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Ieri s-a deschis sesiunea 
Marii Adunări Naționale 
consacrată adoptării 
noii Constituții a țării• •

Raportul cu privire la proi
a Republicii Socialiste România 

prezentat de tovarășul Nicolae Ceausescu,
/kA;

secretar general al C.

ectul de Constituție

C. al Partidului Comunist Român
20 august 1965. La 

Palatul Republicii, 
într-o atmosferă săr
bătorească, Marea A- 
dunare Națională s-a 
întrunit în sesiune 
urmînd a-și îndeplini 
atribuția de Adunare 
Constituantă și a a- 
dopta noua lege fun
damentală a patriei 
noastre — Constituția 
Republicii Socialiste 
România.

In marea sală, mar
toră a atitor eveni
mente istorice din 
viața patriei, alături 
de deputății în mare
le sfat al țării, se află 
peste 2 500 de invitați 
— muncitori, țărani și 
intelectuali, din toate 
regiunile, vechi mili- 
tanți ai mișcării mun
citorești, activiști de 
partid, de stat și 
ai organizațiilor ob
ștești, oameni de ști
ință și cultură, gene
rali și ofițeri supe
riori.

In sală se află șefii 
misiunilor diplomati
ce din țara noastră, 
oaspeți de peste ho
tare aflați în vizită în 
România, ziariști ro
mâni și străini.

Transmise direct de 
posturile noastre de 
radio și televiziune, 
lucrările primei șe
dințe a sesiunii se 
desfășoară sub privi
rile întregii țări.

Ora 10. Sosesc con
ducătorii partidului și 
statului. Asistența îi 
întîmpină cu puter
nice și îndelungi a- 
plauze.

In loja din dreap
ta a prezidiului au 
luat loc tovarășii : 
Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, A- 
lexandru Bîrlădeanu. 
Emil Bodnaraș, Petre 
Borilă, Constantin 
Drăgan, Alexandru 
Drăghici, Paul Nicu-

lescu-Mizil, Gogu Ră- 
dulescu, Leonte Rău- 
tu, Leontin Sălaj an 
— membri ai Comi
tetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., mem
brii supleanți ai Co
mitetului Executiv și 
secretarii C.C. al 
P.C.R.

In loja din stingă 
au luat loc membrii 
Consiliului de Stat.

Lucrările sesiunii 
sînt deschise de pre
ședintele Marii Adu
nări Naționale, tova
rășul Ștefan Voitec.

Marea Adunare 
Națională a adoptat 
în unanimitate ur
mătoarea ordine de 
zi :

1. Validarea alege
rilor de deputați în 
Marea Adunare Na
țională pentru cir
cumscripția electora
lă Grivița Roșie-oraș 
București și circum
scripția electorală Răcori, regiunea Bucu
rești.

2. Proiectul de Con
stituție a Republicii 
Socialiste România.

La primul punct al 
ordinei de zi, deputa
tul Demostene Botez 
a prezentat raportul 
Comisiei de validare. 
Marea Adunare Na
țională a validat in 
unanimitate alegerea 
deputaților Cristea 
Ionică și Jean Li- 
vescu.

Intîmpinat cu în
delungi și puternice 
aplauze, a luat cu- 
vîntul tovarășul NI
COLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al 
C.C. al P.C.R., preșe
dintele Comisiei pen
tru elaborarea proiec
tului noii Constituții, j care a prezentat Ra
portul cu privire la 
proiectul de Constitu
ție a Republicii Socia
liste România.

( Continuare 
în pag. a Vl-a)

Dragi tovarăși deputafi și deputate,

Marea Adunare Națională, îndeplinind în 
această sesiune atribuția de Adunare Consti
tuantă, are misiunea istorică de a adopta noua 
lege fundamentală a patriei — Constituția Re
publicii Socialiste România. (Vii și puternice 
aplauze).

Oglindind etapa actuală de dezvoltare a 
societății noastre, proiectul de Constituție 
supus aprobării Marii Adunări Naționale con
sfințește cuceririle revoluționare obținute de 
poporul român în cei 21 de ani de la elibe
rare, victoria definitivă a socialismului în 
România. Prevederile Constituției reflectă via
ța nouă a țării și a poporului român făurită 
sub conducerea partidului. Clasa muncitoare, 
țărănimea, intelectualitatea, prin munca lor 
plină de elan și abnegație, însuflețită de un 
fierbinte patriotism, au scris, literă cu literă, 
marea Cartă a libertăților poporului român. 
(Vii aplauze).

Tovarăși,

O dată cu adoptarea noii Constituții a Ro
mâniei Socialiste, sesiunea Marii Adunări Na
ționale aniversează ziua de 23 August ; marea 
sărbătoare a poporului nostru capătă astfel o 
însemnătate și o strălucire deosebită.

înfăptuirea actului istoric de la 23 August, 
răsturnarea dictaturii militaro-fasciste prin 
insurecția armată organizată și condusă de 
Partidul Comunist Român, a deschis poporu
lui calea luminoasă a făuririi orînduirii socia
liste.

înfrîngerea Germaniei hitleriste, care înro
bise popoarele Europei și tindea spre domina
ția mondială, a salvat omenirea de barbaria 
fascistă și a creat condiții favorabile pentru 
dezvoltarea liberă, democratică a unui șir de 
țări. Rolul hotărîtor în obținerea victoriei 
asupra fascismului l-a avut Uniunea Sovietică, 
care a purtat greul celui de-al doilea război 
mondial. O contribuție de seamă au adus la 
această mare bătălie celelalte țări ale coali
ției antihitleriste, precum și popoarele care 
s-au ridicat cu arma în mînă împotriva cotro
pitorilor fasciști.

După cum este cunoscut, în urma insurec
ției victorioase, România s-a alăturat coaliției 
antihitleriste, participînd cu toate forțele sale 
materiale și militare la lupta împotriva Ger
maniei naziste. După ce, în zilele imediat ur
mătoare actului istoric de la 23 August, forțele 
patriotice și unitățile militare au eliberat Ca
pitala și cea mai mare parte a teritoriului pa
triei, Armata-Română, umăr la umăr cu Ar
mata Sovietică, a alungat prin lupte grele 
trupele hitleriste și hortiste de pe întregul te
ritoriu al țării, a luat apoi parte activă la eli

berarea Ungariei și Cehoslovaciei, luptînd 
pînă la capitularea Germaniei. Poporul român 
și-a adus astfel din plin contribuția de sînge 
la marea victorie asupra fascismului. (Aplauze 
puternice).

Lupta comună a ostașilor români și sovietici 
a dezvoltat și întărit prietenia frățească, de 
nezdruncinat, româno-sovietică. (Aplauze pu
ternice). Sărbă
torind cea de-a 
21-a aniversare a 
zilei de 23 Au
gust, poporul ro
mân își exprimă 
recunoștința față 
de glorioșii os
tași români și 
sovietici care au 
luptat împotriva 
fascismului ; el 
va păstra veșnic 
în memorie jert
fa celor căzuți în 
această luptă e- 
roică.

Vor fi cinstiți 
de-a pururi toți 
revoluționarii și 
patrioții care 
și-au închinat 
viața măreței ca
uze a libertății 
și independenței 
patriei, fericirii 
poporului român. 
(Aplauze).

23 August a 
însemnat începu
tul revoluției 
populare. Sub 
conducerea Parti
dului Comunist 
Român, forțele 
democratice și 
patriotice, mase
le largi ale oamenilor muncii, în frunte eu cla
sa muncitoare, concentrînd toate eforturile în 
războiul pentru înfrîngerea fascismului, au 
dus totodată o luptă intensă împotriva reac- 
țiunii interne, sprijinită de cercurile imperia
liste străine, pentru înfăptuirea transformări
lor revoluționar-democratice.

Ne sînt încă vii în minte, tovarăși, momen
tele mărețe ale acestei lupte revoluționare — 
organizarea, în noile condiții, a forțelor clasei 
muncitoare și a celorlalți oameni ai muncii ; 
cucerirea de libertăți democratice, răsturnarea 
guvernelor cu majoritate reacționară și cură

țirea aparatului de stat de elementele fasciste, 
realizarea reformei agrare, obținerea egalită
ții în drepturi pentru toți oamenii muncii fără 
deosebire de naționalitate. După cum știți, in
staurarea guvernului de la 6 Martie 1945. în 
care clasa muncitoare avea rolul precumpăni
tor, consolidarea pozițiilor cucerite în viața 
politică și socială a țării, victoria zdrobitoare 

asupra reacțiunii 
în alegerile din 
1946, înfrîngerea 
sabotajului și li
chidarea haosu
lui economic pro
vocat de clase
le exploatatoare, 
redresarea eco
nomiei naționale 
au modificat ne
contenit raportul 
de forțe în fa
voarea clasei 
muncitoare, a po
porului munci
tor.

Dezvoltarea și 
întărirea alianței 
clasei muncitoa
re cu țărănimea, 
unirea tuturor 
forțelor demo
cratice și pro
gresiste ale po
porului, sub con
ducerea Parti
dului Comunist 
Român, au asigu
rat înlăturarea 
de pe scena isto
riei a monarhiei 
și proclamarea 
Republicii Popu
lare Române. (A- 
plauze puterni
ce).

în lupta grea, plină de jertfe și sacrificii 
pentru înfrîngerea încercării forțelor reacțio
nare și a cercurilor imperialiste de a opri 
mersul înainte spre socialism al poporului 
nostru, clasa muncitoare s-a dovedit la înălți
mea marii sale misiuni istorice. (Aplauze pu
ternice). în procesul acestor transformări s-a 
desăvîrșit revoluția burghezo-democratică în 
țara noastră, au fost create condiții pentru cu
cerirea întregii puteri politice de către clasa 
muncitoare și instaurarea dictaturii proleta
riatului, pentru trecerea la înfăptuirea sarci
nilor revoluției socialiste.

îndeplinind cu succes rolul de stat major 
în opera de transformare socialistă a societă
ții, partidul a organizat naționalizarea princi
palelor mijloace de producție industrială, de 
transport, a sistemului bancar și financiar, a 
înfăptuit trecerea la cooperativizarea agricul
turii, a pus bazele planificării economiei na
ționale, a dezvoltat puterea de stat pusă în 
slujba poporului muncitor. Toate acestea și-au 
găsit expresie în Constituția din 1952. Ea 
oglindea particularitățile României în perioa
da de trecere de la capitalism la socialism, 
existența a trei formațiuni social-economice — 
formațiunea socialistă, mica producție de măr
furi și capitalismul privat.

Anii care au urmat au fost ani de mari iz- 
bînzi pe toate fronturile construcției socia
liste. într-o perioadă istoricește scurtă rela
țiile de producție socialiste s-au generalizat în 
întreaga economie ; s-a încheiat trecerea de la 
capitalism la socialism. în România, socialis
mul a învins deplin și definitiv. (Aplauze fur
tunoase)- De la o țară cu industrie slabă în 
care monopolurile imperialiste dețineau poziții 
dominante, cu agricultură înapoiată în care 
mai continuau să existe rămășițe ale relațiilor 
feudale — la țara socialistă de azi, cu o in
dustrie dezvoltată și o agricultură în continuu 
progres ; de la monarhia burghezo-moșiereasefi 
— la Republica Socialistă România este o în
treagă epocă istorică pe care poporul român a 
străbătut-o cu succes sub conducerea Partidu
lui Comunist Român. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Desigur, nu am mers pe un drum neted ; am 
avut de învins multe greutăți, a trebuit să fie 
făcute sacrificii, să se renunțe la satisfacerea 
unor necesități, am avut în munca noastră și 
lipsuri. Privind însă calea străbătută, înfăp
tuirile obținute prin munca eroică a clasei 
muncitoare, a țărănimii, a intelectualității, a 
tuturor oamenilor muncii fără deosebire de 
naționalitate, încercăm cu toții o îndreptățită 
mîndrie patriotică, ne sporește și mai mult 
încrederea în forțele creatoare ale minunatu
lui nostru popor. (Vii aplauze).

Parte integrantă a sistemului mondial socia
list care asigiiră condiții internaționale favo
rabile dezvoltării fiecărei țări socialiste, țara 
noastră își aduce contribuția la marea cauză 
a socialismului și păcii în lume. (Aplauze pu
ternice).

(Continuare în pag. a Il-a)

!n timpul lucrărilor sesiunii Marii Adunări Naționale Foto : Gh. VințilȘ



PAGINA 2 SCÎNTEIA

Raportul cu privire la proiectul de Constituție
a Re ublicii Socialiste România

prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C. C. al Partidului Comunist Român

(Urmare din pag. I-a)

Avem convingerea că sub conducerea încer
cată a partidului comuniștilor vom obține noi 
și noi victorii pe calea ridicării patriei noastre 
spre culmile înalte ale civilizației socialiste. 
(Vii aplauze).

Tovarăși,

Avîntul în muncă al poporului nostru își 
găsește o nouă expresie în rezultatele obți
nute în întîmpinarea zilei de 23 August. în 
primele șapte luni ale acestui an, planul 
producției globale industriale a fost realizat 
în proporție de 101,8 la sută, — sporul ob
ținut peste prevederile planului, ridicîndu-se 
la un miliard cinci sute milioane lei Sarci
nile de creștere a producției au fost reali
zate în toate ramurile industriale și în toate 
regiunile țării. Față de perioada corespunză
toare a anului trecut, producția globală indus
trială a crescut cu 14 la sută. Succese însem
nate s-au obținut și în creșterea producției a- 
gricole, în special la culturile de toamnă.

Prin realizarea planului pe 1965 se încheie 
planul șesenal, ale cărui sarcini fundamen
tale sînt, așa cum s-a subliniat pe larg la re
centul congres al partidului, îndeplinite cu 
succes. Aceasta creează baza trainică pentru 
trecerea la înfăptuirea Directivelor cu privire 
la dezvoltarea economiei naționale pe peri
oada 1966—1970.

Acordînd în continuare toată atenția înde
plinirii planului pe anul în curs, este tot
odată necesar să se asigure din timp condi
țiile tehnico-organizatorice în vederea în
făptuirii obiectivelor planului pe 1966, pri
mul an al noului plan cincinal. încă din pri
ma zi a anului viitor să pornim cu toate for
țele la realizarea sarcinilor trasate de Con
gres.

Cel de-al IX-lea Congres al Partidului Co
munist Român a adoptat un măreț program 
de dezvoltare multilaterală a patriei, de con
tinuare. pe o treaptă mai înaltă, a procesului 
de desăvîrșire a construcției socialiste. Con
gresul a stabilit obiectivele unui puternic a- 
vînt al industriei socialiste, făuririi unei agri
culturi moderne, dezvoltării învățămîntului, 
științei și culturii, ridicării nivelului de trai 
al poporului, progresului întregii societăți.

însuflețirea și entuziasmul cu care oamenii 
muncii au primit hotărîrile Congresului stau 
mărturie voinței întregului popor de a munci 
neobosit pentru traducerea lor în viață, pen
tru înflorirea României Socialiste ! (Aplauze 
puternice, îndelungate).

Tovarăși,

în condițiile determinate de victoria deplină 
a socialismului, Constituția din 1952 a devenit 
necorespunzătoare, fiind depășită istoricește. A 
apărut astfel necesitatea elaborării unei noi 
legi fundamentale a statului care să consacre 
actualele realități politico-sociale și economice 
ale țării, schimbările din viața poporului, să a- 
sigure cadrul constituțional al desăvîrșirii con
strucției socialiste și pregătirii condițiilor neu
tru trecerea treptată la comunism. (Vii a- 
plauze).

Comisia pentru elaborarea noii Constituții, 
pregătind proiectul cu consultarea largă și 
participarea activă a unui mare număr de ca
dre de partid și de stat, juriști, economiști, 
istorici, a ținut seama de transformările care 
au avut loc în economie, în întreaga viață so
cială, de evoluția orînduirii de stat și dezvol
tarea democrației noastre socialiste, precum și 
de necesitatea perfecționării continue a activi
tății organelor puterii, administrației de stat 
și judecătorești, corespunzător sarcinilor noii 
etape de dezvoltare a societății.

Considerînd necesară schimbarea denumirii 
țării, Comisia pentru elaborarea Constituției 
a propus ca patria noastră să se numească 
Republica Socialistă România ! (Aplauze furtu
noase ; asistența, în picioare, ovaționează). 
Această propunere — întîmpinată cu entuziasm 
de întregul popor — corespunde pe deplin ac
tualului stadiu de dezvoltare social-politică și 
economică a țării. Ne exprimăm convingerea 
că Marea Adunare Națională va adopta hotă- 
rîrea ca țara noastră să poarte denumirea de 
Republica Socialistă România. (Vii aplauze).

Veacuri de-a rîndul poporul român a cunos
cut asuprirea și exploatarea națională și so
cială ; înrobirea străină a ținut în loc vreme 
îndelungată dezvoltarea sa, a întîrziat pentru 
mult timp formarea statului național român, 
încâlcind interesele poporului, clasele exploa
tatoare au dus o politică de aservire a țării ; 
soarta României era hotărîtă de marile puteri 
imperialiste, trusturile și monopolurile străine 
stăpîneau cele mai importante bogății ale ei, 
independența și suveranitatea națională erau 
grav știrbite.

Dar nici jugul străin, nici exploatarea mo
șierilor și capitaliștilor n-au putut opri mersul 
înainte al poporului român. Focul luptei na
ționale și sociale a ars necontenit, cînd cu 
vîlvătăi care făceau pe asupritori să se cu
tremure, cînd mai potolit, ca apoi să se înte
țească și mai puternic. Multe pagini glorioase 

a înscris poporul român în lupta pentru liber
tate și socialism. (Aplauze). Graiul nu poate 
reda măreția acestor lupte ; ele adeveresc și 
vor adeveri peste veacuri vitalitatea și înțelep
ciunea poporului nostru care, trecînd prin 
grele încercări, a rămas neclintit și a prins de 
fiecare dată noi puteri, ridicîndu-se, asemenea 
stejarului după furtună, și mai mîndru spre 
soare. (Aplauze).

Este știut, tovarăși, că în decursul istoriei, 
exprimînd aspirațiile de libertate și indepen
dență ale poporului, patrioții cei mai luminați 
au năzuit către o formă de stat democratică, 
progresistă, care să asigure libertate și drep
tate socială pentru cei mulți, neatîrnarea poli
tică și înflorirea economică a țării, să înfăp
tuiască dreptul sacru al poporului de a fi 
singur stăpîn în patria sa strămoșească. Marele 
patriot Nicolae Bălcescu, cu mai mult de 100 
de ani în urmă, spunea : „Patria pe care locui
torii ei sînt gata să o apere cu viața este iden
titatea intereselor, ideilor, pasiunilor ce-i 
strînge și-i unește în apărarea unui bun co
mun... Așadar de nevoie e ca românii să se 
întocmească în republică democratică... stat în 
care oamenii adunați îngrijesc singuri de soar
ta lor, fără a-și pune stăpîni pe cap, avînd în 
lucrarea lor drept regulă dreptatea și drept 
țintă frăția“.

