërisht Nikita Hrushovi. Ky, sigurisht, është
peshqeshi më i bukur që i bën ai kapitalizmit botëror,
është buqeta me lule revizioniste e Hrushovit për papën
dhe për Kenedin për Vitin e Ri 1963.
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E MERKURE
2 JANAR 1963

BISEDE ME NJE PATRIOT KOSOVAR
Erdhi më uroi Vitin e Ri patrioti kosovar Qerim
Muka, të cilit i fola si e kuptojnë populli dhe Partia jonë
çështjen e madhe të Kosovës, që është për çdo shqiptar
një plagë e dhimbshme, e cila do të shërohet vetëm kur
icjo çështje të zgjidhet drejt, në bazë të frymës marksiste-leniniste dhe tk aspiratave të kosovarëve.
Ai më kuptoi plotësisht dhe pranoi se, aktualisht, ,
çështje me rëndësi për kosovarët është ajo që të mos ?
largohen nga trualli i Kosovës, të mos emigrojnë as në
Turqi, as nëpër viset e Jugosllavisë dhe t'u rezistojnë ,
masave shtypëse të shkombëtarizimit, duke mbajtur lart
flamurin e patriotëve dhe revolucionarëve shqiptarë.
Qerimin e shqetëson shumë, me të drejtë dhe ashtu
si gjithë ne të tjerët, çështja e kosovarëve që po shtyp2n
nga titistët barbarë e shovinistë.
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E MERKURE
2 JANAR 1963

MBI VAJTJEN E TITOS NE MOSKE DHE PLANET
E REVIZIONISTEVE
Shënimei
Vajtja e Titos në Moskë gjatë muajit dhjetor (1962)
nuk ishte për pushime, por për të hartuar dhe për të
vënë në zbatim një plan të tërë pune kundërrevolucionare, për të minuar kampin e socializmit, për të luftuar
komunizmin, për të ndihmuar imperializmin.

I. — Rehabilitimi i plotë i klikës titiste
a) Fushata e madhe parapërgatitore. U bënë shkëmbime të panumërta delegacionesh karakter të ndryshëm dhe nga repUblika të ndryshme të Bashkimit Sovjetik dhe të vendeve të demokracisë ,popullore të Evropës.
Qëllimi: normalizimi gjoja në rrugë shtetërore i marrëdhënieve me Jugosllavinë. Fjala e Hrushovit në Bullgari
hapi një rrugë të re afrimi me Jugosllavinë 2.
1 Mbi bazën e këtyre shënimeve është bërë artikulli i gazetës
«Zëri i poputlit» me titullin «Grupi revizionist Hrushov-Tito kurdis plane të reja në dëm të çështjes së datë 8 janar
1963.
2 Gjatë muajit maj 1962, Hrushovi bëri një vizitë zyrtare në
Bullgari. Në fjalimin që mbajti në qytetin e Varnës, gjatë kësaj
vizite, foli për normalizimin e marrëdhënieve me Jugosllavinë.
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b) Vajtja e Brezhnjevit në Jugosllavi. Bisedimet
Brezhnjev-Tito kanë për qëllim çarjen e akullit për satelitët e tjerë, që të mos hezitojnë më në të ardhmen, të
mos kenë më turp ta mbështetin hapur bashkimin me
titistët. Hrushovi, me dërgimin në Beograd të «kapiten
Leonidhës», vë në vend «prestigjin» e Titos dhe e merr
atë në mbrojtje. Brezhnjevi përgatit bisedimet e ardhshme të bujshme të Moskës.
c) Afrimi i hapur i udhëheqësve të partive komuniste dhe punëtore të vendeve të demokracisë popullore
të Evropës etj. me lçlikën titiste.
ç) Delegatë të Titos thërriten të marrin pjesë në punimet e Kongresit të Partisë Komuniste Italiane. Kjo
bëhet për herë të parë. Iniciativën për këtë e merr një
parti që s'është në fuqi dhe as në kamp. Këtë iniciativë
do ta ndjekin parti të tjera që janë në fuqi dhe në kamp.
Me siguri kjo do të ngjasë.

II. — Hrushovi u imponoi sovjetikëve praninë
e Titos në Sovjetin Suprem i
a) Fialim i ndyrë i Hrushovit kundër nesh, sulmues
kundër Kinës, përkëdhelës ndaj Titos, dashamirës ndaj
Kenedit.
b) Midis hrushovianëve dhe titistëve nuk ka më
kontradikta, qoftë ideologjike, qoftë politike. Çdo gjë puqet, të tjerat që thonë Hrushovi dhe Titoja janë blofe,
janë hi syve.
c) Marrëveshjet e fshehta të Moskës, ndërmjet kre1 Me 12 dhjetor 1962, në sesionin e Sovjetit Suprem të BS,
Hrushovi foli mbi gjendjen ndërkombëtare dhe politikën e jashtme të BS. Titoja, i cili po bënte një vizitë zyrtare në BS, ndodhej
përkrah Hrushovit në presidiumin e mbledhjes.
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rëve revizio ► istë, pa asnjë dyshim do të zbulohen, do të
duken në jetë e në praktikë.
d) Ata, pa dyshim, kanë komplotuar kundër pavarësisë së vendit tonë. Këtë do ta vërtetojë koha.

III. — Titoja ndërmjetës kryesor pranë Kenedit
Titoja është ura që lidh Kenedin me Hrushovin, që
gon e sjell mesazhe. Ai është agjenti më i kualifikuar i
imperializmit amerikan, që ka marrë përsipër çuarjen e
Hrushovit në gjunjë përpara Kenedit.
Titoja zhvillon tratativat e ujdisë dhe të kompromiseve të turpshme mbi të gjitha problemet ndërkombëtare
që nuk kanë gjetur zgjidhje dhe që «do të gjejnë zgjidhje» vetëm me kapitullimin e Hrushovit përpara imperialistëve.
Roli agjenturor në shkallë ndërkombëtare i Titos.
Titoja përçarës i kampit socialist, përçarës i unitetit
të lëvizjes komuniste ndërkombëtare, përçarës i Bashkimit Sovjetik dhe frymëzues i reformave hrushoviane në
Bashkirnin Sovjetik.

IV. — Bisedimet Tito - Hrushov

Sovjetik dhe të partive të tjera komuniste dhe punëtore
në botë.
c) Lufta për të arritur përçarjen e kampit
për •llkuidimin e blloqeve ushtarake», afrimin me imperiallzmin, duke kapitulluar në çdo gjë përpara tij.
ç) Përgatitja .e luftës kundër Partisë së Punës të
Shqipërisë dhe Republikës Popullore të Shqipërisë, kundër Partisë Komuniste të Kinës dhe Republikës Popullore të Kinës dhe partive të tjera që qëndrojnë në pozita marksiste-leniniste.

V. — Miqtë e Hrushovit po i mbajnë ison
Por jo të gjithë njësoj, pse disa akoma hezitojnë që
të dalin krejt haptazi. Por .edhe atyre do t'u dalë ajo pak
frikë që u ka mbetur.
Në kongreset e partive komuniste të Evropës, që
po mbahen, neve na sulmojnë me furi dhe buzëqeshin e
flirtojnë me imperialistët, derisa të vijë dita që të flenë
në një shtrat me ta.
Partia jonë po lufton me vendosmëri për t'i demaskuar këto tradhti, për të mbrojtur marksizëm-leninizmin, unitetin e lëvizjes komuniste ndërkombëtare. Fitorja
është jona, është e marksizëm-leninizmit.

Bisedimet midis tyre u zhvilluan me sukses. Këtë
e tregojnë fjalimet e dy tradhtarëve të marksizëm-leninizmit. Të dy ata në këto bisedime përcaktuan rrugën që
do të ndiqet nga revizionizmi modern.
a) Likuidimi i fitoreve të socializmit në Bashkimin
Sovjetik dhe në vendet e demokracisë popullore të Evropës, ane përjashtim të Shqipërisë, së cilës do t'i marrin
të kegen.
b) negjenerimi i Partisë Kamuniste të Bashkimit
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E ENJTE
3 JANAR 1963

•

E SIITUNE
5 JANAR 1963

KASTROJA DËNON IMPERIALIZMIN AMERIKAN

OPORTUNIZEM ME BRIRE I SHOKEVE INDONEZIANE

Dje, me rastin e 4-vjetorit të çlirimit të Kubës, Fidel
Kastroja mbajti një fjalim të gjatë. Deri tash kam lexuar vetëm një përmbledhje të dhënë nga agjencia Hsinhua. Fjalim i mirë. Kastroja, si me kamxhik, u bie turinjve imperializmit amerikan dhe Kenedit, të cilin e
quan kryepirat. Ai demaskon me trimëri banditët amerikanë dhe thotë se s'mund të ketë asnjë besim ndaj imperializmit. Rëndësi ka edhe vetë mënyra e ndërtimit të
fjalimit, ku, duke demaskuar presidentin amerikan Xhon
Kenedi, pa i zënë në gojë, demaskon edhe Nikita Hrushovin dhe të dërguarin e tij, Anastas Mikojanin, demaskon
pacifizmin e këtyre revizionistëve dhe u bën thirrje popujve të Amerikës Latine të ngrihen në revolucion.

Dy qëndrime zyrtare të Partisë Komuniste të Indonezisë, që kam parë në shtypin e saj këtë muaj, më
kanë bërë të ftohem ca ndaj tyre.
Shokët indonezianë s'mbajnë asnjë qëndrim për problemet e mëdha aktuale, që na preokupojnë. Jo vetëm
që asnjë artikull s'kanë shkruar ata kundër revizionistëve
jugosllavë, por shkojnë deri atje sa të mos zënë as në
gojë revizionizmin modern. Në një material ata flasin se
ka mosmarrëveshje në kampin socialist, por çfarë janë
këto mosmarrëveshje, asgjë nuk thonë. Çfarë duhet bërë
për t'i zhdukur ato, gjithashtu, asgjë s'thonë, predikojnë
se gjoja do të gjendet ‹<fjala»- dhe «për një vit ose brenda
dy vjetëve mund të përgatitet një mbledhje e partive
komuniste e punëtore të botës, që të bihet në ujdi».
Oportunizëm me brirë.
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F. D1EL
6 JANAR 1963

E HËNE
7 JANAR 1963

KINEZET SULMOJNE REVIZIONISTET ITAIJANE
«PRAVDA» SHPIF
Më 1 janar lexuam artikullin e kinezëve kundër revizionistëve italianë. Është një artikull shumë i mirë.
Aty flitet drejtpërdrejt kundër italianëve, por tërthorazi
edhe kundër Hrushovit, në radhë të parë, dhe shokëve të
tij revizionistë. Artikulli, me do të bëjë bujë. Do
të shikojmë efektin e tij. Reaksioni i revizionistëve do të
jetë violent.
Shokët kinezë e vazhduan serinë e artikujve të tyre
.9.dhe me dy artikuj të tjerë kundër revizionizmit modern..
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Gazeta e revizionistëve sovjetikë <<Pravda» boton një
artikull shumë të gjatë e plot me shpifje kundër nesh
dhe kinezëve. Ne na sulmon drejtpërdrejt, pa baza, dobët, shtrembëron faktet e shpif, kurse kinezët i sulmon
tërthorazi, duke lënë haptazi të kuptohet adresa. Artikulli është një polemikë e dobët, demagogjike e retorike, synon të prekë ndjenjat e revizionistëve dhe të
frikamanëve. Ne do t'u përgjigjemi këtyre qenve, që
lehin në hënëz dhe karvani ynë revolucionar do të ecë
përpar a.
Revizionistët, me propagandën e tyre, do t'i bëjnë
bujë këtij artikulli, por efektet e tij s'do të jenë në
favorin e tyre. Ato do të jenë në favorin tonë, se ne
jemi në rrugë të drejtë dhe ata janë në rrugën e tradhtisë, të cilën më kot po përpiqen ta fshehin.
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E MARTE
8 JANAR 1963

REVIZIONISTËT SOVJETIKË KERKOJNE
TE SHPETOJNE BARKËN QE PO U MBYTET
Artikullin e gazetës «Pravda» kundër nesh po e
botojnë me tamtame të mëdha të gjitha organet e partive komuniste e punëtore, që kanë në krye udhëheqje
revizioniste. Të tërë po lëshojnë hapët zjarr, vrer, anatema kundër nesh dhe kinezëve.
Agjencia TASS ka hapur jehonën e «jehonës». Taktika është e dukshme, të përgatitet sidomos opinioni
sovjetik kundër kinezëve e, natyrisht, kundër nesh. Siç
duket, kjo luftk do të vazhdojë. Pozitat e revizionistëve po tronditen, ata, për të mos u mbytur fare barka
e tyre, kanë nevojë për ndonjë fije suksesi të jashtëm
dhe këtë e preSin me durim mesianikl nga Kenedi. Por
barka e shpuar revizioniste ka hyrë në dallgën e furtunave dhe andej ajo s'do të dalë pa u shkatërruar.

E MERKURE
9 JANAR 1963

HRUSHOVI DHE LAKENJTE E TIJ NE BERLIN
U njoftua se Hrushovi do të shkojë në Berlin
për të marrë pjesë në Kongresin e Partisë së Bashkuar
Socialiste Gjermane. Atë do ta ndjekin atje, patjetër,
edhe revizionistët e tjerë, si: Gomulka, Zhivkoja, Kadari e të tjerë. Ndërsa Novotni i tërhoqi vithet nga «vizita» në Berlin dhe shkoi në Azi.
Sigurisht, n)ë Berlin do të përsëritet, me bujë më të
madhe, «Bukureshti», por këtë herë pa shqiptarët dhe
ndoshta edhe pa kinezët. Revizionistët do të jenë kështu
«në familje» dhe do të vendosin «të na futin në dhë të
gjallë». Po, dihet se kush i bën varrin tjetrit, bie vetë
brenda. Kështu do të ngjasë. Lufta shkon në rregull. E
drejta jonë do t'i shkatërrojë revizionistët, lufta jonë do
t'i dërrmojë tradhtarët.

1 Nga Mesia, sipas disa feve — profet, i pritur si «shpëtimtar».
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E ENJTE

E PREMTE

10 JANAR 1963

11 JANAR 1963

Ç'DO TË BEJNE SHOKËT KINEZË?

QENDRIM I ÇUDITSHEM

Sikur ne të jemi në vend të shokëve kinezë, që
janë ftuar në Kongresin e Partisë së Bashkuar Socialiste Gjermane, pasi të flasë Ulbrihti dhe në rast se
i atakon, dhe mendoj se do t'i atakojë as nuk do të
qëndronim në kongres, as nuk do ta përshëndetnim, por
do të largoheshim në shenjë proteste. S'ka asnjë
vlerë të qëndrosh që të dëgjosh qentë të lehin kundër
teje. Përkundrazi, ikja nga kongresi, i bën qentë të
çakërdisen. Ndryshe, do të thotë të jesh rob i formalizmit të dëmshëm dhe të mos dish t'i kapësh si duhet
momentet e përshtatshme të luftës dhe të goditjes.

Aiditi, me deklaratën e tij të fundit vazhdon të
bëhet i çuditshëm dhe «origjinal». Në mes të tjerash,
ai thotë se partia e tij është edhe kundër revizionistëve
modernë, edhe kundër dogmatikëve modernë. Po cilët
janë këta revizionistë dhe dogmatikë dhe si mendon të
luftojë kundër këtyre rrymave, asnjë fjalë nga ana e tij.
Cila është vija e partisë së tij? Asgjë të qartë nuk ka.
Do të shohim çfarë fshihet pas këtij përcaktirni,
ç'ka nën loëtk mjegull, po, sigurisht, jo ndonjë gjë të
mirë dhe revolucionare.
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E SHTUNË

E MARTP

12 JANAR 1963

15 JANAR 1963

PERÇARJE SERIOZE NË PK FRANCEZE
,

Shokët e legatës sonë në Paris na lajmërojnë se
janë takuar me një mikun tonë, komunist francez, i cili
u ka thënë në konfidencë (është i dërguar apostafat) se
«në Partinë Komuniste Franceze ka përçarje serioze,
punohet me konspiracion të madh, është filluar nga
baza, por kundërshtarë të vijës revizioniste ka edhe në
Byronë Politike». «Ju, ka shtuar ai, keni shumë miq,
por edhe armiq, prandaj kini kujdes, jini vigjilentë
ndaj jugosllavëve, se ata janë marrë vesh me Hrushovin
për t'ju goditur. Po t'ju ngjasë gjëkafshë juve, ne do
t'ju mbrojmë». «Njerëzit tanë, ka përfunduar ai, kanë
lidhje me njerëz në Bashkimin Sovjetik dhe sivjet do
të ngjasin gjëra të rëndësishme». Kur e pyeti shoku i
legatës sonë se a ka mundësi të na vinte në lidhje
me ndonjë nga këta shokë, ai tha: «Asnjë s'mund
piqet tash as me ju, as me kinezët, por do të vijë koha
që sallonet e legatës shqiptare në Paris do të jenë të
vogla për miqtë e shumtë që keni në Francë». Ai nënvizoi se është angazhuar të mos flasë më shumë, s'është
i autorizuar të shkojë më tej, vetëm njoftoi se «për çdo
rrezik që do të kërcënojë Shqipërinë, do të lajmërojmë».
Ne dyshonim për një gjë të tillë, por tash na konfirmohet. Të tjerë shokë komunistë francezë kanë shkuar
në Paris te shokët kinezë dhe i kanë vënë në korent
të kësaj situate në Partinë Komuniste Franceze. Shumë mirë! Çështja jonë e drejtë po çan errësirën.
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NE KONGRESIN E KOMUNISTËVE GJERMANE
Sot u hap Kongresi i Partisë Socialiste të Bashkuar
Gjermane. Merr pjesë edhe Hrushovi. Raporti i Ulbrihtit ishte i moderuar. Për çështjen gjermane duket qartë
se revizionistët po mbajnë qëndrim të butë, me zë të
ulët. Siç duket, ata janë për statukuonë. Po manovrojnë në prapaskena, po bëjnë pazarllëqe, lëshime, kërkojnë ujdira, hedhin vetëm parullën «Trupat e huaja
le të qëndrojnë në Berlinin Perëndimor», por me «kaska
blu», dhe këtë kërkesë e bëjnë me druajtje të madhe.
Revizionistët kanë zbathur brekët përpara imperialistëve. Për çështjet ideologjike ata qëndrojnë në rrugë
revizioniste. Ulbrihti, foli keq .kundër nesh, por jo si
më parë. Kinezët i preku butë dhe tërthorazi. Kjo është
një taktikë e re. Të shohim ku e ka bishtin!
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E WRIKUR£
16 JANAR 1963

TAKTIKE E RE MASHTRUESE E REVIZIONISTEVE

Hrushovi foli në Kongresin e Partisë Socialiste të
Bashkuar Gjermane. Fjalimi i tij më shumë ishte një
sesa fjalim, një gjë e mërzitshme dhe me përm-bajtje të dobët e i shterpët. Tash, taktika e re mashtrUese e revizionistëve është e qartë. njëkohësisht, ajo
tregon dobësimin e pozitave të tyre.
Sipas fjalimit të Hrushovit, çështja gjermane kaloi
në kalendat greke, ndërsa Kuba është pika e dobët
e tij për turpin që bëri. Me mundime të mëdha HrushoVi përpiqet të mbrojë pozitat revizioniste në ideologji. Polemika* e tij ideologjike është shumë e dobët
dhe pa baza. Ai na sulmoi ne, por jo më me ton prej
rrugaçësh. Na bëri thirrje «të kthehemi në kopenë• e
tyre, duke pranuar fajet dhe gabimet; domethënë të
vemi t'i biem në gjunjë! Ai hodhi poshtë idenë e mbledhjes tash për tash, pse kjo në këto situata do të bëjë keq
dhe jo minë, mbasi më parë duhet të zhduken mosmarrëveshjet etj.
Tradhtari qëndroi në pozitat e tij prej tradhtari dhe
kërkoi të pushohet polemika që t'i ketë duart të lira të
veprojë më tej në rrugën e tradhtisë. Kinën e sulmoi
lehtë e tërthorazi dhe kjo është e qartë pse.
Në fakt çdo gjë tash është e qartë. Fjalimi i
Hrushovit në Sovjetin Suprem, artikulli i gazetës «Pravda», sulmet në kongreset e partive të Bullgarisë, të Çe532

kosIlovakisë. të Italisë etj. ishin artileria e rëndë kundër
nesh përpara Berlinit. Mirëpo derisa arriti këtu, Nikita
e pa se diçka e madhe nuk po i ecën në mekanizrnin
që kishte kurdisur:
a) Gjendja në partitë revizioniste s'është e qetë, po
e turbullt, rezistenca kudo po shtohet;
b) ka kontradikta ndërmjet revizionistëve. Në Berlin nuk e ndoqën as Novotni, as Dezhi, as Kadari, pse,
me sa duket, këta nuk dUan që të përsëritet një «Bukuresht»- i dvtë:
c) partitë komuniste franceke, italiane etj. janë në
rrëmujë e në përçarje e sipër;
ç) nga rruga e tij tradhtare shumë parti u futën në
ilegalitet të rëndë;
d) partitë me këmbëngulie kërkojnë mbledhje;
dh) asnjë sukses në politikën e jashtme.
Në këto kushte bë këqija për të, tradhtari në dukje
uli
tonin, kërkoi që ne të heshtim dhe refuzoi mbledhe
jen, gjoja pse kjo duhet përgatitur. Këto situata ne
duhet t'i shfrytëzojmë dhe do t'i shfrytëzojmë. Deri
sot në kongresin gjerman shokëve kinezë, për t'i diskredituar, nuk ua kishin dhënë fjalën.
Njoftimet e agjencive të huaja të lajmeve thonë se
sot foli kinezi dhe u fishkëllye. Qartë!
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E SHTUN£
19 JANAR 1963

E DIEL
20 JANAR 1963

ARMIQTE PO VETEDEMASKOHEN

TRADHTARET PO HUMBASIN

Delegati kinez përshëndeti në Kongresin e Partisë
Socialiste të Bashkuar Gjermane. Shtroi vijën e tyre,
sulmoi revizionistët jugosllavë dhe na mbrojti ne. Në
sallë, fjalimi i tij u prit me fërshëllima, me të bërtitura
e me përplasje këmbësh. Fashistët gjermanë, me maskën e komunizmit, u futën në veprim. Ata mbrojtën
Titon me bujë, të cilin e futën në vathë. Ky është një
skandal f turpshëm në disfavorin e tyre dhe në favorin
tonë. Armiqtë po vetëdemaskohen. Kjo. natyrisht, do të
shkaktojë reaksion kudo, disaprovim e reagim të fortë
nga kinezët e nga ne, dhe, besoj unë, edhe nga koreanët dhe nga indonezianët. Por, natyrisht, nga këta
në një formë Illë të moderuar.

U dukën qartë taktikat dhe qëllimet e Hrushovit
në Kongresin e Partisë Socialiste të Bashkuar Gjermane.
Me anën e fjalimeve dhe të manifestimeve prej rrugaçësh, hrushovianët sulmuan Partinë tonë, me qëllim
që «ta përjashtojnë nga lëvizja komuniste ndërkombëtare>>, sulmuan Partinë Komuniste të Kinës për ta izoluar. Ata nuk lejuan të flisnin përfaqësuesit e Partisë së
Punës të Koresë, Partisë Komuniste të Indonezisë, Partisë
Komuniste të Venezuelës dhe të shumë partive të tjera;
ndërsa vetë folën në drejtim të rehabilitimit të partisë
titiste dhe për futjen e saj në lëvizjen komuniste ndërkombëtare. Hrushovi s'pranon mbledhje përveçse po të
heshtim ne dhe të shkojmë të gjunjëzuar në Moskë.
Të gjitha këto poshtërsi ne do t'i demaskojmë. Tradhpo humbasin. po demaskohen qëllimet e tyre.

•
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5.35

E MËRKURE
E IIENE

23 JANAR 1963

21 JANAR 1963

ILEKUNDJET F. AIDITIT
TERHEQJE E TURPSHME
Tradhtari Nikita Hrushov pranoi sot kontrollin
ndërkombëtar në tokën e Bashkimit Sovjetik për provat
atomike. Ky është një koncesion tjetër i turpshëm, një
zbythje tjetër përpara Kenedit dhe imperializmit amerikan. Pas kësaj, me siguri, amerikanët do të ikërkojnë
lëshime të tjera dhe Hrushovi do t'i bëjë ato. Në fakt,
Kenedi deklaroi se në përgjithësi është i kënaqur nga
ky lëshim i Hrushovit, por la të kuptojë se ka kërkesa
të mëtejshme. Për këtë ne s'kemi dyshim.
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Shoku Aidit shpejtoi t'i bëjë një telegram Hrushovit
për t'i thënë se është dakord me propozimin e tij dhelparak për ‹,pushimin e polemikave» dhe për përgatitjen
e mbledhjes. Me një fjalë, me këtë Aiditi i jep «flamurin e unitetit» këtij përçarësi. Kjo, në mos më shumë,
tregon papjekuri nga ana e tij dhe e Komitetit Qendror
të Partisë Komuniste të Indonezisë. Tash, këto kohët
e fundit, ne shohim se në disa deklarata të Aiditit, jo
vetëm që duket ca mendjemadhësi, por ka edhe
kundje, pse kërkon të japë disa -«orientime» që tingëIlojnë jo të shëndosha. Të shohim më vonë!
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E ENJTE
24 JANAR 1963
E ENJTE
24 JANAR 1963

TA DEMASKOJMË DERI NE FUND DHE
TA SHPARTALLOJME REVIZIONIZMIN
MODERN, PER TE SPASTRUAR RRUGËN
E SOCIALIZMIT DHE TË KOMUNIZMIT

TITOJA VE NE VPSHTIRESI HRUSHOVIN
Titoja sulmon përpara dhe me këtë na ndihmon.
.Në Kongresin e «Omladinës» (të rinisë jugosllave), ai na
sulmoi ne dhe kinezët, të cilët i quajti xhingishan.
Kështu, në të vërtetë, Titoja po vë në vështirësi ortakun e vet, Hrushovin. Por veprimet e tij mund të
jenë edhe të koordinuara me të. Domethënë Hrushovi,
nga njëra anë, blofon «për pushim polemike», për përgatitje mbledhjeje. e të tjera dokrra, nga ana tjetër,
bie dakord me Titon që ky të sulmojë.
Titoja dhe Hrushovi po e tregojnë veten siç janë
dhe na japin e do të na japin armë për t'i luftuar më
rnirë.

Shënime

I. — Ofensiva e përgjithshme frontale e
revizionistëve modernë kundër
marksizëm-leninizmit
a) Ofensiva dhe dështimi i grupit revizionist të
Beogradit.
b) Ofensiva e grupit revizionist të N. Hrushovit.
Drejtimet:
1) Kundër ieninizmit dhe Partisë Komuniste të Ba,shkimit Sovjetik.
— Kulti i personit të Stalinit.
— Pseudol•fta për paqe.
— Pseudolufta për bashk2kzistencë paqësore.
- Afrim me
— Reformat ekonornike në Bashkimin Sovjetik.
— Reformat në strukturën e Partisë Komuniste të
Bashkimit Sovjetik.
— Imponimi i pikëpamjeve revizioniste në kamp
dhe në disa parti komuniste e punëbore të botës..
— Lëshime imperialistëve në planin ndërkombëtar.
,
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c) Procesi i afrimit dhe i bashkimit me grupin revizionist të Beogradit.
ç) Komprometimi në rrugën revizionIste i një sërë
udhëheqësish të partive komuniste e punëtore të botks
dhe imponimi i pikëpamjeve të grupit Hrushov-Tito.
d) Lufta e përgjithshme e tyre kundër Partisë së
Punës të Shqipërisë.
— Fushata e shpifjeve.
— Masat antimarksiste.
— Masat antisocialiste.
— Bojkotimi i ffishtuar.
dh) Fillimi i fushatës kundër Partisë Komuniste
të Kinës.

II. — Sqarimi i komunizmit ndërkombëtar
— Rezultati i punës së PPSH dhe të PKK.
— Rezultati i veprimeve të grupit revizionist të
N. Hrushovit.
a) Diferencimi ndërmjet shpifjes dhe së vërtetës.
b) Udhëheqjet revizioniste dhe masat e partive.
c) Humbja e terrenit nga revizionistët, rezistenca e
brendshme po shtohet dhe ngrihet, dobësimi i pozitave
të tyre kombëtare dhe ndërkombëtare.
ç) Përkrahja e tezave të drejta të PPSH nga masat e komunistëve në botë.
d) Taktika e ndjekur nga revizionistët modemë,
për ta mbytur të vërtetën, për të diskredibuar PPSH, për
ta mbytur ekonomikisht, politikisht Shqipërinë, dështoi.

III. — Taktika e re e revizionistëve përpara
disfatës
a) Të ndajnë Shqipërinë nga Kina.
b) Të bëjnë përpjekje për të shkuar në një mbledhj•
540

të komunizmit ndërkombëtar ku revizionistët modernë
të kenë shumicën formale (kjo s'duhet lejuar).
c) Në këtë mbledhje mundësisht të lënë jashtë
Shqipërinë (PPSH nuk shkon me kushtet e tyre).
ç) Të arrihet një rezultat për revizionistët — të
vënë në minoritet formal Partinë Komuniste të Kinës.
— Mbledhja të dalë as mish, as peshk.
— Të kënaqet gjoja dëshira për mbledhje e opinionit të përgjithshëm.
— Revizionistët të vazhdojnë punën e tyre tradhtare nën një valle të re, prandaj grupi i Nikitës-Titos-Gomulkës-Toliatit-Zhivkos e të tjerë, në Berlin mbajti
qëndrim të moderuar në sulmet kundër Partisë Komuniste të Kinës, ndërsa ne na sulmoi egërsisht si më
parë.
Taktikë e njohur ndjekur ndaj afrimit me titistët.
Qëllimet:
1) Të fitojnë kohë, të krijojnë një fazë qetësie për
t'i larë hesapet me rezistencën brenda në partitë e
tyre.
— Të gënjejnë se gjoja ata duan unitetin dhe
ne jo.
— Të përpiqen të ndajnë Partinë e Punës të Shqipërisë nga Partia Komuniste e Kinës dhe ta futin këtë
në ndonjë ingranazh që t'i imponojnë disa pikëpamje
revizioniste të tyre. (Kjo s'do të arrihet.)
— Të izolojnë Kinën nga lëvizja komuniste ndërkombëtare dhe ta dënojnë atë.
— Ta futin Jugosllavinë në lëvizjen komuniste ndërkombëtare.
— Të ndjekin rrugën e tradhtisë në shkallë ndërkombëtare.
— Ata i bëjnë varrin vetes.
— Ata do të bëjnë përçarjen.
— Ata do të izolohen.
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— Ata do të shkatërrohen.
— Ne do të fitojmë, do të fitojë marksizëm-leni,
nizmi.
E PREMTE
25 JANAR 1963

S

ENIM

Sot filloi mbledhja e Plenumit të 9-të të Komitetit Qendror të Partisë.
Nesër, në mbyllje të Plenumit do të flas për disa
probleme ekonomike, si dhe për gjendjen ndërkombëtare
e lëvizjen komuniste e punëtore.
Shkrova me këtë rast mendime e teza, që do t'i
shtjelloj në fjalimin që do të mbaj nesër.
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E 1311TUNE
26 JANAR 1963

E PREMTE
25 JANAR 1963

TITOJA PËRPIQET TA FUTE NE THES ZHIVKOVIN
Teodor Zhivkovi arriti në Beograd ku u prit me
pompë nga Titoja për ta futur mirë në thes këtë tradhtar dhe njeri të trashë, dhe një ditë, kur do t'ia mbyllë
grykën këtij thesi, atëherë do ta pësojnë populli bullgar
dhe Partia Komuniste e Bullgarisë.