Lupta pentru înfăptuirea năzuințelor po
porului a fost ridicată pe o treaptă superioară 
de mișcarea muncitorească, de partidul comu
niștilor — stegarul independenței naționale și 
libertății sociale. (Aplauze).

Transformările petrecute în viața economi
că și în structura socială a țării, victoria so
cialismului au creat condiții pentru afirmarea 
din plin a ființei naționale a poporului, pen
tru înflorirea națiunii noastre socialiste și ri
dicarea ei pe o treaptă nouă de dezvoltare. Ca 
rezultat al dispariției claselor exploatatoare 
al înlăturării antagonismelor de clasă, socie
tatea a dobîndit un caracter omogen, unitar 
Comunitatea intereselor fundamentale ale ce
tățenilor patriei, politica de ridicare economi
că a tuturor regiunilor, cultura socialistă co
mună, creșterea conștiinței socialiste a mase
lor populare determină dezvoltarea continuă 
a națiunii socialiste.

în capitalism evoluția națiunilor are loc în 
condițiile inegalității sociale, dependenței eco 
nomice și politice, ale amestecului cercurilor 
imperialiste în treburile interne ale statelor. 
Dezvoltării libere a națiunii, în lumea capita
listă contemporană i se opun tot felul de teo
rii cosmopolite despre caracterul așa-zis pe
rimat al națiunii și necesitatea „integrării“, di
ferite uniuni monopoliste și organizații supra
statale care îngrădesc și tind să lichideze su
veranitatea și independența națională, să ex
tindă sub forme noi dominația imperialistă și 
colonialistă asupra popoarelor.

în opoziție cu situația din capitalism, socia
lismul deschide calea dezvoltării multilaterale 
a națiunii socialiste, descătușează forțele și 
energiile inepuizabile ale poporului, le orga
nizează și te îndrumă spre țelul măreț al 
progresului și prosperității întregii națiuni, 
înflorirea națiunii noastre se înfăptuiește în 
condițiile întăririi prieteniei și colaborării 
frățești cu celelalte națiuni socialiste, pe ba
zele egalității în drepturi și respectului reci
proc, în spiritul internaționalismului socialist.

Noua Constituție asigură condiții de mani
festare suverană, independentă a națiunii, 
care va continua să aibă un rol de importanță 
hotărîtoare în întreaga perioadă istorică de 
construire a socialismului și comunismului. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Tovarăși,

Problema fundamentală a oricărei orînduiri 
sociale și de stat este problema puterii. în Ro
mânia socialistă întreaga putere aparține po
porului, liber și stăpîn pe soarta sa, se exer
cită de către popor. Dînd expresie acestei 
realități, Constituția proclamă Republica 
noastră stat al oamenilor muncii de la orașe 
și sate, suveran, independent și unitar, al că
rui teritoriu este inalienabil și indivizibil.

Clasa muncitoare, în trecut asuprită și ex
ploatată, lipsită de drepturi politice, a devenii 
stăpînă asupra mijloacelor de producție, asu
pra roadelor muncii sale, îndeplinește cu suc
ces rolul de clasă conducătoare a întregii so
cietăți. Experiența bogată acumulată în con
ducerea societății, capacitatea mobilizatoare, 
spiritul de disciplină și organizare care îi sînt 
proprii și pe care Ie imprimă întregului po
por, consecvența și fermitatea politică. înalta 
sa conștiință revoluționară situează clasa 
muncitoare pe pozițiile cele mai înaintate ale 
luptei poporului pentru socialism. Legea fun
damentală a statului consfințește această reali
tate a vieții noastre noi întărirea continuă a 
rolului conducător al clasei muncitoare este o 
necesitate obiectivă pentru realizarea cu suc
ces a sarcinilor istorice din întreaga perioadă 
a construirii socialismului și comunismului. 
(Vii aplauze).

Țărănimea, înrobită odinioară moșierilor și 
capitaliștilor, stăpînă astăzi pe pămînt, în 

alianță cu clasa muncitoare, participă là con
ducerea societății. Devenită în urma coopera
tivizării socialiste a agriculturii o clasă omo
genă, cu interese unitare, țărănimea coopera
tistă își aduce din plin contribuția la înflorirea 
economică și progresul țării.

Făurită în focul luptelor pentru cucerirea 
puterii, alianța clasei muncitoare cu țărăni
mea s-a călit și cimentat continuu, dobîndind 
un conținut nou prin extinderea relațiilor so
cialiste de producție în întreaga economie. 
Proiectul de Constituție subliniază că alianța 
muncitorească-țărănească reprezintă baza pu
terii poporului, temelia de granit a orînduirii 
noastre socialiste.

Intelectualitatea, care nu avea în vechea 
societate condiții prielnice pentru o muncă 
de creație închinată intereselor poporului, 
progresului țării, a devenit o intelectualitate 
nouă, participantă activă la lupta oamenilor 
muncii pentru prosperitatea patriei. Dispu- 
nînd de cele mai largi posibilități de afirma
re, ea își pune din plin. împreună cu toți cei 
ce muncesc, cunoștințele și talentul în slujba 
construcției socialiste.

însuflețite de un puternic patriotism, în 
strînsă unitate, clasa muncitoare, țărănimea, 
intelectualitatea, celelalte categorii de oa
meni ai muncii fără deosebire de naționali
tate muncesc umăr la umăr pentru dezvolta
rea continuă a economiei și culturii țării, pen
tru bunăstarea poporului.

Forța politică conducătoare a întregii so
cietăți, călăuza încercată a poporului nostru 
în lupta pentru o viață mai bună, organizato
rul tuturor victoriilor oamenilor muncii în 
măreața operă de zidire a societății socialiste, 
este Partidul Comunist Român. (Aplauze înde
lungate). Dragostea și încrederea nețărmurită 
cu care poporul nostru urmează și înfăptuiește 
politica partidului comuniștilor, a cărui înaltă 
misiune este slujirea devotată a intereselor ce
lor ce muncesc, este rezultatul istoric al 
luptei de eliberare națională și socială dusă 
timp de decenii, al desfășurării victorioase a 
revoluției socialiste în condițiile noii etape de 
dezvoltare a societății crește și mai mult rolul 
partidului de organizator și conducător al în
tregii opere de construcție a socialismului. De 
aceea, legea fundamentală a tării consfințește 
faptul că Partidul Comunist Român este forța 
politică conducătoare în Republica Socialistă 
România. (Vii aplauze).

Tovarăși,

Noua Constituție subliniază rolul uriaș pe 
care-1 are în orînduirea noastră proprietatea 
socialistă asupra mijloacelor de producție — 
fie proprietate de stat asupra bunurilor apar- 
ținînd întregului popor, fie proprietate coope
ratistă asupra bunurilor aparținînd fiecărei 
organizații cooperatiste.

Făurind proprietatea socialistă, oamenii 
muncii, creatorii tuturor bunurilor materiale, 
au devenit singurii deținători ai bogățiilor 
țării, pe care le folosesc în interesul bună
stării întregului popor, al înfloririi patriei. 
(Aplauze).

Proprietatea socialistă creează posibilitatea 
dezvoltării planificate a economiei naționale, 
utilizării raționale a resurselor materiale și 
de muncă, îmbinării activității diferitelor ra
muri într-un tot unitar. Pe baza ei se înfăp
tuiește consecvent principiul socialist de re
tribuire — repartiția după cantitatea și cali
tatea muncii.

Cuprinzînd bogățiile subsolului, minele, 
fondul funciar de stat, pădurile, apele, izvoa
rele de energie naturală, fabricile și uzinele, 
băncile, gospodăriile agricole de stat, stațiu
nile de mașini și tractoare, căile de comunica
ție, mijloacele de transport și telecomunicații, 
precum și alte bunuri materiale aparținînd 
întregului popor, proprietatea socialistă de 
stat are rolul hotărîtor în dezvoltarea econo
mică a țării, în ridicarea continuă a nivelului 
de trai al oamenilor muncii.

în proiectul de Constituție se acordă o aten
ție deosebită cooperativelor agricole de pro
ducție. Formă socialistă de unire a țărănimii 
și mijloacelor ei de producție, care asigură îm
pletirea strînsă a intereselor țărănimii cu ale 
întregii societăți, ele au un rol de seamă în 
dezvoltarea economiei în întreaga perioadă is
torică de construire a socialismului și comu
nismului Deținînd locul cel mai important în 
agricultura țării, cooperativele de producție 
aduc o tot mai mare contribuție la dezvoltarea 
economiei naționale, la creșterea bunăstării 
poporului De aceea, proiectul de Constituție 
garantează și ocrotește proprietatea cooperati
velor agricole de producție asupra pămîntului, 
animalelor, uneltelor, instalațiilor și construc
țiilor ce le aparțin.

în același timp, este garantată proprietatea 
personală a țăranilor cooperatori asupra casei 
de locuit și construcțiilor gospodărești anexe, 
a terenului pe care se află acestea, precum 
și asupra animalelor de producție și inventa
rului agricol mărunt, în conformitate cu sta
tutul cooperativelor agricole de producție.

După cum este cunoscut, într-o serie de lo
calități de deal și munte există țărani care, 
din cauza condițiilor naturale, nu s-au putut 
uni în cooperative agricole de producție. în 
proiectul de Constituție este înscrisă garan
tarea de către stat a proprietății lor asupra 
pămîntului pe care îl lucrează, asupra anima
lelor și uneltelor de muncă.

Proprietatea socialistă, de stat și cooperatis
tă, se îmbină armonios, întărirea lor continuă 
fiind o condiție de bază a progresului întregii 
noastre societăți.

Proiectul de Constituție stabilește ca înda
torire primordială, profund patriotică, a tu
turor organelor de stat și economice, a tu
turor cetățenilor, apărarea și dezvoltarea con
tinuă a proprietății socialiste.

Tovarăși,

Socialismul asigură manifestarea multilate
rală a posibilităților de creație ale individului 
și colectivității. Lichidarea exploatării omului 
de către om a descătușat personalitatea uma
nă, creînd condiții pentru înflorirea ei, pen
tru afirmarea inițiativei și capacității celor ce 
muncesc pe toate planurile activității sociale.

Este bine, tovarăși, acum cînd adoptăm 
noua Constituție să ne reamintim de vremuri
le nu prea îndepărtate, cînd la cîrma țării se 
aflau capitaliștii și moșierii. De la prima Con
stituție a României, de acum aproape un veac, 
la Constituția României Socialiste este o deo
sebire ca de la cer la pămînt. Ce drepturi 
aveau muncitorii și țăranii ? Inegalitatea eco
nomică, exploatarea și asuprirea erau înso
țite de îngrădirea drepturilor și libertăților 
democratice. Chiar acele drepturi și libertăți 
pe care le prevedea Constituția, în România 
burghezo-moșierească nu erau acordate, în 
fapt, oamenilor muncii. Mii și mii de fii ai po
porului român, comuniști și patrioți înaintați, 
au înfruntat închisorile și lagărele, și-au dat 
chiar viața, ridicîndu-se la luptă pentru 
drepturi și libertăți democratice, pentru inte
resele vitale ale celor ce muncesc.

Această stare de lucruri continuă să existe 
încă într-o bună parte a societății omenești 
contemporane, acolo unde domnește exploa
tarea omului de către om, unde stăpînește pu
terea capitalului. Atîta timp cît vor continua 
să existe inegalitate economică și socială în
tre membrii societății, raporturi de la stă
pîni la exploatați, nu se poate vorbi de o ade
vărată egalitate în drepturi a cetățenilor, de 
dezvoltarea liberă a omului.

Numai socialismul eliberează omul de asu
prire și inegalitate. (Aplauze). Devenit stăpin 
pe mijloacele de producție, pe toate bunurile 
materiale, omul devine stăpîn și făuritor al 
propriului său viitor. Se poate spune într-a- 
devăr că o dată cu victoria socialismului omul 
pășește în imperiul libertății. (Aplauze).

Cucerirea puterii de către clasa muncitoare 
în țara noastră, succesele obținute în construc
ția socialismului constituie baza asigurării 
egalității în drepturi a tuturor cetățenilor în 
viața economică, politică, juridică, socială și 
culturală. Constituția prevede că drepturile ce
tățenilor nu pot fi îngrădite de nici un consi
derent de naționalitate, rasă, sex sau religie.

Progresul continuu al țării, întărirea și dez
voltarea bazei economice a societății, științei și 
culturii, ridicarea nivelului de viață materială 
și culturală a întregului popor consolidează și 
lărgesc drepturile și libertățile celor ce mun
cesc, asigură dezvoltarea democrației socia
liste. In procesul desăvîrșirii construcției so
cialismului se creează posibilități tot mai largi 
pentru manifestarea liberă a personalității 
omului în toate domeniile vieții sociale, ceea 
ce face să crească tot mai mult contribuția ma
selor poporului la înfăptuirea vastului pro
gram de dezvoltare a societății, în scopul ri
dicării nivelului de bunăstare și civilizație a 
întregului popor.

Proiectul de Constituție proclamă și garan
tează dreptul la muncă al tuturor cetățenilor 
— una din cuceririle fundamentale ale regimu
lui nostru socialist. Construirea socialismului 
asigură membrilor societății condiții de mun
că corespunzătoare pregătirii lor, posibilități 
nelimitate de afirmare a energiei, talentului 
și aptitudinilor lor creatoare, în țara noastră 
munca fiind criteriul determinant al poziției 
individului în societate. Sînt ocrotite venitu
rile rezultate din muncă, proprietatea perso
nală a cetățenilor, dreptul la moștenire asu
pra ei.

Constituția țării garantează dreptul la în- 
vățămînt. la odihnă, la asigurarea materială 
pentru bătrînețe, boală sau incapacitate de 
muncă, reflectînd grija partidului și guvernu
lui pentru crearea unor condiții de viață tot 
mai bune celor ce muncesc. Pe baza succese
lor obținute în dezvoltarea economiei și creș
terea venitului național, statul cheltuiește 
anual din buget o pătrime pentru învățămîntul 
de toate gradele, pentru nevoile social-cultu- 
rale ale maselor, odihnă, pensii, ocrotirea să
nătății și asigurări sociale, creînd astfel po
sibilitatea exercitării în fapt a drepturilor 
înscrise în Constituție.

Una din marile victorii politice ale regimu
lui socialist obținute pe baza aplicării politicii 

naționale juste, marxist-leniniste, a partidului 
comunist este făurirea prieteniei frățești din
tre poporul român și naționalitățile conlocui
toare din patria noastră.

Constituția proclamă și garantează egalita
tea deplină în drepturi a cetățenilor țării, fără 
deosebire de naționalitate sau rasă. Baza ade
văratei egalități și a afirmării multilaterale a 
tuturor cetățenilor o constituie dezvoltarea 
economică în toate regiunile, creșterea armo
nioasă a forțelor de producție pe întregul «ri- 
toriu al țării.

O expresie a drepturilor largi de care se 
bucură oamenii muncii aparținînd naționali
tăților conlocuitoare din țara noastră, a par
ticipării lor la conducerea treburilor obștești 
este faptul că din rîndul acestora se numără 
67 de deputați în Marea Adunare Națională — 
organul suprem al puterii de stat — și aproape 
16 000 de deputați în sfaturile populare. Regi
mul nostru asigură tuturor naționalităților 
conlocuitoare folosirea liberă a limbii ma
terne, cărți, ziare, reviste, teatre, învățămînt 
de toate gradele în limba proprie. Oamenii 
muncii români, maghiari, germani și de alte 
naționalități alcătuiesc împreună marea fami
lie a României Socialiste, muncesc strîns uniți, 
sub conducerea partidului, pentru înflorirea 
patriei comune. (Vii și puternice aplauze).

Socialismul a creat femeilor posibilitatea de 
a lua parte activă la viața politică și socială 
a țării. Aceasta se oglindește în numărul mare 
de femei care sînt deputate în Marea Adu
nare Națională și în sfaturile populare, care 
îndeplinesc funcții de răspundere în economzç, 
în aparatul de stat și în organizațiile obștești'. 
Reflecțînd grija partidului și guvernului pen
tru creșterea rolului femeilor în societate, 
Constituția consfințește egalitatea în drepturi 
a femeii cu bărbatul, ocrotește căsătoria și fa
milia, interesele mamei și copilului. (Aplauze).

Tinerei generații îi șînt create minunate 
condiții de pregătire pentru viață, de mani
festare a elanului și energiei sale clocotitoare, . 
de înfăptuire a celor mai îndrăznețe visuri 
și năzuințe, de afirmare nestingherită în acti
vitatea creatoare pusă în slujba poporului, a 
patriei socialiste. Proiectul noii Constituții 
consfințește aceste drepturi, subliniind că Re
publica Socialistă România asigură dezvolta
rea aptitudinilor fizice și intelectuale ale tine
retului. (Aplauze).

In socialism masele participă la activitatea 
de conducere a treburilor statului- Cu cît îna
intăm pe calea desăvîrșirii construcției socia
liste, participarea celor ce muncesc la rezol
varea problemelor vieții sociale se extinde, Se 
lărgește democrația socialistă. A devenit o 
practică în activitatea partidului și guvernu
lui consultarea poporului în cele mai impor
tante probleme ale politicii interne și externe, 
în elaborarea planurilor de dezvoltare a eco
nomiei naționale, sprijinirea în toate acțiunile^, 
pe care le întreprind pe inițiativa creatoare à 
milioanelor de oameni ai muncii. Aceasta e o 
dovadă a forței și vitalității orînduirii noastre 
socialiste, a legăturilor strînse dintre partid și 
popor. (Aplauze).

Pornind de la rolul crescînd pe care-1 au 
organizațiile sociale și obștești în societatea 
noastră, Constituția asigură dreptul de asocie
re al cetățenilor în organizații sindicale, co
operatiste, de tineret, femei, social-culturale, 
în uniuni de creație, asociații științifice, teh
nice. Statul sprijină activitatea organizațiilor 
de masă și obștești, dezvoltarea bazei lor ma
teriale, ocrotește patrimoniul acestora. Consti
tuția subliniază importanța activității organi
zațiilor de masă și obștești prin care Partidul 
Comunist Român, ca forță politică conducă
toare a societății, înfăptuiește o legătur«»^tr- 
ganizată cu clasa muncitoare, țărănimea, in
telectualitatea și celelalte categorii de oameni 
ai muncii, asigură larga participare a maselor 
la viața politică, economică, socială, culturală, 
la exercitarea controlului obștesc, le mobili
zează în lupta pentru desăvîrșirea construc
ției socialiste.

Constituția României Socialiste reflectă îm
plinirea aspirațiilor de libertate ale celor ce 
muncesc, ea reprezintă Carta libertății și su
veranității naționale, a înfloririi națiunii so
cialiste, a egalității depline în drepturi pentru 
toți cetățenii patriei, fără deosebire de națio
nalitate, a afirmării multilaterale a demnității 
și personalității omului, constructor al socia
lismului, făuritor conștient al pronriei sf.le 
istorii. (Aplauze puternice, prelungite).

Tovarăși,

întreaga istorie a dezvoltării societății ome
nești demonstrează că statul a reprezentat în
totdeauna principalul mijloc cu ajutorul că
ruia clasele dominante și-au menținut și exer
citat puterea In condițiile orînduirii socialiste 
cînd, pentru prima dată, puterea aparține 
celor ce muncesc, clasa muncitoare, clasa con
ducătoare a societății, folosește statul în scopul 
lichidării exploatării omului de către om. con
struirii socialismului și comunismului (A- 
plauze).

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Experiența țării noastre, ea și a celorlalte 
țări socialiste, arată că, pe măsura înaintării pe 
drumul socialismului, funcțiile statului evo
luează corespunzător cerințelor tot mai com
plexe ale societății ; sporesc considerabil atri
buțiile statului de organizator al economiei na
ționale, al activității științifice și culturale, în 
toate domeniile vieții sociale, în asigurarea 
progri Jului continuu al țării și ridicării bună
stării poporului.

Creșterea continuă a forțelor de producție, 
caracterul socialist al economiei impun plani
ficarea, conducerea și îndrumarea centraliza
tă, unitară a tuturor domeniilor de activitate 
în scopul dezvoltării armonioase a întregii so
cietăți. Principiul centralismului democratic 
— principiu călăuzitor fundamental al activi
tății de stat — asigură îmbinarea și concen
trarea tuturor forțelor într-o singură direcție, 
spre un singur țel — înflorirea continuă a 
economiei, științei și culturii, avîntul întregii 
vieți sociale.

în vederea ridicării continue a nivelului ac
tivității de stat se impune perfecționarea for
melor și metodelor de organizare, conducere 
și planificare corespunzător sarcinilor concre
te ale dezvoltării societății. Trebuie să se țină 
seama de ceea ce experiența, practica noas
tră a dovedit a fi necesar și viabil ; învățîn- 
du-se atît din succese cît și din neajunsuri e 
r^çesar să se aducă îmbunătățirile pe care le 
impun viața, cerințele construcției socialiste.

Măsurile luate de conducerea partidului și 
guvernului cu privire la îmbunătățirea mun
cii de conducere și planificare a economiei duc 
la creșterea contribuției, în elaborarea planu
rilor economice anuale și de perspectivă, a 
ministerelor și întreprinderilor, cărora le re
vine un rol principal; activ în determinarea 
sarcinilor din sectoarele de care răspund. Dis- 
punînd încă din acest an de planul pe întrea
ga perioadă de cinci ani, ministerele și între
prinderile au sarcina de a stabili amănunțit, 
cjin timp, toate măsurile pentru asigurarea 
înfăptuirii prevederilor planului în cele mai 
bune condiții.

Dezvoltarea continuă a activității de stat, 
experiența acumulată în acest domeniu au 
făcut necesară și posibilă lărgirea atribuțiilor 
ministerelor și celorlalte instituții centrale, 
precum și ale conducerilor întreprinderilor. 
Aceasta va permite rezolvarea mai operativă 
a problemelor al căror volum și diversitate 
cresc neîncetat, va determina sporirea răspun
derii organelor de stat în conducerea și în
drumarea concretă a activității economice și 
din alte domenii. în același timp, ele trebuie 
să dea dovadă de o grijă deosebită pentru în
tărirea disciplinei de stat, respectarea legilor 
VȘrii, apărarea intereselor statului și tuturor 
oamenilor muncii.

Principiul de bază în activitatea organelor 
economice și de planificare — ca de altfel și 
în celelalte domenii ale vieții de stat și con
strucției socialismului — este conducerea co
lectivă. Realitatea arată că oricît ar fi de ca
pabil un conducător, din oricare sector al 
vieții sociale, el poate să cunoască și să rezol
ve în mod just problemele din sfera sa de 
activitate numai în măsura în care se bizuie 
pe experiența colectivului în care lucrează. 
Subaprecierea colectivului, subiectivismul și 
arbitrariul în muncă generează greșeli, cre
ează teren prielnic pentru tot felul de abu
zuri, care aduc prejudicii operei de construcție 
sociaj;stă. De aceea, Congresul al IX-lea al 
partidului nostru a trasat ca sarcină luarea 
măsurilor organizatorice care să asigure îm
binarea armonioasă a răspunderii personale 
cu conducerea colectivă atît în activitatea 
organelor centrale cît și a instituțiilor și în
treprinderilor.

Clasa muncitoare, poporul au încredințat 
conducătorilor organelor de stat centrale și 
locale și din întreprinderi sarcina de mare 
răspundere de a administra fabricile, uzinele, 
minele, șantierele, gospodăriile agricole de 
stat, instituțiile publice. Ei trebuie să răspun
dă acestei încrederi muncind cu elan și price
pere pentru buna gospodărire, dezvoltarea și 
înflorirea continuă a unităților pe care le 
conduc.

în dezvoltarea societății socialiste apar o 
serie de contradicții neantagoniste, care tre
buie să-și găsească rezolvarea în mod organi
zat și conștient. Aceasta impune o permanentă 
îmbunătățire a activității organelor de stat, a 
metodelor lor de muncă. Forța motrice a mer
sului înainte al societății noastre este critica 
și autocritica, care ajută la dezvăluirea lipsuri
lor, la promovarea noului în toate sectoarele 
vieții sociale. Critica și autocritica trebuie să 
fie folosite în activitatea tuturor organelor de 
stat, ca un factor de seamă al construcției so
cialiste.

Controlul are un rol deosebit de important

In asigurarea realizării sarcinilor ; el este o 
parte inseparabilă a muncii de conducere co
lectivă. De aceea este necesar să aducem îm
bunătățiri organizatorice care să asigure efec
tuarea unui control concret și permanent în 
toate sectoarele vieții sociale. Organele de stat 
trebuie să acorde mai multă atenție decît pînă 
acum atragerii celor mai buni activiști, a spe
cialiștilor cu cea mai înaltă calificare, a oa
menilor de știință, la rezolvarea tuturor pro
blemelor pe care le ridică activitatea din do
meniul respectiv. Ele trebuie să se sprijine pe 
forța creatoare inepuizabilă și inegalabilă a 
oamenilor muncii, pe spiritul lor de inițiativă, 
pe tot ceea ce are mai bun societatea noastră 
socialistă. (Vii aplauze).

Tovarăși,

Marea Adunare Națională, expresie a voin
ței întregului popor, care asigură participarea 
maselor, prin reprezentanții lor, la conducerea 
țării, este organul suprem al puterii de stat și 
unicul organ legiuitor al țării. Constituția sta
bilește că Marea Adunare Națională elabo
rează principiile de bază ale politicii interne și 
internaționale ale țării, adoptă planul de stat, 
bugetul, normele fundamentale în vederea 
dezvoltării societății. Marea Adunare Națio
nală organizează toate organele centrale ale sta
tului. stabilește împuternicirile, modul de 
funcționare și controlează activitatea lor. Se 
statornicește rolul Marii Adunări Naționale 
în exercitarea controlului general al aplicării 
Constituției, ea hotărînd în mod exclusiv asu
pra caracterului constituțional al legilor.

O expresie a dezvoltării democrației noastre 
socialiste este sporirea atribuțiunilor Marii A- 
dunărî Naționale în exercitarea controlului a- 
supra economiei și întregii activități de stat. 
Aceasta are o deosebită importanță pentru 
îmbunătățirea muncii organelor și organiza
țiilor centrale și locale ale administrației de 
stat, a întregului aparat de stat. Proiectul de 
Constituție prevede sporirea rolului Comisiilor 
permanente în efectuarea, potrivit competen
tei lor, a controlului de către Marea Adunare 
Națională. Oricare cetățean al țării se poate a- 
dresa Marii Adunări Naționale și comisiilor a- 
cesteia în orice problemă de interes general de 
stat, precum și în probleme de interes personal.

în scopul asigurării continuității permanente 
a puterii de stat și rezolvării problemelor din
tre sesiunile Marii Adunări Naționale de către 
un organ colectiv, emanînd din Marea Adunare 
Națională și subordonat acesteia, funcționează 
Consiliul de Stat, care îndeplinește atribu- 
țiuni însemnate în viața țării noastre. Consi
liul de Stat răspunde în fața Marii Adunări 
Naționale de exercitarea atribuțiilor, respecta
rea și executarea în activitatea de stat a legilor 
și hotărîrilor Marii Adunări Naționale. Fiecare 
dintre membrii Consiliului de Stat poartă răs
punderea pentru întreaga activitate a a- 
cestuia.

în proiectul de Constituție se acordă o aten
ție deosebită stabilirii atribuțiilor Consiliului 
de Miniștri — organ suprem al administrației 
de stat, care exercită conducerea generală a 
activității executive pe întreg teritoriul țării, 
în aceasta se exprimă creșterea rolului și răs
punderii ministerelor, a Consiliului de Miniștri 
ca organ colectiv, în înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului. Consiliul de Mi
niștri asigură executarea legilor, conduce, 
coordonează și controlează întreaga activitate 
a ministerelor și a celorlalte organe ale admi
nistrației de stat centrale și locale. Proiectul 
noii Constituții stabilește că Consiliul de Mi
niștri își desfășoară activitatea pe baza con
ducerii colective, care garantează înfăptuirea 
în practică a unității de acțiune politică și ad
ministrativă a ministerelor și celorlalte organe 
centrale ale administrației de stat. Răspun
derea colectivă a Consiliului de Miniștri în fața 
Marii Adunări Naționale se exprimă prin 
aceea că fiecare membru al său este răspunză
tor atît pentru propria sa activitate, cît și pen
tru întreaga activitate a Consiliului de Mi
niștri.

Ținînd seama de experiența de pînă acum, 
în cadrul Consiliului de Miniștri se va crea un 
organ mai restrîns, care să aibă sarcina rezol
vării în colectiv a problemelor ce necesită o 
rezolvare urgentă. în acest scop se propune 
formarea Biroului Permanent al Consiliului 
de Miniștri. Sîntem convinși că aceasta va con
tribui la îmbunătățirea conducerii colective, a 
activității generale a Consiliului de Miniștri.

Sfaturile populare, organe locale ale puterii 
de stat în regiuni, raioane, orașe și comune, 
au atribuții de mare răspundere în conducerea 
economiei locale, în gospodărirea orașelor și 
satelor, în îndrumarea activității de învăță- 
mînt, cultură și sănătate, ele aduc o contri
buție însemnată la dezvoltarea societății noas
tre. în procesul desăvîrșirii construcției socia
lismului, vor crește și mai mult rolul și impor
tanța sfaturilor populare și de aceea este ne

cesar să se îmbunătățească și perfecționeze 
continuu munca lor.

Sesiunile vor trebui să îndeplinească un rol 
tot mai important în activitatea sfaturilor 
populare, lărgindu-și sfera de preocupări în 
vederea rezolvării efective a celor mai impor
tante probleme de stat pe plan local. Lucră
torilor sfaturilor populare le revine datoria de 
a ridica continuu nivelul activității lor, de a-și 
îmbunătăți metodele și stilul de muncă, de a 
manifesta receptivitate față de ceea ce este 
nou și înaintat, grijă și solicitudine față de ce
rerile și nevoile oamenilor muncii. Ridicarea 
continuă a nivelului activității organelor locale 
ale puterii de stat va aduce o contribuție în
semnată la înflorirea regiunilor, raioanelor, 
orașelor și comunelor patriei, la creșterea 
bunăstării celor ce muncesc.

Sarcini importante revin sfaturilor populare 
în organizarea participării active a cetățenilor 
la rezolvarea pe plan local a treburilor de stat 
și obștești. întreaga lor activitate trebuie să 
ducă la întărirea continuă a legăturilor cu 
masele largi de oameni ai muncii, la extin
derea și intensificarea inițiativei cetățenești, la 
dezvoltarea democrației noastre socialiste.

Proiectul Constituției stabilește drepturile și 
îndatoririle deputaților, relevînd însemnăta
tea deosebită a rolului lor în orînduirea noas
tră socialistă, înalta răspundere pe care o au 
în fața întregului popor pentru progresul și 
propășirea patriei. Spre deosebire de parla
mentele burgheze, alcătuite în marea lor majo
ritate din reprezentanți ai claselor exploata
toare, în organele puterii de stat din țara noas
tră sînt aleși cei mai de seamă fii ai poporului 
— muncitori, țărani, intelectuali — aceasta 
reprezentînd cea mai grăitoare expresie a de
mocratismului orînduirii socialiste. în Marea 
Adunare Națională sînt 272 de deputați mun
citori și țărani, 193 intelectuali, iar în sfaturile 
populare peste 30 000 muncitori, aproape 
86 000 țărani și peste 24 000 intelectuali. Depu
tatul are datoria de a cunoaște îndeaproape 
problemele care-i preocupă pe oamenii muncii, 
cerințele și nevoile dezvoltării economice și 
sociale a regiunilor și raioanelor țării, de a-și 
aduce contribuția activă la soluționarea aces
tora, la înfăptuirea politicii partidului și gu
vernului.

Tovarăși,

Legile țării noastre exprimă voința și in
teresele întregului popor, servesc înfloririi pa
triei. bunăstării celor ce muncesc, asigură ma
nifestarea liberă a aptitudinilor și capacităților 
cetățenilor în viața politică, economică și so- 
cial-culturală. în aceasta își găsește izvorul 
noua atitudine față de legi a oamenilor mun
cii, conștiința înaltelor răspunderi și îndatoriri 
cetățenești față de societatea socialistă. Pro
iectul noii Constituții consemnează obligațiile 
fiecărui cetățean de a respecta legile țării, de 
a-și aduce contribuția la dezvoltarea proprie
tății socialiste, apărarea patriei, înflorirea în
tregii societăți.

Ca rezultat al întăririi orînduirii socialiste, 
al dezvoltării economiei și ridicării bunăstă
rii populației, al creșterii nivelului de cultură 
și al conștiinței socialiste a maselor, se ma
nifestă cu tot mai mare forță noua atitudine 
cetățenească, spiritul de răspundere al oame
nilor muncii față de interesele colectivității, 
ale patriei socialiste. Aceasta se oglindește și 
în reducerea infracțiunilor, a cazurilor de în
călcare a normelor de conviețuire socială.

Nu trebuie însă să uităm, tovarăși, că în so
cietatea noastră mai continuă să se manifeste, 
sub diferite forme, influențe ale mentalității 
înapoiate, specifice claselor exploatatoare dis
părute pentru totdeauna de pe scena istoriei 
în același timp, în lume acționează im
perialismul, ostil socialismului, ceea ce 
face ca, pe diferite căi, să pătrundă din 
afară concepții străine. Aceasta impune 
păstrarea vigilenței și a combativității față 
de orice manifestare dăunătoare intere
selor socialismului. Organele de stat, justi 
ția au îndatoriri de mare însemnătate în apă
rarea cuceririlor revoluționare ale oamenilor 
muncii, a tuturor legilor statului împotriva 
acelora care atentează la interesele celor ce 
muncesc, ale cauzei socialismului ; întreaga lor 
activitate trebuie să fie pătrunsă de grija față 
de om, de spiritul răspunderii pentru respec
tarea legalității socialiste.

O însemnătate deosebită are în etapa ac
tuală activitatea educativă desfășurată de or
ganele de stat și obștești în rîndul oamenilor 
muncii, cultivarea înaltelor trăsături etice și 
cetățenești ale acestora. Opinia publică joacă 
un rol tot mai important în respectarea nor
melor de conviețuire socială, ea constituie un 
ajutor de preț în activitatea organelor sta
tului socialist.

Partidul și statul acordă o atenție deose
bită întăririi continue a capacității de apă
rare a țării, asigurării muncii pașnice a po
porului român. Armata noastră, creată și 
educată de partid, este scut de nădejde al cu

ceririlor revoluționare ale poporului, al in
dependenței și suveranității naționale. (Aplau
ze puternice). în colaborare cu armatele țări
lor participante la Tratatul de la Varșovia și 
ale celorlalte țări socialiste, ea își aduce con
tribuția la apărarea cauzei socialismului și 
păcii în lume.

Dezvoltarea și întărirea statului socialist, 
care va reprezenta încă multă vreme un fac
tor esențial al progresului societății, creșterea 
rolului său organizator în viața socială, este 
o cerință a înaintării țării noastre pe drumul 
desăvîrșirii construcției socialismului. Aceasta 
corespunde intereselor cauzei generale a celor 
ce muncesc, contribuie la afirmarea socialis
mului pe plan mondial ca model de organizare 
a societății și a relațiilor internaționale.

Orînduirea noastră este puternică ; ea se ba
zează pe comunitatea de interese și țeluri a 
claselor și categoriilor sociale din care este al
cătuită societatea, pe unitatea întregului po
por în jurul partidului și guvernului. Aces
ta este cadrul în care are loc dezvoltarea 
continuă a democrației socialiste, lărgirea 
drepturilor și libertăților cetățenești, conco
mitent cu creșterea răspunderii membrilor so
cietății față de interesele generale ale po
porului.

Proiectul noii Constituții demonstrează prin 
toate prevederile pe care le cuprinde că fun
damentala caracteristică a orînduirii noastre 
sociale și de stat este profundul ei democra
tism. Superioritatea democrației socialiste stă 
în faptul că ea asigură participarea la exer
citarea puterii, la conducerea treburilor țării, 
a întregului popor. în interesul propriei sale 
bunăstări și fericiri. Acesta este izvorul ine
puizabil al forței și vitalității societății noas
tre, garanția mersului victorios înainte pe dru
mul progresului și civilizației socialiste. (A- 
plauze prelungite).