NDERSA FORCAT REVOLUCIONARE JANE NE
NGRITJE, REVIZIONISTET JANE NE SITUATA
TE VESHTIRA
Sot vazhduan diskutimet në Plenumin e KQ të Partisë rreth raportit të Byrosë Politike •Mbi plotësimin e
planit dhe të buxhetit për vitin 1962 dhe mbi masat për
plotësimin e planit dhe 135 buXhetit për vitin 1963»., që u
mbajt dje nga shoku Spiro Koleka. Diskutimet janë shumë
të mira, instruktive dhe mobilizuese. Në mbyllje të Plenumit mbajta një fjahm prej dy orësh mbi disa çështje ekonomike, për politikën e jashtme dhe gjendjen në lëvizjen
komuniste ndërkombëtarel. Theksova se duke bërë analizën e punës sonë del se forcat revolucionare në botë
janë në ngritje, kurse revizionistët janë në situata të
vështira.
Plenumi ishte i zjarrtë dhe unanim si kurdoherë.
Kemi një udhëheqje të mrekullueshme monolite!

1 Shih: Enver Hoxha. Vepra, vëll. 24, f. 152.
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E SHTUNE
JANAR 1963

DIEL
JANAR 1963

U BOTUA ARTIKULLI I KINEZEVE KUNDER
TEZAVE TE HRUSIIOVIT NE BERLIN

ASNJE ZGJIDHJE PER PROBLEMET E RENDESISHME
NDERKOMBETARE

-Zhenzninzhibac—ja botoi artllcullin e pritur kundër
Hrushovit dhe tezave të tij në Kongresin e Partisë Socialiste të Bashkuar Gjermane. Artikull shumë i mirë
dhe ne jemi plotësisht dakord me të.

Në Kongresin e Partisë Socialiste të Bashkuar Gjermane, Hrushovi nuk tregoi asnjë zgjidhje për problemet
e rëndësishme ndërkombëtare. Çështja gjermane dhe
ajo e Berlinit në llum, asnjë perspektivë. Po bëhen
tratativa në kulisa dhe, sigurisht, puna do të mbarojë
me kapitullim përpara imperialistëve. Çështja e çarmatiznit ka ngecur në baltë. Çështja e zgjidhjes së
kontradiktave me ne në lumë. Bandat revizioniste po
ecin drejt tradhtive të reja. Rezistenca e lëvizjes komuniste ndërkombëtare po ngjitet, po organizohet, po
fuqizohet.
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HENE
28 JANAR 1963

•

E MARTE
29 JANAR 1983

KINEZET REAGOJNE

NOVOTNI NE INDONEZI

Gazetat kineze, shkurt dhe në mënyrë përbuzëse, i
futin një plumb therës klikës titiste, në lidhje me fjalimin e Titos në Kongresin e «Omladinës», ku na sulmonte ne dhe ata.

Novotni po viziton Indonezinë dhe Vietnamin. Sigurisht, vajtja e tij në Indonezi dhe tash në Vietnam,
ka për qëllim të diskreditojë Kinën, ta bëjë atë përgjegjëse përpara Sukarnos dhe sa të mundë të ndikojë mbi
Partinë Komuniste të Indonezisë. Te Ho Shi Mini dhe
grupi i tij, Novotni do të gjejë shesh të favorshëm,
të cilin ia ka përgatitur agjenti i Hrushovit, Andropovi.
Por Novotni ka shkuar në këto anë edhe të shesë e të
blejë.
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E MERKURE

Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Gjermania Perëndimore etj. janë fashistë e kanë synime imperialiste.
Anglia është një dhelpër e poshtër kapitaliste. Ne duhet
të bëjmë që të gjithë ata të grihen me njëri-tjetrin, të
dobësohen dhe të shpartallohen.

30 JANAR 1963

PERÇARJA E BRUKSELIT 1
Franca ngriti krye kundër Shteteve të Bashkuara
•
të Amerikës dhe Anglisë. Kjo e fundit nuk u pranua
në Tregun e Përbashkët Evropian nga Dë Goli, i cili
dëshiron ta shohë të nënshtruar ndaj tij dhe Adenauerit.
Në të njejtën kohë, kjo është goditja e dytë e Francës
kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës (e para
kishte të bënte me kundërshtimin e Dë Golit për vendosjen në tokën franoeze të raketave amerikane ««Polaris..
dhe me krijimin e forcës goditëse atomike të pavarur
franceze).
Kjo s'është një situatë e keqe për ne. Grindjet po
thellohen në kampin imperialist, kreu i të cilit gjen
dhe do të gjejë pengesa. Politika jonë duhet të përfitojë nga kontradiktat ndërimperialiste për t'i thelluar
këto. Por mjerisht kush do ta bëjë këtë? Hrushovi është
në rrugën e tradhtisë. Ai është i angazhuar me amerikanët dhe patjetër do të mbajë anën e tyre, pse i quan
më pak të rrezikshëm se Dë Golin dhe Adenauerin.
Hrushovi ëndërron të arrijë që Shtetet e Bashkuara të
Amerikës të radhiten me të kundër Adenauer-Dë Golit.
Por Adenauerin nuk e lëshojnë kollaj amerikanët. Si
1 114ë 29 janar 1963 Komisioni Ekzekutiv i Tregut të Përbashkët
Evropian vendosi të ndërpresë bisedimet me Anglinë për pranimin e saj në të.
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E PREMTE

E DIEL

1 SHKURT 1963

3 SHKURT 1963

PER,FUNDUAN BISEDIMET PËR MARREVESHJEN
TREGTARE SHQIPTARO-KINEZE
Përfunduan bisedimet për marrëveshjen shqiptaro-kineze të tregtisë për vitin 1963. Më raportuan se bisedimet shkuan shumë mirë dhe me rezultate konkrete
për të dy palët, veçanërisht për palën tonë. Çdo gjë
që figuronte në listat e kërkesave tona, me përjashtim
të një sasie vaji për të ngrënë, që do të shikohet në
kohën e prodhimit, u sigurua. Nga ana tjetër, kinezët
i pranuan të gjitha mallrat që përmbanin listat e eksportit tonë, me përjashtim të një sasie bitumi. Çështja e
ndërtimit të objekteve të reja është kapur mirë. Kanë
premtuar se projektet e tyre do të vijnë me kohë. Kinezët janë treguar, gjithashtu, optimistë për për -punimin te ne të hekur-nikelit.
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KENEDI RIFILLOI PROVAT ATOMIKE NEN DHE
Një disfatë tjetër për Hrushovin dhe një vërtetim i.
ri për vijën tonë të drejtë. «Njeriu i mirë» i Hrushovit,.
Kenedi, po vazhdon, dhe s'ka si të jetë ndryshe, garen
e armatimeve dhe të shantazhit atomik. Ai shpalli
fillimin e provave atomike nën dhë. Sigurisht, Kenedi,
pas kësaj, do t'i kërkojë Hrushovit që të lëshojë akoma,
dhe ai do të lëshojë, patjetër, sepse rruga e tij është
caktuar. Ai tashmë Jca hyrë në kthetrat e Kenedit. Tok
me deklaratën e rifillimit të provave atomike, imperialistët amerikanë kanë ngritur.dhe, sigurisht, do ta bëjnefushatë çështjen e• qeriies në Kubë të 17 000 ushtarakëve
sovjetikë dhe tërheqjen e tyre. Kësaj amerikanët do t'ia
arrijnë me lehtësi, pse Nikita ka fjalë shumë, bubullon,
por është frikaman. Nga ana tjetër, duke i tërhequr
raketat që ka në Kube, Hrushovi bën që ato të mos
phrvetësohen nga kubanezët.
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R HBNE
4 SHSURT 1953

QENDRIM I MIRE I PK TE MALAJE,S
Partia Komuniste e Malajës botoi një artikull shumë të mirë, në të cilin mban qëndrim të drejtë dhe
parimor në lidhje me problemet aktuale dhe përçarjen
ideologjike. Qëndrimi i Partisë Komuniste të Malajës
.është i drejtë, marksist-leninist dhe kritik kundër grupit revizionist Hrushov-Tito. Ajo na mbron ne dhe kinezët, radhitet me suxim me ne, nga e drejta. U lumtë.
•shokëve malajanë! Kjo është, njëkohësisht, siguri për
fitoren e revolucionit në vendin e tyre. Duket se atje
nuk do të ngjasë ajo që ngjau me Partitë Komuniste
.Algjeriane, Irakiane, Siriane, Jordaneze etj.

E MARTE
5 SIIKURT 1963

TE PERFEKSIONOHEMI VAZHDIMISHT ME ARTIN
USHTARAK MARKSIST-LENINIST
Mora pjesë në mbledhjen vjetore të kuadrove të
Ushtrisë sonë Popullore, që u mbajt në Durrës. I përshëndeta e 1 përgëzova të pranishmit për përparimet
e mëdha që kanë arritur dhe u fola për disa probleme
specifike të edukimit ushtarak. U fola. edhe për disa
çështje të gjendjes ndërkombëtare e sidomos mbi veprimtarinë e revizionistëve hrushovianë nëpërmjet Traktatit të Varshavësi.
Theksova se, që të fitojmë, duhet të :perfeksionohemi
vazhdimisht me artin ushtarak marksist-leninist. Në
këtë çështje të kemi parasysh që të mos na largojë
vëmendjen nga kjo detyrë kryesore, detyra tjetër e madhe — lufta e pamëshirshme dhe e paepur kundër grupit revizionist tradhtar të 1V. Hrushovit e të bashkudhtarëve të tij.

1 Shih: Enver Hoxha. Vepra, vell. 24, f. 160.
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LUSHNJË, E PREMTE
8 SHKURT 1963

E ENJTE
14 SHKURT 1963

PUÇ FASHIST NE IRAK

QENDRIM I AVANCUAR I AIDITIT

Radio 3agdadi njoftoi se në Irak u bë një puç fashist dhe se presidenti i republikës, gjenerali Kasem
u vra. Kasemi ishte një reaksionar pa kokë, por, sigurisht, më i mirë nga këta që e rrëzuan dhe e vranë. Ai
s'u mbështet as te populli, as te komunistët. Këta të
fundit, duke ndjekur vijën tradhtare të Nikita .Hrushovit dhe duke zbatuar këshillat e veçanta të tij, nuk bënë
asnjë përpjekje. (dhe kishte shumë mundësi, sidomos
në ditët e para të rrëzimit të monarkisë) për të marrë
pushtetin. Kasemi u shkëput e u largua ,nga komunistkt, i detyroi ata të futeshin në ilegalitet, kurse Titoja
vazhdoi punën e tij dhe krijoi në Irak partinë trockiste,
që u bë legale. Kasemi, nga një anë, merrte armë nga
Hrushovi, nga ana tjetër, burgoste dhe vriste komunistët.
Tash që morën fuqinë fashistët e partisë «Baath»,
patjetër një valë terrori e pashembullt do të shpërthejë
mbi shokët tanë naivë, por të mirë irakianë. Ata do ta
pësojnë keq, por kjo do t'u shërbejë si një giësim i
madh atyre vetë dhe të tjerëve për të parë se ku të
çojnë revizionizmi dhe politika tradhtare e Hrushovit.
Me armët sovjetike kudo fashistët po na vrasin shokët
tanë. Këtu, nën maskën e bashkekzistencës, po përsëritet politika e Bazil Zaharovit, .tregtarit rus të topave.
Partia Komuniste Irakiane duhet të fillojë luftën partizane!

Sot lexova fjaliminAë shoku Aidit ka mbajtur në
mbledhjen e Komitetit Qendrori. Kësaj radhe ai kritikon Partinë Komuniste të Bashkimit Sovjetik për
qëndrime jo të drejta ndaj nesh dhe Kinës, dënon revizionistët jugosllavë si agjentë të imperializmit dhe
mban qëndrim të avancuar dhe të drejtë, marksist-leninist për çështjet ideologjike. Ky është një rrjeshtim
. i vendosur i Partisë Komuniste të Indonezisë nga ana
jonë, gjë që ka rëndësi shumë të madhe veçanëriSht për
gjithë 4ëvizjen komuniste ndërkombëtare në Azi.

•
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1 Plenumi i parë i KQ të katërt të PK të Indonezisë, mbajtur
më 10 shkurt 1963.
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E SHTUNE
16 SHKURT 1933'

BISEDË ME AMBASADORIN TONE NE ROMË
.
Bisedova me ambasadorin tonë në Romël se si duhet të vazhdojë punën sqaruese me miqtë tanë të shumtk
komunistë në Itali, si ta aktivizojë Shoqërinë e Miqësisë
Itali-Shqipëri, si të ndihmojë për riorganizimin e udhëheqjes kësaj shoqërie dhe si të shpërndahen sa më
shumë materialet e Partisë sonë. E këshillova të zgjerojë kontaktet me shokët komunistë italianë, t'i sqarojë,
t'i afrojë dhe ndihmojë ata brenda normave marksiste-leniniste.

1 Jordan Pani.
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F. MARTE
19 SHKURT 1963'

KOMUNISTET JAPONEZE SULMOJNË
REVIZIONIZMIN
Partia Komuniste e Japonisë, botoi këto ditë një artikull kundër reviziemistëve modernël. Duke pasur parasysh luftën e tyre të brendshme në lidhje me gjendjen
në gjirin e lëvizjes komuniste botërore, artikulli s'është
i keq.

1 Artikulli është botuar në revistën -Dokuso no Torno- (3 ,11ku,
, 7Ar1 popullit» datë 20 shkurt 1962.)
ilexusv).(‘
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E M£RKURE

E ENJTE

20 SEIKURT 1963

21 SHKURT 1963

LESHIM I RI PERPARA PRESIONEVE
TE IMPERIALIZMIT AMERIKAN
Agjencitë e huaja të lajmeve bëjnë të ditur se Hrushovi ka njoftuar Kenedin se do t'i tërheqë të 17 000
ushtarakët sovjetikë nga Kuba. Nga një anë, kjo është
.një disfatk e re për Hrushovin pse i nënshtrohet diktatit të Kenedit, por, nga an.a tjetër, qërohen ferrat nga
këmbët e Kastros.

tok me anëtarin e byrosë politike
Teodor
dhe zëvendëskryetarin e këshillit të ministrave, Mihaillov,
shkuan në Moskë, sigurisht, për çështje partie. Në qoftë
se është kështu, atëherë kanë vajtur që Hrushovi t'u
.-n-regullojë» grindjet që vetë ua ka futur, pse ai, personalisht, është shkaktari i katastrofës politike, ideologjike dhe ekonomike në Bullgari. Hrushovi ia hapi derën
Titos për në Bullgari dhe ky po saboton rne të madhe
për degjenerimin e Republikës Popullore të Bullgarisë.
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TE pRoTEsTomE KUNDER VEPRIMEVE ILEGALE
E ANTISHQIPTARE TE ANETAREVE
TE TRAKTATIT TE VARSHAVES
I dhashë udhëzime Ministrisë së Jashtme për .formulimin e një note drejtuar vendeve anëtare të Traktatit
të Varshavës, të cilat, duke e nxjerrë Shqipërinë në
mënyrë të paligjshme jashtë këtij traktati, marrin vendime ilegale dhe të palejueshme nga nenet e ,vetk Traktatit të Varshavës. T'i bëjmë ata. edhe një herë përgjegjës për veprimet e ,tyre antishqiptare dhe të demaskojmë
qëllimet armiqësore të Hrushovit për ta përdorur traktatin, në të ardhshmen, kundër Republikës Popullore
të Shqipërisë.

36 - 13
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F. PREMTE

E DIEL

22 SHKURT 1963

24 SHKURT 1963

SH ENIME

Ç'MUND TE DALE NGA NJE TAKIM I TILLE

Kenedi mbrëmë provokoi përsëri Kubën, duke shpifur se gjoja avionë kubanë kanë sulmuar ,një anije peshkimi amerikane në ujërat e Floridës.

Dje Radio Pekini njoftoi se Mao Ce Duni dhe Liu
Shao Çia pritën ambasadorin sovjetik Kinë, Çervonenkon. Nuk dimë me saktësi përse, por mendoj se
duhet të jetë, patjetër, ndonjë manovër e revizionistëve.
Hrushovi„duke parë se në shtypin kinez po botohen fjalimet e tij, e merr me mend se tash po i përgatitet
edhe përgjigjja. Ai dëshiron që kjo përgjigje kineze,
ose të mos vijë, ose ta pengojë me njëfarë rnanovre, si
për shembull, duke u propozuar kinezëve «bisedime të
përzemërta», prandaj «të pushojë polemika». ose edhe
tërthorazi t'l kërcënojë se janë kinezët ,përgjegjës për
përçarjen etj. etj. Të shohim ç'do të dalë këndej.

Prej tri ditësh «Zhenminzhibao»-ja po boton fjalimet
e Hrushovit, të këtyre muajve të fundit dhe artikujt e
«Pravdës». Po pse duhen botuar tekstualisht ,fjalimet
e Hrushovit?! Mundet, pas kësaj, të vijnë artikujt e
pk.gjigjes të Partisë Komuniste të Kinës.
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E HENE
25 SHKURT 1963

KINEZET BOTOJNE NJE FJALIM TE KASTROS
Sot shtypi kinez botoi një fjalim të Kastros, që
demaskon përgatitjet për agresion kundër Kubës nga
ana e Shteteve të Bashkuara të Amerik&s.

E MARTE
26 SHKURT 1963

SHTYPI KINEZ BOTON NJE ARTIKULL TONIN
Gazetat kineze botojnë sot të plotë artikul•in e
fundit të «Zërit të popullit»i ku ,flasim për divergjencat, për çështjen jugosllave dhe për zbatimin e normave
në marrëdhënie partie e shtetërore në mes vendeve ,socialiste.
Kjo është shenjë e mirë nga ana kineze. Haptazi
ata tregohen solidarë me pikëpamjet tona dhe ajo që
është e rëndësishme, parashikoj që paskëtaj do të vijnë
artikujt .bazë kinezë, të cilët duhet të jenë të fortë, të
ashpër. Duhet bërë sa më parë një. gjë e tillë, se revizionistët modernë kanë marrë frenat në dhëmbë.

1«Për unitetin luftarak të lëvizjes komuniste nën flamurin
fitimtar të marksizërn-leninizmit». (7 shkurt 1963).
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E 111£RKURE
27 SHKURT 1963

E ENJTE
28 SHKURT 1963

ARTIKULL KINEZ KUNDER REVIZIONISTEVE
MODERNE

TRADHTARET HRUSHOVIANE DHE TITISTE
NUK MUND TE NDREQEN

Filluan «topat e .Kuemoit», një artikull i gjatë i
kinezëve kundër revizionistëve modernë. Sulmi drejtohet kundër Torezit, por me rast preken një sërë
çështjesh parimore dhe goditen gjithë tradhtarët, me
Hrushovin në krye. Torezit dhe shokëve të tij artikulli ua bën samarin copë me argumentime të ,forta,
të drejta dhe të padiskutueshme. Politika oportuniste
dhe servile ndaj Hrushovit duhej demaskuar patjetër.
Kjo, ,sigurisht, do të ketë rrjedhime të thella kudo, por
veçanërisht do të pritet mirë nga elementi i shëndoshë
në Partinë Komuniste Franceze. Është e zorshme që
revizionistët francezë të gjejnë argumente të shëndosha për t'u përgjigjur. Të gjitha qoshet ua ka zënë
kinezi. Ata do t'i përgjigjen me ndonjë artikull të
vogël e të shpëlarë.

Ofensiva e madhe ideologjike dhe politike kundër
revizionistëve modernë po vazhdon. Ofensivës sonë të
fortë, .të hapur e të drejtë, kundër revizionistëve modernë dhe veçanërisht kundër revizionistëve jugosllavë
dhe sovjetikë (Tito-Hrushov), po i shtoliet ajo kineze,
e cila, megjithëse ende nuk është e hapët e me emër
kundër Hrushovit, ndahet me një buzel të hollë nga jona.
Çdo gjë nëpër të shihet dhe kuptohet.
Revizionistëve modernë po u vështi rësohet
'
situata, qoftë brenda partive dhe vendeve të tyre, qoftë në
arenën ndërkombëtare. E drejta ,çan përpara me vrull
dhe Hrushovit e Titos po u prishen planet. Një situatë
e tillë e vështirë u shkakton revizionistëve përçarje,
mosmarrëveshje, Jiezitime, ndryshime në taktikë, në veprime edhe midis tyre. Jorgani po u digjet dhe gjithsecili përpiqet të shuajë pjesën e tij. Kenedi-Tito-Hrushovi janë të vendosur ,ta konsumojnë përçarjen dhe
të na sulmojnë hapët jo vetëm ne, po edhe kinezët. Ky
është një komplot i kurdisur dhe i ,vendosur, zbatimi i
të cilit, natyrisht, s'është aq i kollajtë. Kanë pengesa dhe
këto pengesa janë të mëdha.
U duk qartë se Nikita Hrushovi, para se t'd vinte
në Kongresin e Partisë Socialiste të Bashkuar Gjermane, kishte vendosur me duaxhinjtë e tij tri gjëra:
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futpërjashtimin e Shqipërisë nga kampi i
jen në kamp ose rehabilitimin e revizionistëve jugosIlavë dhe sulmin e hapur kundër Kinës. Ky shte një
plan i vendosur, që «i squti>• Zhivkov e çmaskoi me
një artikull gjoja teorik të botuar disa ditë para kongresit të gjermanëve. Kështu, ai u dështoi në dy pika.
Disa revizionistë sollën ndërmend puçin e Bukureshtit
dhe .0 tërhoqën: Dezhi nuk shkoi në Kongresin e Partisë Socialiste të Bashkuar Gjermane. Edhe Kivu Stoika
që shkoi, mbajti një fjalim «të moderuar». Gjithashtu,
Novotni u la pendët dhe shkoi në Indonezi. Kadari gjeti
arsyen e zgjedhjeve që do të bëheshin dy muaj pas kongresit dhe as ai s'vajti ,në Berlin. Gomulka, duke e parë
kështu, zuri dhe ai të tërhiqej, të mos vente, por i zuri
derën Hrushovi dhe e detyroi të shkonte. Por edhe Gomulka e detyroi Hrushovin, nga ana e tij, që të ndërronte këngën.
Megjithatë skandali u bë në Berlin. Hrushovi e
tregoi fytyrën e vërtetë prej armiku. Ai s'tërhiget ipara
asgjëje, prandaj edhe ne s'duhet t'i lëshojrnë asnjë
grimë këtij armiku të betuar të ,komunizmit. Lufta jonë
e drejtë dhe parimore u hapi sytë të gjithëve, bile, në
shumë gjëra edhe shokëve kinezë. ,Por shohim tash
se këta po i afrohen pak nga pak taktikës sonë, e cila
është e drejtë, revolucionare, dërrmuese për armiqtë
dhe mobilizuese për komunistët.
Tradhtarët hrushovianë dhe titistë nuk mund të
ndreqen, prandaj duhet ,t'i shkatërrojmë, t'i asgjësojmë
pa mëshirë. Ata kanë para, armë. por ne kemi ideologjinë. Komunistët e botës janë me marksizëm-leninizmin,
janë me ne, kështu që ne jemi më të fortë se ata. Shpresat e komunistëve ne kurrë nuk do t'i dobësojmë, ato
do t'ua bëjmë realitet.
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E PREMTE
1 MARS 1963

ARTIKULL I KINEZEVE KUNDER TOLIATIT
Sot kinezët botuan një artikull tjetër shumë të gjatë.
shumë të mirë kundër revizionistëve modernë, veçanërisht kundër Palmiro Toliatit. Siç duket, shokët kinezë,
duke demaskuar revizionistët, si: Torezin, Toliatin dhe
shokët e tyre, demaskojnë ,edhe Hrushovin me shokët
e tij. Në fakt, në artikull, kudo demaskohen pikëpamjet
tradhtare të Hrushovit.
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E sirruNE
2 MARS 1963

E HËNE
MARS 1963

HRUSHOVIANET KERKOJNE TE PUSHOHET
POLEMIKA

DO TE PERKUJTOJME 10-VJETORIN E VDEKJES
SE STALINIT

Më vizitoi ambasadori kinezt dhe më dorëzoi kopjen e
letrës që Komiteti Qendror i Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik i ka dërguar Komitetit Qendror të Partisë
Komuniste të Kinës, ku, me terma të përgjithshëm, të
shpëlarë, demagogjikë e dhelparakë, kërkon bisedime
dypalëshe, kërkon të pushohet polemika dhe të përgatitet
kështu e famshmja mbledhje e komunizrnit ndërkombëtar.
Ambasadori më vuri, gjithashtu, në dijeni për bisedën që Maoja pati me Çervonenkon. Biseda është serioze, ajo e vë në vështirësi Hrushovin dhe e paralajmëron në njëfarë mënyre se polemika nuk mund të pushojë,
pse vetë -ai, Hrushovi, e dekretoi, pasi bëri gjithë ato
sulme. Në përgjithësi përgjigjja e Maos është e mirë dhe
e drejtë.

Sot në mbledhjen e Byrosë Politike aprovuam fjalimin që do të mbajë shoku Ramiz në mbledhjen solemne
për 10-vjetorin e vdekjes së shokut të madh Stalin.
Do të jemi e vetmja Parti Komuniste që do të bëjë
një mbledhje të tillë. Neve na takon ta ngremë lart,
si kurdoherë, veprën e madhe të shokut Stalin, që armiqtë revizionistë, me tradhtarin Hrushov në krye, e
kanë errësuar, i kanë hedhur baltë. Por më kot e kanë,
dielli nuk mund të errësohet!

1 Lo Shi Gao. Shih: Enver Hoxha. Veprat, vëll. 24, L 294.
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E MARTE

E MERKURE

5 MARS 1963

6 MARS 1963

GRUSHT PP,R HRUSHOVIN DHE REVIZIONISTET
E TJERE

PERPJEKJE E REVIZIONISTEVE SOVJETIKE
PER TE ÇARE AKULLIN

Mbledhja solemne përkujtimore që u mbajt. në sallën
e Teatrit të Operës dhe të Baletit për 10-vjetorin e
vdekjes së Stalinit shkoi •shumë mirë. Mbledhjen e hapi
shoku Hysni. Ramizi mbajti fjalimin. e rastit. Ai ishte
një grusht i tmerrshëm për Hrushovin dhe për gjithë
revizionistkt..Ngritëm lart figurën dhe veprën e Stalinit.
Kjo do të ketë jehonë të mirë në lëvizjen komuniste
ndërkombëtare.

Atasheu i përfaqësisë diplomatike çekosllovake në
vendin tonë, që përfaqëson interesat e Bashkimit Sovjetik, dëshiron të dorëzojë një letër të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik për ne.
I thamë të piqet me një funksionar të Komitetit Qendror dhe t'ia dorëzojë, po ai s'pranoi, se do që. ta dorëzojë
te një person i rangut më të lartë. Kësaj i thonë:
«Tjetrin s'e qasin në fshat, ai do të piqet me vajzën
e priftit». Por çeku do të kthehet si laro dhe do ta dorëzojë atë. Mendojmë se sovjetikët, për të çarë akullin,
do të na dërgojnë kopjen e letrës që i kanë drejtuar
Komitetit .Qendror të Partisë Komuniste të Kinës. Na
nxorën nga viti i keq! Do t'ua kthejmë pa e lexuar, po
të jetë kjo.
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E ENJTE

E PREMTE

7 MARS 1963

8 MARS 1963

SHËNIME

GRUSHT SHTETI NË SIRI

Ngjau si e parashikuam. Artikullit të kinezëve kundër Torezit, komunistët francezë iu përgjigjën me një
artikull pa asnjë vlerë, qesharak, i shkruar nga njëfarë
Ivë Moro.

Agjencitë e lajmeve njoftojnë se sot në mëngjes u
bë një grusht shteti në Siri i drejtuar nga oficerë sirianë pro ,Naserit. Pushteti në vend u mor në dorë nga
Kombëtar i Komandës Revolucionare"

Kinezët vazhduan sot me një artikull kundër udhëheqjes revizioniste të Partisë Komuniste të Shteteve të
Bashkuara. Artikull i mirë.
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E SFITUNE

E HËNË

9 MARS 1963

11 MARS 1963

KINEZET SULMOJNE DANGEN

NJË HILE BANALE

Kinezët vazhduan serinë e artikujve të tyre kundër
revizionistëve modernë. Sot ata botuan një artikull të
rreptë kundër tradhtarit indian, D.ange, sekretar i përgjithshëm i Partisë Komuniste Indiane dhe agjent i hapët i Nehrusë. Artikull i goditur e i dokumentuar. Tok
me Dangen dhe klikën e tij, demaskohen Hrushovi, si dhe
të gjithë revizionistët e tjerë të vendeve të demokracisë
popullore, që e pritën Dangen me përz.e.mërsi në turneun
që bëri në Evropë për të luftuar Partinë Komuniste
të Kinës dhe për të mbrojtur agresorin Nehru. Por, për
Hrushovin dhe agjentët e tij, Dangeja dhe Nehrui janë
shumë të shtrenjtë, pse janë ndjekës të një ideologjie
dhe kanë një qëllim: goditjen e Partisë Komuniste të
Kinës dhe të Republikës Popullore të Kinës. Ata po demaskohen lakuriq, si shërbëtorë të borgjezisë së madhe
dhe të imperializmit amerikan.

I ngarkuari me punë i Çekosllovakisë u përul dhe
e dorëzoi letrën e Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik. Doli ajo që menduam ne,
domethënë Komiteti Qendror i Partisë Komuniste të
Bashkimit Sovjetik, me një letër të vogël përcjellëse, na
dërgon, gjoja për informacion, kopjen e letrës dërguar
Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës, por me
një hile banale dhe prej një radhe. Duke marrë shkas nga
ky <<informacion», sovjetikët, në të kaluar, kërkojnë «takim në mes të dy partive tona». Letra iu kthye mbrapsht
menjëherë të ngarkuarit me punë çekosllovak dhe u
konsiderua si e papranueshme nga ne.
Me këtë manovër dhe me këtë copë letre, revizionistët sovjetikë donin të përbuznin Partinë e Punës të
Shqipërisë, ta paraqitnin si të varur nga Partia Komuniste e Kinës, dhe, duke ditur se ne nuk do ta pranonim këtë fyerje që na bëhej e do ta kthenim letrën,
siç e kthyem, mendonin se do të fitonin gjoja një dokument që tregon se ne s'duam mbledhje dypalëshe. Por
ne s'ua lëmë atyre. këtë atu. Nesër do t'i dorëzojmë
çekut një letër për Komitetin Qendror të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, ku demaskojmë manovrën e tyre dhe prapë marrim iniciativën.

,576

37 - 13

577

E mAwr£
12 MARS 1963

neofashistët italianë dhe imperialistët amerikanë sulmojnë Shqipërinë, në ujdi, natyrisht, edhe me bandën e
Hrushovit, e të dalë si -çlirimtar» për të na bërë varrin.
Në notë bëjmë diferencim me të tjerët. Kjo notë do t'i
turbullojë, bile fort, revizionistët. Ata na kanë dhënë
neve armë të shëndosha për t'i demaskuar plotksisht dhe
për të evituar rreziqet që kurdisin Titoja-Hrushovi-Kenedi kundër atdheut tonë.