Tovarăși,

Proiectul de Constituție oglindește hotărîrea 
poporului român de a-și consacra toate forțele 
muncii pașnice, constructive, pentru progre
sul și înflorirea patriei. în deplină concor
danță cu aceasta, el reflectă principiile de 
bază ale politicii externe a țării, stabilește 
obiectivele fundamentale ale statului socialist 
român în relațiile cu celelalte state. Constitu
ția Republicii Socialiste România exprimă vo
ința poporului român de pace și prietenie in
tre popoare. (Vii aplauze).

înfăptuind politica partidului, statul nos
tru pune în centrul politicii sale externe în
tărirea relațiilor de prietenie și colaborare 
frățească cu toate țările socialiste, considerînd 
ca o îndatorire a sa internaționalistă să-și 
aducă contribuția activă la întărirea unității 
și coeziunii sistemului socialist mondial sub 
steagul marxism-leninismului — cerință esen
țială a dezvoltării procesului revoluționar 
mondial, a victoriei cauzei socialismului și 
păcii în lumea întreagă. (Aplauze puternice).

în același timp, țara noastră promovează 
relații multilaterale, economice, tehnico-știin- 
țifice, culturale cu toate statele, fără deosebire 
de orînduire socială, în spiritul principiilor 
coexistenței pașnice. Experiența vieții inter
naționale arată că dezvoltarea unor astfel de 
relații constituie un important factor al pro
gresului economic și cultural mondial, al întă
ririi păcii și înțelegerii între popoare.

La temelia relațiilor externe ale țării noas
tre stau principiile de nezdruncinat ale suve
ranității și independenței naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului în treburile inter
ne, avantajului reciproc. (Aplauze puternice), 
întreaga desfășurare a vieții internaționale 
arată că respectarea acestor principii are o în
semnătate hotărîtoare pentru dezvoltarea unor 
relații normale între state, pentru asigurarea 
dreptului fiecărui popor de a-și hotărî propria 
soartă, de a-și rezolva singur treburile, potri
vit voinței sale. Imixtiunile sub orice formă, 
în treburile altor popoare, frînează progresul 
lor social, duc la încordare și neîncredere între 
state, dăunează colaborării internaționale, 
creează pericole pentru cauza păcii.

Militînd cu fermitate împotriva politicii 
agresive a imperialismului, a oricăror încer
cări de subminare a independenței și suvera
nității popoarelor, țara noastră își manifestă 
solidaritatea cu toate popoarele care luptă 
pentru eliberarea lor națională și socială, pen
tru pace și progres (Aplauze puternice).

Poporul român și-a exprimat solidaritatea 
frățească cu lupta eroică a poporului vietna
mez, i-a acordat și îi acordă sprijin pentru 
victoria cauzei sale drepte. (Aplauze puternice). 
Poporul nostru condamnă cu hotărîre agresiu
nea imperialistă americană în Vietnam, re
centele măsuri luate de guvernul S.U.A. de 
extindere a intervenției, care accentuează pri
mejdiile pentru cauza păcii, agravează situa
ția internațională. Poporul român se pronunță 
pentru aplicarea acordurilor de la Geneva, în

cetarea bombardamentelor împotriva R. D. 
Vietnam și a războiului de agresiune din Viet
namul de sud, retragerea tuturor trupelor i'n- 
tervenționiste, respectarea dreptului poporului 
vietnamez de a-și rezolva singur treburile 
sale interne.

Este mai necesar decît oricînd ca popoarele 
iubitoare de pace, toate forțele mondiale ale 
păcii și progresului să intensifice eforturile 
împotriva acțiunilor agresive ale imperialis
mului, să lupte într-un singur front și să-și 
întărească unitatea — condiție esențială pen
tru afirmarea dreptului Ia libertate al fiecărui 
popor, pentru dezvoltarea procesului de înnoi
re social-politică a lumii, pentru salvgardarea 
păcii omenirii. (Aplauze îndelungate)-

Tovarăși,

Legea fundamentală pe care Marea Aduna
re o va adopta acum este expresia voinței în
tregului nostru popor. Proiectul de Constituție, 
primit cu mare însuflețire și entuziasm, a for
mat obiectul unei ample discuții publice, în 
adunări, mitinguri, presă și radio, în cadrul 
căreia oamenii muncii și-au exprimat deplina 
adeziune și aprobare. Participarea maselor 
largi la dezbaterea proiectului de Constituție 
este încă o manifestare a democrației noastre 
socialiste.

în cadrul dezbaterilor s-au făcut numeroase 
propuneri, dintre care o parte au fost intro
duse în textul prezentat Marii Adunări Națio
nale. Cele mai multe se referă la probleme 
care se pot rezolva prin lege sau privesc acti
vitatea diverselor organe de stat ; ele vor fi 
studiate și își vor găsi soluționarea corespun
zătoare.

Proiectul de Constituție al Republicii Socia
liste România a fost primit cu viu interes și 
peste hotarele țării de opinia publică din țările 
socialiste și din numeroase alte țări ale lumii, 
fiind larg comentat în presa internațională.

Ecoul internațional al proiectului de Consti
tuție oglindește atenția cu care sînt urmărite 
realizările României, reflectă prestigiul de care 
se bucură țara noastră, poporul român pe plan 
internațional. (Aplauze).

în condițiile cînd imperialismul intervine cu 
brutalitate pentru a împiedica lupta de elibe
rare a popoarelor, călcînd în picioare suvera
nitatea și independența lor națională, cînd în
tr-un șir de țări reacțiunea intensifică atacu
rile împotriva drepturilor și libertăților de
mocratice ale oamenilor muncii, întețește asu
prirea națională și socială, cînd colonialismul 
mai menține un șir de popoare în stare de 
robie — Constituția Republicii Socialiste Ro
mânia arată ce poate înfăptui un popor care 
a scuturat jugul asupririi naționale și sociale 
și înaintează hotărît pe drumul socialismului. 
(Vii aplauze).

Constituția României Socialiste, realizările 
mărețe ale patriei noastre demonstrează su
perioritatea orînduirii socialiste asupra celei 
capitaliste, contribuie la creșterea forței de 
atracție a ideilor socialiste, constituie un aport 
al poporului român la măreața cauză a liber
tății popoarelor și victoriei socialismului în 
lume. (Aplauze puternice).

Tovarăși,

Prin bilanțul marilor cuceriri pe care îl cu
prinde, prin înaltul umanism ce caracterizea
ză prevederile sale, noua Constituție a tării 
are o puternică forță mobilizatoare Ea însu
flețește și mai mult clasa muncitoare, țărăni
mea, intelectualitatea, pe toți oamenii muncii 
de la orașe și sate fără deosebire de naționali
tate în munca și lupta pentru îndeplinirea 
hotărîrilor istoricului Congres al IX-lea al 
Partidului Comunist Român, pentru înfăp
tuirea sarcinilor desăvîrșirii construcției socia
liste (Vii aplauze).

Sîntem chemați, tovarăși deputați, să adop
tăm legea fundamentală a României Socialiste, 
care întruchipează realizarea visurilor celor 
mai îndrăznețe pentru care a luptat și muncit 
poporul nostru, s-au jertfit cei mai buni fii ai 
săi. în fața țării noastre se deschid perspec
tive mărețe ; nici o generație nu a avut feri
cirea de a fi părtașă la asemenea grandioase 
transformări sociale, de a vedea atît de lim
pede și de apropiat viitorul strălucit al țării. 
(Aplauze). Ce poți să dorești mai mult decît să 
participi la lupta și munca pentru înfăptuirea 
acestui viitor, pentru progresul și prosperita
tea patriei ! (Vii și puternice aplauze).

Ne exprimăm convingerea că, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, oamenii 
muncii nu vor precupeți nici un efort pentru 
dezvoltarea economiei și culturii socialiste, 
pentru înaintarea victorioasă spre societatea în 
care toate capacitățile și talentele poporului 
vor înflori nestăvilit și toți cei ce muncesc vor 
trăi o viață îmbelșugată și fericită — socie
tatea comunistă.

(Aplauze furtunoase ; asistența, în picioare, 
ovaționează puternic ; minute în șir răsună 
urale).
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Discuția generală asupra proiectului 
Constituției Republicii Socialiste România

CUVÎNTUL DEPUTATULUI 
ION COSMATrăind încă sub imperiul înălțătoarelor emoții ale dezbaterilor și hotărîrilor celui de al IX-lea Congres al P.C.R., care a făcut bilanțul drumului parcurs și a stabilit cu claritate destinele de mîine ale patriei, astăzi participăm la un nou act de importanță istorică în viața poporului nostru : adoptarea legii legilor țării, Constituția Republicii Socialiste România.Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar genera) al Comitetului Central al Partidului Comunist Român și președinte al Comisiei de elaborare a proiectului de Constituție, raport științific fundamentat, făcînd o analiză profundă și clară a principiilor care stau la baza Cartei de aur a României Socialiste, ne ajută să înțelegem mai bine actul de covîrșitoare importanță pe care este chemat să-1 înfăptuiască adunarea noastră constituantă.Emanație a puterii și gîndi- rii creatoare a minunatului nostru popor, educat și condus de partidul comuniștilor, Constituția este expresia unor strălucite victorii obținute la capătul a 21 de ani de muncă și strădanii, Eroii acestei noi epopei din viața patriei sînt muncitorii, țăranii, intelectualitatea, toți aceia care au urmat neabătut cuvîntul și politica Partidului Comunist Român, pentru clădirea edificiului unui „stat al oamenilor muncii de la orașe și sate, suveran, independent și unitar“. Așa cum se arată chiar în primul capitol al Constituției : „întreaga putere în Republica Socialistă România aparține poporului, liber și stăpîn pe soarta sa“. La această mare biruință, definitiv consfințită, poporul român are cu atît mai mult dreptul cu cît secole de-a rîndul o istorie frămîntată i-a hrănit speranțele spre mai bine cu prea neînsemnate fulgerări de bucurii, dar în același timp cu mari sacrificii, cu lacrimi și sînge. trăind un trecut de grele încercări, multe îndreptate chiar asupra existenței sale naționale și asupra patriei sale.Consfințind principiu] suveranității poporului în exercitarea drepturilor sale, Constituția proclamă astfel victoria deplină a năzuințelor înaintașilor noștri, a revoluționarilor de la 1848, a luptătorilor grivițeni din 1933, a celor ce au înfăptuit insurecția din august 1944, victorie obținută de poporul nostru sub conducerea Partidului Comunist Român Materialized în fapte dezideratele de totdeauna ale poporului nostru, visele și aspirațiile lui, conducîn- du-1 cu clarviziune științifică și cutezanță revoluționară. P.C.R. și-a cucerit adeziunea unanimă a tuturor celor ce muncesc cu brațele și cu mintea, recunoașterea rolului său de forță politică conducătoare a întregii societăți în patria noastră, așa cum rezultă din spiritul și din litera noii legi supreme pe care sintern chemați s-o aprobăm ca trimiși ai maselor de alegători.Prin brațele harnice, prin mintea ageră și creatoare a celor ce muncesc, transformed din temelii întreaga structură a societății, întreaga existență și conștiință a oamenilor, România a devenit dintr-un „colt vitregit de sărăcie al Europei" o țară liberă și modernă, cu un deosebit avînt industrial, o țară cu o agricultură în plin progres, o țară în care fiecare ființă plină de bucuria și mulțumirea datoriei împlinite își înzecește forțele pentru a-și făuri o vatră a fericirii.Imaginile furnalelor și cuptoarelor de oțel ale industriei noastre metalurgice, siluetele argintii ale uzinelor și instalațiilor industriei chimice, proporțiile armonioase ale peisajului industrial, belșugul lanurilor agriculturii socialiste cultivate în freamătul tractoarelor și mașinilor agricole de fabricație românească, frumusețea construcțiilor urbane și a edificiilor social-culturale, conștiința socialistă dominantă. unitatea de nezdruncinat a întregului popor în jurul Partidului Comunist Român, toate acestea sînt oglindite în proiectul de Constituție, ele constituind baza sigură și solidă a libertăților și drepturilor cuvenite celor ce le-au creat.Profundele transformări care au avut loc în țara noastră, determinând unitatea deplină a societății noastre . unitatea sub raport economic, prin triumful relațiilor de producție socialiste la orașe și sate : unitate sub raport social, prin lichidarea claselor exploatatoare ; unitate sub raportul intereselor comune ale 

tuturor celor ce muncesc materializată în lupta întregului popor, sub conducerea P.C.R., au definit coordonatele economice, sociale și politice ale noii vieți socialiste, noile trăsături de structură ale patriei noastre, fundamentînd temeinic justețea prevederii din Constituție ca țara noastră să se numească Republica Socialistă România.Si cum să nu te simți puternic și mîndru, ca cetățean al României Socialiste, patrie a libertăți) și demnității umane. în care faptele au o elocvență directă, demonstrînd măsura valorii și realismului principiilor pe care se întemeiază legea fundamentală ! A- ceastă lege conferă fiecăruia dintre cetățeni titlul și calitatea de ctitor, de ziditor al socialismului.O afirmare puternică a profundului democratism al orîn- duirii noastre o constituie participarea tuturor categoriilor de cetățeni Ia alcătuirea și activitatea organelor puterii de stat. „Deținător suveran al puterii, menționează Constituția, poporul o exercită prin Marea Adunare Națională și t>rin sfaturile populare, organe alese prin vot universal, egal, direct și secret“. Bază a întregului sistem de organe ale statului. Marea Adunare Națională și sfaturile populare reprezintă în esență voința și unitatea de acțiune a oamenilor muncii, deținători ai puterii economice și politice, care participă activ la realizarea obiectivelor construcției socialiste. în întreaga și multilaterala activitate a statului. Acționînd pe baza centralismului democratic, sfaturile populare au un rol activ în soluționarea problemelor pe care le ridică tumultuoasa viață economică și social-cultu- rală, vitalitatea și combativitatea lor fiind dovedite prin legătura nemijlocită cu masele largi de cetățeni și. participarea acestora la înfăptuirea dezvoltării sociale.Desfășurînd o intensă muncă de mobilizare și organizare a efortului milioanelor de oameni ai muncii, pentru a da viață hotărîrilor partidului nostru, ale Marii Adunări Naționale și guvernului, sfaturile populare și-au cristalizat noile trăsături de conținut, ca organe ale puterii și administrației de stat, dovedind capacitatea de conducere a economiei și culturii pe plan local Tmbinînd munca legislativă de elaborare a hotărîrilor cu aceea practică de realizare a acestora. dezvoltîndu-și formele și metodele de lucru. în funcție de condițiile concrete ale etapei construcției socialiste în țara noastră, ele și-au sporit în permanență maturitatea și competența, îndeplinindu-și astfel rolul însemnat pe care îl au în dezvoltarea statului, în ridicarea necontenită a nivelului de trai al celor ce muncesc.Știm cu toții, unii din viață, alții răsfoind presa și literatura trecutului, cum arătau Bucureștii din vremurile de pînă la eliberare, cînd partidele burghezo-moșierești schimbau promisiunile de la un guvern la altul ca pe niște rufe murdare, cînd falsitatea unor asemenea promisiuni electorale era ridicată la rang de constituție. Aceasta era adevărata față a mult trîmbițatei democrații burgheze, „curat constituțională" cum spuneau eroii lui Caragiale. vremuri de afaceri oneroase ale guvernanților, de exploatare crîncenă a celor mulți, rînduieli și vremuri pe care poporul român și capitala țării sale le-au îndurat pînă la eliberare.Cît de departe au rămas a- cele timpuri, cît de izbitor este contrastul dintre democrația vorbelor mincinoase și adevărata, reala noastră democrație, în care cuvintele au întotdeauna o acoperire în aurul faptelor IDezvoltîndu-se complex și armonios, Bucureștiul are astăzi o industrie a cărei producție globală este aproape dublă față de producția industrială a întregii Românii din 1938. Zi de zi apar noi construcții impunătoare, locuințe din ce în ce mai confortabile, completate cu dotări comerciale, unități de asistentă socială, edificii culturale, cu parcuri și locuri frumos amenajate.Ce poate reflecta mai edificator proporția activității sfaturilor populare decît faptul că numai în orașul București aportul acestora. în perioada planului șesenal, se evidențiază prin construirea pe baza fondurilor alocate de stat a peste 77 000 apartamente, realizarea a 5.6 miliarde lei producție industrială, 7,7 miliarde lei construcții montaj și prestări în construcții, circa 7,4 miliarde lei prin serviciile comunale, locative și alte pres

tări și mai mult de 41 miliarde lei realizate prin desfacerea mărfurilor către populație.Consfințind succesele de pînă acum ale sfaturilor populare, prevederile constituționale le măresc competența, le dezvoltă atributele. Se confirmă astfel încă o dată ceea ce este un fapt : recunoașterea contribuției tuturor celor ce muncesc în acest larg activ al sfaturilor populare la înălțarea edificiului construcției socialiste. In raportul prezentat la cel de-al IX-lea Congres al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu spunea : „Munca sfaturilor populare trebuie să ducă la întărirea continuă a legăturii lor cu masele largi de oameni ai muncii, să creeze condiții pentru participarea tot mai activă a acestora la rezolvarea treburilor obștești".In spiritul acestor indicații prețioase trebuie să ne îndreptăm toate eforturile noastre, militînd neobosit pentru lărgirea continuă a bazei de masă a activității sfaturilor populare pentru înnoirea și perfecționarea formelor și metodelor noastre de muncăUn rol din ce în ce mai important trebuie să capete sesiunile sfaturilor populare prin lărgirea sferei problemelor dezbătute, prin intensificarea controlului asupra activității comitetelor executive și a aparatului lor, prin dezvoltarea activității deputaților
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

DUMITRU BALALIA
Proiectul noii Constituții, evidențiind trăsăturile fundamentale ale orînduirii noastre social-economice și de stat, consacră rolul clasei muncitoare de clasă conducătoare a societății. Această prevedere constituțională sintetizează o întreagă experiență istorică și, totodată, exprimă o tendință esențială a dezvoltării țării noastre în actuala etapă — creșterea continuă a rolului clasei muncitoare în viața socială.De ia însăși formarea sa, clasa muncitoare s-a dovedit promotorul neșovăitor al progresului social, ducînd greul bătăliilor împotriva rînduie- lilor burghezo-moșierești, împotriva jefuitorilor străini, pentru independență națională și suveranitatea de stat. Dar uriașa capacitate creatoare a clasei muncitoare, menirea ei de făurar al noii societăți s-au manifestat cu deosebită forță în anii de după eliberare, cînd ea a contribuit în mod hotărîtor la realizarea marilor acțiuni inițiate de partid în vederea construirii socialismului : cucerirea puterii politice, naționalizarea principalelor mijloace de producție. crearea condițiilor pentru dezvoltarea planificată, în ritm înalt a economiei, industrializarea socialistă, înzestrarea tehnică superioară a agriculturii ca premisă importantă a afirmării relațiilor socialiste la sate.Așa cum se arată în rapor- 'tul prezentat astăzi de tovarășul Nicolae Ceaușescu. experiența bogată acumulată în conducerea societății, capacitatea mobilizatoare, spiritul de disciplină și organizare care îi este propriu și pe care îl imprimă întregului popor, consecvența, fermitatea politică și înalta sa conștiință revoluționară situează clasa muheitoare pe pozițiile cele mai înaintate ale luptei pentru socialism Realizarea cu succes a mărețelor sarcini ale desăvîrșirii construcției socialiste și trecerii la comunism este condiționată și indisolubil legată de întărirea în continuare a rolului conducător al clasei muncitoare.Noua Constituție a țării consfințește rolul Partidului Comunist Român de forță politică conducătoare a întregii societăți.Călăuzit de adevărurile fundamentale ale marxism-leni- nismului, partidul a elaborat creator, corespunzător condițiilor din țara noastră, căile concrete ale construirii socialismului în România. El a determinat științific etapele procesului revoluționar, a ținut permanent seama de continuitatea dezvoltării istorice, împletind organic sarcinile curente și de perspectivă El a arătat limpede oamenilor muncii că de hărnicia lor în mobilizarea și valorificarea resurselor interne depinde în mod decisiv succesul grandioasei onere de edificare a noii orînduiri.Politica partidului nostru a fost verificată de practica socială. găsindu-și o strălucită confirmare în victoria deplină și definitivă a socialismuluiPrin întreaga sa activitate de conducere a tuturor domeniilor vieții economice și sociale. prin clarviziunea cu care a stabilit linia sa politică 

în cadrul comisiilor permanente.Principiul muncii colective este consacrat în Constituție ca un principiu călăuzitor, a'-înd caracter obligatoriu în toate domeniile construcției socialiste, ca expresie puternică a adîncirii democratismului orînduirii noastre.Aplicînd în continuare cu consecvență principiile constituționale. sfaturile populare își vor mări eforturile în direcția dezvoltării și mai accentuate a conducerii colective, stimulînd din ce în ce mai puternic participarea maselor la rezolvarea problemelor vieții noastre de stat, contribuind astfel la creșterea răspunderii lor sociale, la dezvoltarea conștiinței lor socialiste.Constituția Republicii Socialiste România consfințește victoria deplină și definitivă a socialismului în țara noastră, exprimă voința unanimă a poporului nostru de a-și ridica patria pe noi culmi. Ea reprezintă o victorie a poporului român, dobîndită sub steagul partidului nostru, care ne conduce în mod strălucit spre ceea ce putem numi cu mîndrie o viață a libertății, a demnității și fericirii oamenilor. De aceea voi vota Constituția din toată inima, cu conștiința limpede, cu hotă- rîrea fermă pe care o avem cu toții de a ne consacra energia și capacitatea de muncă pentru resnec tarea și aplicarea principiilor ei.

generală, prin hotărîrea nestrămutată cu care o promovează, partidul și-a ciști- gat, în conștiința poporului, locul de exponent credincios al intereselor și năzuințelor lui vitale, de cîrmaci sigur pe drumul progresului și civilizației socialiste.Datorită deplinei concordanțe care există între vorbele și faptele partidului, masele populare văd în politica acestuia propria lor politică, programul realist al viitorului lor luminos. Spre partid, spre organizațiile sale se îndreaptă cei mai devotați fii ai poporului, luptători consecvenți și înflăcărați pentru înflorirea patriei, pentru înfăptuirea idealurilor nobile ale socialismului și comunismului. Dînd expresie acestei realități, noua Constituție subliniază că „cetățenii cei mai înaintați și mai conștienți din rîndurile muncitorilor, țăranilor. intelectualilor și ale celorlalte categorii de oameni ai muncii se unesc în Partidul Comunist Român, cea mai înaltă formă de organizare a clasei muncitoare, detașamentul ei de avangardă".Comuniștii duc în mase linia partidului și, prin munca lor neobosită, constituie pentru mase un exemplu însuflețitor. Competenta crescîndă a organizației regionale în îndrumarea întregii activități economice și social-culturale. capacitatea ei sporită în mobilizarea tuturor oamenilor muncii își găsesc o vie întruchipare în realizările însemnate, pe care regiunea noastră le-a obținut în dezvoltarea producției industriale și agricole, în ridicarea nivelului de cultură al populației, în formarea omului nou.Oamenii muncii din regiunea noastră sînt strîns uniți în jurul Partidului Comunist Român, convinși fiind, printr-o îndelungată experiență, că a- cesta nu cunoaște cauză mai scumpă decît fericirea și bunăstarea poporului.în vremurile grele ale regimului burghezo-moșieresc, dîrjii petroliști ploieșteni, în- fruntînd prigoana, teroarea și gloanțele, au stat în primele rînduri ale luptei, conduse de partidul comuniștilor. împotriva exploatării și asupririi. La chemarea partidului, în august 1944. muncitorii ploieșteni au luptat vitejește pentru victoria insurecției armate, care a marcat începutul revoluției populare în țara noastră. Cu abnegație și entuziasm, oamenii muncii din regiunea noastră și-au alăturat eforturile lor u- riașului efort constructiv al întregului popor pentru clădirea României socialiste de azi. a cărei minunată înfățișare este înscrisă cu litere de aur în noua Constituție a țăriiPartidul a crescut oameni de nădejde, i-a format, i-a călit, a sădit adînc în conștiința lor hotărîrea neabătută de a-și dărui întreaga pricepere și putere de muncă propășirii patriei noastre socialiste Pe a- cești oameni îi întîlnim pretutindeni. pe șantiere. în marile combinate. în orașele și satele tării Ei sînt autorii profundelor prefaceri înnoitoare săvîr- șite în anii socialismuluiE adevărat, tovarăși, generația noastră a trecut prin mari încercări, a trebuit să facă față multor greutăți, să fie la 

înălțimea sarcinii istorice pe care poporul român, condus de partidul său comunist, și-a a- sumat-o : făurirea societății socialiste. Tocmai de aceea, astăzi, cînd rostim cuvintele, simplu formulate în primul articol al legii fundamentale a tării, „România este Republică Socialistă“, ne stăpînește sentimentul puternic al bucuriei de a ne ști contemporani și părtași ai acestui măreț eveniment din istoria țării Există în această împlinire propria
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

ȘTEFAN TRIPȘA

înviata va fi noua
Actuala sesiune a Marii Adunări Naționale constituie un eveniment de o seninătate deosebită în poporului nostru. Aici dezbătută și aprobatăConstituție a Republicii Socialiste România, care consfințește marile cuceriri ale poporului în lupta sa, condusă de partidul comunist, pe drumul desăvîrșirii construcției socialiste, pe drumul înfloririi continue a economiei și culturii.Sesiunea Marii Adunări Naționale are loc într-un moment cînd întregul nostru popor a pornit la muncă, însuflețit de istoricele documente adoptate de cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român — dornic de a da viată mărețului program al cincina-' lului ce va ridica patria noastră socialistă pe noi culmi ale progresului, bunăstării și fericirii, ea are loc în pragul celei de-a 21-a aniversări a eliberării țării, prilej nou de a face bilanțul drumului victorios, străbătut de harnicul nostru popor, liber și stăpîn pe soarta sa.Proiectul noii Constituții nu exprimă dorințe, el exprimă realități. In tot ce s-a creat si înălțat în patria noastră : uzine, fabrici, mari combinate, orașe, viața nouă, cultura de azi — care au schimbat radical imaginea de altădată a țării — au drept scop fundamental asigurarea unor condiții de muncă și viață tot mai bune cetățenilor Republicii Socialiste România.Hunedoara de astăzi nu este decît un exemplu intre multe altele. Numai combinatul nostru produce de nouă ori mai multă fontă și de opt ori mai mult oțel decît se producea in întreaga țară în anul 1938 Această uriașă creștere s-a putut obține datorită politicii de industrializare socialistă, promovată cu consecvență de către partidul nostru și care. Ia Hunedoara, se simte la fiecare pas.însuflețiți de mărețele obiective ale politicii partidului, pătrunși de un înalt patriotism, siderurgiștii Hunedoarei au produs în șapte luni din acest an peste prevederile planului 4 000 tone cocs, mai mult de 44 000 tone fontă, peste 22 700 tone oțel, aproape 8 000 tone laminate finite, au asimilat numeroase mărci de oțeluri cu caracteristici superioare și au realizat în prima jumătate a anului peste 44 milioane economii la prețul de cost.Dar Hunedoara nu este mai un centru siderurgic ternie dezvoltat, ci și un oraș nou. In anii șesenalului. oamenii de aici au primit în folosință peste 5 000 de apartamente confortabile, spații comerciale, cluburi, școli. Numărul elevilor care învață în școlile Hunedoarei de azi este aproape de două ori mai mare decît întreaga populație a localității din anul 1938.Numai la școala muncii, acolo, în dogoarea cuptoarelor, în focul luptei pentru plămădirea metalului au învățat și au crescut în ultimii cinci ani mai bine de 8 000 de muncitori și tehnicieni, oameni cu o înaltă măiestrie profesională, care știu să mînuiască și stăpînesc cu siguranță agregatele moderne cu care lucrează. Numărul celor care au frecventat în acest an diferite cursuri de ridicare a calificării, de

leinu- pu-

cuvîntul deputatului cît
ALEXANDRUAcum mai bine de 300 de ani. în tiparnițele de la Tîrgo- viște ale lui Matei Vodă Basa- rab, vedea lumina zilei pravila denumită „îndreptarea legii“ in care era cuprinsă și „Cartea românească de învățătură" pravilă moldovenească laică întocmită cu cîțiva ani mai înainte, la Iași, în vremea lui Vasile Vodă Lupu. De aceea „îndreptarea legii". în limitele impuse de gîndirea timpului, poate fi socotită ca prima manifestare a unității juridice a țării. „îndreptarea legii" era o 

noastră împlinire, rațiunea vieții și muncii noastre, încununarea strădaniilor și aspirațiilor poporului.Sînt fericit că pot exprima aci deplinul meu acord și al tuturor oamenilor muncii de pe meleagurile ploieștene cu prevederile noii Constituții și neclintita noastră hotărîre de a contribui, alături de întregul popor român, la întărirea și continua înflorire a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.

specializare este aproape egal cu numărul salariaților combinatului.La Hunedoara statul nostru a alocat sume însemnate pentru dezvoltarea ocrotirii sănătății populației : au fost luate importante măsuri pentru îmbunătățirea protecției și securității muncii, într-un singur rile alocate se ridică ta cifră de Cheltuielile care în anul 1965 au atins în orașul Hunedoara 40 milioane lei, aduc în continuare un aport însemnat la ridicarea nivelului de viață al oamenilor muncii.Astăzi, munca, indiferent de natura ei, este situată la loc de cinste. Jertfele aduse de clasa muncitoare, de cei mai buni fii ai săi pentru dreptul la muncă și o viață demnă, n-au rămas zadarnice. Dreptul la muncă a devenit de mult o realitate de care se bucură toți cetățenii patriei. El este consfințit în legea fundamentală a țării.Cîtă grijă, ce profund umanism exprimă articolul 18, de altfel. întregul proiect al Constituției noastre ! Și profundă deosebire față situația din România veche, unde nu numai că nu exista, . toate acestea dreptul la muncă, dar oamenii aveau parte de șomaj, trăiau cu nesiguranța zilei de mîine, lucrau în condiții inumane. Omul muncii nu era considerat om. demnitatea și personalitatea lui erau călcate în picioare.In România socialistă dreptul la muncă nu este o simplă prevedere a Constituției, ci este asigurat în fapt prin condițiile materiale create ca urmare a politicii înțelepte a partidului, de dezvoltare continuă a forțelor de producție.Munca, ridicată azi la rang de cinste și onoare, este răsplătită în statul nostru și prin alte titluri, prin ordine și medalii care constituie un puternic imbold în activitate. Astăzi. pe piepturile a zeci de mii de oameni ai muncii strălucesc distincții, semn al prețuirii muncii lor pline de abnegație și eroism. Iată încă o expresie a înălțimii la care e ridicată munca, a grijii cu care partidul nostru comunist, guvernul tării, o poartă celor ce muncesc.In patria noastră liberă, în care tuturor celor ce muncesc aparține atît puterea, cît și tot ceea ce se făurește cu brațele și cu mintea, respectarea Constituției și a legilor țării, apărarea proprietății socialiste și alte îndatoriri prevăzute în proiectul pe care îl dezbatem sînt pentru fiecare adevărate porunci ale Inimii. Dacă le numim totuși îndatoriri, ele sînt, ca și munca, îndatoriri de onoareAsigur sesiunea Marii Adunări Naționale, conducerea partidului și statului că furnaliștii, oțelarii și lamina- torii. toți siderurgiștii Hunedoarei vor lupta cu toată hotărîrea pentru a îndeplini întocmai sarcinile ce le revin pe baza Directivelor Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român.Exprimînd gîndurile și zuințele oamenilor muncii regiunea Hunedoara, îmi da cu deplină încredere votul noii Constituții a Republicii Socialiste România.

în Ia12
măsuri protecțieiNumai an fondu- acest scop impresionan- milioane lei social-culturale.
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VOITINOVICIculegere de norme canonice și mirene, în cea mai mare parte bizantine, dar cu toate acestea întocmitorii au făcut localizarea unor texte, au dat exemple de fapte petrecute în Bucureștii acelei vremi, vorbeau despre rumâni în accepțiunea de clasă socială. Mai mult nu se putea pretinde întocmitorilor pravilei. Dar nici acest început n-a fost continuat. De-a lungul veacurilor, toate legiuirile. inclusiv cele cuprinzînd norme cu caracter constituțional, erau traduceri după le-

mai corectă a legilor, astfel incit șă dăm soluții tot mai bine chibzuite.Tribunalul Suprem, organ ales de Marea Adunare Națională, în fața căreia răspunde pentru activitatea sa, exercită, conform Constituției, c* îtrolul general asupra activii ' de judecată a tuturor tribunalelor. Instanței supreme îi revine îndatorirea de a contribui mereu mai activ la statornicirea unei practici judecătorești unitare și la perfecționarea continuă a activității de judecată. Constituția înserează garanția dreptului de apărare în tot cursul procesului, care este de natură a ușura stabilirea a- devărului.Activitatea de judecată cît și exercitarea, de către Procuratura Republicii, a supravegherii respectării legilor de către toate organele de stat, de către funcționari și cetățeni, reprezintă forme consecvente de apărare a orînduirh noastre, a proprietății soci®U.ste, a drepturilor persoanelor? In a- celași timp, dispozițiile precise și complete privitoare la inviolabilitatea persoanei trebuie să stea în permanenta a- tenție a tuturor organelor care desfășoară activitate judiciară. Principiul constituțional al independenței judecătorului cere din partea acestuia exercitarea activă a atribuțiilor spre a cunoaște temeinic problemele de viață și toate împrejurările cazurilor ce trebuie să le rezolve. In principiul independenței este implicit cuprinsă și îndatorirea judecătorului de a-și Baza activitatea pe conștiința sa juridică socialistă și, în consecință, să aplice legea în cea mai perfectă concordanță cu prevederile ConstituțieiDezvoltarea impetuoasă a societății noastre determină o prefacere calitativă a comportamentului cetățenilor noștri față de lege. Beneficiind /■*! toate înfăptuirile regimv/ui nostru, de ordin economic, social, cUltUral, omul societății socialiste își ridică conștiința socială — care cuprinde și conștiința juridică — în măsură l4.v,. vMkWK-v* •* ■uw'sh- t din :ééV ce‘mai mare, din ce■ j socotesc că se în cé mâi cuprinzătoare. Dupăpoate afirma că. Constituția ce a ^rôtat că procentul de in-. noastră, în afară de valoarea fracțiuftjj grăve a scăzut mape care o reprezintă pentru ~ ‘ ~ ’ ""noi. este și un important document care îmbogățește teoria și practica construcției socialiste de stat în general.In continuare, vorbitorul a arătat că respectarea și aplicarea fără cea mai mică abatere a legilor statului formează esența principiului legalității socialiste ca metodă principală de înfăptuire a atribuțiilor organelor statului.Prin prevederile exprese și multiple referitoare la legalitatea socialistă. Constituția înregistrează un important pas înainte pe calea statornicirii unui regim de strictă legalitate. de condamnare a oricăror manifestări de nepăsare sau de dispreț față de ordinea de drept statornicită. Aceeași preocupare se exprimă și prin ridicarea la rang de principiu constituțional a dreptului celui vătămat printr-un act ilegal al unui organ de stat de a cere anularea actului și repararea pagubei. De asemenea, alegerea de către Marea Adunare Națională a unei comisii constituționale în vederea exercitării, de către organul suprem al puterii de stat, a controlului constituționalității, se înscrie în același obiectiv de consolidare a legalității.Deosebit de evidentă apare preocuparea de întărire a legalității socialiste și din felul în care proiectul reglementează activitatea organelor judecătorești, care sînt chemate să apere orînduirea socialistă și drepturile persoanelor, edu- cînd pe cetățeni în spiritul respectării legilor. O dată cu consolidarea și dezvoltarea o- rînduirii noastre, tribunalele și-au perfecționat activitatea, atît datorită condițiilor obiective, cît și ridicării capacității politice și profesionale a judecătorilor. care se împletește, la judecata de fond a proceselor, cu o tot mai crescută, o tot mai bogată experiență politică și de viață a asesorilor populari In îndeplinirea atribuțiilor pe care ni le conferă Constituția, noi. judecătorii, avem îndatorirea de a urmări creșterea pe o treaptă calitativ superioară a activității noastre printr-o aplicare

giuiri străine și nu se deosebeau de modelele lor decît a- tunci cînd se dorea o accentuare și mai mare a dispozițiilor favorabile claselor exploatatoare.Această realitate istorică este îndeobște cunoscută și cred că salutul unanim al țării față de noua Constituție cuprinde și mîndria că aceasta exprimă realitatea orînduirii noastre, fixează trăsăturile fundamentale specifice statului de tip socialist, dar în a- celași timp reflectă trăsăturile caracteristice ale organizării statului nostru, determinate de experiența noastră, de condițiile concrete, istorice și sociale ale României.Congresul al IX-lea al P.C.R. a făcut bilanțul realizărilor și a fixat direcțiile viitorului. Drept urmare, adoptarea unei noi Constituții este o necesitate legică determinată de unitatea dialectică dintre conținut și formă, pentru ca statul nostru, instrument principal al desăvîrșirii construcției socialiste, să fie organizat prin norme juridice de bază care să fie în concordanță atît cu noile relații ce s-au dezvoltat cît și cu linia lor ascendentă. Constituția noastră reprezintă cadrul juridic care, statului dîncul ctuirii noastră rații.Astăzi dimineață, în expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu asupra proiectului de Constituție s-au conturat cu forță direcțiile o- biective necesare de creștere a rolului statului, de întărire a națiunii române. Această expunere — exegeză de înaltă valoare științifică — reprezintă în același timp unitatea de acțiune și de aspirații ale poporului nostru. Este sinteza istoriei acestor ani ai puterii poporului, istoria glorioasă a făuririi unei țări noi. Astfel. înțelegem mai bine de ce Constituția noastră, reprezintă expresia voinței puternice a poporului nostru, vrednic. cutezător și înțelept. Prin

reflectînd esența socialist, exprimă a- democratism al orîn- noastre și unitatea de acțiune și de aspi-