. BYROJA POLITIKE APROVON DY DOKUMENTE
TE RENDESISHME
Sot u bë mbledhja e Byrosë Politike, ku aprovuam
dy dokumente të rëndësishme: e para, letrën që do t'i
dërgojmë Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të
Bashkimit Sovjetik, në përgjigje të letrës në të cilën, me
djallëzi e në të kaluar, na propozonin «takim mid.is dy
partive tona», letër të cilën ne ua kthyem dhe nuk e
pranuam; dhe e dyta, një notë të rëndësishme nga
Ministria jonë e Punëve të Jashtme, e cila, në emër të
Qeverisë sonë, u drejtohet gjithë pjesëtarëve të Traktatit të Varshavës dhe për dijeni u dërgohet edhe Kinës, Koresë, Vietnamit dhe Mongolisë. Nota është e
dokumentuar nga çdo anë dhe vërteton se qeveria e
Bashkimit Sovjetik dhe qeveritë e vendeve të tjera të
Traktatit të Varshavës e kanë shkelur brutalisht këtë
traktat për sa i përket Shqipërisë, e kanë çjerrë atë
dhe, faktikisht, Shqipërinë e kanë përjashtuar prej tij.
Në letër vihet në dukje se për këtë akt brutal ato mbajnë
përgjegjësi dhe ana jonë mban shënim. Veçanërisht,
në këtë notë vihen në dukje përgjegjësia dhe qëllimet
djallëzore të Hrushovit, i cili komploton kundër Shqipërisë dhe nuk e denoncon hapët traktatin për shumë
arsye. Ai, në mënyrë të veçantë, do ta përdorë atë kundër nesh, në rast se titistët, monarko-fashistët grekë,
578
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E MERKURE
13 MARS 1963

VAZHDON GREVA E MINATOREVE FRANCEZE
Rreth 250 000 minatorë heroikë francezë vazhdojnë
grevën e përgjithshme kombëtare. Sot është dita e 13-të
e kësaj greve.
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E ENJTE
14 MARS 1963

NOTA JONE IU DOREZUA DIPLOMATEVE
TE VENDEVE TE TRAKTATIT TE VARSIIAVES
Sot në Ministrinë e Punëve të Jashtme të ngarkuarve
me punë të vendeve të ish-demokracisë popullore iu
dorëzua nota e Qeverisë sonë drejtuar vendeve anëtare
të Traktatit të Varshavës mbi shkeljen brutale e të paligjshme të neneve të këtij traktati lidhur me vendin
tonë. Vetëm bullgari e lexoi dhe s'e mori, të tjerët e
morën të gjithë.
Tash do të shohim kush do ta kthejë dhe si do
ta kthejë. Është interesant, sepse kështu do të shohim
divergjencat edhe në qëndrimet e tyre.

E PREMTE

E SHTUNg

15 MARS 1963

16 MARS 1963

S HE NIM

SECILIT DO T'I VIHET FESTJA QE MERITON

I ngarkuari me punë i Hungarisë e ktheu notën tonë
që iu dorëzua dje.

Qeveria rumune kërkoi të rikthejë në Tiranë ambasadorin e saj, Velçeskun. Është interesant, vapori po
mbytet, minjtë kërkojnë shpëtim. Nota jonë, që u dorëzuam para dy ditësh, i ka trembur. Mirë, tash dimë ne
si t'i presim, prandaj vendosëm edhe taktikën që do
të përdorim në rastin e kthimit «të lejlekëve nga Qabeja». Gjithsecilit do t'i vëmë festen që meriton. Të
tërë do të hanë dru, sepse e meritojnë, por diferencime do të bëjmë për t'i shkëputur nga sovjetiku, nga
shkopi i dirigjentit dhe këtë ta izolojmë, ta lëmë me
gisht në gojë. Pra, rumunët, polakët dhe bullgarët, që
nuk i kanë hequr ambasadorët në rrugë anormale, ne
do t'i pranojmë normalisht. Çekut, hungarezit dhe gjermanit, do t'u lajmë kokën, do të pranojmë ardhjen e
ambasadorëve përkatës, po këtë duhet të na e kërkojnë
me nota të argumentuara dhe ne do t'u përgjigjemi me
nota të kripura dhe me konkluzionin që jemi dakord të
vijnë dhe t'i dërgojmë ambasadorët.
Për sa u përket sovjetikëve, është një tjetër histori. këta duhet t'i pranojnë kushtet tona, të cilat ata,
ose do t'i pranojnë dhe pra, do t'i lëpijnë akuzat dhe
sharjet që na kanë bërë, ose nuk do t'i pranojnë dhe
atkherë s'ka lidhje diplomatike me këta tradhtarë. Ata
u përpoqën të na izolonin ne, tash po i izolojmë ne.
Të shohim ç'rezultat do të ketë taktika jonë e drejtë.
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E MARTË

18 MARS 1963

19 MARS 1963

PROPAGANDIST I MENYRES
AMERIKANE TE JETESES
Tradhtari Hrushov është kthyer në një propagandist
të thjeshtë të mënyrës amerikane të jetesës. Duke pretenduar se ka hyrë në garë me Shtetet e Bashkuara
të Amerikës, ai, në të vërtetë, trumbetoi për një kohë
të gjatë përparimet e tyre ekonomike në industri, në
bujqësi, në ndërtime e gjetkë. Përveç propagandës pro
Shteteve të Bashkuara të Amerikës me anë të filmit që
u bë me rastin e vajtjes së tij atje, edhe Kozlovi e Poljanski e krerë të tjerë revizionistë sovjetikë, në mënyrat e tyre, bënë apologjinë e këtij vendi të madh kapitalist. Edhe tash, që është në vështirësi të mëdha, për
arsye të dështimit të vijës së tij shkatërruese në bujqësi,
Hrushovi me akrobaci të turpshme, siç janë heqja e vazhdueshme e një morie sekretarësh, ndërrimet e shpeshta
në Ministrinë e Bujqësisë, letra e fundit që i drejton
presidiumit gjoja për krijimin e fermave të zarzavateve
rreth qyteteve (që kanë ekzistuar me kohë), ose për rajonizimin e ri të bujqësisë (të tilla ai bën çdo vit),
përsëri nuk mungon të propagandojë në favor të Shteteve•tk Bashkuam të Amerikës, duke folur për përdO
rimin e misrit atje etj. etj. As Titoja s'ka rënë poshtë
kaq ndytë. Ky vepron, por s'bën reklama.
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LEVIZJE TË MEDHA DIPLOMATIKE NE BRIONI
Katër 'herë brenda një muaji, Titoja ka pritur ambasadorin sovjetik në Jugosllavi, të alternuar me një
pritje të ambasadorit amerikan. Flitet se Titoja po përgatit një takim Hrushov-Kenedi. S'më besohet, por, po
të ngjasë kjo, do të jetë shumë demaskuese. Titoja, sigurisht, përpiqet ta futë më thellë në llum Hrushovin.
Për ta komprometuar Hrushovin akoma më shumë, ai
i lutet Kenedit t'i bëjë ndonjë koncesion të parëndësishëm, se u diskreditua, natyrisht, duke i kërkuar që ai
të forcojë luftën kundër Kinës e kundër nesh, si dhe
zinxhirët ideologjikë dhe ekonomikë mbi satelitët e vet,
që janë në krye të ish-demokracive popullore. Titoja
ecën në atë mënyrë që ta detyrojr Hrushovin t'i vërë
plotësisht në zap satelitët e tij, që këta të mos lëvizin
për asgjë. Në fakt, Kadari tash ecën plotësisht në rrugën e tyre. Gomulka është me ta, por ka halle brenda,
Zhivkon e kanë qehaja, po popullin bullgar jo.
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E ENJTE

E ENJTE

21 MARS 1963

21 MARS 1963

TAKTIKA E KINEZËVE

RUMUNET PO TERHIQEN ME BISHT NE SHALE

Kinezët filluan botimin e plotë të disa artikujve të
udhëheqësve të partive komuniste dhe punëtore të Evropës, ku sulmohet Partia Komuniste e Kinës. Siç
duket, vazhdon taktika e tyre, e cila sjell përgjigje të
rreptë dhe i vë në pozita të vështira revizionistët, që u
fshehin partive të tyre pikëpamjet e Partisë Komuniste
të Kinës. U duhej kinezëve ta bënin këtë gjë.

Qeveria rumune bëri notë të re, me të cilën tërheq
atë që kishte bërë arnbasada e tyre në Tiranë në lidhje
me largimin e ambasadorit rumun, Velçeskut. Ministria
e Jashtme e Rumanisë falënderoi ambasadorin tonë, Rrapi
Gjermenin, për njoftimin që dha se ne nuk e botojmë këtë
notë. Rumunët po tërhiqen me bisht në shalë, duke
ruajtur «mos thyejnë diçka». Kjo përshtatet me taktikën
tonë të vendosur. Çdo gjë eeën deri tash sikundër e parashikuam. Velçeskut iu dha viza dhe shpejt do të niset
për Tiranë.
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E PREMTE
22 MARS 1963

E SI1TUN
23 MARS 1963

SHENINI
PERGENJESFITRIM I FIDEL KASTROS
Edhe çekët dhe mongolët e kthyen notën tonë mbi
Traktatin e Varshavës.

Fidel Kastroja përgënjeshtroi një artikull të gazetës
«Lë Mond» shkruar sipas një interviste të dhënë nga ai
korrespondentit të kësaj gazete. Udhëheqësi kuban thotë
në mënyrë jo shumë të qartë, se përgënjeshtron shumë
pohime «kundër Hrushovit», që përmenden në artikull
dhe thotë se gjoja agjencitë amerikane të lajmeve kanë
shtrembëruar thëniet e tij. S'ka tym pa zjarr. Kastroja
thotë se ka biseduar me korrespondentin, por s'i ka
dhënë intervistë. Me një fjalë, sovjetikët kanë bërë
presion mbi Kastron që ta bëjë këtë përgënjeshtrim.

Polakët e kthyen edhe ata notën tonë për çështjen
e Traktatit të Varshavës.
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E HENE
25 MARS 1963

E ENJTE
28 MARS 1963

TE MOS I LrmR REVIZIONISTET TE ORGANIZOHEN

AMBASADORI RUMUN U KTHYE NE TIRANË

• Nikita Hrushovi dhe shokët e tij bëjnë demagogji
dhe shumë përpjekje që ne të pushojmë polemikën dhe
ata të fitojnë kohë, të marrin veten nga grushtet që po
hanë dhe nga disfatat që po pësojnë. Hrushovi përpiqet
t'i lidhë rreth tij sa më mirë partitë e tjera, udhëheqjet
e të cilave janë në pozita revizioniste, përgatit goditjet
kundër nesh dhe veçanërisht në kohën dhe pasi të bëhet takimi për «bisedimet» sovjeto-kineze. Bisedimet
«e sinqerta» s'do të japin asnjë rezultat; asnjë palë nuk
do të tërhiqet nga pozitat e veta, sidomos Hrushovi, i
cili është një armik i vendosur. Për kinezët dua të jem
i ngrohtë, por edhe këta lëkunden shumë herë në taktikën e tyre.
Luftë deri në fund kundër tradhtarëve të marksizëm-leninizmit! Të mos i lëmë këta të organizohen, ne
duhet t'i shpartallojmë!

Kjo është shenjë e mirë për Rumaninë, është një
veprim i veçuar i udhëheqësve rumunë dhe, sigurisht,
në kundërshtim me revizionistët e tjerë. Në të njëjtën
kohë është një shenjë tjetër pozitive dhe një fakt që
dëshmon se në Rumani diçka po lëviz. Deri ku, si, qysh,
do të shohim, po çështjen duhet ta ndjekim me kujdes
dhe çapin ta hedhim të matur.
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E SHTUNE

E PREMTE
29 MARS 1983

30 MARS 1963

NE.HUNGARI ÇDO GJE ESHTE BERE
«BALL KOMBETAR»

GJENDJE E RENDE NE RUMANI
Siç del nga të dhënat e ambasadorit tonë në Bukuresht dhe nga radiot perëndimore, të cilat furnizohen
me lajme nën dorë nga revizionistët jugosllavë, në Rumani «jorgani» ka marrë zjarr jo vetëm nga problemet
ekonomike, por edhe nga ato politike e ideologjike. Gjërat, sigurisht, do të venë duke u thelluar.
Në këto situata, sido që ambasadori rumun që u
kthyel s'është ndonjë burrë i mirë, s'është çudi që ai
të jetë njeri i sovjeto-jugosllavëve, megjithatë ne duhet
të sillemi ca të afruar me të, që të mundim të marrim
vesh se deri ku po rezistohet dhe po luftohet në Rumani kundër revizionistëve modernë.

1 Ambasadori rumun u tërhoq nga vendi ynë, ashtu si edhe
ambasadorët e vendeve t.ë tjera të ish-demokracisë popullore, por
rumunët e rikthyen atë. (Shih në këtë vëllim f. 587, 591.)
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Në Hungari Hrushovi, Kadari dhe Titoja kundërrevolucionin, që s'e arritën dot me armë, po e realizojnë
me rrugë paqësore dhe integrim. Atje çdo gjë është
bërë «Ball Kombëtar». Kadari i ka spastruar partinë dhe
pushtetin nga elementët e shëndoshë, ka lëshuar nga
burgu të dënuarit kundërrevolucionarë, i fut këta në
punë etj. Ai ka lëshuar nga zinxhiri borgjezinë, e
eila po fiton pozitat e humbura, po lëvrin lirisht. Mënyra e vjetër borgjeze e jetesës, e fuqizuar nga mënyra
e jetesës amerikane po zhvillohet me ngut. Imperialistët amerikanë tregohen të kënaqur nga këto që po
ngjasin në Hungari. Revizionistët jugosIlavë, nga ana
e tyre, i kanë rrugët krejt të hapëta. Ata përfunduan
marrëveshje shumë të kënaqshme, bile krijuan edhe
një komision mikst ekonomik jugosllavo-hungarez, që
do të funksionojë në mënyrë të vazhdueshme. Hungaria
është plotësisht në duart e revizionistëve, por shpresojmë
se do të gjenden forca që ta kundërshtojnë këtë kurs
tradhtar. Natyrisht, kjo s'është punë e lehtë, po për
këtë duhet punuar me ngulm. Heshtja dhe zvarritja e
luftës pengojnë. Shokët kinezë sidomos duhet ta kuptojnë kët14 situatë. Hrushovi, Titoja dhe Kadari me shokë
janë tradhtarë me «T» të madhe dhe tradhtarëve u duhet
rënë kokës dhe fort, që të mos ngrihen dot më.
38 — 13
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E MARTE
2 paILL 1963

E ENLITE
4 PRILL 1963

NOTA JONE KA BERE EFEKTIN E DISHIRUAR

SHENIM

• Informonemi nga ambrasada jonë në Beograd se sovjetikët . i kanë vënë në dijeni jugosllavët për notën
tonë që u drejtuam kohët e fundit atyre dhe vendeve
të tjera anëtare të Traktatit të Varshavës. Një funksionar
i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Jugosllavisë i ka
thënë një shokut tonë në një mbrëmje: «Pse na përzieni ne në grindjet tuaja me sovjetikët? Ne duam të
rrojmë në paqe me ju» etj. Sigurisht, nota jonë zbuloi
planet dhe përgatitjet djallëzore të sovjeto-jugoslla.4-Ve kundër nesh dhe sovjetikët shpejtuan të vënë në
dijeni bashkëkomplotistët e tyre.
Nota jonë shkoi në kohë, bëri efektin e dëshiruar,
ua p ishi planet e fshehta armiqve.

Agjencitë e huaja të lajmeve dhe shtypi i vendeve
perëndimore vazhdojnë të flasin rreth vështirësive në
të cilat kanë ndeshur Hrushovi dhe politika e tij revizioniste. Keq i ka punët.
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E PREMTE

E SHT171■113

5 PRILL 1963

6 PRILL 1963

PRESIONE MBI UDHEHEQJEN KUBANE
Informatat që na vijnë nga Kuba, tregojnë se Hrushovi dhe pasuesit e tij revizionistë, po bëjnë presione
të vazhdueshme mbi Fidel Kastron, që ta dëbojë Çe
Guevarën nga Kuba dhe të anos pranojë në tokën kubane për edukim e për stërvitje ushtarake njerëz (kuptohet revolucionarë) nga Amerika Latine. Sidoqë të jetë
puna, ky është një veprim kundërrevolucionar, që synon të sabotojë lëvizjet nacionalçlirimtare në kontinentin
e Amerikës Latine.
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LINJE DIREKTE TELEFONIKE MIDIS HRUSHOVIT
DHE KENEDIT
Sot u shpall se midis Hrushovit dhe Kenedit u
vendos linja direkte telefonike. Këtë linjë, amerikanët
e quajtën «Linja e .shpresës». Në fakt, ajo është një
fitore e imperialistëve amerikanë pse tash e tutje të
dy banditët ndërkombëtarë mund të bisedojnë fshehurazi dhe të komplotojnë kundër komunizmit dhe popujve
tiridashës.
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E DIEL

E HERKURE

PRILL 1N3

111 PRIT,T, 1983

PERÇARJE NE UDFIEHEQJEN RUMUNE

SHE N I M

Njoftimet që na vijnë nga Bukureshti, janë të mira.
Ato flasin për ekzistencën e kontradiktave me Hrushovin dhe se këto kontradikta kanë çuar në përçarje . edhe
në gjirin e KQ të Partisë Punëtore Rumune. Të presim
e të shohim zhvillimin e kësaj gjendjeje.

Sot pata një bisedë pune me shokët Hysni, Ramiz
e Behar. Diskutuam për probleme të politikës së jashtme.
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GJENDJE E VESIITIRE

Nr

E SRTUNE

B MARTE

13 PRILL 1963

16 PRILL 1963'

BULLGARI

Në Bullgari u shpall një ngritje e re çm!mesh në
disa artikuj ushqimorë e industrialë. Kjo masë flet për
vështirësi ekonomike në këtë vend.
Në të njëjtën kohë, flitet se janë dhëntl udhëzime
që në kongresin e partisë së tyre që do të mbahet
së shpejti të mos sulmohemi as ne, as kinezët. Edhe
kjo është e lidhur me vështirësitë politiko-ekonomike
në të cilat përpëliten revizionistët bullgarë.

QËNDRIM I MIRE I VIETNAMEZËVE
Agjencia Hsinhua transmetoi pjesë të një fjalimi
që ka mbajtur Le Zuanil në shkollën e partisë kushtuar 80-vjetorit të vdekjes së Karl Marksit. Me aq
sa Iexova nga pjesa që ka dhënë Hsinhuaja, az nuk
ishte i keq, fliste kundër revizionistëve jugosllavë, si
dhe kundër pikëpamjeve revizioniste të hrushovianëve
në probleme të ndryshme.

1 Sekretar i parë i KQ të Partisë

WJO

Punonjësve të Vietnarnit.
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E 111E.ItICURE
17 PRILL 1963

VLORE, E SETUNE
20 PRILL 1963

N. HRUSHOV/ PERSERI NE ROLIN: E DF2MAGOGUT,
SHPIFESIT DHE PERÇARESIT

TITISTET DHE HRUSHOVIANET JANË PUQUR
PLOTESISHT, T'I GODASIM TE DY NJEHERESH

Pashë përfundimisht artikullin me titull= «N: Hrushovi përsëri në rolin e demagogut, shpifësit dhe përçarësit- 1 . Pasi bëra disa rregullime -e përforcime të
-tekstit të tij, iu dha për botjm •Zërit të popullit».

Pashë artikullin «Revizionistët jugosIlavë janë kundër pacies dhe fqinjësisë së mirë në Ballkan»-, që është
përgatitur për botim nga gazeta «Zëri i popullit». Nuk
më pëlqeu pse ishte një artikull i lehtë. U thashë
shokëve të mos e botojnë. Revizionistët e Beogradit tash
janë puqur plotësisht me hrushovianët, prandaj duhen
bërë artikuj të rëndë të atillë, që të goditen të dy
korbat e zinj, duke u mbështetur mirë në probleme
të rëndësishme aktuale ndërkombëtare dhe të fqinjësisë.
Duhet menduar seriozisht p= r një artikull të mirë kundër planeve armiqësore që titistët jugosllavë, sigurisht,
në bashkëpunim me hrushovianët, imperialistët e reaksionarë të ndryshëm, po përgatitin kundër vendit tonë.
Duhet menduar edhe forma e paraqitjes së këtij artikulli.
Përcaktova me këtë rast skemën dhe fillova të
shkruaj tezat e zgjeruara të një artikulli, të cilit në
mënyrë paraprake i vura titullin a«Kali i Trojës- vazhdon punën e tij» 1 .

1 Sh111:_ Enver Hoxba. Vepra, 1Mi-

802
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1 Artikulli është botuar nh gazetën «Zhri i popullit» më dathn
12 maj 1963.
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VLORE, E HENE

VLORE, E SHTUNE
27 PRILL 1963

29

praLL

1963

KASTROJA SHKON NË MOSKE

LAJKA PER KASTRON

Sot agjencitë e lajmeve njoftojnë se Fidel Kastroja
arrin nesër për një vizitë miqësore në Moskë. Hrushovianët po bëjnë tamtame të mëdha rreth kësaj vizite.
Me siguri ata do ta shfrytëzojnë këtë vizitë për të na
sulmuar ne dhe kinezët.
Në të njëjtën kohë, këto ditë në Perëndim fli.tet
shumë mbi mundësitë e largimit të Hrushovit nga skena
politike e Bashkimit Sovjetik. Mundet, por unë mendoj
se ai nuk ka për t'u larguar lehtë.

Nga lajmet që lexoj, po vë re se në manifestimet
që janë organizuar për Kastron në Moskë, Hrushovi,
si mjeshtër i rafinuar që është për punë të tilla, po
bën lajka të mëdha. Kështu, ai përpiqet ta tërheqë
pas vetes dhe pas politikës së tij kapitulluese proimperiallste. Të shohim ç'qëndrim do të mbajë Kastroja.
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E MARTE

E HENE

38 PRILL 1963

8 111A.1 1983

SHENJE E MIRE

LEKUNDJE TE FIDELIT

.
Informohemi se delegacioni i Partisë Komuniste të.
Brazilit që ndodhet për vizitë në Kinë, ka lexuar materialet mbi divergjencat që kemi me hrushovianët dhe
është shprehur M42 pikëparnjet tona. Shenjë e mirë kjo.

Fidel Kastroja po e vazhdon vizitën e tij në Bastikimin.Sovjetik. Një 'qëndrim kaq i gjatë dhe përpjekjet
e hapëta që po bën HrushOvi për ta bërë për vete,
nuk janë shenja të shëndosha e të mira për • Fidelin.'
Po lindin disa pikëpyetje. Në radhë të parë përse i duhej atij të shkonte në këto kohë në Bashkimin So-vjetik? Çfarë mendon të fitojë? Ekonomikisht? Të

60,3
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E HENE

E MARTE

8 MAJ 1963

38 PRILL 1963

SFIKNJE E MIRE

LEKUNDJE TE FIDELIT

. Informohemi se delegacioni i Partisë Komuniste të.
Brazilit që ndodhet për vizitë në Kinë, ka lexuar materialet mbi divergjencat që kemi mc hrushovianët dhe
është shprehur me pikëpamjet tona. Shenjë e mirë kjo.

Fidel Kastroja po e vazhdon vizitën e tij në
yhkimin Sovjetik. Një qëndrim kaq i gjatë dhe përpjekjet
e hapëta që po bën Hrushovi për ta bërë për vete,
nuk janë shenja të shëndo ► ha e të mira për • Fidelin.'
Po lindin disa pikëpyetje. Në radhë të parë përse i duhej atij të shkonte në këto kohë në Bashkimin So-•
vjetik? Çfarë mendon të fitojë? Ekonomikisht? Të shohian!
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■
113 ENJTE

E PREMTE

9 MAJ 1963

10 MAJ 1963

MBI KONTRADIKTAT E RUMUNEVE
ME SOVJETIKET
Ambasadori ynë në Bukuresht, Rapi Gjermeni, na
njofton për një bisedë që ka pasur me Emi1 Bodnara- shin. Nga kjo bisedë vërtetohen zyrtarisht kontradiktat
e rumunëve me sovjetikët. Rumunët bëjnë autokritikë
ridaj nesh.

SHENIM
Kinezët botuan sot një artiku11 1 në të eilin sulmojnë
kushtetutën jugosllave.

1 «Kushtetuta e re e Jugosllavisë, garanton restaurimin e
kapitalizmit».
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E D1EL

E H1RNE

12 MAJ 1963

13 MAJ 1963

«KALI I TROJES» VAZHDON VEPRIMTARINE E TIJ
NË SHËRBIM Tr IMPERIALIZMIT AMERIKAN
Sot, në «Zërin e popullit» u botua artikulli ««Kali
i Trojës» vazhdon veprimtarinë e tij në shërbim të
imperializmit amerikan» 1.

AKTIVITETE POLITIKE
Sot prita delegacianin e Federatës Pankineze të Bashkimeve Profesionale 1.

Prita, gjithashtu, edhe delegacianin e Qendrës së
Punonjësve të Kubës 2.

Asistova në ndeshjet e pingpangistëve kinezh që
ndodhen në vendin tonë.

Revizionistët sovjetikë po manovroinë. Sot ata njoftuan se e shtynë mbledhjen e plenumit të Komitetit
Qendror të partisë së tyre.

1 Shih: Enver Hoxha. Vepra, vëll. 24, f. 400.
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1 Shih: Enver Hoxha. Vepra, vëll. 24, I. 418.
2 Po aty, f. 423.
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E DIEI.

E SHTUNE

19 MAJ 1963

18 MAJ 1963

TAKIM ME SHQIPTARE TË MERGUAR

FJALIM VETEDEMASKUES

Sot prita shqiptarët argjentinas Sadik e zonja Bleta,
përfaqësues të shoqërisë patriotike «Skënderbeu.. 1 .

Sot morëm dijeni për fjalimin që Titoja ka mbajtur në plenumin e KQ të LKJ. Fjalim i poshtër, por
edhe shumë demaskues për revizionizmin modern. Do ta
lexoj sapo të më vijë teksti i tij.

Siç na njofton ambisadori ynë në Pekin, Reiz
Malile, kinezët kanë thë.në se në takimin e Moskës
midis përfaqësuesve të PKK dhe PK të BS do të bëhet luftë dhe nuk do të arrihet asnjë rezultat. Nuk duhet
të ketë asnjë iluzion për marrëveshje.

1 Shih: Enver Hoxha. Vepra, vëll. 24, f. 428.
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E MARTE

E ENJTE

21 MAJ 1963

23 MAJ 1963

TAKIM ME SHOKE NGA BRAZILI

FIDELI KAPITULLOI

Prita shokë të Partisë Komuniste të Brazilitl, parti e
re e shkëputur nga partia revizioniste e Prestesit. Pas
bisedimeve me ta, i mbajta për drekë. M'u dukën shokë
të mirë.

Fidel Kastroja, me fjalimin që mbajti dje në Moskë,
praktikisht kapitulloi përpara Hrushovit. Dredhitë e djallëzitë e këtij fituan mbi Kastron.

1 Shih: Enver Hoxha. Vepra. vëll. 24, f. 437.
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zgjedhjeve parlamentare në Jugosllavi, e para plenumit
të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Bashkimit
Sovjetik për çështjet ideologjike etj.
E ENJTE

23 MAJ 1963

NJE PLENUM KARIKATURE
Mendime e teza mbi fjalimin e TitosI
Kam në dorë fjalimin e Titos mbajtur në plenumin
e Komitetit Qendror të së ashtuquajturës Lidhje e Komunistëve të Jugosllavisë. Ç'del nga ky fjalim?
U njoftua për mbajtjen e një plenumi ideologjik
të Lidhjes së Komunistëve të Jugosllavisë, por ai doli
një plenum karikaturë, me një referat politik të dështu.ar të Titos, rreth të cilit diskutuan disa veta dhe
plenumi, me leximin e referatit prej 11 000 fjalësh, me
diskutimet dhe me pushimet, zgjati tre-katër orë. Kjo,
nga çdo anë, do të thotë të tallesh me të ashtuquajturën
parti dhe udhëheqjen e saj.
Çështja ishte aprovimi unanim i ligjëratës së Titos,
kurdisur në disa rrethana dhe për disa çështje, që
u leverdisin imperializmit botëror dhe veçanërisht atij
amerikan, revizionistëve modernë dhe gjithë reaksionit
botëror.
S'është e rastit që kjo ligjëratë e Titos vjen menjëherë pas takimit të tij me Din Raskun në pragun e
1 Mbi bazën e këtyre mendimeve e tezave shoku Enver Hoxha
ka shkruar artikullin me titull «Kryqëzata e re revizioniste
kundër marksizëm-leninizmit do të dështojë me turp>+. Shih:
Enver Hoxha. Vepra, vëll. 25, f. 189.
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1) Pse raporti i Titos nuk mund të ishte një raport

ideologjik siç u njoftua.
Në qoftë se Titoja do të përpiqej të bënte një gjë
të tillë, atëherë ai do të ishte i detyruar të ripohonte
edhe një herë hapur ato që ndodhën rne programin
farnëkeq të Lidhjes së Komunistëve të Jugosllavisë. Kur
ato që ai i ka thënë, qëndrojnë në fuqi, zbatohen prej
revizionistëve jugosllavë, janë adoptuar dhe po zhvillohen dhe nga revizionistët e tjerë, miqtë dhe shokët
e tij, për ç'arsye t'i përsëriste? Në rast se do t'i përsëriste, do të prishte punë, për veten dhe për miqtë e
tij, të cilët nuk kanë qejf që të flitet për litar në
shtëpinë e të varurit.
Revizionistët modernë të tipit Tito-Hrushov tash e
kanë gjetur fjalën, kanë rënë në ujdi, kanë stisur formulat politiko-ideologjike për demagogji për sa i përket
zgjidhjes ose më mirë me thënë .moszgjidhjes së problemeve të mëdha ndërkombëtare dhe ideologjike. Përse
Titoja t'i hapë punë Hrushovit duke ripohuar pikëpamjet e tij revizioniste kur ato janë thënë? Hrushovi
i di, i ka bërë të tijat dhe i zbaton vetë, kërkon t'ua
imponojë edhe të tjerëve, pse, siç pohoi Titoja, «në sajë.
të ndihmës së Hrushovit, u rregulluan marrëdhëniet
edhe me disa parti të tjera komuniste e punëtore të
Evropës».
Hrushovi ka gjetur formulën duke thënë se «kemi
disa mosmarrëveshje me shokët jugosllavë, por...». Le
të gagarisen me këtë formulë, për të dhënë përshtypjen
se shërojnë kanoerin që do t'i përpijë. Tito, brejtësi,
është i kënaqur me këtë formulë, me këtë ilaç, por ai
shkon edhe më tej si «doktor i madh», që ndan receta
617

pseudomarksiste. Ai thotë se, duke shkuar në
zëm, ka e do të ketë pikëpamje të ndryshme, kjo s'është gjë e keqe, thotë Titoja, këto do t'i ndreqim, natyrisht, në rrugën e tij, rrugë që do të thotë jo ecja drejt
socializmit, por drejt kapitalizmit. Në fakt ç'përmban
fjalimi i Titos në plenum, cilat janë çështjet kryesore
që i preokupojnë atë, revizionizmin modern dhe padronin .e tij borgjez iznperialist?
a) Të këndojë fitoren se vija e tij revizioniste e
zgjeroi rrethin, në radhë të parë, me N. Hrushovin,
të tregojë se pikëpamjet revizioniste të grupit të Titos
«zunë rrënjë» në Bashkimin Sovjetik dhe në disa vende
të tjera dhe të paraqesë marshimin përpara drejt konsolidirnit të pozitave të tyre tradhtare në lëvizjen komuniste ndërkombëtare.
Titoja sa nuk tha se tash, si udhëheqës i taborit
revizionist, i ka nën këmbë Bashkimin Sovjetik dhe
Partinë Komuniste të Bashkimit Sovjetik nëpërmjet
shërbëtorit të tij, Hrushov, ashtu edhe disa parti dhe
vende të tjera të ish-demokracisë popullore të Evropës.
b) Në të vërtetë Titoja vërtetoi se në të gjitha
çështjet ai ka ardhur në ujdi me Hrushovin dhe me
lakenjtë e tij. Formulirnet e çështjeve ngjasin si dy
pika ujë, zgjidhjet dhe moszgjidhjet e tyre janë identike,
metodat e punës, të luftës, të sabotazhit dhe të përçarjes janë koordinuar.
c) Padroni i tij, imperializmi amerikan, s'ka pse të
mos jetë i kënaqur për këtë qëndrim të revizionistëve
modernë. Titoja ra në ujdi me Raskun para se të fliste,
por edhe në fjalim amerikanëve u dha sigurime të plota
se ai as ka lëvizur dhe as do të lëvizë nga zgjedha. Ai
do të ecë në brazdën e kapitalit, si një ka i bindur.
Rshtë zhdukur me kohë terminologjia imperializmi
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amerikan, rrezikshmëria e tij. Por, natyrisht, edhe në
fjalimin e fundit s'mund të mos kishte sulme të reja
kundër pikëpamjeve «dogmatike», siç i cilëson ai pikëpamjet marksiste-leniniste tonat.
ç) Duke provuar miqësinë e tij të sinqertë ndaj
imperializmit amerikan, Titoja, në fjalimin e tij, lë të
kuptohet se tashmë ka marrë për qafe Bashkimin Sovjetik dhe disa vende të tjera socialiste të Evropës dhe
se po i çon triumfalisht si dashin te kasapi. Kjo «miqësi e madhe dhe e sinciertë•, e formuar mbi miliarda
dollarë amerikanë, është, sipas Titos, rruga e socializmit
të vërtetë ku, tok dhe nën udhëheqjen e tij të ndritur,
po ecën kopeja e berrave. Asnjë revizionist s'ia kundërshton këtë vijë, këtë titull nderi Titos. Hrushovi dhe
grupi i tij janë solidarë me të për çdo gjë. Të tjerë
njerëz të këqij dhe të çoroditur po i ndjekin drejt
kësaj gremine të shtyrë nga qëllimet e tyre tradhtare,
disa nga se kanë lepurin në bark, disa se janë ambiciozë e karrieristë, disa se janë idiotë dhe tremben nga
parulla që po hap Hrushovi se «kush na kritikon ne,
kush nuk na ndjek ne, ka kritikuar Bashkimin Sovjetik, ka kritikuar Partinë Komuniste të Bashkimit Sovietik» etj.

d) Titoja po i fut Hrushovin dhe shokët e tij thellë e më thellë në rrugën e tradhtisë dhe. duke njohur
taktikën e tyre demagogjike dhe të lëkundshme, kërcënan Hrushovin të mos tërhiqet nga çka kanë vendosur,
pse do të jetë «keq për lëvizjen komuniste». Me fjalë
të tjera, kjo do të thotë se Titoja u thotë Hrushovit
dhe shokëve të tjerë të tij revizionistë. të ecin përpara të bashkuar kundër marksizëm-leninizmit, kundër
unitetit të kampit socialist, sidomos kundër Kinës-Shqipërisë dhe vendeve e partive të tjera marksiste-leniniste,
.që qëndrojnë në pozita të shëndosha.
619

2) Fjalimi i Titos ka për qëllim kryesor shpifjet
kundër Partisë Komuniste të Kinës dhe Republikës Popullore të Kinës.
Në lidhje me çështjen e konfliktit kufitar kino-indian, gjoja nga ana teorike e gjoja duke u bazuar mbi
Leninin, ai e akuzon rëndë Kinën, e cila, në mënyrë
miqësore në bazë të së drejtës e të fakteve, propozoi
që të spastrohej territori kinez nga postat indiane të
vendosura rishtas në tokën kineze me qëllime agresive
mbi Tibet e të gjithë Kinën.
Eshtë shumë interesant qëndrimi i titistëve në këtë
•
çështje. Pas Luftës së Dytë Botërore, shteti jugosllav
vetë e shtroi çështjen e kthimit të tokave 1 të grabitura
nga borgjezia italiane dhe ajo kapitaliste ndërkombëtare
dhe e zgjidhi atë në favor të Jugosllavisë. U ndreq, pra,
gabimi dhe këtu, shteti jugosllav, kishte të drejtë. Megjithëse nga ana jonë nuk kemi kërkuar rektifikim kufijsh, në këtë rast nc kemi të drejtë t'u bëjmë këtyre
«marksistëve» pyetjen legjitime se ç'mendojnë për tokat
shqiptare që iu shkëputën mëmëdheut të vet nga fuqitë
e mëdha imperialiste dhe iu aneksuan Jugosllavisë. Bëjnë
mirë të na shpjegojnë pse çështja e së ardhmes së Kosovës nuk u zgjidh në rrugën marksiste-leniniste. apo se
«zemërohen» dhe «nuk e kuptojnë dot serbët një gjë të
tillë», siç më tha Titoja në bisedimet zyrtare që pata me
të në vitin 1946! Le të na e shpjegojnë këta «marksistë»
këtë çështje nga ana politike, etnike, ideologjike, nga ana
e .‘sovranitetit borgjez» dhe e «sovranitetit socialist» etj.

E PREMTE
24 MAJ 1963

RUMUNET FTOJNE PODGORNIN
Njoftohemi se rumunët kanë ftuar Podgornin për
një vizitë në Rumani «për të shkëmbyer eksperiencë».
Të shohim ç'clo të dalë nga kjo. A do të lëvizin rumunët nga ,pozitat e tyre të deritanishme?

1 £shtë fjala për tokat në Istria (Dalmaci).
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E SIITUNE

E DIEL

25 MAJ 1963

26 MAJ 1963

KOMUNIKATE SOVJETO-KUBANE

PASOJE E VIJES SE HRUSHOVIANEVE

U botua komunikata e përbashkët sovjeto-kubane
lidhur me vizitën e Kastros në Moskë. Komunikata pasqyron vijën e hrushovianëve dhe Kastroja i është adaptuar kësaj vije. Bëhet, gjithashtu, e ditur se Kastroja,
tok me Hrushovin shkuan për të pushuar bashkërisht
në Krime. Këtu ata patjetër «do të kremtojnë unitetin»
e tyre revizionist.

Mësojmë se Partia Komuniste e Argjentinës u detyrua të kalojë në ilegahtet të rëndë. Ja çfarë u solli
komunistëve argjentinas vija e hrushovianëve.
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QYTETI STALIN, E MARTr.

BERAT, E MrliKURr

28 MAJ 1963

29 MAJ 1963

MIDIS NAFTETAREVE
•

Sot u takova këtu sne inxhinierët dhe me teknikët e
naftës në Qytetin Stalin. Fola mbi detyrat që u dalin
naftëtarëve në konditat kur specialistët sovjetikë që ndodh-eshin në vendin tonë, duke clenë nën ndikimin e
udhëheqjes revizioniste sovj•tike, n3a kanë penguar dhe
na kanë sabotuar në fushën e naftës. U fola edhe për
gjendjen në të cilën ndodhen sot Bashkimi Sovjetik dhe
vendet e tjera revizionistel.

1 Shih: Enver Hoxha. Vepra, vëll. 24, f. 450.
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BisEDE pr,R GJENDJEN E SHTHURUR POLITLKO-EKONOMIKE Nr BASHKIMIN SOVJETIK
Mbrëmë erdha në qytetin e Beratit. Sot, me propozimin e drejtuesve të Komitetit të Partisë të Rrethit,
kuadrove të Beratit u fcla për e gjendjes
ndërkombëtare dhe të lëvizjes komuniste e punëtore.
Theksova, me këtë rast, se vështirësitë dhe rreziqet në
gjendjen ndërkombëtare vijnë nga imperializmi dhe
agjentët e tij, në radhë të parë, nga revizionizmi modern, i cili është krahu i djathtë ideologjik i borgjezisë
botërore. Fola, konkretisht, mbi përpjekjet e revizionistëve për të dëmtuar vendin tonë, mbi politikën e kompromiseve e të lëshimcve të Hrushovit përpara impeializmit dhe mbi gjendjen e shthurur politiko-ekonomike
në Bashkimin Sovjetik dhe në vendet e tjera revizionistel.

1 Shih: Enver Hoxha. Vepra, vëll. 24, f. 459.
40 — 1:3
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E IIRNE

E MERKURE

3 QERSHOR 1963

5 QERSHOR 1963

SHENIM

KASTROJA U BE BALLIST

Agjencitë e laja-neve të huaja njoftojnë se vdiq papa
i Vatikanit. Iku «në atë botë• një mik i Hrushovit dho
i revizionistëve të tjerë, që venin i puthnin dorën
merrnin bekimin nga ai.

Fidel Kastroja u bë i tëri -Ball Kombëtar•.. Në fjalimet që mban ngre në qiell Hrushovin.
Pehlivan Hrushovi e mësoi të kërcejë pas daulles
së tij.
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E PREMTE

E MËRKUR2

7 QERSHOR 1963

12 QERSHOR 1963

U VENDOS TELETAJPI MOSKE-UASHINGTON
Në Gjenevë u shpall sot se midis Moskës dhe Ua•
shingtonit u vendos lidhja direkte me teletajp. Një hap
tjetër ky që dëshmon për lidhjet e ngushta midis hrushovianëve dhe imperialistëve amerikanë.
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KENF,DI ZBULON RRUGEN E TRADHTISE
SE HRUSHOVIT
Kenedi mbajti pardje një fjalim demagogjik, gjoja
pacifist. Ai i del në mes të rrugës revizianistit e tradhtarit Nikita Hrushov dhe, gati me termat që përdor ky
i fundit, e merr për krahu për ta vendosur si duhet në
rrugën e tradhtisë. Me të vërtetë, në këtë fjalim Kenedi
zbulon rrugën e tradhtisë së Hrushovit, pi r ta gozhduar
si Krishtin dhe për ta hequr zvarrë. si Titon. Ai e lavdëron Hrushovin, i thotë se të dy kemi një politikë, një
qëdlim, një armik (nënkuptohet Kinën etj.), prandaj duhet të merremi vesh kundër këtij armiku që na kërcënon. Kenedi i bën thirrje Hrushovit të ruajnë monopolin
e armëve atomike, e këshillon të prishë kampin e socializmit dhe ka besim në këtë shkatërrim, pse Hrushovi, në ujdi me Kenedin e me Titon, i është futur
kësaj pune me kohë. S'ka ku të vejë më hapët tradhtia!
Çdo gjë dhe për këdo është e qartë, çdo gjë dhe
çdo ditë vërtetojnë largpamësinë e Partisë së Punës të
Shqipërisë dhe drejtësinë e veprimeve të saj. Koha
s'pret, duhet sulmuar haptazi dhe pa asnjë ngurrim
banda tradhtare e Nikitiçit, pse po u bën një dëm
kolosa] komunizmit dhe njerëzimit. Nikita shkon me hapa të mëdhenj drejt integrimit në kapitalizëm. Është
gabim për shokët kinezë që të ecin me kaq prudencë
dhe javashIlëk kundëx këtyre banditëve ndërkombëtarë.
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Në Moskë është vendosur të bëjnë mbledhje të tre banditët (Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Anglia dhe Bashkimi Sovjetik) për të biseduar mbi moratoriumin e
provave atomike, për të përgatitur traktatin e vënies
së provave jashtë ligjit, që do të thotë konfirmimin e
tyre për ruajtjen e monopolit të bombës dhe kështu
të shtypin komunizmin dhe revolucionin në botë. Ne do
të bëjmë deri në fund punën tonë, sikur edhe vetëm
të ngelim. Po vetëm s'do të jemi!

E PREMTE
14 QERSHOR 1963

REVIZIONIZMI MODERN NE SIIERBIM
TE IMPERIALIZMIT AMERIKAN
Shënime
Revizionizmi modem i kryesuar nga renegatët e marksizëm-leninizmit Hrushov-Tito është vënë në shërbim të
strategjisë së përgjithshme të imperializmit amerikan.
Asgjë s'ka ndryshuar nga strategjia e përgjithshme
e imperializmit, me atë amerikan në krye.
— Qëllimet kryesore: insistimi në përgatitjen e luftës për të vendosur në botë hegjemoninë e kapitalit,
për shkatërrimin e kampit të socializmit, për t'i robëruar popujt, duke shtypur revolucionet proletare dhe
nacionale.
— Vendime të dyanshme: — vazhdimi i armatosjes
dhe vazhdimi i diversionit ideologjik revizion.ist.
— Armatimi i kapitalistëve.
— Armatimi i revizionistëve.
— Armatimi i «neutralëve» (i «të paangazhuarve»).
— Qëllimi i amerikanëve: të ruajnë dhe të shtojnë
armatimet e tyre, të ruajnë monopolin e bombave atomike, t'i mbajnë aleatët e vet nën kontroll.
Të detyrojnë revizionistin Hrushov, të mos armatoset anë, as ai dhe as aleatët e tij, ta vënë nën
:ontrollin e vet, ose ta' k neutralizojnë, ose tok të dy në
und të kenë monopolin e atomit. .
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— Kush t'i furnizojë më shumë me armë dhe t'i
lidhë pas qerres së tij vendet e .ashtuquajtura asnjanëse
për t'i pasur kurdoherë nën vete, për të shtypur revolucionin në këto vende, për t'i pasur aleatë në luftëra
të pjesshme, për t'i pasur aleatë në luftë kundër Kinës,
Shqipërisë etj., kundër socializmit, për t'i pasur nën
drejtim në një luftë për ndarjen e re të botës.
— Për të gjithë këta, armiqtë kryesorë janë marksizëm-leninizmi, socializmi, diktatura e proletariatit.
Prandaj çdo gjë e tyre organizohet dhe drejtohet kundër
-marksizëm-leninizmit, socializmit, diktaturës së proletariatit.
— Shantazhi atomik dhe psikoza e terrorit, bëhen
totale nga imperialistët dhe revizionistët. Shantazhet dhe
kërcënimet e gjelave irnperialisto-revizionistë kanë për
qëllim të trembin \ dhe të gjunjëzojnë të dobëtit, të
trembin revolueionarët, t'i dekurajojnë. Prandaj -‘çarmatimi i plotë dhe i përgjithshëm., i trumbetuar nga të
dy palët, është një blof, që bën pjesë në përpjekjet
për të Iënë naivët, të cilëve u kanë futur lepurin në
bark, të shpresojnë.
— Moratoriumi atomik në lidhje me ndalimin e
provave dhe nënshkrimi i një marrëveshjeje për këtë
çështje midis Bashkimit Sovjetik, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Anglisë, s'ka lidhje me çarmatimin
e përgjithshëm, por me forcimin e monopolit të armëve
atomike dhe me nxjerrjen «jashtë ligjit» të atyre që do
të guxojnë të bëjnë prova dhe të prodhojnë armë atomike
(Kina).
— Pshtë e domosdoshme të demaskohet ky blof.
— Blloku imperialist dhe politika skIlavëruese e tij
ekonomike botërore. Karakteri i ndihmave dhe i kredive. Forcimi i klikave reaksionare. Shfrytëzimi i tyre,
neokolonlalizmi. Ndërhyrjet e armatosura në vende të
tjera për të mbrojtur interesat. e kapitalit të tvre dhe
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të kapitalit të brendshëm të varur, ruajtja e zonave të
influencës .ose të kolonive. Demagogjia e botës së lirë,
lufta antikomuniste në tërë egërsinë e saj.
— Blloku revizionist, politika e tij ekonomike, skIlavëruese. Kredi me kondita politike skllavëruese, sigurim
i tregjeve, i zonave të influencës, i bazave ushtarake,
dërrmimi i revolucioneve, shkatërrimi dhe degjenerimi
i partive komuniste dhe punëtore, rivendosja e hegjemonisë së tyre kapitaliste.
— Pikat e përbashkëta të kësaj strategjie dhe kontradiktat:
— Vija e përgjithshm.e politiko-ideologjike e revizionistëve modernë e përshtatshme për imperializmin
dhe në shërbim të strategjisë kryesore të tij.
— Bashkekzistenca paqësore antileniniste — pajtim me ideologjinë borgjeze, me imperializmin, ,me kristianizmin, me fenë në përgjithësi. Shuarja e polemikës,
e ashtuquajtura lufta e ftohtë, pra, shuarja e luftës.
së klasave, shuarja e revolucioneve. Pajtim dhe sheshim
i çdo kontradikte antagoniste me forma ujdije, paqësore
dhe në disfavor të revolucionit , dhe të diktaturës së
proletariatit. Zhvillimi evolucionist, marrja e fuqisë në
rrugë paqësore, parlamentarizmi, reformat strukturore.
etj. (Çdonjëra nga këto çështje të ilustrohet me citate
të Hrushovit, Titos, Kenedit, Toliatit dhe të vihet më
në evidencë uniteti i pikëpamjeve të tyre në të gjithë
këtë vijë.)
— Çështja e luftës dhe e paqes, çështja e çarmatimit dhe blofet e tyre për të përgatitur luftën kundër
komunizmit (fjalë të të treve).
— Shkatërrimi i kampit socialist, qëllimi kryesor
i imperializrnit. (Thënie të Trumanit, Çërçillit, Ajzenhauerit, Kenedit.)
— Veprirriet e Titos me fjalë dhe me vepra.
— Veprimet përçarëse të Hrushovit me fjalë dhe
me vepra praktike.
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— Tregu i Përbashkët Evropian, qëllimet e tij, vështirësitë.
— Këshilli i Ndihmës Ekonomike Reciproke, KN•R-i,
qëllimet e Hru4hovit dhe të revizionistëve e vështirësitk. (Të dyja këto organ.izata, kanë një qëllim dhe
për të dyja dalin po ato vështirësi.)
— Revizionistët modernë po ecin drejt likuidimit
të kampit socialist, drejt shteteve «indipendente», siç
duan imperializmi dhe zhvillimi kapitplist.
— Grupi i Hrushovit shkon drejt vendosjes të po
atyre marrëdhënieve ideologjike politike, ekonomike dhe
ushtarake, që imperializmi amerikan ka me satelitët e
vet.
— Marrëdhënie kapitaliste të fuqisë së madhe.
— Pengesë për të dy palët: marksizëm-leninizmi,
Kina-Shqipëria etj.
— Lufta kundër Shqipërisë.
— Lufta kundër Kinës.
— Lufta kundër vendeve dhe partive të tjera marksiste-leniniste.
— Luftë politike, ideologjike, ekonomike dhe pregatitja e luftës me armë, diversioniste, komplotiste dhe
e përgjithshme.

-

Përgatitja e përgjithshme për këtë nga imperialist&
dhe nga revizionistët modernë.
a) Denigrimi i teorisë marksiste-leniniste dhe shtrembërimi i hapët i saj.
b) Degjenerimi ideologjik, .politik i partive, degjenerimi i tyre nga ana organizative, likuidimi.
c) Degjenerimi i ndërtimit socialist të ekonomisë
dhe shndërrimi gradual në një ekanomi kapitaliste.
ç) Degjenerimi i ushtrisë së tyre në një ushtri fashiste, grabitqare, megaaornane, antipopullore, antisocialiste.
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d) Forcimi i burokracisë, i aristokracisë punëtore,
i kulakëve, degjenerimi i intelektualëve me të gjitha
mjetet dhe në të gjitha fushat e jetës.
— Kenedi, me fjalimin e tij, u dha aprovimin dhe
ndihmë të plotë N. Hrushovit dhe tradhtarëve të tjerë.

Çështjet kryesore nga fjalimi i Kenedit mbajtur
më 10 qershor
Ideja kryesore e tij është demagogjia për paqen,
«paqe për të gjithë», po paqe amerikane të imponuar
me armë amerikane dhe jo «paqe e varreve». (Këtu ai
do të thotë këtë lloj paqeje gjoja e kërkojnë dogmatikët,
variant kenedian i variantit revizionist hrushovian. Vijë
e përbashkët armiqësore.)
E gjithë demagogjia e këtij imperialisti mbi paqen i përngjet si dy pika uji demagogjisë së Hrushovit
mbi pagen.
Ideja tjetër, që mbështet demagogjinë mbi pacien,
është çështja se tash armët atomike neutralizojnë kundërshtarët dhe sigurojnë paqen. Pra, sipas Kenedit dhe
Hrushovit, që janë dakord, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Sovjetik duhet të punojnë për paqen
«amerikano-sovjetike», pse ato i kanë bombat dhe duhet ta ruajnë monopolin e tyre, të tjerët t'i ndjekin,
t'u binden dhe këta të dy, domethënë SHBA-ja e BS të
bëjnë një traktat mbi ndalimin e provave të armëve
bërthamore, të nxjerrin provat jashtë ligjit. (Kuptohet,
këtu është fjala për Kinën që në asnjë mënyrë nuk duhet të leiohet të bëjë prova dhe të ketë armë dhe, po ta
marrë Kina këtë guxim, jo vetërn ta demaskojnë si jopaqësore, por si shtet që rrezikon pagen, prandaj dhe ta
likuidojnë me armë dhe ta copëtojnë midis tyre. Këtu
janë dakord Hrushovi e Kenedi e i janë futur rne kohë
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një valleje të tillë, Tajvani, Laosi, Vietnami, India, Japonia, SENTO-ja etj.)
Ideja tjetër demagogjike e përbashkët Kenedi-Hrushov është çështja që «do të na mbeten fonde të shumta
dhe këto do t'i përdorim për ndërtime, për përmirësimin e jetës» etj., domethënë për t'i mbajtur popujt nën
zgjedhën dhe diktatin e tyre, duke i ushqyer me krodha,
duke krijuar aristokracinë punëtore d•e shtresat e burokracisë. Kenedi i thotë Hrushovit: «Ja, pra, këtë ke
predikuar ti, dhe unë aty jam, jemi dakord mbi qëllimet dhe mjetet. Të ecim dorë për dore në këtë rrugë».
Kenedi, duke e vënë problemin e «paqes» në një
binar demagogjik me atë të Hrushovit, përcakton dhe
pengesat objektive e subjektive të dyanshme që duhet
të zhduken dhe si të zhduken.
Kenedi hapët lë të kuptohet se në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka të tërbuar (i jep gjoja hakë
Hrushovit), «por ata duhet të reflektojnë dhe do të reflektojnë, do të pënnbahen dhe do t'i përmbajmë» (u heq
frikën Hrushovit, revizionistëve modernë, syleshëve).
Kenedi u bën thirrje «të tërbuarve» që të rishqyrtojnë pikëpamjet e tyre ndaj Bashkimit Sovjetik. Kështu e do puna dhe s'prish ndonjë punë, thotë. Kenedi,
asgjë s'Iëshojmë, shpresa kemi të fitojmë dhe të mbytim
komunizmin. Një sakrificë pa zarar mund ta bëjmë.
Elizabeta Flinti s'ka ç'na bën, atë e kemi në FBI.
Kenedi i siguron skeptikët amerikanë se udhëheqësit
sovjetikë do të ndërrojnë, ose janë duke ndryshuar. S'janë më ata të parët, dhe, për t'i bërë qejfin Hrushovit,
ai thotë se edhe ata (amerikanët) do të ndryshojnë
qëndrimin e tyre ndaj Bashkimit Sovjetik.
Nëse do të ndryshojnë, ose ku duhet tP ndryshojnë,
Kenedi këtë e përcakton me demagogji të madhe.
•
Kundrejt paqes — ajo «tash» është e mundshme,
lufta nuk është e pashmangshme. (Pra, Kenedi i thotë
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Hrushovit: u binda dhe unë në tezat e tua të fainshme të

Kongresit të 20-të. Do më që të bindesh ti dhe miqtë
e tu, që janë dhe miqtë e mi?)
Prandaj, paqja mund të arrihet, thotë Kenedi, në

evolucionin e institucioneve shoqërore (ndryshimet që
po bëhen në Bashkimin Sovjetik dhe në vendet satelite).
Mosmarrëveshje mund të ketë dhe do të ketë (mosmarrëveshje ideologjike do të ketë, thonë Titoja me Hrushovin, midis «marksistëve», por këto do t'i zgjidhim
me bisedime, ose duke i lënë mënjanë t'i zgjidhim më
vonë, tash të ecim përpara), por t'i zgjidhim, thotë Kenedi, dhe të ecim përpara. Dhe Kenedi i thotë Hrushovit haptazi: «Ne do të të ndihmojmë në këtë rrugë,
mos ki frikë, ecë përpara». Kundrejt Bashkimit Sovjetik Kenedi u thotë arnerikanëve, në të njëjtën kohë
edhe Hrushovit për t'i krehur bishtin dhe për ta ndihmuar, siç e ka ndihmuar ai Kenedin, duke e quajtur
të arsyeshëm e paqësor, se në çdo regjim ka njerëz me
vlerë dhe këta njerëz me vlerë nuk u besojnë «të tërbuarve» të propagandës • (të sovjetikëve). Prandaj, Kenedi këshillon Hrushovin që t'u vërë «fre» këtyre të
tërbuarve, pse edhe Kenedi u ka vënë, ose do t'u vërë
«fre» diplomatëve, oficerëve të Pentagonit e të tjerëve.
Pra, edhe në këtë çështje i thotë Kenedi Hrushovit
jemi plotësisht dakord. •

Kenedi përdor më tej formulat e Hrushovit:
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi SOvjetik kurrë s'kanë luftuar kundër njëri-tjetrit. Ju «të
shkretë sovjetikë humbët 20 milionë të vrarë, ju luftuat
trimërisht, ju u dogjët» etj. dhe sot, në qoftë se shpërthen ndonjë luftë (nga kinezët), ne do të dëmtohemi,
prandaj dakord, thotë Kenedi, të ecim në rrugën që kemi
caktuar që të dy së toku.
Prandaj, Kenedi e këshillon Ilrushovin «të mos
hyjmë në polemika» (siç bëjnë kinezët e shqiptarët), por
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të .marrim masa efektive të fshehta, të lidhemi direkt
me telefon, që të koordinojmë të dy çdo gjë. Dhe ti,
Hrushov, lëri të lira vendet e demokracisë popullore,
të shpart'allohet kampi socialist, ashtu siç kemi rënë
dakord me Titon dhe çështjen gjermane e të Berlinit
ta zgjidhim, ashtu siç të kam këshilluar, se unë nuk
nd&roj pozitë.
Kenedi thotë haptazi se me këto çarje që janë në
kamp, çdo gjë do të ecë mirë, paqja amerikano-sovjetike do të sigurohet, prandaj vazhdo më tej Hrushov.
Duhet dërrmojmë Kinën, Shqipërinë, komunizmin.
Me një fjalë, fjala e Kenedit vjen dhe vërteton drejtësinë e pikëpaanjeve tona mbi Hruchovin. Imperialistët
amerikanë janë të bindur se Hrushovi po afrohet me
ta, se ai është fort i angazhuar në rrugën e tradhtisë
dhe njëkohësisht në rrugën e demaskimit. Prandaj, Kenedi i vjen në ndihmë, për t'i thënë shko përpara se më
ke mua, po të ridihmoj në vijën tënde që ta kam diktua-r, të komprometoj më tej, që të mos bësh kthesa
se të ikën koka dhe së ,bashku të punojmë kundër Kinës,
Shqipërisë etj., kundër maTksizëm-leninizmit, kampit socialist dhe të robërojanë popujt e të kthejmë prapë kapitalizrnin në Bashkimin Sovjetik.
Prandaj, i thotë Kenedi, vazhdo të gënjesh Kastrot,
organizo diversion nën parullat e tua, bëj komplote
kundër çdo vendi socialist, sill në fuqi njerëzit e tu
dhe të mitë, vendos diktaturën e grupit revizionist etj.
etj. dhe mua më ke në krah në çdo moment.
Ky është
në vija të përgjithshme, i fjalimit të Kenedit.

E SIITUN£
15 QERSIIOR 1963

KRYQYZATA E RE REVIZIONISTE KUNDËR
MARKSIZËM-LENINIZMIT DO TË DESHTOJE
ME TURP
Sot në gazetën «Zëri i popullit- u botua artikulli
me titullin «Kryqëzata e re revizioniste kundër marksizëm-leninizznit do të dështojë me turp» 1.

I Shih: Enver Hoxha. Vepra, vell. 25, f. 189.

633

639'

E DIEL

E 11£NR

16 QERSHOR 1963

17 QERSHOR 1963

FLUTURIM HISTORIK

LETER L KQ TE PK TE KINES DERGUAR
KQ TE PK TE BS
Lexova letrën e transmetuar nga agjencia Hsinhua
të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës
në përgjigje të letrës së KQ të Partisë Komuniste të
shkimit Sovjetik. Në tekstin -e kësaj letre bëra nënvizime të shumta, ndërsa në anët e faqeve bëra disa
vërejtje e shënimet.

Anijet kozmike «Vostok 5» me Valeri Bikovskin
dhe «Vostok 6» me Valentina Tereshkovën po fluturojnë normalisht në kozmos.

1 Letra, me nënvizimet dhe shënimet, ndodhet në Arkivin
Qendror të Partisë.
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E MERKURE
19 QERSHOR 1963

MAN:WRA

Tr,

HRUSHOVIANRVE

Revizionistët sovjetikë deklaruan se refuzojnë të
botojnë letrën e Partisë Komuniste të Kinës 1 dhe t'i
përgjigjen asaj sepse... kanë frikë. Arsyet që paraqesin
ata, janë profka. Me siguri, përgjigjen do ta japë Hrushovi në mbledhjen e Plenumit të KQ të PK të BS.

E PREMTE
21 QERSHOR 1963

PP,RVJETORI I NJE MBLEDHJEJE FAMEKEQE
Dje dhe sot u mbushën tre vjet nga mbledhja famëkeqe e Bukureshtit e partive komuniste ë punëtore. Në
këtë mbledhje, Partia jonë dhe ajo e Kinës i dhanë
grushtin e parë grupit revizionist të Hrushovit.

1 Letër e KQ të PKK në përgjigje të letrës së PK të BS
në lidhje me vijën e përgjithshme të lëvizjes komuniste ndërkombëtare, botuar në «Zhenminzhibao», më 17 qershor 1963.
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E SHTUNE
22 QERSI1OR 1963

E SHTUNE
22 QERSHOR 1963

PIROSTIA E PRESIDENTEVE
DEMAGOGJIA E RE DHE PLANI I VJETER
I KENEDIT
Përfundova artikullin «Dernagogjia e re dhe plani i
vjetër i Kenedit»i dhe e dërgova që të botohet nesër
në «Zërin e popullit».

Dje përfundoi punimet plenumi i KQ të PK të BS,
në të cilin folën udhëheqësit kryesorë revizionistë sovjetikë kundër nesh e kinezëve.
U shpall se është vendosur që Hrushovi të caktohet
president i Presidiumit të Sovjetit Suprem të Bashkimit Sovjetik. Kështu tani u krijua pirostia e presidentëve Kenedi-Hrushov-Tito.
Pritet të botohen fjalimet e Hrushovit, Suslovit, Ponomarjovit, Andropovit mbajtur në plenum. Sovjetikët
po i akuzojnë kinezët si shpifës.

Në Romë, papë i ri u zgjodh kardinali Montini.