CUVÎNTUL DEPUTATULUI 
ION NEGOIȚĂAm venit la sesiunea Marii Adunări Naționale pătruns de emoția marii bucurii a aces- cui moment istoric pe care îl trăim cu toții : Sfatul Tării s-a adunat ca să aprobe Legea Fundamentală a patriei noastre socialiste Am ascultat cu deosebită atenție raportul prezentat de tovarășul Nicolae 

siv, vorbitorul a spus că aceasta este determinată în principal de factori economici, de creșterea bunăstării întregului nostru popor. Cu toate a- cestea, în combaterea fenomenului încălcărilor de lege este necesar să se exercite, în măsură din ce în ce mai mare, toate formele ce pot duce la ridicarea nivelului conștiinței juridice a tuturor cetățenilor, astfel îneît convingerea — metodă principală de conducere în statul socialist — să-si lărgească necontenit sfera de acțiune. Este o îndatorire de ordin general, exprimată atît în Constituție, cît și prin documentele Congresului, și prin care ni se atrage atenția că respectarea din convingere a ordinii de drept, cît și înfăptuirea neștirbită și apărarea legalității socialiste reprezintă o condiție de seamă a întăririi democrației noastre Z»- cialiste.Ca urmare a adoptării noii Constituții va fi necesar ca unele acte normative să fie a- daptate noilor dispoziții fundamentale. In legătură cu a- ceasta, voi ammti cele ce spunea altădată cu mulți ani în urmă, marele nostru jurist progresist loan Tanoviceanu : „Legiuitorul trebuie să aibă în vedere învățătura istoriei, cunoașterea realităților naționale ; să studieze istoria trecutului și să înțeleagă trebuințele țării pentru ca să facă o legiuire națională ; să nu uite că nu face legi universale, ci legi pentru români".Aceste cerințe sînt valabile atît pentru activitatea elaborare, cît și pentru apAcarea în practică a dispozițiilor legale.Ca președinte al Tribunalului Suprem, vă rog să-mi îngăduiți să vă transmit din partea membrilor celei mai înalte instanțe judecătorești a țării, aleși de M.A.N., hotărîrea noastră de a ne îndeplini atribuțiile cît mai bine, cu un tot mai sporit simț de răspundere, spre a contribui astfel și noi la înfăptuirea mărețului program ce stă în fața întregului nostru popor.Votez cu toată însuflețirea Constituția Republicii Socialiste România 1

Ceaușescu, care prin profunzimea sa și bogăția de gînduri ce le cuprinde ne-a ajutat să înțelegem mai bine și să fim și mai entuziasmați de istoricul act la care participăm — adoptarea Constituției Republicii Socialiste România.
(Continuare in pag. a V-a)
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Discufia generală asupra proiectului
Constituției Republicii Socialiste România

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
ION NEGOIJĂ

(Urmare din pag. a IV-a)„România este Republică Socialistă“. Sînt patru cuvinte cu care începe articolul întii din Constituția Republicii Socialiste România, cuvinte care cuprind în ele tot drumul de muncă și luptă străbătut de poporul nostru, avînd în fruntea sa eroicul partid comunist.Sint cuvinte ce umplu de mîndrie inimile milioanelor de oameni ai muncii de la orașe și sate, care prin lupta, munca, talentul, energia, abnegația și hotărîrea lor nestrămutată au dat viață, în decursul anilor, ^planurilor partidului, ridicînd l-a și poporul nostru pe culmile luminoase ale socialismului.Da, avem de ce să fim mîn- dri ! Și sintern mindri, pentru că prin lupta și munca poporului nostru am înfăptuit visul celor mai buni fii ai săi care, jertfindu-și viața, trăiau cu ultimul lor gînd clipa măreață pe care o trăim noi astăzi.Și drept este ca în marea lege a țării să stea scris : „în Republica Socialistă România, forța politică conducătoare a întregii societăți este Partidul Comunist Român“. Milioanele de cetățeni ai patriei noastre libere, cu dragoste și recunoștință subscriu din adîncul inimii lor acest drept cucerit, drept pe care i l-am încredințat noi, toți, celui care decenii de-a rîndul a stat ca o stîncă de granit în calea tuturor furtunilor, celui care — trup din trupul, și sînge din sîngele poporului nostru — a fost mereu în avangarda luptei noastre, luminîndu-ne drumul cu po- vața sa înțeleaptă, cu îndemnul său însuflețitor, cu exemplul strălucit al faptelor sale — Partidul Comunist Român.Cu partidul nostru în frunte, am învins ; cu el am străbătut și furtuni și vreme bună ; cu el în frunte ne-am dus faima poporului nostru harnic departe, peste mări și țări, și numai cu el — înțelept, încercat și devotat conducător — vom păși înainte, pe drumul comunismului !Fiecare cuvînt înscris în marea lege a patriei noastre socialiste consfințește o înfăptuire, o realitate, o victorie cucerită. Fiecare cuvînt îl simțim izvorît din ființa noastră, din inima și din mintea noastră, pentru că fiecare cuvînt își are acoperirea în aurul faptelor noastre, al realizărilor noastre.Și fiecare din fiii acestui pămînt românesc — fie el albit de promoroaca anilor sau tînăr, gata să-și ia zborul îndrăzneț și sigur în viitor — fără deosebire de naționalitate. rasă, sex sau religie, în egală măsură, își găsește exprimate în marea lege a patriei socialiste drepturile sale ; dreptul la muncă, dreptul la odihnă, dreptul la sănătate, dreptul la o bătrînețe liniștită. dreptul la demnitate — adică dreptul de a se numi cu adevărat OM ' Sînt realități pe care le trăim, sînt lucruri intrate în obișnuința zilelor noastre. înscrise în capitolul cuceririlor, al împlinirilorEu sînt ridicat din rîndul țăranilor Oamenii m-au ales președintele cooperativei a- gricole de producție „11 Iunie“ din comuna Pechea, regiunea Galați — una din primele unități agricole socialiste care au luat ființă în țară 16 ani în urmă.Aș vrea să arăt, pe scurt, ce a însemnat pentru oamenii satului nostru calea socialismului, pe care ei au pornit, urmînd cu încredere și hotă- rîre cuvîntul partidului comuniștilor.In trecut, oamenii din satul nostru, fie că trudeau pe sutele de petice de pămînt despărțite de haturi și mărăci- nișuri, fie că stropeau din belșug cu sudoarea lor pă- mînturile celor 17 moșieri care le sugeau vlaga, abia își înnodau de pe o zi pe alta un trai chinuit, apăsați de nevoi și greutăți. De pe peticele de
CUVÎNTUL DEPUTATULUI 

CORNEL MIHULECEA
Am ascultat cu deosebită atenție, mîndrie și satisfacție Raportul cu privire la proiectul de Constituție al Republicii Socialiste România, care întruchipează cele mai arzătoare năzuințe de veacuri ale poporului, consfințește victo

pămînt răzlețe, țăranii noștri abia scoteau, în anii buni, recolta de 600—800 kg grîu și cel mult 1000 kg de porumb la hectar.Astăzi, au dispărut haturile, au dispărut moșierii — li- pitorile satului — și oamenii noștri lucrează înfrățiți în muncă și belșug cele 4 760 de hectare de pămînt ale cooperativei noastre agricole.Pămîntul e tot același, dar roadele muncii noastre nici nu suferă asemănare cu trecutul. Anul acesta, de pildă, am avut semănate cu grîu 1 240 de hectare și am recoltat cîte 2 817 kg grîu, în medie, de pe fiecare hectar.Asta înseamnă că la noi în sat, socialismul a sporit de peste patru ori rodnicia o- goarelor noastre. Iată de ce țăranii au îmbrățișat calea socialismului. Agricultura este o îndeletnicire străveche ; dar așa cum o facem noi acum, ea este o meserie nouă, pretențioasă. Și partidul ne-a învățat să vedem care-i deosebirea între una și cealaltă.Țăranul nostru a învățat să prețuiască știința agriculturii. El știe azi prea bine valoarea tractorului, a semănătorii, combinelor, a îngrășămintelor, a regulilor științifice de lucrare a pămîntului.Firește că rezultatele pe care le-am obținut sînt rodul hărniciei oamenilor, dar și al ajutorului pe care ni l-a dat și ni-1 dă statul socialist, în tractoare și mașini agricole, sămînță de mare productivitate, cadre de specialiști. Ar- ticoiul 10 din proiectul de Constituție consfințește tocmai această realitate : „Cooperativele agricole de producție, formă socialistă de organizare a agriculturii, asigură condiții pentru cultivarea intensivă a pămîntului și a- plicarea științei înaintate, contribuie, prin sporirea producției, là ’ dezvoltarea economiei naționale, la ridicarea continuă a nivelului de viață al țărănimii și al întregului popor. Statul sprijină cooperativele agricole de producție și ocrotește proprietatea lor“.Socialismul a schimbat din temelii viața oamenilor. Cine a cunoscut comuna noastră înainte, comună de foști pălmași pe moșiile boierești, cu majoritatea oamenilor lipsiți de știință de carte, cu case sărăcăcioase, cu 20 de cîrciumi și o singură școală de patru clase primare, poate să-și dea seama mai bine ce a însemnat pentru noi pasul hotărîtor pe care l-am făcut de la „al meu“ la „al nostru“.Astăzi, avem în comună o școală medie, patru școli elementare, un spital cu trei secții, dotat cu aparatură modernă și deservit de cadre de specialitate. Locul opaițului și al lămpii cu gaz l-a luat becul electric, comuna fiind complet electrificată.Numai în ultimii trei ani s-au construit la noi peste 1 000 de case noi, încăpătoare, frumoase, pe măsura traiului pe caie-1 duc oamenii. înainte vreme, dacă pleca cineva din comună se ducea să schimbe jugul moșierului cu cel al capitalistului de la oraș. Azi, mulți din tinerii noștri pleacă la oraș dar cu alte rosturi : se duc să se facă ingineri, medici, profesori, tehnicieni. 14 ingineri, 2 medici, peste 50 profesori și sute de tehnicieni în întreprinderile industriale sau în agricultură s-au ridicat din satul nostru.Iată ce reprezintă pentru noi socialismul și iată de ce, îndeplinind voința alegătorilor care m-au trimis aici, îmi voi da votul din toată inima pentru marea lege a patriei noastre socialiste !Votînd-o, sînt conștient că votez pentru viața noastră nouă, pentru viitorul nostru tot mai luminos, ale cărui perspective sigure, precise, le-a conturat cu atîta înțelepciune recentul Congres al IX-lea al Partidului Comunist Român.

riile noastre istorice și marchează o nouă și importantă treaptă în dezvoltarea ascendentă a întregii societăți pe drumul progresului și al civilizației.Proiectul noii Constituții,care oglindește profundele 

transformări petrecute în țara noastră ca urmare a construirii socialismului, ne insuflă, prin prevederile sale, sentimentul profund că pentru dezvoltarea noastră viitoare au fost create toate condițiile necesare.Instrumentul principal, făurit în focul revoluției, al luptei și victoriilor noastre în ridicarea noii orînduiri a fost și este statul socialist. Am muncit, sub conducerea partidului, la întărirea și perfecționarea lui și constatăm cu satisfacție că proiectul noii legi fundamentale a țării îi rezervă locul corespunzător sarcinilor sporite care-i revin în desăvîrșirea construcției socialiste.Ca vechi lucrător în domeniul producției materiale. învățat de partid să privească cu ochi grijulii de gospodar ceea ce se întîmplă nu numai în întreprindere, ci și în întreaga ramură, ca și în întregul organism de producție al țării, îmi dau seama cît de greu a atîrnat în cumpăna realizărilor noastre faptul, azi consemnat în proiectul noii Constituții, că statul socialist român „organizează, 
planifică și conduce economia 
națională“. Exercitîndu-și a- ceastă funcție și aplicînd politica profund științifică și realistă a partidului, statul nostru a imprimat economiei românești dinamismul, azi unanim recunoscut.întregul nostru popor a a- probat din toată inima hotărîrea celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român de a pune și pe viitor în centrul politicii partidului industrializarea țării, dezvoltarea cu precădere a industriei grele, în special a industriei constructoare de mașini. Concentrarea în mîinile statului a organizării, planificării și conducerii economiei chezășuiește menținerea fermă a acestei orientări, asigură utilizarea întregului potențial productiv al țării în interesul poporului.O deosebită importanță are funcția economică a statului nostru socialist pentru înfăptuirea consecventă a politicii partidului de promovare a tehnicii noi. Știm cu toții că în domeniul tehnicii partidul și statul iau toate măsurile nu numai pentru ca să fim în pas cu prezentul, dar și pentru a construi finind seama de tendințele actuale, de ceea ce va fi modern mîine.Unul din cuvintele dé ordine ale Directivelor pentru noul cincinal îl constituie ex

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
ZAHARIA STANCU

Sîntem chemați aici să dezbatem și să votăm proiectul u- nei noi Constituții. Dezbătînd și votînd acest proiect, noi consfințim de fapt o realitate : munca revoluționară creatoare 
a poporului nostru, sub conducerea comuniștilor. Noi știm că ceea ce afirmă cele peste 100 de articole ale proiectului de Constituție este adevărat, este un fapt obiectiv. Sîntem reprezentanți ai tuturor regiunilor țării, trăim în legătură st.rînsă cu oamenii care ne-au ales șl prin problemele, fră- mîntările, viața și înfăptuirile .or, cunoaștem problemele, fră- mîntările, viața și înfăptuirile întregului nostru popor. Așadar, noi știm mai bine decît oricine că afirmațiile fiecărui articol al noii Constituții sînt adevăr adevărat. România Socialistă impune Constituția pe care o vom vota ca pe o necesitate obiectivă a concordantei, a armoniei depline a legii cu realitatea. Această realitate este minunată, este pentru noi un argument de mîndrie și încredere istorică și patriotică de cea mai înaltă forță. In țara noastră se muncește, se produce și se trăiește socialist, — aceasta o știe astăzi lumea întreagă.In continuare, vorbitorul a spus: România este astăzi o țară suverană și independentă, prezența și acțiunea ei pe plan internațional sînt dictate atît de interesele ei, cît și de spiritul profund și dinamic al u- nei pașnice colaborări cu alte țări. De cînd este stăpîn în casa lui, poporul român a cîș- tigat stima lumii întregi și chiar pe a acelor oameni care l-ar fi dorit mai departe, fără termen, iobag al capitalismu

tinderea mecanizării și automatizării. La înfăptuirea lui își aduce din plin contribuția și tînăra dar viguroasa noastră industrie constructoare de mașini și este foarte semnificativ că, în cadrul ei, industria electrotehnică va cunoaște un ritm ridicat de peste 16 la sută. Alături de întreprinderea în care lucrez — Automatica — creată în 1961, o serie de alte uzine, ca „Electroaparataj“, „Electrotehnica“, „Electromagnetica“, un institut special de proiectări, o întreprindere de montaj specializată au pășit pe acest drum nou și deloc ușor. Dar am învățat și continuăm să învățăm și ne vom face munca din ce în ce mai bine. Astăzi, în bilanțul întreprinderii se află peste 18 000 de panouri pentru acționarea și automatizarea diverselor mașini și procese industriale. Cu echipamentele livrate de noi sînt dotate termocentralele Grozăvești, Craiova, Bucu- rești-Sud și altele, hidrocentralele de pe Biștrița, de la Bacău, funcționează mii și mii de mașini-unelte din fabrici și uzine aflate în toate colțurile țării. întreprinderea noastră a realizat importante lucrări de automatizare pentru numeroase mari întreprinderi din țară Aproximativ 30 Ia sută din întreaga producție a panourilor de mașini-unelte pe care le fabricăm anul acesta sînt destinate exportului.Ca și celelalte întreprinderi, în eforturile noastre de îmbunătățire continuă a calității producției, de sporire a eficienței activității vom găsi noi puncte de sprijin și noi condiții favorabile, ca urmare a aplicării măsurilor preconizate la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român în ceea ce privește îmbunătățirea planificării, lărgirea competentei conducerilor întreprinderilor, perfecționarea conducerii din partea organelor centrale. De o inestimabilă rodnicie este intensificarea utilizării tuturor formelor și metodelor care permit ca deciziile luate în cadrul întreprinderii să fie rodul gîndirii colective.Exprimîndu-mi întreaga a- deziune față de prevederile proiectului pe care îl dezbatem astăzi, voi vota din toată inima pentru transformarea lui în legea fundamentală a țării. Sînt convins, tovarăși deputați, că actul pe care îl îndeplinim astăzi are o profundă semnificație istorică și că înaltul nostru for creează astăzi noi făgașuri pentru propășirea patriei.