1 Shih: Enver Hoxha. Vepra, vëll. 25, f. 206.
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E MART£

E MËIIKURË

25 QERSHOR 1963

26 QERSHOR 1963

MANOVER HRUSHOVIANE
•

Agjencitë e lajmeve njoftojnë se Hrushovi ka qenë
incognito në Bukuresht. Këtu kemi të bëjmë me një
manovër të tipit hrushovian. Të shohim ç'do të dalë
nga ky udhëtim.
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ÇFARE FSHIHET PAS KETYRE VIZITAVE
TE HRUSHOVIT
Në Perëndim flitet se Hrushovi të premten, më 28
gershor, do të shkojë në Berlin. Dy ditë më parë, ai
ishte për një vizitë të fshehtë në. Bukuresht. Çfarë fshihet prapa këtyre vizitave të tij?!
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DURRES, E ENJTE

E PREMTE

27 QERSHOR 1963

28 QERSHOR 1963

SOVJETIKET KERCENOJNE RUMANINE
Nga Rumania po na vijnë lajme alarmante. Flitet
se në tokën rumune janë përqendruar 21 divizione të
Bashkimit Sovjetik. Flitet, gjithashtu, se gjatë vizitës
së fshehtë që bëri Hrushovi në Bukuresht, ka ndenjur
në një vilë të sovjetikëve.
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ME RASTIN E 15-VJETORIT TE SHPALLJES
SE REZOLUTES SE INFORMBYROSE
Lexova artikullin kushtuar 15-vjetorit të shpalljes
së Rezolutës së Byrosë Informative •Mbi gjendjen në
Partinë Komuniste Jugosllave», që do të botohet nesër në gazetën «Zëri i I shtova edhe pjesën që
vijon:
«Vetëm qëndrimi burrëror, marksist-leninist i Partisë dhe i popullit, të bashkuar në një unitet të çeliktë
mund të shpëtojë pavarësinë dhe sovranitetin e popullit
dhe të atdheut kur këta kërcënohen nga imperialistët
dhe revizionistët modernë. Përpara kësaj force të madhe
të popul]it dhe të Partisë, nuk mund të rezistojë asnjë
forcë e çfarëdo armiku.
Revizionistët modernë jugosllavë, përdorën çdo mjet
për t'i likuiduar fitoret e revolucionit popullor në Shqipëri, për ta skllavëruar Republikën Popullore të Shqipërisë. Të gjitha këto dihen nga bota e tërë. Dihet,
gjithashtu, se si ato dështuan me turp, por është mirë
që ato t'i përsëritim, pasi njerëzit duhet të kenë parasysh se revizionistët modernë nuk heqin dorë nga qëIlimi i tyre final, që është shkatërrimi i regjimeve socialiste dhe robërimi i popujve, nuk heqin dorë nga
metodat e tyre të poshtra të përçarjes, të shantazhit,
të presioneve politike e ekonomike dhe deri te presionet ushtarake. Kështu kanë vepruar revizionistët mo649

dernë jugosllavë kundër Republikës Popu.11ore të Shqipërisë.
Titistët krijuan grupet e tyre të spiunëve në radhët e Partisë Komuniste të Shqipërisë, deri dhe në
Byronë Politike të Komitetit të saj Qendror. Ky ishte
grupi tnadhtar i Koçi Xoxes. Por Partia jonë i spastroi
këta tradhtarë pa ngurrim dhe forcoi kështu Partinë dhe
unitetin e saj. Revizionistët modernë bënë shumë zhurmë,
na shanë, shpikën lloj lloj teorish pseudomarksiste për të
na diskredituar, por Partia dhe populli ynë dinin mirë
ç'bënin, sepse bazoheshin në fakte e në drejtësinë. Spastrimin e lypnin drejtësia dhe interesat e lartë të atdheut.
Revizionistët modernë jugosllavë na kërcënuan me
uri, me presione ekonomike, me sabotazhe ekonomike,
si në industrinë e naftës etj., por hëngrën grushte të
rënda. Partia dhe populli ynë nuk u trembën, mblodhën
forcat e tyre që nuk ishin të pakta dhe i kapërcyen
vështirësitë. Ne kishim miq besnikë, që na erdhën në
ndihmë: kishim popullin e Bashkimit Sovjetik, Partinë
Komuniste të Bashkimit Sovjetik me Josif Stalinin në
krye, kishim .popujt e vendeve të demokracisë popullore
dhe partitë e tyre marksiste-leniniste, kishim me vete
drejtëstnë.
Revizionistët jugosllavë u përpoqën të sillnin në
Shqipëri ushtrinë e tyre, divizionet e tyre dhe kështu
të kapnin pikat strategjike të vendit tonë dhe, nën
presionin ushtarak e me anën e agjentëve të tyre Koci
Xoxe e të tjerë, të shtypnin rezistencën e popullit dhe
të Partisë, ta kolonizonin atdheun tonë. Të mos harrojmë
se këtë puç ushtarak, këtë ,pushtim ata kërkonin ta realizonin nën maskën e traktatit ushtarak të ndihmës
reciproke, nën maskën e të ashtuquajturave rreziqe që
i turreshin Shqipërisë, nën ,maskën e gjoja manovrave

vizionistëve modernë jugosllavë dhe divizioneve të tyre:
Ndal, se ndryshe derdhet gjak! Josif Stalini, ky mbrojtës i lavdishëm i marksizëm-leninizmit, i lirisë dhe i sovranitetit të popujve, na erdhi në ndihmë. Revizionistët subversionistë jugosllavë, dështuan me turp.
Revizionistët modernë jugosllavë dhe shokët e tyre
menduan se mund të vinin lehtë nën këmbë vullnetin
e hekurt të një partie dhe të një populli, siç ishte
rasti me Partinë e Punës të Shqipërisë dhe me popullin
shqiptar. Por ata u thyen, ata u mundën, ata dështuan.
Po e njëjta gjë do t'u ngjasë revizionistëve modernë
jugosllavë, në rast se me intriga dhe me ushtri do të
kërkojnë të shkelin lirinë, pavarësinë dhe sovranitetin
e çdo populli tjetër të demokracisë popullore. Në një rast
të tillë ata do ta pësojnë keq, ky do të jetë fundi i
veprës së tyre tradhtare, puçiste, skilavëruese. Atyre, do
t'u digjet toka nën këmbë dhe ky zjarr i madh që do
të ndezin do t'i përpijë të gjallë. Ata do të digjen në
të si minjtë. Le ta kenë -parasysh këtë eksperiencë të një
populli të vogël dhe të një partie të vogël marksiste-leniniste, të ,papërkulur, si ,miqtë ashtu edhe armiqtë.
Partia dhe popuill ynë kurrë nuk u bënë armiqve as
më të voglin koncesion, Partia dhe populli ynë kurrë
nuk patën frikë nga armiku, pavarësisht se ai ishte më
i madh, Partia dhe populli ynë qëndruan kurdoherë
vigjilentë dhe të gatshëm për luftë deri në fund kundër atyre që kërkonin t'u rrëmbenin fitoret, lirinë, pavarësinë, sovranitetin. Të tillë kanë qenë, janë dhe do të
mbeten populll dhe Partia jonë: të dashur me miqtë, besnikë ndaj tyre, të gatshëm t'u vijnë atyre kurdoherë në
ndihmë dhe të rreptë e të papajtueshëm me armiqtë e
çdo ngjyre».

ushtarake, nën maskën e «miqësisë». Të gjitha këto kanë
qenë perde tymi, por Partia dhe populli ynë u thanë re650
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DURRES. E SHTUNE
29 QERSHOR 1983

DURRES, E DIEL
30 QERSHOR 1963

MBLEDHJE KRERESII REVIZIONISTE
NE BERLIN
QENDRIM I ÇUDITSHEM I KINEZEVE
Nga agjencitë e ndryshme të lajmeve, mësohet se
në Berlin përveç Hrushovit kanë shkuar edhe Gomulka.
Kadari, Novotni dhe Zhivkovi. Dezhi nuk ka shkuar. Bukur po qëndron Rumania. Në takimet që do të zhvillojnë me këtë rast, me siguri, revizionistët do të diskutojnë e do të vendosin për qëndrimet që do të mbajnë
ndaj Kinës dhe Rumanisë. Deri tani Hrushovi nuk ka
folur ndonjë gjë të madhe.
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KQ i PK të Kinës botoi një kamunikatë në lidhje
me takimin që do të zhvillohet në Moskë më 5 korrik
1963 midis përfaqësuesve të PK të Kinës dhe të PK
të BS. Në komunikatë, përveç përbërjes së delegacionit,
bëhet fjalë edhe për udhëzimet që i janë dhënë atij
mbi qërrdrimin që duhet të mbajë në këtë takim. Ata,
pra, do të venë në takim dhe gjithçka tjetër është hipokrizi.
Kinezët morën pjesë edhe në Kongresin Botëror të
Grave, që u mbajt këto ditë në Moskë.
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DURRËS, E MARTE
2 KORRIK 1963

IIRUSHOVIAN2T PERGATITEN PER TE BERE
LËSHIME TE REJA
rjalimet e Hrushovit rië Berlin janë shumë të dobëta, të buta, përulëse përpara amerikanëve. Në fjallmin që mbajti në mitingun e miqësisë gjerrnano-sovjetike, që u zhvillua sot në Berlin, të gjitha problemeve
të rëndësishme botërore, ai u bëri bisht me paturpësinë
më të madhe. Gjithë ç'tha janë fjalë boshe, karakteristikë e revizionistëve që gjenden në. Ilum, s'dinë ç'të
bëjnë dhe përgatitin Ilëshimet.
Fjalimi i tij të jep përshtypjen se janë në erë përgatitje për lëshime të reja imperialistëve amerikanë.
Perëndimorët e pëlqyen shumë, janë të kënaqur nga Hrushovi dhe këtë e shprehin hapur. Ekziston midis tyre.
një marrëveshje e fshehtë që po zbërthehet hap pas
hapi me përpikëri.
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DURRES, E MERKURE
3 KORRIK 1963

NJE TRADHTI E RE
Në fjalirnin e tij, në mitingun e miqësisë gjermano-sovjetike në Berlin, Hrushovi vuri theksin mbi nënshkrimin e një «traktati .mossulmimi midis NATO-s
dhe Traktatit të Varshavës». Kjo është një tradhti e
re, pse ky traktat do të ketë për qëllim të vetëm «të
mbrojë» shtetet revizioniste, që po shkojnë drejt degjenerimit kapitalist. Por me anë të këtij traktati imperialistët amerikanë do t'u lidhin duart shteteve të Traktatit
të Varshavës dhe do t'i nxitin të veprojnë kundër Kinës.
Nikita Hrushovi dhe amerikanët realizojnë kështu planin e tyre djallëzor, të përçajnë kampin dhe të godasin
Kinën, Korenë, Shqipërinë etj., për t'i zhdukur më në
fund krejt kampin e socializmit dhe komunizmin. Kjo,
në qoftë se do ta lënë popujt dhe komunistët në botë,
do të thotë të zbatohet strategjia e Kenedit.
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E ENJTE

E PREMTE

4 KORRIK 1963*

5 KORRIK 196.34

PERSERI NJE KOMUNIKATE BAJATE
Kina përsëri riafirmon se delegacioni që shkon në
Moskë për bisedime do të tregojë durim etj. etj. Kina lëshoi përsëri një komunikatë në lidhje me këtë takim,
një komunikatë bajate, që, për mendimin tim, s'ishte e
nevojshme. E përse të gjitha këto? Bota komuniste po
bindet dhe do të bindet për tradhtinë e Hrushovit duke
e demaskuar atë, duke ia çjerrë maskën këtij tradhtari.
Ndonjë si Ho Shi Mini këshillon durim, durim. Për durim flasin edhe kinezët, por besoj se mendojnë ndryshe,
se është e çuditshme që, pas gjithë këtyre që thonë e
bëjnë revizionistët, të mos u ketë ardhur në majë të
hundës.
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TAKIM QE NUK DO

JAPE ASNJE REZULTAT

Në Moskë arriti delegacioni i Partisë Komuniste të
Kinës, i kryesuar nga Ten Hsiao Pini. Nga Pekini ai u
përcoll me pompozitet, sikur do të vente në dasmë, kurse
në Moskë u prit akull, sikur po bëhej ndonjë varrim.
Të shohim ç'do të japë ky takim formal, i paviefshëm. Jam i sigurt që s'do të japë asnjë rezultat; përkundrazi, do të tregojë se sa të drejtë kemi ne që i vëmë
pikat mbi «i». Çfarë rezultati mund të arrihet në bisedirne me tradhtarët hrushovianë, kur ata kanë ligjëruar në
plenumin e Komitetit Qendror se nuk do të tërhiqen as
odhe një grimë nga vija e tyre? Hrushovianët me këtë
duan të thonë: Tërhiquni ju, kinezë, dhe ejani në vallen
tonë!
Në këto kushte shko e bisedo, po të duash, dhe «me
me hrushovianët.

42 - 13
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DURR£S, E DIEL
7 KORRIK 1963

SIITYPI BORGJEZ PO I BEN BUJE FJALIMIT
TE HRUSHOVIT NE BERLIN
Në shenjë përbuzjeje dhe armiqësie ndaj delegacionit të Partisë Komuniste të Kinës, i cili erdhi dje nga
Pekini në Moskë për të zhvilluar bisedime me një delegacion të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, Hrushovi, që u kthye nga RD e Gjermanisë, nuk shkoi në
Moskë, po qëndroi në Kiev. Me këtë ai do t'u tregojë
botës, dhe veçanërisht miqve ië tij amerikanë, se «nuk
u vë asnjë rëndësi» bisedimeve me kinezët, «rëndësi të
madhe për mua», do të thotë ai, kanë bisedimet me ju.
Shtypi borgjez po bën bujë dhe fërkon duart për
këtë. Në Berlin Hrushovi u tregoi miqve amerikanë
se çështjagjermane ka mbaruar, se me kinezët jemi në
thikë e në pikë. Kështu klouni revizionist po luan komedinë e tij tragjike prej shërbëtori të bindur të amerikanëve. Titoja i ka fryrë mirë në vesh Hrushovit se
si t'ia bëjë qejfin Kenedit. Zaten xhambazi për këtë u
pagua, që t'i stërvitë kuajt e shalës për Kenedin e shokët e tij magnatë imperialistë, që ai përfaqëson.

DURRES, E 11£1■IP.
8 KORRIK 1963

GATI TE NENSHKRUAJE ÇDO GJE QE
DO TE PROPOZOJNE AMERIKANET
Hrushovi pret sot në Kiev me bujë Spakuni, i dërguari i Kenedit dhe i NATO-s. Spaku shkon të marrë sigurime të mëtejshme nga klouni tragjik për suksesin e
mbledhjes që do të bëhet në Moskë midis tij dhe amerikanit Harriman 2 e angiezit Heils'nem 2, në lidhje me
ndalimin e provave të armëve bërthamore.
Kot e kanë imperialistët amerikanë që tatojnë pulsin
e Hrushovit. Ai është lidhur me kohë me çështjen e
kapitalizmit, do t'u bindet me përpikëri diktateve amerikane dhe me siguri do të nënshkruajë çdo gjë që do t'i
propnzojnë. ata.

1 H. Spak, në atë kohë zëvendëskryeministër dhe ministër i
Punëve të .Jashtme të Belgfikës.
2 A. Harriman, zëvendëssekretar i Departamentit të Shtetit të
SHBA-së.
Lordi Heilshem, ministër i Çështjeve të Shkencave dhe të
Teknikës të Anglisë.
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E ENJTE
11 KORRIK 1963•

E Mr.RKURE
10 KORR1K 1963

BISEDE ME MIQ TE HUAJ
Dje mbrërna, gjatë pushimit në mbledhjen solemne
kushtuar 20-vjctorit të themelimit të Ushtrisë Popullore,
u takova në këmbë me komunistë italianë dhe anglezë, që
kanë ardhur për pushime në Shqipëri. Bisedova përzemërsisht me ta. Ishin entuziastë për punën, për vijën e
Partisë dhe për përparimet që janë bërë në vendin tonë.

Revizionistët sovjetikë botuan një deklaratë tjetër
ku dënojnë shokët kinezë sepse pritën me ceremoni e
me mitingje pesë kinezët e dëbuar nga Bashkimi Sovjet2c. Kinezët u dhanë sot përgjigjen e merituar.

SOT KINEZET THONE PER HRUSHOVIN ATO
QE DJE THOSHTE IIRUSHOVI prR TITON
Çen Jia bisedoi me ambasadori,n tonë në Pekin, Reiz
Malilen, dhe në thelb i tha se «mbledhja e Moskës
mund të ndërpritet për të vazhduar më vonë për disa
herë. Një gjë e tillë, theksoi Çen Jia, na intereson të dy
palëve». Pasi lëshoi vrer kundër Hrushovit, ai i tha:
«Duhet të përpiqemi të mos e lejojmë të shkojë tek imperialistët, të mos kapitullojë, pse është çështja e popuIlit sovjetik» etj. atj. «Ne do të vazhdojmë ta demaskoj-

më vazhdimisht-. etj. përfundoi ai.

Te shokët kinezë shihen lë.'kundje, ata ndizen e shuhen, të lënë përshtypjen se s'kanë një taktikë të qartë,
por shumë të lëkundshme; shumë herë frikësohen nga
presionet e sovjetikëve, të cilët janë arrogantë. Ashtu si
thonë kinezët sot për Hrushovin, thoshte dje Hrushovi
për Titon: «Ai është armik. kalë i Trojës, por duhet të
mos e lëmë të vejë tek armiku, të mos kapitul]ojë, se
është çështja e popujve të Jugosllavisë» etj. dhe më në
fund u puthën me Titon, u bënë miq, aleatë, u bënë
Rholcë kundër nesh. Sa keq për kinezët!!
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E PREMTE

E SHTUNE

12 KORRIK 1963*

13 KORRIK 1963*

«TE MESMIT» ANOJNE ME SHUME NGA E DJATHTA

KINEZET NUK PO REALIZOJNE PLOTESISHT
SE Ç'ARMIK ESHTE HRUSHOVI

E kanë kot shokët kinczë që e zgjatin. Zigzaget e
tepruara, për të cilat mendojnë se kanë pluset e veta,
në fakt, kanë edhe shumë minuse, «Të mesmit», siç
shprehon kinezët për ato parti që thonë se janë kundër.
Hrushovit, por që nuk dalin hapur as kundër tij, as pro
nesh, nuk mund të fitohen me këto qëndrime, ata janë
për një politikë «hiq e mos këput», «mos e ashpërso»,
«prit të presim»; ata anojnë më shumë nga e djathta.

Kinezët akoma ,nuk po realizojnë plotësisht se ç'armik është Ilrushovi, megjithëse rruga e këtij tradhtari
tashmë është e qartë. Ai ecën drejt marrëvcshjes me imperialistët amerikanë, drejt lëshimeve dhe kompromiseve.
Nuk kemi, pra, të bëjmë me një njeri, ose n12 një grup
që bën disa gabime, i cili, në mes të rrugës, shikon humnerën ku po futet dhe kthehet prapa; në këtë rast do të
ishte e domosdoshme, pa lëshuar në parimet, të manovrohej «për të mos e hedhur tek imperialistët». Por me
Hrushovin s'është aspak e udhës dhe e drejtë as ta mendosh, pa lëre ta bësh një gjë të tillë. Ai ka tradhtuar
plotësisht.

Prandaj një gjë e tillë është e favorshme për Hrushovin
dhe për bandën e tij. Por unë jam i bindur se kështu
tradhtari nuk mund të pengohet në rrugën e tij, ai do
të ecë përpara, do ta vazhdojë tradhtinë. Koha s'do të
vonojë dhe do ta vërtetojë këtë gjë akorna më mirë.

(
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E DIEL

E DIEL

14 KORRIK 1963'

14 KORRIK 19fi3*

SHPRESAT E KOTA TE SHOKEVE KINEZE
I MORI ERA

ERDHEN SHOKE BELGJIANE
Erdhi Zhak Gripa e shokë të tjerë belgjianë. Do

Sovjetikët sot botuan një letër të hapët, letër e
poshtër dhe mc sulme më se të hapëta kundër udhëheqjes kineze. Shpresat e kota të shokëve kinezë i mori
era. Besoj, dhe s'kam dyshim, se tash s'ka ku kalohet
më veçse në rrugën e drejtë e revolucionare të Partisë
sonë. Letra është plot trillime, shpifje, shtrembërime
Sulmet përbëjnë thelbin dhe tërësinë e kësaj letre, që
i përngjet një artikulli të gjatë demagogjik për budallenjtë, sentimentalët dhe frikamanët. Një gjë përshkon gjithë
letrën: Udhëheqja kineze është përçarëse, është dogmatike, është e rrezikshme, prandaj duhet dënuar dhe duhet izoluar. Shqiptarët janë vegla të kinezëve dhe të tjerët janë renegatë etj.
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takohern1 me ta.
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E HENE
15 KORRIK 1963*

HRUSHOVI DOLI HAPUR. ERDHI KOHA QË KINEZËT
T'l BIEN FORT KETIJ QENI

E MERKURE
17 KORRIK 190*

KINEZET VAZHDOJNE BISEDIME TE KOTA
ME HRUSHOVIN

•

Letra e sovjetikëve nuk përmban asnjë argument qe
të rrëzojë me fakte, politikisht dhe teorikisht, dokumentet kineze. Problemeve kyçe ajo u largohet si djalli nga
thimjami, u shkon anash dhe i lufton ato me gjuhë gazetareske nga më banalet. Por kjo letër ka anën e saj
shumë të mirë, se e ndihmon lëvizjen komuniste për të
parë më qartë se ç'janë këta tradhtarë dhe a nxit shokët
kinezë për ta foreuar më shumë luftën e tyre.
Mënyra «e tërthortë» e reagimit të shokëve kinezë qe
'bërë bajate, bilc bënte efekt jo të mirë, duke përdorur
termat «partia motër», «njëfarë udhëheqësi», «njëfarë
shteti» etj.
Hrushovi tash doli hapur dhe s'ka ku të vejë më
hapur. Erdhi koha që kinezët t'i bien fort këtij qeni, pse
vetëm kështu arrihet fitorja kundër banditizmit hrushovian.
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Kinezët vazhdojnë bisedimet e kota me sovjetikët në
një kohë kur Hrushovi bisedon, ha, pi dhe qesh me A.
Harrimani», zëvendëssekretar i Departamentit të Shtetit
Amerikan dhe me lordin anglez Heilshem, ministër
Çështjeve të Shkencës dhe të Teknikës. Ç'kontraste! Sa
larg po shkon tradhtia! Hrushovi vetë drejton bisedimet
dhe ka hedhur në këmbët e imperialistëve dinjitetin e
Bashkimit Sovjetik, se sa për dinjitetin e komunizmit,
këtij i marrtë të keqen, sepse ai vetë s'është komunist,
po një revizionist nga më të ndyrët.

Eshtë ca e çuditshme që kinezët vazhdojnë të rrahin
ujë në havan me këta tradhtarë. Durimi ka një kufi. Ata
qofshin, se ne do të ishim ngritur dhe do të kishim ikur.
S'ka ç'zgjatet më, tradhtia është e hapët.
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E ENJTE
18 KORRIK 1963'

SHENIM
• Vazhdojnë skarar~het në shtyp midis kinezëve e
sovjetikëve.
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PREMTE
19 KORRIK 1963

AMERIKANET DHE SOVJETIKET KERKOJNE
TE RUAJNE MONOPOILIN E ARMEVE ATOMIKE
Është e qartë se banda e Hrushovit do t'u bëjë lëshime të mëdha amerikanëve. Ajo do ta lërë mënjanë
idenë e parë që ndalimi i provave të armëve atomike
duhet të ecë tok me ndalimin e përdorimit dhe me shkatërrimin e stoqeve të këtyre armëve. Hrushovi do të
pranojë propozimin e Kenedit dhe këtë do ta quajë «sukses- të madh. Këtë «sukses- qeveritë respektive do ta
ratifikojnë pastaj .me bujë, do ta bëjnë «ligj» në parlamentet e tyre dhe do ta çojnë edhe në OKB.
Qëllimi është i qartë. AmerLIcanët dhe sovjetikët kërkojnë të rualnë monopolin e bombës atomike për shantazh dhe luftë kundër Kinës e socializmit, ta pengojnë
Kinën të bëjë prova dhe, po të bëjë prova, ta demaskojnë si lultenxitëse kundër paqes e poshtërsi të tjera.
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E SIITUNE
KORRIK 1963

TAKIM ME SHOKr. BELGJIANE
Sot takova dhe pata një bisedë me shokë belgjianë 1.
Dhashë darkë për ta.

Ten Hsiao Pini u largua nga Moska 2

.

E Ef £NE
22 KORRIK 1963*

TRADIITARkr E MARKSIZL`M-LENINIZMIT DUHEN:
LUFTUAR PA MrSHIRE
Dje Ten Hsiao Pini u Iargua më në fund nga Moska
për në Pekin, ku e priti në aerodrom vetë Maoja. Sigurisht, do të lëshojnë njëfarë komunikate për të thënë që
s'bënë gjë.
Me tradhtarët e marksizëm-leninizmit është e kotë
të bisedosh, pse ata janë tradhtarë. Me revizionistët është
e kotë të bisedosh, pse ata janë renegatë të marksizëm-leninizmit. Ata .duhen luftuar dhe duhen demaskuar pa
mëshirë.

1 Zhak Gripa, Renderg e Henri Gliner
2 Nga 5 gjer më 20 korrik 1963, në Moskë u bë takimi i përfaciësuesve të PKK dhe të PK të BS. Me propozimin e kinezëve, u arrit marrëveshja për të bërë një pushim në punimet.
.
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VLORE, E M£111LUICE

vuntE, E ENJTE

?A KORILIK 1983

RUMUNET PERSERI NE SEENJE
Sot mblidhen në. Moskë sekretarët e parë dhe kryennnistrat e vendeve «socialiste», anëtare të Këshillit
-të Ndihmës Ek<momike Reciproke. Mbledhja i përngjan
një shporte karavidhesh me një karavidhe të madhe në
mes: Hrushovin. Mosmarrëveshjet midis tyre janë të
thella dhe të çdollojta, që nga ato ekonomike e deri te
.ato politike. Rumunët janë veçanërisht në shenjë. Këta
do të sulmohen nga çdo drejtim. Të shohim deri ku dhe
•sa do t'u rezistojnë •umunët presioneve, shantazheve
dhe frikësimeve. Çdo gjë do të përdoret kundër rumunëve, deri edhe te «zbutja» e përkohshme, siç u bë ndaj
Kastros, për ta futur Dezhin në thes. Të shohim rezultatet.
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25 KOBRIK 1963

TE PROTESTOJME KUNDER BISEDIMEVE PER
NENSIIKRIMIN E «TRAKTATIT TE MOSSULMIMIT»
MIDIS NATO-S DHE TRAKTATIT TE VARSHAVES
Duhet të udhëzoj Ministrinë e Punëve të Jashtme
që të përgatitë një notë proteste të rreptë dhe demaskuese kundër qeverisë sovjetike dhe qeverive të tjera të
vendeve anëtare të Traktatit të Varshavës për tratativat
e paligjshme që bëjnë me NATO-n lidhur me nënshkrimin e një «traktati mossulmimi» midis këtyre dy
grupimeve. Këto tratativa ilegale bëhen prapa shpine dhe
pa dijeninë tonë, pa biseduar dhe pa marrë fare opinionin e Shqi.pikisë që është anëtare e Traktatit të Varsh avës.
Hrushovi dhe shokët e tij janë më keq se fashistët. Ata as parime kanë, as ligje respektojnë, as traktate
zbatojnë. Përkundrazi, çdo gjë shkelin dhe marrin nëpër
këmbë. Por, me siguri, populli sovjetik dhe popujt e
tjerë, nuk do t'i lënë pa i ndëshkuar. Koha do të punojë
për marksizëm-leninizmin, do të punojë për ne dhe jo
për tradhtarët.
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VLORR, E PREMTE
26 KORRIK 1963

UDHEZIME PER DY NOTA PROTESTE
• Duhet të përgatitim dy nota të tjera kundër qeverisë
sovjetike (grupit të Hrushovit) dhe qeverive të tjera të
vendeve anëtare të Traktatit të Varshavës. Përmbajtja
të jetë si më poshtë:
1) Duke marrë shkas se jemi anëtarë të këtij traktati, të demaskojmë qëllimet skllavëruese ekonomike që
fshihen nën maskën e KNER-it, integrimin ekonomik nën
drejtimin revizionist, që ka për qëllim presionin ekonomiko-politik të Bashkimit Sovjetik në vendet socialiste
të Evropës për t'i hequr zvarrë në transformimin e tyre
gradual drejt kapitalizmit dhe degjenerimit. Të demaskojmë qëllimin e mbrapshtë të grupit tradhtar të Hrushovit, që punon për degjenerimin e Bashkimit.Sovjetik
duke krijuar kaosin në ekonomi, duke zgjeruar lidhjet
politike, ekonomike dhe ideologjike me kapitalistët.
2) Si anëtarë të Traktatit të Varshavës, të demaskojmë qëllimet tradhtare, që u arritën nga vendet e këtij
traktati me marrëveshjen mbi ndalimin e pjesshëm të
provave të armëve bërthamore. Këto qëllime drejtohen
kundër Kinës, kundër nesh dhe vendeve të tjera të kampit socialist dhe synojnë që ne të mos bëjmë prova, të
mos kemi armë bërthamore, të jemi të varur nga grupi
i Hrushovit dhe të mbetemi gjithmonë nën presionin e
shantazhit të dyfishtë atomik të sovjetikëve e të amerikanëve, të cilët bëhen monopolistë të armëve bërthamore.
674

Me këtë marrëveshje, që nuk zgjidh problemin e çarmatirnit dhe veçanërisht të shkatërrimit të stoqeve të bombave atomike, grupi i Hrushovit tradhton kampin dhe
komunizmin. Ky grup vjen në propozimet e leverdishmc
për amerikanët, të cilët, nëpërmjet fjalimit të Kenedit, e
thanë haptazi që marrëveshja nuk ndalon luftën bërthamore, nuk ndalon amerikanët as ta pakësojnë stokun
e bombave, as të mos prodhojnë të tjera, as të mos armatosin aleatët e tyre dhe as t'u lidhin duart për ta
prishur këtë marrëveshje. Dhe arsyet kurdisen menjëherë. Mjerë ata që u besojnë kapitalistëve!
Kenedi e tha haptazi se Kina përbën rrezik për
njerëzimin dhe citoi Hrushovin në këtë drejtim.
Këto nota kanë rëndësi parimore dhe janë qëndrime
të nevojshme nga ana jonë në këto çështje jetike për
socializrnin dhe komunizrnin.
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rin këtë veprim të kinezëve si një gjë të leverdishme
për ta, duke u përpjekur të na diskreditojnë dhe, sido-

mos, ta paraqesin qëndrimin tonë të drejtë si të izoluar.
VLORE, E HENE
29 KORRIK 1963•

JO KAPITULLIM, POR LUFTE KUNDER
REVIZIONISTEVE
Kinezët, me artikuj të shkurtër, vazhdojnë t'u bëjnë
të ditur popullit dhe partisë së tyre sharjet dhe sulmet
e ndryshme të revizionistëve modernë kundër udhëheqjes
kineze. Vënë, gjithashtu, në dukje lavdërimet që kapitalizmi botëror po u bën Hrushovit dhe vijës së tij tradhtare. Kjo është punë e tyre. Por, nga ana tjetër, ata nuk

Në këtë drejtim Kina i ndihmon ata me qëndrimet që
mban. Në qoftë se Kina s'i boton artikujt tanë, duke
menduar se vë në pozita të vështira partitë e tjera motra, si atë të Koresë, të Indonezisë e të. Vietnamit, që
akoma botërisht nuk mbajnë qëndrime në mbrojtje të
Kinës, edhe kjo taktikisht nuk është e drejtë.
Sipas taktikës kineze ne duhet të bëjmë hapa prapa,

të shkojmë në qëndrimet e koreanëve, të vietnamezëve
e ca më keq të indonezianëve. Jo! Kjo nga ne s'do të
bëhet kurrë! Ata duhet të ecin përpara, edhe Kina, gjithashtu. Marksizmi duhet mbrojtur, dhe duhet mbrojtur
fort, kundër tradhtarëve c renegatëve. Të gjithë këta
shokë •e njohin Hrushovin; brendapërbrenda thonë që ai
tradhtoi, që Hrushovi po lidhet me amerikanët, që ai
degjeneron socializmin, që po na sulmon hapur dhe, nga
ana tjetër, e zvarritin luftën, presin. Çfarë presin? Kjo

e vënë në korent popullin kinez për pikëpamjet e Partisë
së Punës të Shqipërisë, që mbron marksizëm-legiinizmin,
që demaskon vijën tradhtare të Hrushovit e kompani
dhe mbron Kinën e Partinë Komuniste të saj. Shokët ki-

është çudia. Këtu qëndron pikëpyetja për të ardhmen.
Ose luftë me revizionistët ose kapitullim! Ne do të

nezë nuk e kanë drejt këtë çështje. Ata qëndrojnë në
taktikën e vjetër, në qëndrimin që mbajtën në Kongresin e 22-të të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik.
Kjo taktikë s'qëndron më në këmbë, është anakronike
dhe e dëmshme për lëvizjen komuniste. Mosbotimi në
shtypin e tyre i artikujve të gazetës «Zëri i popullit»
tregon frikë nga ana e shokëve kinezë. Kështu, ata tregohen të lëkundshëm në këtë çështje, gjë që s'është as
e drejtë, as edhe parimore. Shokët kinezë nuk ecin me
hapin e ngjarjeve dhe të kohës.
Në qoftë se mendojnë të mos i botojnë artikujt tanë, që të mos zërë vend shpifja e Hrushovit se gjoja
shqiptarët janë veglat e Kinës, kjo është absurde, sepse
revizionistët hrushovianë nuk i ndalon aspak ta përdo-

përpara duke luftuar.
Vija që ndjek Hrushovi puqet me politikën e imperialistëve amerikanë dhe i shërben kësaj politike. Traktati «mbi mospërhapjen e armëve bërthamore», që u
nënshkrua kohët e fundit M(›skë, eshtë një traktat i
koneeptuar e i diktuar nga amerikanët dhe i pranuar pa
asnjë ndryshim nga Hrushovi. Imperialistët amerikanë
duan monopolin e armëve, Hrushovi këtë ua dha. Amerikanët flasin për «pagen•, këtë bën edhe lakeu i borgjezisë, Hrushov, por ndërkohë amerikanët përgatiten
p&r luftë, shtojnë stociet e bombave atomike për vete
dhe për miqtë e tyre. kurse Hrushovi i çarmatos miqtë
e vet dhe. me pacifizrn1n e tij. çarmatos popujt. Kjo
do të thotë t'u vish ndihrnë amerikanëve. Një anë
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armatoset, një anë çarmatoset dhe që të dyja së bashku
sulmojnë Kinën, Shqipërinë, i akuzojnë si luftënxitëse
etj. Është e qartë edhe për qorrat e jo më për marksistët, se ku po shkojnë dhe në ç'drejtim i çojnë përpjekjet
revizionistët modernë, me tradhtarët Hrushov-Tito-U1briht-Gomulkë-Novotni-Zhivkov e të tjerë, në krye.

VLORE, E ENJTE
1 GUS1IT 1963

TRADHTIA E HRUSHOVIANE'VE ËSHTE E QARTE
PER TE GJITHE
Traktati i Moskës mbi ndalimin e pjesshëm të .provave të armëve bërthamore është një kapitullim i turpshëm i qeverisë sovjetike përpara imperializmit amerikan. Nikita Hrushovi është njeriu i amerikanëve. Ata
e kanë hedhur atë plotësisht në dorë. Nikita Hrushovi
tash do të veprojë në çdo gjë sipas direktivave të Uashingtonit. Maskat, metodat, demagogjia, që ky grup
tradhtarësh do t'i përdorë, nuk kanë rëndësi. Hrushovianët do të shkojnë nga lëshimi në lëshim, nga kapitullimi në kapitullim. Hrushovi është agjent i amerikanëve. Si kanë mundur këta t'ia arrijnë këtij sukswi, është
vështirë të thuhet me saktësi, por mendoj se Titoja është
ai që e futi i pari në kllapa agjenturore dhe komprometuese Hrushovin, këtë maskara të poshtër, intrigant,
komplotist, trockist, kriminel, karrierist, llafazan e çfarë
të duash. Titoja e hodhi mirë në dorë dhe ua çoi amerikanëve këmbë e duar lidhur. Të marrim vetëm çështjen e ndalimit të armëve bërthamore. Dihet se Hrushovi
ka bërë deklarata të drejta në këtë çështje, të cilat ne
i kemi mbështetur përnjëherë, kurse tash ai i shqelmoi
e i lëpiu të gjitha ato në mënyrë të paturpshme dhe
kapitulluese, pranoi projektin amerikan që përbën thelbin dhe tërësinë e Traktatit të Moskës mbi ndalimin e
pjesshëm të provave të armëve bërthamore.
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Ç'do të thotë kjo? Kur është parë në histori një gjë
e tillë? Vetëm kur ka tradhti, vetëm kur ai që e bën
këtë tradhti është një agjent.
Hrushovi është një Laval i ri si njeri, si politikan,
si agjent dhe si tradhtar. Njëri, Hrushovi, shiti Bashkimin
Sovjetik, kampin socialist, tradhtoi komunizmin, tjetri,
Lavali, tradhtoi Francën. Por, ndërsa Lavali tradhtoi
vetëm Francën, Hrushovi është një tradhtar me karakter
ndërkombëtar, që u bën dëm të madh socializmit dhe
komunizmit. Aleatët e Hrushovit në partitë e tjera janë
tradhtarë të rrezikshëm, prandaj duhen luftuar me të
gjitha forcat.
Lëvizja kornuniste botërore po kalon një krizë të
rëndë, që duhet kapërcyer në mënyrë revolucionare dhe
vetëm në mënyrë revolucionare. Revizionizmi modern
po grumbullon forcat dhe, në bashkëpunim e në aleancë
me imperializmin botëror, po na sulmon. Sulmit ne
duhet t'i përgjigjemi me sulm akoma më të ashpër. Pavarësisht se armiqtë tanë kanë një forcë ushtarake, ekonomike dhe propagandistike kolosale, neve asgjë s'duhet
të na trernbë. se jemi në rrugë të drejtë, vija jonë është
e drejtë, ne jemi marksistë, ata janë tradhtarë. Shumica
është me ne ose do të bëhet me ne, nëpërmjet luftës
revolucionare.
P.shtë vendimtare që shokët kinezë, me sa duket.
korrigjuan taktikën e luftës kundër këtyre tradttarëve
dhe filluan luftën e hapët, të drejtë dhe të justifikuar.
Besoj se tash shokët kinezë po realizojnë plotksisht pikëpamjet tona të drejta që ua shprehëm shumë herë
gjatë më shumë se një viti. Mundet që hezitimi i tyre
të ketë dëmtuar, pse, për nj4 kohë të gjatë, ne kemi
qenë i vetmi zë që demaskonte tradhtarët, të cilët, nga
qëndrimi shumë formalist i kinezkve, përfituan për të
gënjyer, për tlu lidhur më mirë me njëri-tjetrin dhe me
imperializmin. Por më mirë vonë se kurrë. Tash duhet
680

ecur përpara për të fituar terren, për të shkatërruar
tradhtinë. Lufta do të jetë e gjatë, por fitorja do të jetë.
jona, e marksist&leninistëve.
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64ERKURE

11 GUSIIT 1963
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14 GIJSRT 1963

HEDHIM POSHTE TRAKTATIN E MOSKRS

SHENIM

Shikova variantin përfundimtar të notës që u drejtojmë vendeve anëtare të Traktatit të Varshavës dhe të
Deklaratës së Qeverisë sonë në lidhje me «Traktatin e
Moskës mbi ndalimin e pjesshëm të provave të armëve
bërthamore»., me të cilat dënojmë veprimin e qeverisë
sovjetike, vëmë në dukje paligjshmërinë e këtij traktati,
që dëmton interesat e kampit socialist e të vendeve
anëtare të Traktatit të Varshavës, si dhe interesat e gjithë popujve. Traktatin ne e hedhim poshtë si një mashtrim dhe kapitullim në favor të imperializmit amerikan.

Nesër në shtyp botohet Deklarata jonë në lidhje
me Traktatin e Moskës mbi ndalimin e pjesshëm të prov-ave të armëve bërthamore.
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083

E MART

DAJT, E OIERKUR£

ZO GUSHT 1963

Z1 GUSIIT 1963

HRUSIIOVI NE BEOGRAD

SHENINI.

Hrushovi aryiti sot në Beograd për t'u lidhur më
ngushtë dhe përfundiraisht me Titon kundër marksizëm-leninizmit, kundër vendit tonë dhe Kinës. Ata do të
kurdisin komplote të reja, do të shtrojnë të gjitha problemet, që nga rehabilitimi i plotë i Titos dhe deri te
marrëveshjet e tjera kapitulluese me amerikanët. Do ta
ndjekim këmba-këmbës vizitën e tij në Jugosllavi dhe
do të udhëzoj shokët për një sërë artikujsh, me të cilët
t'i demaskojmë tracihtinë dhe komplotet e tyre.
U dhashë shokëve udhëzimet e para për një artikull
«përshëndetjeje».

Thirra këtu shokët Ramiz dhe Behar dhe u dhashë
udhëzimet e nevojshme• për të përgatitur materialet për
delegacionin qeveritar që do të nisim për në Kinë.
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DAJT, E ENJTE
22 GUSHT 1963

DAJ1'. E HENE
26 GUSHT 1963

IT:ZA Prit BISEDIME ME KINEZET
SHENIM
Përfundova teiat rreth mendimeve tona për çështjet
që do të diskutohen me .udhëheqësit kinezë nga delegacioni i KQ të Partisë dhe i Qeverisë së RP të Shqipërisë.
Këto teza po ia parages Byrosë Politike për diskutim e
miratim përpara se t'i jepen delegacionit tonël.

1 Shih: Enver Hoxha. Vepra. vëll. 23, f. 231.
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Merzagoral shkoi dhe u poq me Titon dhe Hrushovin
në Brioni.

1 Çe2,are Merzagora në atë kohë kryetar 1 senatit italian.
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E RHN13

E IVIERKURE

2 SHTATOR 1963

4 SHTATOR 1963

TAKIM ME AMBASADORF.T TANE
'

Prita ambasadorët tanë në Varshavë dhe në Sofje
dhe i udhëzova për punën e tvre.
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TAKIM ME SHOKUN HALIM BUDO
Sot prita shokun Halim Budo, i cili shkon me detyrë
në OKB.
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E ENJTE

E PREMTE

5 SlITATOR 1963

6 SIITATOR 1963*

SHENIM
Nesër, në gazetën «Zëri i popullit», botohet artikulli
me titullin «Komunistët revolucionarë në të gjithë botën
ngrihen me vendosmëri kundër revizionistëve modernë
në mbrojtje të marksizëm-leninizmit».
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KINEZET LESHUAN BATERITE KUNDËR
REVIZIONIZMIT MODERN
Kina filloi botimin e një vargu artikujsh në përgjigje tië letrës së hapët të Partisë Komuniste të Bashkimit
Sovjetik. Artikulli i parë që lexuam sot, me temën
«Mbi divergjencat» ishte shumë i mirë. Kinezët tani
lëshuan bateritë. Kjo është një fitore e madhe për marksizëm-leninizmin. Demaskimi i tradhtarëve s'mund të
priste më. Kupa ishte mbushur dhe derdhur që më parë.
Tash hymë në një fazë të re, më të pëcrparuar, të
luftës kundër revizionizmit modern, hymë në fazën e
organizimit të përgjithshëm të luftës së komunistëve në
të gjithë botën.
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E HENE

E MARTE

9 SHTATOR 1963

10 SHTATOR 1963

NE AMBASADEN E RDP TE KORESE

NGA AKTIVITETI I DELEGACIONIT TONE Nr PEKIN

Shkuam në pritjen e dhënë nga ambasada koreane
me rastin e 15-vjetorit të shpalljes së RDP të Koresë.
Ngrita tost për miqësinë midis dy vendeve tona. Gjatë
bisedës ambasadori korean sikur e hapi pak gojën kundër
revizionistëve, por prapë me druajtje. Megjithatë ai tha
se «disa i shohin më shpejt këto gjëra, disa më vonë».

Nga Pekini na lajmëruan se delegacioni ynë qeveritar bëri takimin e parë me shokët kinezë dhe parashtroi problemet. Ata dëgjuan me vëmendje, nuk u prononcuan për asgjë, por lanë takim për më vonë.
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E ENJTE

E MARTE

12 SHTATOR 1963

17 SHTATOR 1963

HRUSHOVI NE GJUNJE PERPARA TITOS
•
Pashë përfundimisht artikullin mbi rezultatet e vizitbs së N. Hrushovit në Jugosllavi. Tezat e zgjeruara i
pata shkruar që në fillim të këtij muaji. I bëra ndonjë
rregullim për aktualizim dhe nja dy shtesa. Artikulli
do të botohet nesër me titullin «Hrushovi në gjunjë
përpara Titos» 1 .

MRI POZITAT E PAQARTA TE AIDITIT DHE
TE KIM IR SENIT
Dyshoj që Aiditi dhe Kim Ir Seni qëndrojnë në pozita marksiste-leniniste dhe janë me ne e jo me revizionistët. Kam këtë mendim pse taktika e tyre, sidomos
në këto momente, kur lufta kundër revizionistit Hrushov
ka arritur kulmin dhe kur kundër Kinës dhe kundër
nesh po derdhen nga goja e revizionistëve të gjitha gjirizet, është një taktikë centriste dhe nuk i shërben mbrojtjes së vërtetë dhe marksizëm-leninizmit.
Veçanërisht «teoritë» e Aiditit mbi «vijën e drejtë»
Partisë
Komuniste të Indonezisë, mbi «asnjanësinë»,
të
mbi «divergjencat», mbi vetëm «studimin e materialeve
të të dy palëve» as hahen fare. Ato janë pa kripë
dhe të dëmshme. Çfarë marksisti, çfarë revolucionari
mund të jetë ai që në këtë përleshje të marksistë-leninistëve me revizionistët ka lidhur duart, ka vënë syzet,
studion materialet dhe shikon nga «maja e Olimpit»! Një
njeri i tillë nga këto pozita, me siguri, fjalën e tij do
ta thotë në favor të atij që do të fitojë. Atëherë po, të
gjithë do të marrin pjesë në dasmë!

1 Shlh: Enver Hoxha. Vepra, vell. 25, f. 280.
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E MERKURE

E ENJTE

18 SHTATOR 1963

19 SHTATOR 1963

SHTRUAM NE OKB ÇESHTJEN E RIVENDOSJES
SE TE DREJTAVE TE KINES
Dje në mëngjes Behari, në emër të Qeverisë sonë,
i kërkoi Komitetit të Përgjithshëm të sesionit të 18-të të
Asamblesë së Përgjithshme të rekomandojë për t'u vënë
në rendin e ditës të këtij sesioni si një çështje e rëndësishme dhe urgjente, çështjen e rivendosjes së të drejtave të ligjshme të RP të Kinës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe përjashtimin e klikës çankaishiste
nga kjo organizatë.
Komiteti, me shumicë votash aprovoi kërkesën tonë
dhe i rekomandoi Asamblesë së Përgjithshme që ta
vërë atë në rendin e ditës të sesionit të 18-të.
Taktika që ndoqëm ne në këtë çështje, është e
drejtë. Ne pritëm deri ditën e fundit për të parë që, po
të mos kërkonte Bashkimi Sovjetik që kjo çështje të
vihej në rendin e ditës, atëherë ta kërkonim ne. Dhe
kështu ngjau. Ne e vumë Bashkimin Sovjetik e Hrushovin në pozita të vështira. Sovjetikët, edhe një herë, treguan se armiqësia e tyre kundër kinës arrin deri atje
sa të mbajnë anën e amerikanëve, të pranojnë Çan Kai
Shinë në OKB dhe ta lënë mënjanë çështjen e Kinës.
Radiot e huaja po bëjnë bujë të madhe për këtë
veprim politik tonin.
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HEZITIMI I KINEZEVE
Sot morëm radiogram nga shokët e delegacionit tonë
që ndodhet në Pekin, në të cilin na njoftojnë për qëndrimin e shokëve kinezë para hovit të komunistëve, që
luftojnë në të katër anët e botës. Hezitojnë të japin
ndihmë të plotë. Aprovojnë qëndrimet e hapëta asnjanëse të PP të Koresë dhe të PK të Indonezisë dhe na
sigurojnë se janë me anën tonë por, «për shumë arsye»,
nuk dalin dot hapur.
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E SHTUNE
21 SHTATOR 1963

E DIEL
22 SHTATOR 1963

FJALIM MJALTE I GROMIKOS

SHIROK1N E PUSHUAN

Gromikoja foli dje në sesionin e 18-të të Asamblesë
•
së Përgjithshme të OKB-së. Një fjalim mjaltë. Mjaltë
ishte edhe fjalimi i Kenedit. Kështu, mjaltë plus mjaltë
baraz tradhti e plotë nga ana e sovjetikëve. Tash, ata do
të ecin përpara pa u ndalur.

Radio Praga bëri të ditur spastrimin e Shirokitl,
sikur s'ka punuar mirë, s'ka zbatuar vijën, si dhe për
gabime në të kaluarën. Tok me Shirokin u pushuan edhe
dy nënkryeministra e katër ministra. Dalngadalë po i
vjen radha Novotnit.

1 V. Shiroki, në atë kohë kryetar i qeverisë dhe anëtar
Presidiumit të KQ të PKÇ.
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►
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E HËN2
23 SHTATOR 1963

E ENJTE
28 SHTATOR 1963

HRUSHOVI LIKUIDON KUNDERSHTARET E TIJ

ARTIKULL I MIRË I KINEZEVE

• Njoftimet e djeshme nga Praga, lidhur me spastFimin e Shirokit, me sa duket tregojnë se Hrushovi po
likuidon kundërshtarët e tij në partitë komuniste e punëtore të vendeve të ish-demokracisë popullore të Evropës. Pas Shirokit, radha me siguri i vjen Novotnit, Dezhit,
Ulbrihtit e të tjerëve. Rregullimi i çështjes gjermane presupozon edhe likuidimin e Ulbrihtit.

Kinezët botuan sot një artikull mjaft të mirë mbi
Jugosllavinël.. Me anë të këtij artikulli, ata tregojnë se
atje është restauruar kapitalizmi. Në të njëjtën kohë
ia këputin mirë edhe Hrushovit.

1 «A është Jugosllavia një vend socialist?» (Artikull i redaksive
«Zhenminzhibao» dhe «Flamuri i Kuq“..)
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E PREMTE
E HËNË

27 SHTATOR 1963

30 SHTATOR 1963

SHENIM

NE AMBASADEN KINEZE
.

Bato Karafilii njofton se shokët e mirë polakë janë
dakord me pikpamjet tona për luftën kundër revizionizmit në Poloni. Kanë vërejtje për taktikën.

Me rastin e 14-vjetorit të shpalljes së RP të Kinës,
ambasada kineze dha një kokbej. Mora pjesë edhe unë.

1 Në atë kohë ambasador i jashtezalcOnshem e fuqiplote
RP të Shqipërisë në Poloni.
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E ENJTE

E REN13
30 SIITATOR 1963

3 TETOR 1963

TAKIM ME DELEGACIONIN E ARSIMIT
TE RP TE KINES

N. HRUSHOVI SHPALOSI HAPUR FLAMURIN
E PERÇARJES E TË TRADHTISE

Prita sot delegacionin e punonjësve të arsimit të RP
të Kinësi që ndodhet në vendin tonë në bazë të marrëveshjeve për bashkëpunimin kulturor.

Nesër, më 4 tetor 1963, botohet artikulli që kam
shkruar me titullin «N. Hrushovi shpalosi hapur flamurin e përçarjes e të tradhtisë»I.

1 Delegacioni kryesohej nga ministri i Arsimit të RP të Kinës,
Jan Siu Fën.

1 Shih: Enver Hoxha. Vepra, vëll. 25, f. 365.
45 — 13
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E PREMTE
4 TETOR 1963

E SHTUNP
5 TETOR 1963

NGA QENDRIMI I DELEGACIONIT TONE NE KINE

SHENIM

Njoltahemi se delegacionin tonë e priti dje Mao Ce
Duni me Liu Shao Çinë.

Gazeta «Zëri i popullit» do të botojë nesër artikullin
me titull «Çështja e rivendosjes së të drejtave të RP të
Kinës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara».
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E ENJTE

E SHTUNR

10 TETOR 1963

12 TETOR 1963

NE ÇESHTJE TAKTIKE KINEZET JANË
TË LEKUNDSHEM
Dje u kthye nga Pekini delegacioni ynë. Shokët na
raportuan se kërkesat tona për ushtrinë u plotësuan në
mënyrë të kënaqshme. Në përgjithësi ekzistojnë pikëpamje të njëjta, porse në disa çështje ata paraqiten të
lëkundshëm, janë në pritmëni dhe zgjidhjeve u japin
afat të gjatë.

BISEDË ME SHOKUN KRISTAQ MISHA
Me shokun Kristaq Misha, ambasadori ynë në Francë, bisedova në lidhje me lëvizjen rnarksiste-leniniste
në këtë vend e në disa vende të tjera të Evropës Perëndimore, si dhe mbi luftën që dUhet bërë kundër revizionizmitt.

1 Shënimet rreth kësaj bisede, ndodhen në Arkivin Qendror
të Partisë.
•
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SARANDP., E HËNË
21 TETOR 1963

E MARTE
29 TETOR 1963

DEGJENERIM, SHTHURJE DHE VESHTIRESI
TE HRUSHOVIANET

KOREANET SULMOJNE REVIZIONIZMIN

U takova me pjesëmarrësit e aktivit të Partisë të
rrethit të Sarandës. Diskutuan shumë të pranishëm për
sukseset e arritura, vështirësitë në të cilat ndeshen aktualisht dhe detyrat që u dalin. Fola edhe unë. Përveç
Qështjeve të brendshme fola edhe për disa çështje të
gjendjes ndërkombëtare e sidomos për degjenerimin,
shthurjen ideologjike dhe vështirësitë e mëdha ekonomike nëpër të cilat po përpëliten udhëheqësit revizionistë të Bashkimit Sovjetikt.

Koreanët botuan një artikull kundër revizionizmit
modern me terma gati të hapët. Vetëm emri mungon,
por çdo gjë kuptohet mirël.

CO

1 Shih: Enver Hoxha. Vepra,

710

Vëll.

25, f. 444.

1 Artikull i gazetës «Nodon Shinmun» me titull «Komunista e
të gjitha partive duhet të ngrenë zërin e tyre kundër revizionizmit»•
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E PREMTE
E PREMTE

8 NËNTOR 1963

1 NËNTOR 1963

ARTIKULL I MIRE I KINEZEVE
Sot agjencia Hsinhua transmetoi një artikull të
mirë të gazetës «Zhenminzhibao» në lidhje me aleancën
e Hrushovit me Nehrunë kundër Kinëst.

LEJOHEN INVESTIMET E HUAJA
NE BS
Radiot perëndimore flasin sot me gëzim se Hrushovt
u ka thënë afaristëve amerikanë, që ndodhen për vizitë
në Moskë, se mund të investojnë kapitalet e tyre në.
Bashkimin Sovjetik. Kësaj i thonë tradhti e plotë!

1 Artikull i «Zhenminzhibao—s me titull «Tablloja e vërtetë
e faktit se si udhëheqja e PK të BS në aleanCë me Indinë ngrihet
kundër Kinës».
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E HENE
11 NENTOR 1963

E MARTE
12 NENTOR 1963

SHËNIM

BISEDE PËR ÇPSHTJEN E KOSOVPS

Nedretil, që erdhi nga Algjeria, na fo1i për punën
me gratë dhe gjendjen në përgjithësi atje. Konfuzion
i madh.

Sot bisedova me shokët në lidhje me çështjen e
Kosovës dhe «organizimin e rezistencës» atje që po bëhet
nga disa elementë kosovarë.

1 Nedret Hoxha në atë kohë anëtare e Kryesisë
të Përgjithshëm të BGSH.
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E mËaKtral3
13 NENTOR 1963

ÇU EN LAI DO TË VIJË PËR VIZITË TE NE

•

Ambasadori kinez na lajmëroi se në muajin dhjetor
Çu En Lai do të vijë për vizitë zyrtare te ne. •

E SHTUNE
16 NENTOR 1963

SOVJETIKET LMOJNE NJE SPIUN AMERIKAN

Nën presionin e imperialistëve amerikanë e personalisht të Kenedit, Hrushovi liroi spiunin amerikan, prof.
Barghorni, që organet e sigurimit sovjetik e kishin arrestuar disa ditë më parë. Skandaloze! Po demaskohet, qen
bir qeni!

1 Prof. Frederik Çarlz Barghorn i arrestuar për veprimtari
spiunazhi ndërsa vizitonte BS si turist.
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•

E HENE

E PREMTE

18 NENTOR 1963

22 NENTOR 1963

TAKIM ME NJE DELEGACION KINEZ

XHON KENEDI U VRA

Prita cielegacionin kulturor kinez 1 që ndodhet për
vizitë në vendin tonë.

Radiot perëndimore dhe agjencitë e lajmeve shpallën
se presidenti i SHBA-së, Xhon Kenedi, miku i Nikita
Hrushovit dhe i Josip Titos u vra gjatë një atentati
kundër tij. Xhungla imperialiste, ku hanë kokën e njëri-tjetrit.

1 Delegacioni kryesohej nga zëvendësministri i Kulturës Shy
Pin Y.
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E DIEL

E DIEL

24 NËNTOR 1963

8 DHJETOR 1963

RREGULLIM LLOGARISH PER TE MBULUAR
GJURMET

NJE TRADHTI E RE NDAJ POPULLIT GJERMAN

Agjencitë e lajmeve njoftojnë se një vrasës i ri 1
vrau,nëdtepolicsmrkan,«vë»epsidentit Kenedi 2. Të gjitha këto janë të kombinuara. Larje
llogarish në mes tyre. Por asgjë nuk ndryshon. Imperializmi amerikan mbetet armiku numër një i popujve.

Dëgjova në radio se Ulbrihti paska mbajtur një
fjalim, në të cilin paska thënë se është gati të shkojë
në Bon për të biseduar me krerët e Gjermanisë Perëndimore për bashkimin e vendit. Çfarë tradhtarësh të
ndyrë janë këta revizionistë!

1 Xhek Rabi.
2 Li Harvër Osvald.
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721

E Hr:111Ë
DLUETOR 1963

TAKIM ME DFLEGACIONIN TREGTAR
KINEZ
Prita delegacionin tregtar kinez me në krye Fan
zëvendëskryetar i Komisionit të Planit të Shtetiti.

1 Shih: Enver Hoxha. Vepra, vëll. 25, f. 587.

722

E MARTË
10 DHJETOR 1963

TAKIM ME NJE DELEGACION KINEZ
Prita delegacionin kinez të shoqërisë sportive dhe
të mbrojtjes të RP të Kinës, që ndodhet për vizitë në
vendin tonë 1.

1 Delegacioni kryesohej nga gjeneralkoloneli Ld

Da.
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E MERKURR

E

11 DHJETOR 1963

16 DHJETOR 1963

PROPOZIM I KO1VIITETIT QENDROR
TE PK TE KINES
Nesti Nasel na njoftoi për një takim që ka pasur
me Liu Shao Çinë. Në këtë takim Liu i ka folur lidhur
me propozimin për një mbledhje të 11 partive tona në
Pekin2, nga janari, për të diskutuar nëse duhet «prerë
polemika ose jo», sipas propozimit të Hrushovit.
Nesti, në radiogramin e tij, na thotë se Liu, pasi
i ka thënë se tani për tani partia kineze është për ta
vazhduar polemikën, ka shtuar: «...nga ana tjetër,
nuk është mirë që polemika të vazhdojë pa fund. Polemika mund të ndalohet, por duke u vënë një sërë
kushtesh». Pra, hem të vazhdojë, hem të ndalohet.

1 Në atë kohë ambasador 1 RP të Shqipërisë në RP të Kinës.
2 Eshtë fjala për këto 11 parti: PK e Kinës, PP e Shqipërisë,
PP e Koresë, PP e Vietnamit, PK e Japonisë, PK e Indonezisë,
PK e Birmanisë, PK e Malajës, PK e Laosit, PK e Tajlandës dhe
PK e Zelandës së Re.
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TAKIM ME KINEZE
Prita delegacionin e rinisë kinezei dhe një piktor
kinez2 që ndodhen për vizitë te ne 3.

1 Delegacioni i rinisë kineze, i kryesuar nga anëtari 1 Sekretariatit të KQ të Rinisë Komuniste të Kinës Li Çi Tao.
2 Çen Shu Lian.
3 Shih: Enver Hoxha. Vepra, vëll. 28, f. 35.
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E PREMTE

E MARTI3

20 DHJETOR 1963

31 DHJETOR 1963

JEMI VENDOSMERISHT KUNDER NDALIMIT
TE POLEMIKES DHE TE LUFTES KUNDER.
REVIZIONISTEVE MODERNE
Prita sot ambasadorin kinez Lo Shi Gao. I tTansmetova përgjigjen e KQ të Partisë sonë për propozimin
e Liu Shao Çisë lidhur me mbledhjen e 11 partive për
të diskutuar -prerjen ose jo• të polemikës me revizionistët modernë, sipas propozimit të Hrushovit.
Në letër ne ritheksojmë edhe një herë se KQ i
PPSH, ashtu siç është shprehur kurdoherë, edhe kësaj
here shprehet vendosmërisht kundër ndalimit të polemikës e të luftës me revizionistët modernë, grupet e
renegatëve Hrushov-Tito e shokët e tyre. Jo vetëm
kaq, por Partia e Punës e Shqipërisë dhe Komiteti i saj
Qendror janë kundër idesë së diskutimit të çështjes nëse
duhet vazhduar polemika me grupet revizioniste apo
jo. Kësaj ideje, sipas mendimit tonë, i ka ikur aktualiteti.
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ERDHI PËR VIZITE ÇU EN LAI
Sot erdhi për një vizitë zyrtare në vendin tonë një
delegacion partie e qeverie i RP të Kinës me në krye
Çu En Lain.
E pritëm me popull që në aeroport.
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DAJETOR 1963

TE NDIHMOJME PDEL FORCIMIN E LEVIZJES
MARKSISTE-LENINISTE
Kohët e fundit kam lexuar disa relacione që më
janë dhënë nga Drejtoria e Jashtme e Komitetit Qendro•
mbi probleme të ndryshme të lëvizjes komuniste e punëtore ndërkombëtare, mbi forcimin e lëvizjes marksiste-leniniste, mbi lëvizjen revolucionare në Poloni e të tjera. Lidhur me çështjet që ngrihen në to, kam këto mendime:
— Lufta kundër revizionizmit modern në shkallë
ndërkombëtare po zgjerohet dhe do të zgjerohet akoma
më shumë.
— Kjo luftë duhet organizuar, forcuar dhe ndihrn Uar.
rshtë një detyrë e shenjtë e të gjithë marksistë-leninistkve të ndihmojnë jo vetëm në forcimin e lëvizjes marksiste-leniniste, por të ndihmojnë edhe ata elementë që luftojnë brenda në partitë e tyre revizioniste
ose jashtë, kur janë dëbuar nga këto klika revizioniste.
Një ndihmë e tillë kërkohet dhe, në qoftë se kësaj kërkese nuk i jepet përgjigje pozitive, bëhet gabim, dekurajohen ata që e kërkojnë, u pritet atyre hovii.
— Revizionistët, kudo dhe me çdo mjet, punojnë e
luftojnë për të përçarë. Ne duhet të forcojmë lëvizjert
tonë, unitetin e saj.