lui și al imperialismului internațional, așa cum alții l-ar fi dorit, în vecii vecilor, iobag al moșierilor șl sclav al burgheziei. Aceasta este consecința și semnul uriașului fapt istoric care înseamnă biruința luptei revoluționare a comuniștilor, victoria socialismului în toate sectoarele vieții economice, sociale, politice și culturale ale statului și poporului nostru. Aceasta există, aceasta este, ca un fapt obiectiv, ca o înfăptuire ireversibilă, operă a poporului nostru, sub conducerea Partidului Comunist. Dezbaterile, votul nostru vor consfinți un adevăr, o situație istorică, a cărei existență constituie însăși existența noastră de fiecare zi.Cînd noi vom vota articolul 1 al noii Constituții, care sună în primul său aliniat: „România este republică socialistă“, vom face un act de conștiință și un act creator. Vom exprima, ca într-un apogeu de forță și de adîncime, voința poporului ai cărui reprezentanți sîntem, ca România să fie republică socialistă, pentru că aceasta este forma de stat cea mai potrivită, cea mai favorabilă pentru viața adevărată, bună, luminoasă, viața pentru care au luptat generații întregi, pentru care s-au jertfit cei mai buni fii ai poporului nostru, pentru care Partidul Comunist a purtat de-a lungul a peste patru decenii cea mai glorioasă și mai sfîntă luptă. Cu votul nostru, nu numai înregistrăm, consfințim o realitate, ci afirmăm o voință, o voință a înaintașilor noștri, o voință a noastră. Republica Socialistă România este visul și idealul poporului nostru, și 

noi semnăm aci cel mai solemn certificat doveditor al înfăptuirii lor, și al trăiniciei a- cestei înfăptuiri. Constituția ce se va vota în această sesiune este nu numai o constatare, ci și un angajament. Este constatarea realităților obiective, create prin lupta și strădania poporului nostru sub conducerea Partidului Comunist Român, și este angajamentul conștiinței, al vieții noastre morale. Ceea ce este scris în Constituție am vrut să fie așa și vrem să fie așa și nu altfel. „Stat al oamenilor muncii de la orașe și sate“ — am vrut și vrem. „întreaga putere în Republica Socialistă România aparține poporului, liber și stăpîn pe soarta sa“ — am vrut-o și o vrem. „Puterea poporului se întemeiază pe alianța muncito- rească-țărănească“ — am vrut aceasta și o vrem. „In Republica Socialistă România, forța politică conducătoare a întregii societăți este Partidul Comunist Român“ — am vrut a- ceasta și o vrem. Tot ceea ce stă scris în Constituție am vrut și vrem, și nimic nu mai poate sta astăzi în calea voinței noastre, care este voința unui popor „liber și stăpîn pe soarta sa“.Dați-mi voie să vă mai dau un exemplu: cel al articolului 13, al cărui prim aliniat arată că „în Republica Socialistă România întreaga activitate de stat are drept scop dezvoltarea orînduirii și înflorirea națiunii socialiste, creșterea continuă a bunăstării materiale și culturale a poporului, asigurarea libertății și demnității omului, afirmarea multilaterală a personalității umane“.Numai o constituție socialistă, numai o constituție izvo- rită din mărețul, din clocotitorul, din generosul ideal comunist, putea să formuleze' atît de simplu și atît de frumos, un astfel de scop al statului: libertatea și demnitatea omului, afirmarea multilaterală a personalității umane.Din păcate, mai există în lume multe constituții burgheze. în toate, scopul statului este de a fi paznic al ordinii burgheze, al exploatatorilor și asupritorilor de clasă. Republica noastră socialistă este un stat al cărui, scop suprem este bunăstarea Omului, a Omului Care muncește, care iubește, se frămîntă, caută, visează, a Omului care creează.Aceasta înseamnă, pentru om, pentru cetățean, o mare bogăție de drepturi, cum nici o constituție și nici un stat burghez nu i le pot oferi.Dar ar fi incomplet dacă nu ne-am pătrunde în chip foarte adînc de ideea că, la rîndul ei, această plenitudine de drepturi implică un ascuțit simț al datoriei, fără de care, de altfel, nici nu-și va putea da roadele. Fiecare cetățean al statului nostru — a spus vorbitorul — trebuie să-și înalțe conștiința sa pe o nouă treaptă a devotamentului, a dragostei, a credinței față de patrie și a credinței față de partid, prin hotărîrea și angajamentul de a munci mai bine, de a face noi eforturi, de a nu precupeți nici o strădanie și nici un sacrificiu în slujba poporului și a societății noastre socialiste. Aici trebuie să mă refer la calitatea mea profesională de scriitor, 
de membru al frontului literar și artistic — unul dintre aceia care cu atîta mîndrie s-au auzit numiți de către tovarășul secretar general al C.C. al P.C.R., Nicolae Ceaușescu, în raportul ținut în fața Congresului al IX-lea „participant activi la opera de construire a socialismului“. în statul socialist, în societatea socialistă, rolul literaturii va fi încă și mai important decît pînă acum. Literatura joacă un rol uriaș în formarea și dezvoltarea omului — înainte cu

CUVÎNTUL DEPUTATULUI 
LUDOVIC TAKACS

Sîntem încă sub puternica impresie a celui de-al IX-lea Congres al partidului nostru. Retrăim acele zile înălțătoare în care — afirmîndu-se cu o deosebită vigoare ca forță conducătoare în societate — Partidul Comunist Român a făcut bilanțul drumului parcurs de poporul român în construirea vieții noi, socialiste și a consacrat în documente de importanță istorică un grandios program de acțiuni viitoare, a deschis perspectiva luminoasă a unei noi etape istorice, chemată să ridice patria noastră pe noi trepte ale civilizației, să 

mult de a merge la școală, de a învăța alfabetul și tabla înmulțirii, orice copil știe o mulțime de basme, de poezii și de cîntece, are o conștiință modificată și îmbogățită prin literatură. Literatura e prezentă în abecedar, ea este prezentă în cartea de citire, literatura îl însoțește și îl înconjoară pe om din toate părțile. Permiteți-mi să cred că o viață fără literatură e astăzi atît de neconceput ca și o viață fără căi ferate sau fără electricitate, fără radio etc. Intr-o țară care a îndeplinit uriașa operă de lichidare a analfabetismului, uriașa operă de culturalizare a maselor, într-o țară care tipărește zeci de milioane de cărți, de ziare, de reviste, se poate afirma, fără metaforă, fără exagerare, că cine trăiește citește literatură.Dacă literatura a intrat în însuși conținutul vieții, nu e deloc greu de înțeles cît de mare este răspunderea, cît de grea este sarcina acelora care produc literatură. Omul socialismului trebuie să aibă o concepție înaintată despre lume, o viziune și o înțelegere profundă, generoasă și complexă despre viață, despre societate, despre misiunea sa pe pămînt. întreaga noastră viață este un uriaș proces de modelare a conștiinței omenești, întreaga noastră viață în socialism trebuie să fie un proces uriaș de formare a unei conștiințe noi. în acest proces, literatura éste, prin însăși natura și scopul ei, mai aproape de nucleul fierbinte, creator al conștiinței. Literatura nu produce oțel, dar ea poate oțeli sufletul oțelarului. Literatura nu produce mașini și nu înaltă schele, dar literatura poate perfecționa mașinăria sufletească si înălța schela visurilor îndrăznețe. Literatura nu aplică tratamente și nu pansează rănile trupului, dar ea poate mîngîia sufletele triste, noate încuraja și biciui energiile șovăielnice, poate a- răta drumul drept și poate aprinde un far care orientează și cheamă în furtună. E- poca socialismului așteaptă, deci, de la scriitori o operă pătrunsă de mari idealuri, de un puternic suflu de patriotism. de umanism, de energie creatoare — a spus vorbitorul. Ea nu va putea izvorî decît din și mai adîncul le- gămînt al scriitorilor de a fi alături și una cu poporul, alături si una cu problemele lui, cu frămîntările lui, cu aspirațiile lui. Cuvîntul și învățătura partidului trebuie să fie călăuza lor permanentă și trebuie să fie înțelese și urmate de scriitori. într-un spirit de sporită fervoare creatoare. într-un spirit de sporită și mereu adîncită cunoaștere a actualității, a chipului atît de complex, atît de bogat în trăsături luminoase al omului zilelor noastre, al muncitorului, țăranului și intelectualului contemporan, care prin forța lor unită înaltă patria socialistă pe culmi din ce în ce mai înalte.Fiecare membru al frontului nostru literar e conștient de importanța sarcinilor care îi stau în față, dar e, în a- celasi timp, cuprins de un nestăvilit entuziasm de a fi chemat să participe la împlinirea lor ! Ca scriitor, exprim în fața dumneavoastră angajamentul meu personal și al celorlalți colegi ai mei, muncitori cu condeiul, de a nu precupeți nici un efort pentru a crea opere literare demne de măreața epocă a socialismului.Voi încheia declarînd, în calitate de cetățean, de deputat, de comunist și de om, că sînt mîndru și fericit de a fi participant la această ședință istorică și că votez din toată inima, cu toată convingerea, Constituția Republicii Socialiste România !

o apropie de societatea comunistă.Marile cuceriri ale poporului nostru în construcția socialistă, obiectivele însuflețitoare incluse în Directivele și în Rezoluția Congresului au pus la ordinea zilei necesitatea elaborării unei noi Constituții, care să consfințească aceste cuceriri și totodată să ofere o bază luridică solidă activității statului socialist pentru îndeplinirea sarcinilor sale sporite în condițiile actuale ale dezvoltării.Cuprinzînd principii generale și norme fundamentale îndrumătoare pentru toate sec

toarele vieții sociale, proiectul de Constituție supus dezbaterilor noastre reflectă în capitolele sale dinamica societății românești, structura economiei, organizarea statului, drepturile și îndatoririle cetățenești. Parcurgînd articolele sale, do- bîndim nu numai un tablou sintetic al prezentului fericit, dar ni se înfățișează în toată înălțătoarea sa strălucire viitorul, calea pe care documentele Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român cheamă întregul nostru popor.Dați-mi, vă rog, voie să privesc acest măreț tablou al României de astăzi și de mîine din unghiul special al preocupărilor mele și să încerc o scurtă caracterizare și apreciere a proiectului de Constituție din punctul de vedere al juristului.Dacă scriitorii — așa cum s-a exprimat la Congres președintele Uniunii Scriitorilor — doresc să mobileze casa poporului cu noi biblioteci, juriștii socialiști își propun să-și aducă contribuția lor la întărirea și perfecționarea aparatului de stat socialist, la perfecționarea continuă a activității de stat — sarcină de seamă trasată în documentele Congresului. Dacă muncitorul și inginerul sînt atrași în mod deosebit de peisajul industrial al țării, iar agricultorul dorește să vadă holde cît mai rodnice, juristul socialist dorește un aparat de stat care să fie cu totul la înălțimea sarcinilor pe care funcțiile statului socialist le reclamă. Proiectul de Constituție, transformat prin votul nostru în lege fundamentală, va constitui baza juridică a activității de stat pe o perioadă îndelungată, va sta la temelia unei legislații moderne, la nivelul noilor sarcini, al atribuțiilor sporite ale statului socialist român.Dacă cele două constituții anterioare și legislația construită pe baza acestora au corespuns perioadei de trecere de la capitalism la socialism — perioadă caracterizată printr-o deosebită mobilitate și diversitate a formelor și metodelor reclamate de construirea noii societăți — noua Constituție vine să asigure bunul mers al activității de stat în condițiile desăvîrșirii construcției socialiste, condiții în care, așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, crește și mai mult rolul statului, sporesc considerabil atribuțiile sale în organizarea, planificarea și conducerea economiei naționale, corespunzător intereselor propășirii țării și bunăstării întregului popor.Atribuțiile sporite ale statului sînt o consecință firească a faptului că în țara noastră socialismul a învins definitiv în toate domeniile economiei. Avem astăzi o țară cu o economie socialistă unitară, în plină dezvoltare. Relațiile sociale au dobîndit un caracter socialist în toate sectoarele vieții de stat ; ele au acum forme bine conturate, statornice. Aceste forme nu mai sînt forme de trecere, de tranziție, ci forme în general stabile, care cer a fi întărite, consolidate, deoarece ele vor constitui baza socială a unei lungi perioade a dezvoltării viitoare. în aceste condiții de consolidare a orînduirii socialiste, o dată cu creșterea atribuțiilor statului, crește și rolul dreptului, al activității de legiferare, de întărire a relațiilor socialiste prin consacrarea lor juridică, pentru codificări și reglementări în a- mănunt, cu un cuvînt, pentru construirea unei legislații moderne, la nivelul cerințelor Republicii Socialiste România.Consacrînd în textul său puterea de stat a poporului, poziția Partidului Comunist Român ca forță politică conducătoare a întregii societăți, definind structura economică a țării ca o economie socialistă, bazată pe proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție, indicînd drept scop al întregii activități de stat „dezvoltarea orînduirii și înfloririi națiunii socialiste, creșterea continuă a bunăstării materiale și culturale a poporului, asigurarea libertății și demnității omului, afirmarea multilaterală a personalității umane", proiectul de Constituție cuprinde principii care determină pentru o întreagă și lungă perioadă istorică dezvoltarea noastră socială. Totodată, Constituția stabilește structura organelor statului, stabilind un cadru organizatoric potrivit participării cres- cînde a maselor la conducerea statului, întăririi continue a caracterului obștesc, a activității organelor de stat la toate nivelele, pentru asigurarea reală a drepturilor și libertăților cetățenești, pentru lăr

girea continuă a democrației socialiste. Instituțiile juridice consacrate în proiectul de Constituție vor stimula o vastă activitate de codificare și legiferare în diferitele ramuri ale dreptului, ridicînd legislația la nivelul cerințelor actuale și viitoare ale societății, lichidînd unele rămîneri in urmă ce se resimt îndeosebi în relațiile interne ale cooperativelor agricole de producție, în procedura organelor administrative, în materia arbitrajului de stat, în legislația învățămîntului. Iată că juriștii teoreticieni și practicieni găsesc și ei un larg cîmp de activitate și își oferă cu entuziasm și fierbinte patriotism serviciile lor partidului, poporului.Dați-mi voie, în încheiere, să fac unele constatări și a- precieri asupra proiectului de Constituție și dintr-un alt punct de vedere, al aceluia care a ținut să fie întotdeauna un militant modest al întăririi continue a unității poporului, peste deosebirile de naționalitate, al realizării depline a înfrățirii poporului român cu naționalitățile conlocuitoare în cadrul statului român suveran, independent și unitar.Rezolvarea problemei naționale, realizarea deplinei egalități în drepturi a tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire de naționalitate, în toate domeniile vieții sociale este deja o cucerire a regimului nostru socialist. Așa cum s-a subliniat în Raportul Comitetului Central al Partidului la Congres, „unirea muncitorimii, țărănimii, intelectualității și celorlalte categorii de oameni ai muncii, fără deosebire de naționalitate, în jurul partidului, constituie factorul hotărîtor al marilor biruinți dobîndite de poporul nostru. întărirea continuă a acestei unități reprezintă garanția sigură a mersului nostru victorios înainte pe drumul socialismului“.Sublinierea acestei realități în documentele Congresului al IX-lea și cuprinderea principiilor respective între drepturile și libertățile constituționale reprezintă noi contribuții la adîncirea acestei unități. Principiul egalității în drepturi înscris în articolul 17 și dispozițiile prevăzute în articolele 22 și 102 cu privire la modalitățile de realizare a acesteia — împreună cu celelalte drepturi fundamentale cetățenești înscrise în Constituție — constituie garanțiile libertății și demnității omului, ale dezvoltării și afirmării multilaterale a personalității umane, asigură creșterea activității creatoare a poporului, participarea lui intensă la toate domeniile vieții sociale. Așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, „umăr la umăr, muncitorii, țăranii și intelectualii, indiferent de naționalitate, alcătuiesc astăzi marea familie a României socialiste“. Această identificare deplină a naționalităților conlocuitoare cu destinele poporului român, unitatea națiunii socialiste ce se dezvoltă pe teritoriu] indivizibil și inalienabil al Republicii Socialiste România, se înscriu pe linia tradițiilor istorice ale poporului nostru și este rezultatul luptei consecvente a Partidului Comunist Român, care a cîștigat încrederea deplină a maselor largi ale naționalităților conlocuitoare, a- lăturate fără rezerve luptei poporului român pentru socialism.Acum 18 ani, la 23 August a avut loc ratificarea de către adunarea deputaților — primul parlament democrat al României — a tratatului de pace, prin care a fost restabilită suveranitatea și integritatea teritorială a patriei noastre. Am avut atunci cinstea să exprim deplina încredere a maselor populare maghiare din țară că unirea și biruința tuturor forțelor democratice va aduce cu sine — alături de țelurile generale ale luptei pentru socialism — și rezolvarea deplină a problemei naționale. Aceasta este una din cuceririle istorice ale poporului.Nu pot avea o mai mare satisfacție și bucurie sufletească decît să pot mulțumi azi de la aceeași tribună partidului călăuzitor, poporului român biruitor în lupta pentru socialism, patriei mele. România socialistă, pentru politica consecventă în problema națională și să-mi iau angajamentul de a-i sluji cu devotament pe drumul luminos al socialismului și comunismului.Cu aceste gînduri declar că votez cu nemărginită încredere proiectul de Constituție.
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întreaga țară trăiește cu intensitate
marea sărbătoare

Gîndurile și inimile oamenilor mun
cii sini alaiuri de reprezenlanjii po
porului, înlrunifi în sesiunea istorică 
a Marii Adunări Nafionale, consacra
tă adoptării noii Consfitufii, legea 
fundamentală a fării. La ceasurile di- 
minejii zilei de ieri, muncitori și fă- 
rani, savanți și militari, gospodine și 
pensionari, oameni de toate vîrsfele 
și profesiile au urmărit în fafa tele
vizoarelor și aparatelor de radio ra
portul prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al Partidului Comunist Român. Cu 
sentimentul mîndriei firești de făuri
tori ai societăjii socialiste, cu bucu
rie nestăvilită pentru bogatul bilan) 
al realizărilor, însuflețiți de hotărîrea 
de a înfăptui sarcinile trasate de cel 
de-al IX-lea Congres al partidului, 
oamenii muncii de la orașe și sale 
își exprimă dragostea și atașamentul 
profund față de conducătorul nostru 
iubit, partidul.

lată cîfeva din părerile relatate re
porterilor și corespondenților „Scîn- 
feii".

Ora 10. La clubul Uzinelor „Repu
blica" zeci de oameni s-au strîns în 
faja unui televizor.

— Pentru mine — ne spune elec
tricianul Ion Barbu, dreptul la muncă, 
la o muncă demnă, creatoare, a în
semnat foarte mult. Am învăfat me
seria sub rînduiala patronilor. Actul 
naționalizării l-am văzut cu ochii mei, 
am participat la dezvoltarea și mo
dernizarea uzinei care poartă un 
nume scump nouă: Republica.

Nouă, muncitorilor, ne place să săr
bătorim prin muncă evenimente ca cel 
de azi. Peste cîteva zile vom aduce 
în fața tribunelor, la demonstrația de 
la 23 August, nu numai bucuria noas
tră, ci și imaginea succeselor pe care 
le-am dobîndit în întrecerea socia
listă.