— Ndihma duhet të jetë e gjithanshme.
— Lidhur me ndihmën morale e politike për individët apo grupet që organsizohen, kudo që të jenë dhe
që e kërkojnë atë, për sa na përket neve, për shembull
kur na paraqiten raste të volitshme, për individët që i
rezistojnë revizionizmit brenda partive revizioniste, individë me influencë që kanë mbajtur qëndrime të lëkundshme, por që tash e shohin ca më mirë situatën (Shiroki,
Firlingeri) duhet hapur t'i sqarojmë, t'i inkurajojmë
që t'i rezistojnë presionit revizionist.
— Duhet edhe vetë të atakojmë atje ku shohim se
ka lëkundje e rezistencë. Mirë, të presim të vijnë te ne,
por të vemi edhe ne tek ata. Të mos lejojmë të veprojnë
hrisht revizionistët dhe ne vetëm të regjistrojmë, as
të druhemi nga lufta e hapët dhe e nëndheshme që na
bëjnë ata. Edhe për ne ka rëndësi lufta legale dhe ilegale kundër revizionizmit ndërkombëtar. Armiqtë po e
bëjnë me të gjitha mjetet këtë luftë dhe s'ruajnë asnjë
formë. Ne pse të mos e bëjmë? S'është keq t'i ruajmë
format, por edhe po u shkelën ndonjëherë, krim s'bëhet,
pse veprimi bëhet kundër armikut dhe për një çështje
të madhe.

1 Kinezët nuk Ishin për t't ndIhmuar.
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Ralikani, probleme balikanike
78, 90, 286, 412
Bashkimi Sovjetik. Qëndrtmet
armiqësore të reviziontstëve
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marrëdhëniet me Kubën
457, 480, 462, 467, 469,
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PK të Bullgarisë; gjendja e brendshme dhe politika e jashtme e saj
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544, 600
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-

qëndrimet armiqësore të
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ndaj PPSH e RPSH
74, 106, 112, 231, 261,
474, 573
D

Demonstratat, grevat në vendet imperialtste e revizioniste
265, 273, 291, 352

Rgitptt - gjendja e brendshme. Kreditë e vendeve revizioniste për Egjiptin
310, 319

F
Pashtzmt; rrezfku f diktaturb
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fashiste në vendet kapitaliste
e revizioniste
87, 273, 534, 556, 0373
Franca
- gjendja e brendshme dhe
politika e jashtme e
Francës
87, 550, 580, 680

nungaria
- gjendja e brendshme dhe
politika e jashtme e Hungarisë. Revizionistët hungarezë
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-

-

degjenertmi revizionist i
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39, 40, 72, 90, 238, 369
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11-12, 111, 133, 170, 219,
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379, 414, 416, 527, 528, 531,
532-533, 535, 547, 721
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Berlintt
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666, 667
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448, 454, 459, 477, 576,
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imperializmit
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504-505, 506-507, 593, 616-620
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242, 370, 394, 633, 679-680
Kdshillt t Ndthin.ds Ekonomtke Reciproke (KNER-i)
45, 361, 374, 375, 379-380.
382, 384, 672
Ktna. Partia Komuntste e Ktnds
politika e jashtme e Kinës. Lëkundjet, zigzaget
lidhur me luftën kundër
imperializmit, revizionizmit e reaksionit
31, 165, 172, 197, 198, 218,
237, 257, 315, 316, 337,
375, 398, 401-402, 405-406. 429, 465, 474, 479,
484, 493, 503, 509-510, 512,
524, 534, 562, 566, 569,
576-586, 653, 656, 683,
676-677, 680, 691, 697, 701.
724
-

marrëdhëniet dhe kontradiktat me revizionistkt
sovjet1kë

-

marrëdhëniet me PPSH
dhe RPSH
19, 62, 73, 86, 91, 100, 112,
145, 222, 268, 321, 322-323, 324, 400, 405, 441,
443, 447, 511, 5135, 570, 612,
676-677, 708, 724, 726

Koreja. Partia e Punds e Koresd dhe lëkundjet oportuniste
të saj
35, 41, 169, 195, 211, 301,
337, 430, 433, 452, 474,
677, 692, 895, 711
Kosova - probleme të Kosovds
517, 620, 715
Kuba - gjendja e brendshme
dhe e jashtme e saj
8. 81, 82, 84, 160, 302,
306, 320, 456, 457, 458,
460, 461, 462, 469, 473,
482, 483, 522, 532, 596,
607, 622

Lëvizja komuniste e pundtore
ndërkombëtare. Veprimtarfa
përçarëse e minuese e reviztonistdve modernë në të
26, 144, 195, 232, 258, 305,
315-317, 321, 336-338, 407,
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438-439, 643, 649-651, 656,
680, 728-729
Lufta e klasave, qëndrimi antimarksist i revizionistëve
ndaj saj

241
Lufta. Shkaqet, shkaktarët e
shpërthimit të një lufte të re
botërore

279, 457, 636-637

ffi

333-334, 395, 401, 407,
429, 629, 633, 635-637, 677-678
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241, 335, 438-439, 677,
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539-542, 555, 567-568, 572,
590, 603, 610, 671, 673,
674, 680, 728
-

Organizata

e Kombeve të
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lufta e saj kundër revizionistëve sovjetikë
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248-249, 287, 296, 316, 330,
364, 387, 438, 467, 521,
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- degjenerimi revizionist
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gjendja e brendshme dhe
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- qëndrimi armiqë ,:or ndaj
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Vigjilenca revolucionare
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1961
Faqe
1.

6 janar 1961. Filluan presionet ekonomike
sovjetike
2. — 11 janar 1961. Aktivitete politike
3. — 12 janar 1961. Të demaskohen presionet
ekonomiko-politike të sovjetikëve
14 janar 1961. Bisedë me delegacionin ekonomik kuban
5. — 15 janar 1961. Hrushovi — shkatërrimtar
i kuadrove dhe i partisë
17 janar 1961. Hodhëm poshtë akuzat shpifarake të Ulbrihtit
7. — 18 janar 1961. Komitetit Qendror të PK të
BS iu dorëzua përgjigjja jonë
8. — 19 janar 1961. Autokritikë e Ibarrurit?
9. — 20 janar 1961. Hungarezët tregojnë shenja
solidariteti
10. — 21 janar 1961. Sovjetikët filluan të tërheqin specialistët e tyre
11. — 22 janar 1961. Një ambasador turist
Veprim arrniqësor i qeverisë polake
12. — 23 janar 1961. Kinezët u përgjigjën pozitivisht kërkesave tona
13. — 24 janar 1961. Vetëdemaskim i udhëheqjes
sovjetike ndaj vendit tonë
4.

Zareçie (BS)
58
Zvicër
281

Zhiron (plazhl
81, 402

Kubë)

5
6
7

—

6.

ZH

—

8
9

—

—

13

11
13
15
16
17
18
18
19
20
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Faqe

Faqe
14. - 25 janar 1961. Letër nga Listeri
15. - 26 janar 1961. Fraksion i madh në gjirin
e Partisë Komuniste Franceze
16. - 27 janar 1961. Letër nga një bolshevik i
vjetër
17. - 30 janar 1961. Shfaqje e megalomanisë
sovjetike
janar 1961. Fraksioni në gjirin e Partisë
31
18.
Komuniste Franceze ka përkrahjen e Hrushovit
19. - 31 janar 1961. Shpifjet e Luixhi Longos
20. - 31 janar 1961. Çfarë fshihet prapa kësaj
informate?
21. - 2 shkurt 1961. Përfunduan bisedimet ekonomike me kinezët
22. - 3 shkurt 1961. Shoku Spiro Koleka u nis
për në atdhe
23. - 4 shkurt 1961. Njoftim i tërthortë
24. - 6 shkurt 1961. Kinezët druhen
25. - 7 shkurt 1961. Sipas direktivës së «Yllit të
karvanit•
26. - 9 shkurt 1961. Bisedë me delegacionin e
PK të Kinës
27. - 10 shkurt 1961. Bisedë me delegacionin e
Partisë së Punës të Koresë
28. - 12 shkurt 1961. Takim me delegacionin e
Partisë së Punonjësve të Vietnamit
29. - 14 shkurt 1961. Kongres luftarak, nivel i
lartë ideologjik e politdk i Partisë
30. - 15 shkurt 1961. Kongresi po demaskon provokatorët revizionistë të disa delegacioneve
të huaja
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21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
33
34
35
36
37

38

31. - 16 shkurt 1961. Provokacion i ulët i delegatit grek
32. - 17 shkurt 1961. Vazhdon përs'nëndetja e
delegacioneve të huaja
33. - 18 shkurt 1961. Kongresi qëndron gjithnjë
në lartësinë e duhur
34. - 20 shkurt 1961. Takim me delegacionin
sovjetik
35. - 21 shkurt 1961. Revizionistët u larguan
36. - 22 shkurt 1961. KNER-i - organizatë formale
37. - 24 shkurt 1961. Shënim
38. - 25 shkurt 1961. Bisedë me delegacionin e
PK të Kinës
39. - 26 shkurt 1961. Tezat e bisedës që zhvillova me Li Hsien Nienin
40. - 9 mars 1961. Bisedë me shokët birmanë e
malezë
41. - 15 mars 1961. Hrushovi saboton bazën detare të Vlorës
42. - 20 mars 1961. Udhëheqja sovjetike kërkon
të na komprometojë me dallaveret dhe veprimet e saj shkatërrimtare
43. - 21 mars 1961. Do të marrim pjesë në mbledhjen e Traktatit të Varshavës
44. - 22 mars 1961. Shënim
45. - 25 mars 1961. Delegacioni ynë u nis për
Moskë
46. - 28 mars 1961. Greçko kërcënon, kërkon të
na trembë
47. - 30 mars 1961. Baza e Vlorës është jona e
s'do të kthehet kurrë në bazë sovjetike
48. - 31 mars 1961. Hrushovi armik i Shqipërisë
edhe në platformë ushtarake

40
41
42
43
44
45
46
47
48
51
52

53
56
57
58
59
61
63

755

Faqe

Faqe
49. - 1 prill 1961. Qëndrimi ynë për bazën e
Vlorës është i prerë
50. - 3 prill 1961. Ambasadori kinez vihet në dijeni për mbledhjen e Traktatit të Varshavës në Moskë
51. - 4 prill 1961. Përsëri rreth qëndrimit të
udhëheqësve hungarezë ndaj vendit tonë
52. -.4 prill 1961. Të demaskojmë vizitën e Flotës së 6-të Amerikane në portet jugosllave
53. - 5 prill 1961. Kurrë nuk do të lejojmë që
Vlora të pushtohet nga trupat sovjetike
54. - 6 prill 1961. Hrushovi, Titoja dhe Gomulka
eksponentë të rrezikshëm të bandës revizioniste ndërkombëtare
55. - 8 prill 1961. Demonstrim force i imperialistëve amerikanë kundër vendit tonë
56. - 10 prill 1961. Një delegacion yni qeveritar
ekonomik niset për në Pekin e Phenian
57. - 11 prill 1961. Edhe revizionistët çekosllovakë na kërcënojnë
58. - 12 prill 1961. Sputniku i parë në kozmos,
datë historike për njerëzimin
59. - 13 prill 1961. Vigjilencë! Të evitojmë provokacionet e revizionistëve
60. - 14 prill 1961. «Pravda» hesht për urimet
tona e manifestimet e popullit për Gagarinin
61. - 15 prill 1961 Përpjekja e revizionistëve të
Ballkanit për të na izoluar
62. - 15 prill 1961. Zbulohet një grup antiparti
projugosllav
63. - 16 prill 1961. Spastrime në udhëheqjet e
republikave sovjeti•e
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64

65
66
67
68

70
72
73
74
75
76

77
78
79
80

64. - 17 prill 1961. Imperialistët amerikanë sulmojnë Kubën
65. - 18 prill 1961. Populli kuban do të fitojë .
66. - 19 prill 1961. Sulmi amerikan kundër Kubës po dështon
67. - 20 prill 1961. Fitore e shkëlqyer
68. - 21 prill 1961. Veprim i poshtër dhe i paturpshëm nga ana e sovjetikëve
69. - 23 prill 1961. U nënshkruan marrëveshjet
ekonomike me Kinën
70. - 24 prill 1961. Shënime
71. - 25 prill 1961. Veprim armiqësor i sovjetikëve
72. - 26 prill 1961. Veprim i turpshëm i ambasadës sovjetike
73. - 27 prill 1961. Blofi i «mirëkuptimit ballkanik»
74. - 28 prill 1961. Shënime
75. - 29 prill 1961. Mbi qëllimet e vizitës së
Rankoviçit në Greqi
76. - 30 prill 1961. Vazhdon të ashpërsohet
qëndrimi armiqësor i udhëheqjes sovjetike
ndaj nesh
77. - 2 maj 1961. Titistët nuk kanë hequr dorë
nga komplotet kundër vendit tonë
78. - 5 maj 1961. Sovjetikët kërkojnë të heqin
bazën e Vlorës
79. - 6 maj 1961. Sovjetikëve do t'u përgjigjemi
lidhur me çështjen e bazës detare të Vlorës
80. - 11 maj 1961. Histerizmat e Hrushovit
81. - 12 maj 1961. Bisedë me Nesti Nasen
82. - 14 maj 1961. Një bisedë me ambasadorin
kinez

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

91
92

93
95
96
97
98
99
100
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Faqe

Faqe
83. - 15 maj 1961. Sovjetikët po përgatitin provokacione të poshtra kundër nesh
84. - 15 maj 1961. Teme Sejko agjent në shërbim të të huajve
85. - 16 maj 1961. Do të tërheqim oficerët e
marinës sonë që studiojnë në BS
86. - 16 maj 1961. Të shohim dlat janë predispozicionet e sovjetikëve
37. - 17 maj 1961. Këtu fshihen plane dhe intriga të reja
88. - 17 maj 1961. Veprime fashiste
89. - 18 maj 1961. Manovra demagogjike të sovjetikëve
90. - 19 maj 1961. Do t'u qëndrojmë si shkëmb
graniti trockisto-fashistëve sovjetikë
91. - 20 maj 1961. Veprime gangsterësh .
92. - 21 maj 1961. Shënim
93. - 22 maj 1961. Shënime
94. - 23 maj 1961. Ne do të qëndrojmë fort
në pozitat tona
95. - 23 maj 1961. U kthye në atdhe grupi i parë
i oficerëve të marinës sonë që ndodheshin
në Bashkimin Sovjetik .
96. - 24 maj 1961. Tërheqje e sovjetikëve
97. - 25 maj 1961. Përsëri dredhi!
98. - 26 maj 1961. Një datë e turpshme për qeverinë sovjetike
99. - 27 maj 1961. Hipokrizitë dhe poshtërsitë
e revizionistëve sovjetikë nuk kanë kufi
100. - 28 maj 1961. Midis anarkisë, kcrnfuzionit
dhe grabitjes, marinarët sovjetikë po përgatiten të ikin
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101
102
103
104
105
106
107
108
109
111
112
11J

114
115
116
117
113

119

101. - 29 maj 1961. Provokatorët janë në alarm
e shumë të shqetësuar
2 qershor 1961. Krerët revizionistë kanë
102.
shumë shpresa nga takimi i Hrushovit me
Kenedin
103. - 3 qershor 1961. Një fitore e madhe
3 qcrshor 1961. Një takim që nuk do të
104.
ketë asnjë rezultat
105. - 4 qershor 1961. Baza e Vlorës u spastrua
106. - 6 qershor 1961. Një mbledhje fiasko
107. - 7 qershor 1961. Vazhdojnë provokacionet
c sovjetikëve
108. - 8 qershor 1961. Kësaj i thonë veprimtari
provokuese
20 qershor 1961. Një takim sa për të shkuar
109.
radhën
110. - 21 qershor 1961. Gjendje kaotike në Bashkimin Sovjetik
24
qershor 1961. Kadari bën aktakuzën e
111.
vetvetes
112. - 27 qershor 1961. Marinarët shqiptarë nuk
u tremben presioneve, shantazhit dhe kërcënimit të sovjetikëve
113. - 1 korrik 1961. Aprovim i njëzëshëm i Komitetit Qendror
7
korrik 1961. Veprim me hile, por i trashë
114.
19 korrik 1961. Tunizia në lojën e amerika115.
nëve kundër Francës
116. - 20 korrik 1961. Hrushovi është edhe frikaman
22 korrik 1961. Do të marrim pjesë në
117.
mbledhjen e propozuar nga gjermanët
23 korrik 1961. Sjellje prej vagabondësh
118.

120

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

131
132
133
134
135
136
137
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Faqe

Faqe
119. - 24 korrik 1961. Veprim antishqiptar i revizionistëve bullgarë
120. - 25 korrik 1961. Kenedi kërcënon
121. - 26 korrik 1961. Blemë një vapor modern
122. - 27 korrik 1961. Përgatitemi për mbledhjen
mbi përfundimin e Traktatit të Paqes me
Gjermaninë
123. - 30 korrik 1961. Mbi projektprogramin e
PK të BS
124. - 2 gusht 1961. Në Moskë delegacionin tonë
e presin ftohtë
125. - 3 gusht 1961. Shenja jo të mira
126. - 4 gusht 1961. Shkelje flagrante e trockiste
e çdo norme marksiste dhe të barazisë
127. - 7 gusht 1961. Në përgjigje të letrës së bandës hrushoviane
128. - 10 gusht 1961. Hrushovi iu drejtua përsëri
Konjevit
129. - 11 gusht 1961. Presidenti i Ganës vjen për
vizitë miqësore
130. - 12 gusht 1961. Kvamen Nkruma u largua
131. - 13 gusht 1961. Komunikata për çështjen e
traktatit me Gjermaninë është aprovuar
në mungesën tonë
132. - 16 gusht 1961. Komplot i ri i grupit revizionist të Hrushovit dhe i pasuesve të tij
133. - 16 gusht 1961. Një komedi pa fat e revizionistëve sovjetikë
134. - 19 gusht 1961. Takim me ambasadorin
kinez
135. - 24 gusht 1961. Shënime
136. - 30 gusht 1961. E mjera parti komuniste e
Bullgarisë në ç'duar ka rënë!
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137.
138
139
140

141
142
143
144
145
147
148
149
150

151
152
153
154
155
156

31 gusht 1961. Një veprim nga halli i Hrushovit

138. - 1 shtator 1961. U çel muaji i miqësisë
shqiptaro-sovj etike
139. - 1 shtator 1961. Konferenca e aneutralëve»
140. - 2 shtator 1961. Një konferencë prapaskenash e intrigash të rrezikshme
141. - 3 shtator 1961. Vdiq militanti i palodhur
komunist Uiliam Foster
142. - 5 shtator 1961. Në Plenumin e 3-të të KQ
të Partisë
10 shtator 1961. Asgjë nuk do t'i kalojë
143.
Hrushovit te ne
13 shtator 1961. Shënim
144.
145. - 15 shtator 1961. Njoftim i ambasadorit
tonë në Kinë
146. - 30 shtator 1961. Paralajmërim revizionistëve
147. - 2 tetor 1961. Vetëdemaskim i diplomatëve
revizionistë
148. - 3 tetor 1961. Ulbrihti na kërcënon
149. - 5 tetor 1961. Qëndrim joparimor
150. - 6 tetor 1961. Diskriminacion që demaskon
vetë autorët e tij
151. - 7 tetor 1961. Përgjigje e merituar dhe e
përshtatshme
152. - 12 tetor 1961. Përgjigje pyetjeve të kinezëve
153. - 12 tetor 1961. Komiteti Qendror dënon përpjekjet trockiste, përçarëse të bandës së
Hrushovit
154. - 14 tetor 1961. Veprim i ulët i revizionistëve sovjetikë

157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

173
174
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Faqe

Faqe
155. - 15 tetor 1961. Veprim skandaloz i revizionistëve
156. - 17 tetor 1961. Më në fund Hrushovi na sulmoi haptazi
157. - 18 tetor 1961. Hrushovi vazhdon të lexojë
programin e tij revizionist e oportunist
158. - 19 tetor 1961. Në Kongresin e 22-të të PK
të BS
159. - 20 tetor 1961. Byroja Politike aprovon deklaratën kundër sulmeve të revizionistëve
modernë
160. - 21 tetor 1961. Populli ynë është plotësisht
solidar me Partinë
161. - 21 tetor 1961. Në rrugën e greminës
162. - 23 tetor 1961. Fronti u ça
163. - 24 tetor 1961. Në Kongresin e 22-të të PK
të BS
164. - 25 tetor 1961. Molotovi kundërshton
165. - 26 tetor 1961. Shtypi kinez boton deklaratën tonë kundër sulmeve dhe shpifjeve të
Hrushovit
166. - 27 tetor 1961. Hrushovi na sulmoi përsëri
167. - 28 tetor 1961. Teza në të cilat duken lëkundja, frika, shfajësimi dhe tendenca e bisedimeve me hrushovianët
168. - 28 tetor 1961. Në Kongresin e 22-të bëhen
shantazhe të përgjithshme trockiste
169. - 30 tetor 1961. Një veprim i urryer kundër
Stalinit
170. - 31 tetor 1961. Hrushovi përçarës i kampit
dhe i lëvizjes komuniste ndërkombëtare,
komplotues e puçist i rrezikshëm

762

175
176
177
178

179
180
181
182
183
184

185
186

187
188
189

190

171. - 1 nëntor 1961. Filloi kundërgoditja jonë
publike
172. - 2 nëntor 1961. Në mbrojtje të emrit dhe të
veprës së J. V. Stalinit
3 nëntor 1961. Do të flas me rastin e 20-vje173.
torit të themelimit të Partisë
174. - 3 nëntor 1961. Shënime ..
175. - 4 nëntor 1961. Deri këtu arrin armiqësia
revizioniste
176. - 6 nëntcr 1961. Shënime .
177. - 17 nëntor 1961. Sukses për ne
178. - 19 nëntor 1961. Në Shqipëri nuk ka asnjë
pëllëmbë tokë të huaj
179. - 25 nëntor 1961. Ata përpiqen të na trembin. re i tromaksim
180. - 30 nëntor 1961. Spastrim në udhëheqjen
bullgare
181. - 30 nëntor 1961. Banda e Hrushovit organizon sulmet e vasalëve të saj kundër vendit tonë
182. - 1 dhjctor 1961. Pavarësisht nga dëshirat
e revizionistëve. Partia jonë do të rrojë e
do të forcohet
183. - 3 dhjetor 1961. Qeveria sovjetike preu marrëdhëniet diplomatike me ne
184. - 5 dhjetor 1961. Revizionistëve sovjetikë të
mos u lëmë asnjë mundësi të manovrojnë
për të mbuluar përgjegjësitë e tyre
185. - 5 dhjetor 1961. Shënim .
186. - 6 dhjetor 1961. Shënime
187. - 8 dhjetor 1961. Rrëmujë në Bashkimin Sovjetik
188. - 9 dhjetor 1961. Dënojmë aktin e pashem-

192
193
194
195
196
197
193
199
201
203

204

206
207

208
210
211
212
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Faqe

Faqe

189.

190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.

bullt armiqësor të sovjetikëve ndaj vendit
tonë
- 10 dhjetor 1961. Shpallëm publikisht aktin
armiqësor antishqiptar të grupit trockist
të Hrushovit
11 dhjetor 1961. Takim me shokët e delegacionit që shkojnë në Kinë
12 dhjetor 1961. Sovjetikët në pozitë të
vështirë
- 13 dhjetor 1961. Takim me delegacionin e
rinisë kineze
16 dhjetor 1961. Kinezët botojnë kryeartikullin e «Zërit të popullit»
- 18 dhjetor 1961. Në vijën e Hrushovit
- 20 dhjetor 1961. Edhe hungapezët tërhoqën
ambasadorin
- 21 dhjetor 1961. Rumunët përpëliten
- 22 dhjetor 1961. Një vonesë nga kinezët
- 23 dhjetor 1961. Njerëzit tanë kthehen në
atdhe
- 24 dhjetor 1961. Një dokument i Partisë
Komuniste të Indonezisë
- 25 dhjetor 1961. Vasalë të Hrushovit
- 29 dhjetor 1961. Demaskojmë shpifjet dhe
tiillimet e revizionistit Mikojan
- 29 dhjetor 1961. U larguan lanxhot e fundit sovjetikë
- 31 dhjetor 1961. Panoramë e vitit 1961

213

214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
29 6
227
228

1962
1. - 2 janar 1962. Dy artikuj politiko-ideologjikë të kinezëve
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237

2. - 3 janar 1962. Grekët na bëjnë propozime
3. - 4 janar 1962. Çështja gjermane dhe e Berlinit një andrallë e madhe për Hrushovin
4. - 5 janar 1962. Tezën e Stalinit mbi egërsinë e armikut të klasës e vërteton jeta
5. - 8 janar 1962. Revizionistët titistë dhe ata
polakë punojnë për thellimin e procesit
revizionist në kampin socialist
6. - 9 janar 1962. Mbi dërgimin e Molotovit në
Vjenë
7. - 10 janar 1962. Oficerët madhorë sovjetikë
bëjnë punë spiunazhi
8. - 10 janar 1962. Hrushovi u flet revanshistëve gjermanë me gjuhë prej mjalti
9. - 13 janar 1962. U nënshkruan marrëveshjet
mbi bashkëpunimin me Kinën
10. - 14 janar 1962. Shënim
11. - 17 janar 1962. Taktika jonë goditëse, e
drejtë dhe parimorc ka çoroditur revizionistët sovjetikë
12. - 19 janar 1962. Ftesë interesante e polakëve
13. - 20 janar 1962. Heshtje e çuditshme e Gomulkës
14. - 21 janar 1962. Shenja hezitimi në PK
Franceze
22
janar 1962. Taktikat dhelparake të Hru15.
shovit nuk mund të na hedhin në grackë
16. - 23 janar 1962. Veprim dredharak e provokues i Greçkos
24
janar 1962. Delegacioni ynë ekonomik u
17.
kthye nga Kina
18. - 25 janar 1962. Partia jonë qëndron e do të
qëndrojë në pozitat e veta marksiste-leniniste

238
239
241

242
243
244
245
246
247

248
250
251
252
253
254
255

256
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Faqe

Faqe
19. - 25 janar 1962. Kinezët i përgjigjen propozimit të PK të Indonezisë
20. - 26 janar 1962. Manovra e provokacione të
revizionistëve italianë e francezë
21. - 27 janar 1962. Shënim
22. - 28 janar 1962. Po mblidhet Plenumi i KQ
të PK të BS. Do të flasë «specialisti i
shquar», Hrushovi
.23. - 1 shkurt 1962. Fillimi i shkatërrimit të
bllokut hrushovian. Situata interesante në
vendet revizioniste
24. - 2 shkurt 1962. Hrushovianët përpiqen të
shfajësohen
25. - 2 shkurt 1962. Hrushovi dhe -diplomacia»
e dhëndrit të tij
26. - 3 shkurt 1962. Demonstrata kundër heqjes
së Gotvaldit nga Mauzoleumi i Pragës
27. - 4 shkurt 1962. Shkelje pa skrupull e Traktatit të Varshavës
28. - 4 shkurt 1962. «Igrushka Ahulinë» e Hrushovit
29. - 5 shkurt 1962. Veprim provokues i revizionistëve çekosllovakë kundër 1 3K të Kinës
30. - 6 shkurt 1962. Suslovi shërbëtor i të
gjithëve
31. - 6 shkurt 1962. Shënim
32. - 7 shkurt 1962. Protestuam kundër mosthirrjes sonë në mbledhjen e ministrave
të mbrojtjes të Traktatit të Varshavës
33. - 7 shkurt 1962. Në vendet revizioniste kazani po zien
34. - 8 shkurt 1962. Demonstrata të mëdha e të
përgjakshme në Francë
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257
258
259

260

261
263
264
265
266
267
268
269
270

271
272
273

35. - 9 shkurt 1962. Agjenti imperialist dhe provokatori revizionist Rudolf Barak u arrestua
36. - 10 shkurt 1962. «Çështja Barak» dhe Çekosllovakia
37. - 10 shkurt 1962. «Kulaçet» e Radio Moskës
38. - 11 shkurt 1962. Revizionistët dhe imperialistët përpiqen të vendosin ligjin e
heshtjes mbi «çështjen Barak»
11 shkurt 1962. Në ushtrinë bullgare nuk
39.
ka qetësi
40. - 12 shkurt 1962. Parullat pacifiste të Hrushovit për çarmatimin përgatitin terrenin
e luftërave imperialiste
41.
13 shkurt 1962. Krerët revizionistë çekosllovakë përpiqen ta fshehin të vërtetën
përse u arrestua Baraku
42. - 14 shkurt 1962. Përsëri mbi «çështjen
Barak»
43. - 15 shkurt 1962. Rudolf Baraku - një
komplotist i demaskuar
44. - 15 shkurt 1962. Gjendje krize në gjirin e
udhëheqjes revizioniste polake
45. - 15 shkurt 1962. Bllokada ekonomike e Hrushovit kundër vendit tonë po çahet
46. - 20 shkurt 1962. Ponomarjovi shkon në
Vietnam të intrigojë
47. - 21 shkurt 1962. Revizionistët po përgatitin
një «mbledhje të komunizmit ndërkombëtar»
48. - 23 shkurt 1962. Përvjetor i lavdishëm
49. - 23 shkurt 1962. Novotni pohon se «çështja
Barak» është më e gjerë sesa pritej

274
275
276

277
278

279

280
281
282
283
284
285

286
287
288
767

Faqe
50. - 24 shkurt 1962. Po dalin lidhjet e sovjetikëve me ‹<çështjen Barak»
51. - 27 shkurt 1962. Allishverishe revizionisbe
në kurriz të popullit gjerman
27
shkurt 1962. Revizionistët francezë
52.
shërbëtorë e lakenj të Hrushovit
53. - 27 shkurt 1962. Shënime
54. - 28 shkurt 1962. Presione të revizionistëve
sovjetikë për •çështjen Barak»
12
mars 1962. Politika e marrë e Hrushovit
55.
dhe shkatërrimi i bujqësisë sovjetike
56. - 13 mars 1962. Krizë në gjirin e PK të Bel-

gjikës
57. - 14 mars 1962. Shënime
58. - 15 mars 1962. Mikojani na sulmon përsëri
59. - 17 mars 1962. Hrushovi është një demagog
kameleon
60. - 20 mars 1962. Njohim qeverinë e përkohshme të Algjerisë
61. -- 21 inars 1962. Letër e PK të Zelandës së Re
52. -- 22 mars 1962. Mesazh nga Kim ir Seni
63. - 23 mars 1962. Kastroja viziton ambasadorin tonë në shtëpi
64. - 24 mars 1962. Hrushovi ka acaruar mosmarrëveshjet me ne
65. - 24 mars 1962. Një disfatë për hrushovianët
66. - 25 mars 1962. Shtohet numri i agjentëve
kundërrevolucionarë të demaskuar të Hrushovit
26
mars 1962. Një djallëzi e re e so67.
vjetikëve
68. - 27 mars 1962. Djallëzisë së revizionistëve
sovjetikë i dhamë përgjigjen që meritonte
27
mars 1962. Qëndrim i mirë i kubanezëve
69.
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289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304

305
306
307
303

Faqe
70. - 28 mars 1962. Moska po shndërrohet në
qendër kundërrevolucionarësh
71. - 29 mars 1962. Tregtarë borgjezë
72. - 30 mars 1962. Grusht ushtarak reaksionar
në Argjentinë
73. - 31 mars 1962. Ndihmë me qëllime mashtruese dhe propagandistike e revizionistëve
sovjetikë
74. - 1 prill 1962. Deklarata të Pietro Sekias
75. - 3 prill 1962. Komunistët revolucionarë presin që Kina të dalë hapur kundër revizionizmit hrushovian
76. - 5 prill 1962. Koha punon për ne, por për
kinezët koha ecën shumë javash
77. - 6 prill 1962. Kinezët po i japin dorën Hrushovit
78. - 7 prill 1962. Rreth gjendjes në Ganë, Egjipt
e Irak
79. - 8 prill 1962. Kubanezët tregohen miqësorë
80.
9 prill 1962. Shënim
81. - 10 prill 1962. Pse këto lëkundje ndaj revizionistëve sovjetikë?
82. - 12 prill 1962. Shokët kinezë kritikojnë revizionistët sovjetikë
83. - 12 prill 1962. Shënim
84. - 13 prill 1962. Armiku tërbohet kur i vjen
vdekja
85. - 13 prill 1962. Sulm i maskuar sovjetik
kundër Kinës lidhur me Shqipërinë
86. - 14 prill 1962. Mjerë ata që bien në kurthin e revizionistëve!
87. - 16 prill 1962. Byroja Politike shqyrton
mesazhin e KQ të PK të Kinës
49 - 13

309
310
311

312
313

315
316
317
319
320
321
322
324
325
326
327
328
330
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Faqe

Faqe
88. - 17 prill 1962. Përse shkon Gromikoja te
Titoja
89. - 21 prill 1962. Mësimet e pavdekshme të
Leninit kanë udhëhequr e do ta udhëheqin
Partinë tonë
90. - 22 prill 1962. Të pushosh luftën ideopolitike do të thotë të lësh armikun të të
dëmtojë
25
prill 1962. Akrobacitë e Hrushovit
91.
27
prill
1962. Hrushovianët vazhdojnë të
92.
lutën për çarmatim, kurse imperialistët
amerikanë vazhdojnë të armatosen
93. - 28 prill 1962. Filozofi «e hollë» e revizionistëve bullgarë
94. - 30 prill 1962. Revizionistët kërkojnë të fitojnë kohë për të mbyllur të çarat e vaporit të tyre
95. -- 3 maj 1962. Fronti i bllogadës tregtare revizioniste u ça
96. - 4 maj 1962. Takim me një delegacion kinez
97. - 6 maj 1962. Përçarje në gjirin e KQ të
Partisë Komuniste Italiane
98. - 6 maj 1962. Ja ku i çoi revizionistët vija e
tyre kundërrevolucionare
99. - 7 maj 1962. Bisedë me ambasadorin tonë
në Itali
100. - 7 maj 1962. Gjendje e shthurur politike
dhe ekonomike në Çekosllovaki
101. - 8 maj 1962. Shprehje e hapur e miqësisë së
punonjësve polakë ndaj vendit tonë
102. - 9 maj 1962. Të zgjerojmë rrethin e miqve
tanë në Itali
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103.
331
104.
335

336
338

340
342

105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.

344
347
348
349

113.
114.
115.
116.

350
117.
351
352

118.

353
119.
354

9 maj 1962. Vëmë në dijeni Partinë mbi
gjendjen e kr-ijuar në gjirin e lëvizjes komuniste e punëtore ndërkombëtare
- 10 maj 1962. Bisedë me ambasadorin e
Ganës
......
- 11 maj 1962. Shënime
- 11 maj 1962. Qëndrim oportunist
- 13 maj 1962. Delegacioni i KQ të Partisë
sonë u nis për në Kinë
- 14 maj 1962. Vizita që synojnë t'i forcojnë
pozitat e kalbura të revizionistëve
- 15 maj 1962. Pakënaqësitë e Gomulkës
- 17 maj 1962. Rehabilitim i plotë i Titos
- 17 maj 1962. Hrushovi mori përgjigjen që
meriton
- 19 maj 1962. -Vlora» po lundron në Detin
e Kuq
- 20 maj 1962. Qëllimet e vizitës së Hrushovit në Bullgari
. .
..
- 21 maj 1962. Po shpejtohet demaskimi i
revizionistëve
- 22 maj 1962. Dcklarata pozitive të Stamatis Merkurisit për vendin tonë
- 22 maj 1962. Hrushovianët po përçajnë
kampin
- 25 maj 1962. Një marrëveshje e re që do
t'u shërbejë armatosjes dhe komploteve
luftënxitëse të SHBA-së e BS
- 26 maj 1962. Shkëmbim vizitash të nivelit
më të lartë midis revizionistëve sovjetikë
e jugosllavë
- 26 maj 1962. Polarizim i revizionizmit
modern

355
356
357
358
359
360
361
363
364
366
367
368
369
370

371

372
373
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Faqe

Faqe
120. - 27 maj 1962. Nuk u nënshtrohemi presioneve të KNER-it
121. - 28 maj 1962. Qëndrim i mirë i kinezëve
122. - 28 maj 1962. Skandal në Sofje!
123. - 29 maj 1962. Në gjirin e ushtrisë sovjetike
diçka po ngjet
.
124. - 30 maj 1962. Takim me zgjedhësit
125. - 31 maj 1962. KNER-i përpara divergjencash të mëdha
126. - 2 qershor 1962. Rezultate të dështimeve
të hrushovianëve në bujqësi
127. - 4 qershor 1962. Hedhim poshtë kërcënimet
e KNER-it
128. - 6 qershor 1962. Një mbledhje e paligjshme
e KNER-it
129. - 9 qershor 1962 Shënime
130. - 10 qershor 1962. Në kundërshtim me marrëveshjen mbi Traktatin e Varshavës
131. - 13 qershor 1962. Kina po ecën në rrugë
centriste
132. - 16 qershor 1962 Në ekspozitën e pikturës
tradicionale kineze
133. - 17 qershor 1962. Shënime.
134. - 18 qershor 1962. Përkujtojmë 80-vjetorin
e lindjes së Dimitrovit
135. - 19 qershor 1962. Hrushovi bën demagogji
në Rumani
136. - 19 qershor 1962. Delegacioni ynë vazhdon
vizitat në Kinë
137. - 19 qershor 1962. Ide plotësuese për një artikull mbi demaskimin e titistëve
138. - 22 qershor 1962. Një manovër tjetër e
revizionistëve hrushovianë
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374
375
376
377
378
379
381
382
383
384
385
386
388
389
390
391
392
393
395

139. - 24 qershor 1962. Koha do të tregojë nëse
kemi të drejtë
2 korrik 1962. Kinezët shkojnë drejt pajti140.
mit m2 h:ushovianët
141. - 3 korrik 1962. Ne do të ecim përpara, nuk
dorëzohemi kurrë
142. - 4 korrik 1962. Bie erë presioni ekonomik.
Të ruhemi nga provokacionet!
143. - 5 korrik 1962. Shokët kinezë nuk nxjerrin
si duhet konkluzione nga ngjarjet në botë
7
korrik 1962. Hrushovi u prit ftohtë në
144.
Rumani
145. - 9 korrik 1962. Shokët Hysni dhe Ramiz u
kthyen nga Kina
10 korrik 1962. Në vijën kineze duken ten146.
denca të theksuara zbutjeje, frike e pasiviteti
13 korrik 1962. Rreth mbledhjes së përfa147.
qësuesve të disa partive komuniste në
Moskë
16
korrik 1962. Diplomatët revizionistë
148.
largohen nga salla e Kuvendit Popullor
149. - 17 korrik 1962. Kuvendi Popullor solidarizohet me mesazhin e asamblesë së lartë të
RDP të Koresë
150. - 19 korrik 1962. Plenumi i KQ aprovon veprimtarinë e delegacionit tonë në Kinë
151. - 26 korrik 1962. Një raport i rëndësishëm i
Çu En Lait
152. - 27 korrik 1962. Takim me shokun Ramiz
153. - 29 korrik 1962. U lumtë marinarëve tanë!
154. - 30 korrik 1962. Ngritje çmimesh në Bullgari - trockistët po demaskohen kudo

396
398
399
400
401
403
404

405

407
408

409
410
411
412
413
414
773

Faqe

Faqe
155. - 6 gusht 1962. Qetësia mbretëron
156. - 7 gusht 1962. Hrushovi në OKB
157. - 8 gusht 1962. Mbi festivalin e rinisë të
Helsinkit dhe atë folkloristik të Bukureshtit :
158. - 11 gusht 1962. «Vostok 3» në orbitë
159. - 12 gusht 1962. Dy sputnikë sovjetikë në
kozmos
160. - 13 gusht 1962. Shënim.
161. - 14 gusht 1962. •Kryevepra» e një tradhtari
162. - 15 gusht 1962. Titoja - agjent i dyfishtë
i SHBA-së dhe i BS
163. - 15 gusht 1962. Kozmonautët sovjetikë u
kthyen në tokë
164. - 27 gusht 1962. Shënim.
165. - 5 shtator 1962. Bisedë me Behar Shtyllën
166. - 6 shtator 1962. Kinezët po nxehen
167. - 7 shtator 1962. Mësim i mirë për koreanët
168. - 17 shtator 1962. Revizionizmi modern në
ndihmë të strategjisë themelore të imperializmit amerikan
169. - 18 shtator 1962. Kinezët shkruajnë kundër
revizionizmit modern
170. - 19 shtator 1962. Orientimi i ri i ambasadorëve koreanë
171. - 19 shtator 1962. Filloi botimi i artikullit që
demaskon një intervistë të Titos me gazetarë amerikanë
172. - 23 shtator 1962. Mjaltë midis Moskës e
Beogradit
173. - 24 shtator 1962. Të demaskojmë tezat e
Kongresit të 10-të të PK Italiane
174. - 24 shtator 1962. Brezhnjevi në Beograd
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175. - 26 shtator 1962. Marksistë-leninistët s'duhet të lejojnë të kalben partitë komuniste
e punëtore të botës
176. - 27 shtator 1962. Mbi vizitën e Brezhnjevit
në Jugosllavi
177. - 28 shtator 1962. Një përgjigje e kënaqshme
e kinezëve
178. - 29 shtator 1962. Takim me një delegacion
kinez
179. - 1 tetor 1962. Sot kanë festën shokët kinezë
180. - 7 tetor 1962. Në OKB
181. - 8 tetor 1962. Miq të Shqipërisë
182. - 8 tetor 1962. Përse hesht «Humanite»-ja
183. - 9 tetor 1962. Kinezët botojnë fjalimin tim
me rastin e festës së tyre
12
tetor 1962. Revizionistët ndihmojnë
184.
reaksionin indian
185. - 13 tetor 1962. Tradhti e madhe ndaj marksizëm-leninizmit .
186. - 15 tetor 1962. Komunistët francezë dhe
ata italianë po lëvizin
187. - 17 tetor 1962. Rreth personalitetit të
Sekias
17
tetor 1962. Zëra të mirë nga Koreja
188.
189. - 18 tetor 1962. Revizionistët sovjetikë rehabilitojnë Buharinin
20
tetor 1962. Akt armiqësor i revizionis190.
tëve rumunë ndaj Kinës
191. - 21 tetor 1962. Kina hedh poshtë shantazhin
atomik të sovjetikëve
192. - 22 tetor 1962. Fjalim luftënxitës i Kenedit
193. - 23 tetor 1962. Hrushovianët janë frikamanë. kompromisaxhinj dhe tradhtarë
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194. - 24 tetor 1962. Fjalim btrrrëror i Kastros .......
195. - 25 tetor 1962. Ne do ta mbrojmë çështjen
e drejtë të Kinës
196.
26 tetor 1962. Opinioni botëror është me
Kubën
197. - 27 teter 1962. Hrushovi kapitulloi dhe e
la Kubën në baltë
198. - 28 tetor 1962. Kuba nuk u dorëzua
199. - 28 tetor 1962. Kush prek Shqipërinë do t'i
nxjerrë vetes telashe të mëdha
200. - 30 tetor 1962. U Tani në Kubë
201. - 31 tetor 1962. Kina mbështet Kubën
202.
1 nëntor 1962. Për tezat e Kongresit të
10-të të PKI
203. - 1 nëntor 1962. Mikojani shkon në Kubë që
të mashtrojë Kastron
204. - 2 nëntor 1962. Kuba do të fitojë
205. - 3 nëntor 1962. Tradhtia e Hrushovit në
Kubë ka shqetësuar popujt e vendeve të
demokracisë popullore
206. - 5 nëntor 1962. Vendim i Zhivkovit i sankSionuar nga Hrushovi
207. - 6 nëntor 1962. Hrushovi po spastron terrenin për vijën e tij tradhtare
208. - 7 nëntor 1962. Lavdi Stalinit!
209. - 8 nëntor 1962. Mikojani ngeci në Kubë me
gisht në gojë
210. - 9 nëntor 1962. Qentë revizionistë po kafshojnë njëri-tjetrin
211. - 10 nëntor 1962. Në kongresin e revizionistëve bullgarë
212. - 11 nëntor 1962. Me turp po hiqen raketat
nga Kuba
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213. - 13 nëntor 1962. Hrushovianët armatosin
Indinë
214. - 14 nëntor 1962. Kongresi i revizionistëve
bullgarë - një parodi e diktuar nga Hrushovi
215. - 16 nëntor 1962. Ushtritë kineze përparojnë
në kufirin me Indinë
16 nëntor 1962. -Rigjenerim» titisto-hru216.
shovian i KQ të PK të Bullgarisë
217. - 17 nëntor 1962. Mbi tezat e kongresit të
10-të të PKI
17 nëntor 1962. Mikojani vazhdon presio218.
net dhe intrigat në Kubë
19
nëntor 1962. T'i ndihmojmë shokët nga
219.
Kuba
20
nëntor 1962. Kina pushoi zjarrin në
220.
kufijtë me Indinë
221. - 21 nëntor 1962. Bisedë me shokë të Partisë
Komuniste të Zelandës së Re
222. - 21 nëntor 1962. Përpjekje për të diskredituar Kastron
22 nëntor 1962. Hungaria po ecën drejt
223.
greminës

224. - 24 nëntor 1962. Në kongresin e revizionistëve hungarezë
225. - 26 nëntor 1962. Drekë me shokë nga Zelanda e Re
226. - 28 nëntor 1962. Takim me delegacione të
huaja dhe të kolonive shqiptare jashtë
atdheut
227. - 3 dhjetor 1962. Toliati valëvit bajrakun e
revizionizmit
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228. - 4 dhjetor 1962. Arenë shpifjesh dhe sha229. -

230. 231. 232. 233. -

234. 235. 236. 237. 238. 239. -

240. 241. -

242. 243. -
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rjesh antimarksiste
5 dhjetor 1962. Pajeta sulmoi ashpër Partinë Komuniste të Kinës
6 dhjetor 1962. Titoja shkon në Moskë
8 dhjetor 1962. Kongres vagabondësh
9 dhjetor 1962. Revizionistët sovjetikë e
presin Titon me pompë të madhe
11 dhjetor 1962. Lufta kundër tradhtarëve
duhet zhvilluar hapur, ashpër dhe pa kompromis në parimet
12 dhjetor 1962. Darkë për miq kinezë
13 dhjetor 1962. Hrushovi përpiqet të
shpjegojë tradhtinë e tij
13 dhjetor 1962. Kinezët godasin revizionistët çekosllovakë
20 dhjetor 1962. Kina s'bën mirë që nuk
u përgjigjet sulmeve të Hrushovit
22 dhjetor 1962. Titoja sinkronizator i veprimeve të imperializmit botëror
23 dhjetor 1962. Në taktika ne kemi divergjenca me shokët kinezët dhe këtë nuk ua
kemi fshehur
24 dhjetor 1962. Qëndrimet e shokëve kinezë nuk janë të hijshme në disa drejtime
26 dhjetor 1962. Li Hsien Nieni tha të
kundërtën e asaj që kishte thënë më parë
mbi kontradiktat midis nesh
27 dhjetor 1962. Heshtje varri në politikën
e jashtme kineze
30 dhjetor 1962. tidhëheqja e PK Franceze
në llumin e oportunizmit
.

244. - 31 dhjetor 1962. Tradhti e rëndë ndaj parimeve marksiste
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1. - 2 janar 1963. Bisedë me një patriot kosovar
2. - 2 janar 1963. Mbi vajtjen e Titos në Moskë
dhe planet e revizionistëve
3. - 3 janar 1963. Kastroja dënon imperializmin
amerikan
4 - 5 janar 1963. Oportunizëm me brirë i shok:f,ve indonezianë
- 6 janar 1963. Kinezët sulmojnë revizionistët italianë
6. - 7 janar 1963. -Pravda». shpif
7. - 8 janar 1963. Revizionistët sovjetikë kërkojnë të shpëtojnë barkën që po u mbytet
8. - 9 janar 1963. Hrushovi dhe lakenjtë e tij
në Berlin
9. - 10 janar 1963. Ç'do të bëjnë shokët kinezë?
10.
11 janar 1963. Qëndrim i çuditshëm
11. - 12 janar 1963. Përçarje serioze në PK Franceze
12. - 15 janar 1963. Në kongresin e komunistëve
gjermanë
13. - 16 janar 1963. Taktikë e re mashtruese e
revzionistëve
14. - 19 janar 1963. Armiqtë po vetëdemaskohen
15. - 20 janar 1963. Tradhtarët po humbasin
16. - 21 janar 1963. Tërheqje e turpshme
17. - 23 janar 1963. Lëkundjet e Aiditit
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18. - 24 janar 1963. Titoja vë në vështirësi Hrushovin
19. - 24 janar 1963. Ta demaskojmë deri në fund
dhe ta shpartallojmë revizionizmin modern, për të spastruar rrugën e socializmit
dhe të komunizmit
20. - 25 janar 1963. Shënim
21. - 25 janar 1963. Titoja përpiqet ta futë në
thes Zhivkovin
22. - 26 janar 1963. Ndërsa forcat revolucionare
janë në ngritje, revizionistët janë në situata
të vështira
23. - 26 janar 1963. U botua artikulli i kinezëve
kundër tezave të Hrushovit në Berlin
24. - 27 janar 1963. Asnjë zgjidhje për problemet e rëndësishme ndërkombëtare
25. - 28 janar 1963. Kinezët reagojnë
26. - 29 janar 1963. Novotni në Indonezi
27. - 30 janar 1963. Përçarja e Brukselit
28. - 1 shkurt 1963. Përfunduan bisedimet për
marrëveshjen tregtare shqiptaro-kineze
29. - 3 shkurt 1963. Kenedi rifilloi provat atomike nën dhë
30. - 4 shkurt 1963. Qëndrim i mirë i PK të
Malajës
31. - 5 shkurt 1963. Të perfeksionohemi vazhdimisht me artin ushtarak marksist-leninist
32. - 8 shkurt 1963. Puç fashist në Irak
33. - 14 shkurt 1963. Qëndrim i avancuar i
Aiditit
34. - 16 shkurt 1963. Bisedë me ambasadorin tonë
në Romë
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35. - 19 shkurt 1963. Komunistët japonezë sulmojnë revizionizmin
36. - 20 shkurt 1963. Lëshim i ri përpara presioneve të imperializmit amerikan
37. - 21 shkurt 1963. Të protestojmë kundër veprimeve ilegale e antishqiptare të anëtarëve të Traktatit të Varshavës
38. - 22 shkurt 1963. Shënime
39. - 24 shkurt 1963. Ç'mund të dalë nga një
takim i tillë
40. - 25 shkurt 1963. Kinezët botojnë një fjalim
të Kastros
41. - 26 shkurt 1963. Shtypi kinez boton një artikull tonin
42. - 27 shkurt 1963. Artikull kinez kundër revizionistëve modernë
43. - 28 shkurt 1963. Tradhtarët hrushovianë
dhe titistë nuk mund të ndreqen
44. - 1 mars 1963. Artikull i kinezëve kundër
Toliatit
45. - 2 mars 1963. Hrushovianët kërkojnë të
pushohet polemika
46. - 4 mars 1963. Do të përkujtojmë 10-vjetorin e vdekjes së Stalinit
47. - 5 mars 1963. Grusht për Hrushovin dhe
revizionistët e tjerë
48. - 6 mars 1963. Përpjekje e revizionistëve sovjetikë për të çarë akullin
49. - 7 mars 1963. Shënime
50. - 8 mars 1963. Grusht shteti në Siri .
51. - 9 mars 1963. Kinezët sulmojnë Dangen
52. - 11 mars 1963. Një hile banale
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53. - 12 mars 1963. Byroja Politike aprovon dy
dokumente të rëndësishme
54. - 13 mars 1963. Vazhdon greva e minatorëve
francezë
55. - 14 mars 1963. Nota jonë iu dorëzua diplomatëve të vendeve të Traktatit të Varshavës
56. - 15 mars 1963. Shënim
.57. - 16 mars 1963. Secilit do t'i vihet festja që
meriton
58. - 18 mars 1963. Propagandist i mënyrës amerikane të jetesës
59.
19 mars 1963. Lëvizje të mëdha diplomatike në Brioni
60. - 21 mars 1963. Taktika e kinezëve
61. - 21 mars 1963. Rumunët po tërhicien me
bisht në shalë
62. - 22 mars 1963. Shënim
63. - 23 mars 1963. Përgënjeshtrim i Fidel
Kastros
64. - 25 mars 1963. Të mos i lëmë revizionistët
të organizohen
65. - 28 mars 1963. Ambasadori rumun u kthye
në Tiranë
66. - 29 mars 1963. Gjendje e rëndë në Rumani
67. - 30 mars 1963. Në Hungari çdo gjë është
bërë «Ball Kombëtar»
68. - 2 prill 1963. Nota jonë ka bërë efektin
e dëshiruar
69. - 4 prill 1963. Shënim.
70. - 5 prill 1963. Presione mbi udhëheqjen kubane
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71. - 6 prill 1963. Linjë direkte telefonike midis Hrushovit dhe Kenedit
72. - 7 prill 1963. Përçarje në udhëheqjen
rumune
73. - 10 prill 1963. Shënim.
74. - 13 prill 1963. Gjendje e vështirë në
Bullgari
75. - 16 prill 1963. Qëndrim i mirë i vietnamezëve
76. - 17 prill 1963. N. Hrushovi përsëri në rolin
e demagogut, shpifësit dhe përçarësit
77. - 20 prill 1963. Titistët dhe hrushovianët janë puqur plotësisht. T'i godasim të dy njëherësh
78. - 27 prill 1963. Kastroja shkon në Moskë
79. - 29 prill 1963. Lajka për Kastron
80. - 30 prill 1963. Shenjë e mirë
81. - 6 maj 1963. Lëkundje të Fidelit
82. - 9 maj 1963. Mbi kontradiktat e rumunëve
me sovjetikët
83. - 10 maj 1963. Shënim.
84. 12 maj 1963. «Kali i Trojës» vazhdon veprimtarinë e tij në shërbim të imperializmit amerikan
85. - 13 maj 1963. Aktivitete politike
86. - 18 maj 1963. Takim me shqiptarë të
mërguar
87. - 19 maj 1963. Fjalim vetëdemaskues
88. - 21 maj 1963. Takirn me shokë nga Brazili
89. - 23 maj 1963. Fideli kapitulloi
90. - 23 maj 1963. Një plenum karikaturë
91. - 24 maj 1963. Rumunët ftojnë Podgornin
92. - 25 maj 1963. Komunikatë sovjeto-kubane
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93. - 26 maj 1963. Pasojë e vijës së hrushovianëve
94. - 28 maj 1963 Midis naftëtarëve
95. - 29 maj 1963. Bisedë për gjendjen e shthurur politiko-ekonomike në Bashkimin Sovjetik
96. - 3 qershor 1963. Shënim
97. - 5 qershor 1963. Kastroja u bë ballist
• 98. - 7 qershor 1963. U vendos teletajpi Moskë-Uashingt,on
99. - 12 qershor 1963. Kenedi zbulon rrugën e
tradhtisë së Hrushovit
100. - 14 qershor 1963. Revizionizmi modern në
shërbim të imperializmit amerikan
101. - 15 qershor 1963. Kryqëzata e re revizioniste kundër marksizëm-leninizmit do të
dështojë me turp
102. - 16 qershor 1963. Letër e KQ të PK të Kinës
dërguar KQ të PK të BS
103. - 17 qershor 1963. Fluturim historik
104. - 19 qershor 1963. Manovra të hrushovianëve
105. - 21 qershor 1963. Përvjetori i një mbledhjeje famëkeqe
106. - 22 qershor 1963. Demagogjia e re dhe plani
i vjetër i Kenedit
107. - 22 qershor 1963. Pirostia e presidentëve
108. - 25 qershor 1963. Manovër hrushoviane
109. - 26 qershor 1963. Çfarë fshihet pas këtyre
vizitave të Hrushovit
110. - 27 qershor 1963. Sovjetikët kërcënojnë Rumaninë
111. - 28 qershor 1963. Me rastin e 15-vjetorit të
shpalljes së Rezolutës së Informbyrosë
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112. - 29 qershor 1963. Mbledhje krerësh revizionistë në Berlin
113. - 30 qershor 1963. Qëndrim i çuditshëm i
kinezëve
114. - 2 korrik 1963. Hrushovianët përgatiten për
të bërë lëshime të reja
115. - 3 korrik 1963. Një tradhti e re
116. - 4 korrik 1963. Përsëri një komunikatë bajate
117. - 5 korrik 1963. Takim që nuk do të japë asnjë rezultat
118. - 7 korrik 1963. Shtypi borgjez po i bën bujë
fjalimit të Hrushovit në Berlin
119. - 8 korrik 1963. Gati të nënshkruajë çdo
gjë që do të propozojnë amerikanët
120. - 10 korrik 1963. Bisedë me miq të huaj
121. - 11 korrik 1963. Sot kinezët thonë për Hrushovin ato që dje thoshte Hrushovi për
Titon
122. - 12 korrik 1963. Kinezët nuk po realizojnë
plotësisht se ç'armik është Hrushovi
123. - 13 korrik 1963. ,,Të mesmit» anojnë më
shumë nga e djathta
124. - 14 korrik 1963. Shpresat e kota të shokëve
kinezë i mori era
125. - 14 korrik 1963. Erdhën shokë belgjianë
126. - 15 korrik 1963. Hrushovi doli hapur. Erdhi
koha që kinezët t'i bien fort këtij qeni
127. - 17 korrik 1963. Kinezët vazhdojnë bisedime
të kota me Hrushovin
128. - 18 korrik 1963. Shënim
129. - 19 korrik 1963. Amerikanët dhe sovjetikët
50 - 13
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147.
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kërkojnë të ruajnë monopolin e armëve
atomike
- 20 korrik 1963. Takim me shokë belgjianë
- 22 korrik 1963. Tradhtarët e marksizëm-leninizmit duhen luftuar pa mëshirë
- 24 korrik 1963. Rumunët përsëri në shenjë
- 25 korrik 1963. Të protestojmë kundër bisedimeve për nënshkrimin e «traktatit të
mossulmimit» midis NATO-s dhe Traktatit të Varshavës
- 26 korrik 1963. Udhëzime për dy nota
proteste
- 29 korrik 1963. Jo kapitullim, por luftë
kundër revizionistëve
- 1 gusht 1963. Tradhtia e hrushovianëve
është e qartë për të gjithë
- 11 gusht 1963. Hedhim poshtë traktatin e
Moskës
- 14 gusht 1963. Shënim
- 20 gusht 1963. Hrushovi në Beograd
- 21 gusht 1963. Shënim
- 22 gusht 1963. Teza për bisedime me kinezët
- 26 gusht 1963. Shënim
- 2 shtator 1963. Takim me ambasadorët tanë
- 4 shtator 1963. Takim me shokun Halim
Budo
- 5 shtator 1963. Shënim
- 6 shtator 1963. Kinezët lëshuan bateritë
kundër revizionizmit modern
- 9 shtator 1963. Në ambasadën e RDP të
Koresë
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148. - 10 shtator 1963. Nga aktiviteti i delegacionit tonë në Pekin
149. - 12 shtator 1963. Hrushovi në gjunjë përpara
Titos
150. - 17 shtator 1963. Mbi pozitat e paqarta të
Aiditit dhe të Kim Ir Senit
151. - 18 shtator 1963. Shtruam në OKB çështjen
e rivendosjes së të drejtave të Kinës
152. - 19 shtator 1963. Hezitimi i kinezëve
153. - 21 shtator 1963. Fjalim mjaltë i Gromikos
154. - 22 shtator 1963. Shirokin e pushuan
155. - 23 shtator 1963. Hrushovi likuidon kundërshtarët e tij
156. - 26 shtator 1963. Artikull i mirë i kinezëve
157. - 27 shtator 1963. Shënim
158. - 30 shtator 1963. Në ambasadën kineze
159. - 30 shtator 1963. Takim me delegacionin e
arsimit të RP të Kinës
160. - 3 tetor 1963. N. Hrushovi shpalosi hapur
flamurin e përçarjes e të tradhtisë
161. - 4 tetor 1963. Nga qëndrimi i delegacionit
tonë në Kinë
162. - 5 tetor 1963. Shënim
163. - 10 tctor 1963. Në çështje taktike kinezët
janë të lëkundshëm
164. - 12 tetor 1963. Bisedë me shokun Kristaq
Misha
165. - 21 tetor 1963. Degjenerim, shthurje dhe
vështirësi te hrushovianët
166. - 29 tetor 1963. Koreanët sulmojnë revizionizmin
167. - 1 nëntor 1963. Artikull i mirë i kinezëve
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168. - 8 nëntor 1963. Lejohen investimet e huaja
713
në BS
714
169. - 11 nëntor 1963. Shënim
170. - 12 nëntor 1963. Bisedë për çështjen e Ko715
sovës
171. - 13 nëntor 1963. Çu En Lai do të vijë për
716
vizitë te ne
172. - 16 nëntor 1963. Sovjetikët lirojnë një
717
spiun amerikan
173. - 18 nëntor 1963. Takim me një delegacion
kinez
718
174. - 22 nëntor 1963. Xhon Kenedi u vra
719
175. - 24 nëntor 1963. Rregullim llogarish për të
.....................................720
mbuluar gjurmët
176. - 8 dhjetor 1963. Një tradhti e re ndaj popuIlit gjerman
721
177. - 9 dhjetor 1963. Takim me delegacionin
722
tregtar kinez
178. - 10 dhjetor 1963. Takim me një delegacion kinez
723
179. - 11 dhjetor 1963. Propozim i Komitetit
Qendror të PK të Kinës
724
180. - 16 dhjetor 1963. Takim me kinezë
725
181. - 20 dhjetor 1963. Jemi vendosmërisht kundër ndalimit të polemikës dhe të luftës
kundër revizionistëve modernë
726
727
182. - 31 dhjetor 1963. Erdhi për vizitë Çu En Lai
183. - Dhjetor 1963. Të ndihmojmë për forcimin
e lëvizjes marksiste-leniniste
728

Treguesi tematik i lëndës
Treguesi i emrave
Treguesi gjeografik

788

731
741
749