La Combinatul de îngrășăminte cu 
azot din Piatra Neam) tinărul opera
tor chimist Tudor Popa ne-a declarat: 

„Trăim cu adevărat zile istorice. 
Poporul român, liber și stăpîn pe 
soarta sa, a ridicat fot mai sus edificiul 
luminos al patriei. Avem acum o Con
stituție nouă, care reprezintă sinteza 
marilor drepturi cucerite de popor sub 
conducerea Partidului Comunist. Sini 
fînăr, crescut în anii socialismului. De 
cînd lucrez în combinat am absolvit 
școala medie. în luna viitoare voi da 
examen pentru învăfămîntul superior. 
Și ca mine sînt mulfi în combinat. 
150 de tineri învafă la liceele serale, 
43 la școli de maiștri iar 10 vor mer
ge la facultate. Adoptarea noii Con
stituții coincide cu sărbătorirea zilei 
de 23 August. Tn cinstea marii săr
bători graficul întrecerii noastre a în-
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raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu
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regisfrat cea de-a 5 423-a fonă de în
grășăminte peste plan. Succese deo
sebite am obfinut și în îmbunătățirea 
calitäfii produselor. Eu și tovarășii mei 
de muncă nu ne vom precupeți efor
turile pentru făurirea programului 
elaborat de Congresul al IX-lea, pen
tru viitorul strălucit al patriei socialis
te. Așa cum spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, noua Constituție are o pu
ternică forjă mobilizatoare pentru fie
care dintre noi.

în stațiunea balneo-climaferică de 
la poalele muntelui Sacca-Sovata, sute 
de oameni ai muncii aflaji la odihnă 
s-au sfrîns ciorchine în jurul difuzoa- 
relor, al aparatelor de radio. întîlnim 
tntr-un grup pe muncitoarea Lidia 
Năcsai de la Fabrica de blănuri din 
Oradea. îi solicităm o scurtă declara 
tie :

„Oamenii muncii din patria noas
tră — spune ea — alcătuiesc marea 
familie a României Socialiste. Consti- 
fujia prevede că cetățenii Republicii, 
fără deosebire de naționalitate, rasă, 
sex sau religie, sînt egali în drepturi

Lucrările sesiunii
Marii Adunări Naționale

(Urmare din pag. I-a)

In repetate rînduri Raportul a 
fost subliniat cu vii și puternice 
aplauze. La încheierea raportului, 
întreaga asistență, în picioare, ova
ționează îndelung. Este o manifes
tare impresionantă a dragostei față 
de Partidul Comunist Român, față 
de minunatul nostru popor, făuri
tor al României Socialiste.

In ședința de după-amiază a avut 
loc discuția generală asupra proiec
tului Constituției Republicii Socia
liste România.

Au luat cuvîntul deputății : 
Ion Cosma, Dumitru Balalia, Ștefan 
Tripșa, Alexandru Voitinovici, Ion 
Negoiță. Cornel Mihulecea, Zaharîa 
Stancu, Ludovio Takacs, Roman 
Moldovan, Constantin Drăgan, Ani- 
ca Boeru, Vida Gheza, Andrei Oțe
tea, Eduard Eisenburger, Nicolae 
Gh. Lupu, Justin Moisescu, Sütö 
Andras, Ion Ioniță, Elena Săftoiu, 
Ștefan Bîrlea și Remus Răduleț.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

în toate domeniile vieții economice, 
politice, juridice, sociale și culturale. 
Lucrînd împreună cu același elan, ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități, strîns uniți în jurul Parti
dului Comunist Român, aducem o 
contribuție colectivă pentru înflorirea 
patriei socialiste comune".

Cabana de pe pîrîul Șofranari, de 
la poalele Giumalăului. Lucrătorii din 
brigada lui Gheorghe Ciuhlău urmă
resc pe calea undelor cu viu interes 
lucrările Marii Adunări Nationale. „Am 
52 de ani, spune Gheorghe Ciuhlău. 
Lucrez în pădure din 1931. Am apu
cat să muncesc sub constituția bur
gheză, care prevedea o seamă de 
drepturi. Dar, acestea erau doar pen
tru exploatatori, pe cîfă vreme noi, 
muncitorii, aveam doar dreptul la șo
maj și la mizerie. Dormeam pe sub 
copaci sau în corturi de cetină. Con
stituia de astăzi consfințește dreptu
rile de care ne bucurăm din plin în 
regimul nostru socialist.

Tnfr-o sală a Complexului cultural 
sportiv Lacul-Tei, zeci de studenți 
privesc cu afenfie desfășurarea Sesi
unii Marii Adunări Nationale.

— E cu adevărat o sesiune Istorică 
— spune Doina Țenea.

— Sinfefi studentă la istorie, cum
va T

— Nu, la arhitectură. Dar este evi
dent pentru oricine că adoptarea noii 
Constituții constituie un eveniment de 
uriașă însemnătate în via)a patriei 
noastre. Mă emoționează gîndul că 
generația mea a învăfat alfabetul în 
primii ani ai Republicii Populare și 
că își termină studiile în primii ani 
ai Republicii Socialiste.

— Am citit cu mult interes proiec
tul de Constitufie, de aceea am aler
gat aici să ascult expunerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu — ne spune 
Petre Cotlțosu. Constituția se referă 
într-un fel sau altul la fiecare dintre 
noi. Tatăl meu a avut talent la desen 
și a devenit... zugrav. Eu am moștenit 
talentul lui, dar voi deveni arhitect. 
Ce-aș mai putea adăuga ? I

Manifestări in intimpinarea zilei de 23 August
/

ADUNĂRI

în întreaga țară au continuat să aibă loc vineri într-o atmosferă entuziastă adunări festive ale oamenilor muncii consacrate celei de-a 21-a aniversări a eliberării patriei noastre de sub jugul fascist. în expunerile lor, vorbitorii au scos în evidență însemnătatea actului istoric de la 23 August, realizările mărețe obținute în anii de după eliberare. Ei au subliniat importanța deosebită a noii legi fundamentale a patriei, pe care urmează s-o adopte actuala sesiune a Marii — Constituția liste România.La adunarea mănătoarea“ a luat cuvîntul Ion Iosefide, secretar al Comitetului orășenesc București al P.C.R., care a relevat aportul acestui harnic colectiv la succesele obținute de oamenii muncii din Capitală.Sute de muncitori, ingineri și tehnicieni de la uzinele „Electronica“ din Capitală au participat la adunarea festivă, la care Toma Marinescu, membru al Biroului Comitetului orășenesc București al P.C.R., a subliniat că această uzină bucureșteană a îndeplinit și depășit planul pe primele 7 luni ale anului la toți indicatorii.Peste o mie de furnaliști, oțe- lari, laminatori și alți oameni ai muncii au ascultat expunerea ținută la adunarea de la Hunedoara de Ioachim Moga, secretar al comitetului regional al P.C.R., în care au fost trecute în revistă succesele obținute.Adunări asemănătoare au mai avut loc la Combinatul de cauciuc sintetic dinGheorghiu-Dej, Uzinele de țevi Roman din ~ #la Uzinele de utilaj petrolier Tîr- goviște, de pompe Sinaia, Fabrica de tice din Buzău, la rea de prelucrare plastice, Atelierul de terial rulant Nicolina, din regiunea Iași, și în alte întreprinderi și instituții din întreaga țară.(Agerpres)

Adunări Naționale Republicii Socia-de la uzinele „Se-

orașul Gheorgheregiunea Bacău,de injecție mase plas- întreprinde- a maselor reparat ma-

MITING DE SOLIDARITATE
CD LUPTA DREAPTĂ
A POPORULUI VIETNAMEZIn legătură cu bombardarea orașului Nam Dinh din R. D. Vietnam de către avioanele americane, la fabrica de postav din Buhuși a avut loc un miting de protest. Numeroși vorbitori au condamnat cu indignare a- gresiunea imperialismului american în Vietnam. Participantii au adoptat în unanimitate un mesaj adresat muncitoarelor textiliste din orașul Nam Dinh, în care se exprimă solidaritatea cu lupta dreaptă a poporului vietnamez.

Plecarea unor delegații ale partidelor 
și muncitorești care au participat 
la Congresul al IX-lea al P. C. R.

comuniste I N F R AȚII

Vineri dimineață a părăsit Capitala Kyriakos Hristu, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Progresist, al Poporului Muncitor din Cipru, care a participat la lucrările celui de-al IX-lea Congres al P.C.R.La plecare, pe aeroportul Bănea- sa, au fost prezenți tovarășii Virgil Trofin, Teodor Marinescu, Miu Dobrescu, Ilie Radulescu, activiști de partid.

a părăsit Capi- membru al Co-Vineri la amiază tala Hector Agosti, mitetului Central al Partidului Comunist din Argentina, care a luat parte IX-leaLaneasa, Eugenghe Cioară și activiști de partid.(Agerpres)
la lucrările celui de-al Congres al P.C.R.plecare, pe aeroportul Bă- au fost de față tovarășii Alexe, Mihai Burcă, Gheor-

Vineri a părăsit Capitala, plecînd la Moscova, o delegație a Consiliului general A.R.L.U.S. condusă de Ion Moraru, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, membru în Biroul Consiliului general A.R.L.U.S., care, la invitația Asociației de prietenie ' sovieto-române, va face o vizită în Uniunea Sovietică și va participa la manifestările prilejuite de sărbătorirea zilei de 23 August.
★La invitația Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, vineri sea-

ra a sosit în Capitală ministrul afacerilor culturale al Danemarcei, Hans Sölvhöj. La sosire, pe aeroportul Băneasa, oaspetele a fost întîmpinat de Constanța Crăciun, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Ion Pas, președintele Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea. A fost de față Viggo Christensen, însărcinat cu afaceri ad-interim al Danemarcei la București. (Agerpres)
E
Teatrul Național Caragiale"

(Teatrul de vară „23 August") : O fe
meie cu bani — (ora 20) Teatrul sati- 
ric-muzlcal ,C. Tănase" (Sala Savoy) : 
Veselie la 174 — (ora 20). Teatrul de 
vară ,,N. Bălcescu" : Carnaval la Tă
nase — (ora 20). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R. (Teatrul de vară din parcul He
răstrău) : Mușcata din fereastră — (ora 
20). Teatrul Evreiesc (Grădina de vară 
din str Mlrcea Vodă 
pentru o revistă — (ora 20). Circul 
stat : Circus variété — (ora 20).

nr. 5) : Mei
de

CINEMATOGRAFE
APORT MUHTAR ! — cinemascop : 

Patria (completare Acolo unde Carpa- 
ții întîlnesc Dunărea — cinemascop) — 
10; 12,15. 14 30: 16,45: 19: 21. ROMULUS 
ȘI REMUS — cinemascop : București 
(completare Melodiile străzii — cine
mascop) — 8.45; 11 15; 13,45: 16,15; 18,45: 
21,15, Flamura (completare Melodiile 
străzii — cinemascop) — 10; 12,30; 16; 
18,30; 21. Tomis (completare Melodiile 
străzii — cinemascop) — 8,45; 11,15;
13,45; 16,15; 18,45; 21,15, rulează și la
grădină — ora 20. Arenele Libertății 
(completare Melodiile străzii — clne-

mascop) — ora 20, Grădina Doina 
(completare Melodiile străzii — cine
mascop) — ora 20. MARȘUL ASUPRA 
ROMEI : Republica (completare Prie
tenul meu Max) — 9,15: 11.30; 13,45;
16,30; 18,45; 21, Capitol (completare
Prietenul meu Max) — 9,30; 11,45; 14; 
16,30; 13,45; 21. ruiează șl la grădină — 
ora 20. Expoziția — Piața Scînteii 
(completare Nuntă țărănească) — ora 
20. UNORA LE PLACE JAZUL : Festi
val — 6.45; 11,15; 13,45; 16.15; 13,45; 21,15, 
rulează șl la grădină — ora 20,15, Sta
dionul Dinamo (completare Lucrările 
celui de-al IX-Jea Congres al P.C.R.) — 
ora 20 Melodia - 9: 11,30; 14; 16,30: 19; 
21,30 CĂPITANUL DIN TENKES (am
bele serii) : Flacăra — 16: 19,30. EVA
DATUL — cinemascop : Luceafărul 
(completare Muzeul Zambaccian) — 
9.30; 11,45: 14; 16,15; 18,30; 20,45. HA-
TARI (ambele serii) : Carpați (comple
tare Totul pentru viață) — 10; 13,15; 
16,45; 20. Gradina Colentina (completa
re Și atunci) — ora 20. UN ȘOARECE 
PRINTRE BĂRBAȚI : Grivița (comple
tare Muzeul Zambaccian) — 10; 12,15; 
16: 18,15; 20,30, Modern (completare
La hotarul a două lumi) — 9; 11.15; 
13,30. 16: 18,30; 21. LALEAUA NEA
GRA - 
pletare 
11,15; 13,30;
( ..
15; 17,46:

18,30; 21.
cinemascop ; Victoria (com- 
Laminorul de țevi) — 9;

n,io; 10,30; 16; 18,30; 21. Feroviar
(completare Drumul) — 9,45; 12,15;
", 20,30. Grădina Progre
sul (completare Laminorul de țevi) 
— ora 20. INTlLNIRE LA ISCHIA — 
cinemascop : Central (completare Spre 
cer — cinemascop) — 9,30; 11,45; 14;

16.15; 18,30; 20,45, Drumul Sării (com
pletare Spre cer — cinemascop) — 
15,30; 17,45: 20. SCARAMOUCHE — ci
nemascop : Lumina (completare Zîm- 
betul) — 9,30; 11.45; 14; 16.15: 18,30; 20,45. 
CINTIND IN PLOAIE : Union — 11; 
16; 18,15; 20,30. PROGRAM PENTRU
COPII : Doina - ora 10. UN LUCRU 
FĂCUT LA TIMP : Doina (completare 
La cel mai înalt nivel) — 11.30: 13,45; 
16; 18,15; 20,30. Dacia (completare La 
cel mai înalt nivel) — 9.45; 14,15; 16,30; 
18,45: 21, Grădina Buzeștl (completare 
La cel mai înalt nivel) — ora 20.15. 
ANACONDA • Timpuri Noi (completa
re Goso mincinosul) — 10—21 în conti
nuare. PENSIUNEA BOULANKA : 
Giuleștl (completare Muzeul Cornel 
Medrea) — 16; 18,15; 20,30, Lira (com
pletare Casa cetate) — 15,30: 18, rulează 
și la grădină — ora 20,15. ÎNCURCĂ
TURA BLESTEMATA : Cultural (com
pletare Al III-lea Festival muzical in
ternațional „George Enescu“) — 15;
17.45; 20,30, JUNGLA TRAGICA : în
frățirea între popoare (completare 
Xaveri Dunicowski) — 10.30; 15,45: 18; 
20,15. FEMEIA NECUNOSCUTĂ : Ex
celsior (completare Sport nr. 3/1965) — 
9,30; 12,15: 15: 17 45: 20.30. DECORAȚII 
PENTRU „COPIII MINUNE" : Buzesti 
(completare Lucrările celui de-al IX- 
lea Congres al P.C.R.) — 15,30; 18.
SPĂRGĂTORUL : Crîngași (completare 
Pionieria nr. 4/1965) — 15,30; 18; 20.30. 
DOMNUL — cinemascop: Bucegi (com
pletare Construim) — 9.43; 12; 14,15;
16,30; 19; 21,15, rulează și la grădină — 
ora 20, Floreasca (completare Con-

struini) — 10,30; 13; 15,30; 18; 20,30.
CUM SE REUȘEȘTE IN DRAGOSTE : 
Munca (completare Fotbaliști, nu ui
tați copilăria) — 10,30; 16; 18,15; 20,30. 
Cosmos (completare Fotbaliști, nu ui
tați copilăria) — 16; 18; 20. OLIVER
TWIST : Unirea (completare Și atunci)
— 16: 18,30, rulează și la grădină — 
ora 20. NUNTA CU PERIPEȚII : Vitan 
(completare Istoria cifrelor) — 16; 18; 
20. STRIGATUL : Aria (completare 
Surîsul) — 15,30; 18; 20,30, rulează și la 
grădină — ora 20, Miorița (completare 
Surîsul) — 10; 12,30; 16; 18,30; 21, Gră
dina Moșilor (completare Surîsul)
— 19,45. BRĂȚARA DE GRANA
TE — cinemascop : Popular (com
pletare, Sport nr. 3/1965) — 16; 18,15;
20,30. NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR — 
cinemascop (ambele serii) : Moșilor 
(completare Șopîrle) — 15,30; 19. WIN
NETOU — cinemascop : Viitorul (com
pletare Dincolo de codri și păduri — 
cinemascop) — 15,30; 18; 20,30, Volga
(completare Muzeul Cornel Medrea) — 
9.45: 12; 14,15; 16.30: 18,45: 21,30.
DAȚI-MI CONDICA DE RECLAMAȚI!: 
Colentina (completare Oltenii din Olte
nia) — 16; 18,15; 20,30. LOGODNICELE 
VĂDUVE : Rahova (completare Gust 
bun... bun gust) — 16; 18,15, rulează și 
la grădină — ora 20,30 AMERICA, A- 
MERICA (ambele serii) : Progresul — 
15,30; 19. Ferentari — 16,15; 19,30. RABY 
MATYAS : Cotrocenl — 16; 18,15; 20,30. 
FIUL CĂPITANULUI BLOOD — cine
mascop : Pacea (completare Pionieria 
nr. 4/1965) — 11; 16; 18; 20, Grădina VI-

MOSCOVAMOSCOVA 20 (Agerpres). — Corespondență de la A. Munteanu : în sala „Okteabrski“ a Casei Sindicatelor din Moscova a avut loc vineri după-amiază o adunare festivă a oamenilor muncii din Moscova consacrată celei de-a XXI-a aniversări a eliberării României de sub jugul fascist. Au participat numeroși oameni ai muncii, reprezentanți ai organizațiilor obștești și de stat, oameni de știință și cultură, studenți, membri ai Ambasadei R. P. Române.în prezidiul adunării au luat loc D. S. Poleanski, membru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Iuri Andropov, secretar ai C.C. al P.C.U.S., S. A. Ska- cikov, președintele Comitetului de Stat pentru relațiile economice cu străinătatea de pe lingă Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., N. N. Me- seațev, președintele Comitetului de Stat pentru radiodifuziune și televiziune al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Nicolae Guină, ambasadorul R. P. Române la Moscova, și membrii delegației ARLUS, condusă de I. Moraru, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă.Adunarea festivă a fost deschisă de V. I. Gorșkov, prim-vicepre- ședinte al Prezidiului Uniunii asociațiilor sovietice de prietenie și relații culturale cu țările străine. Au fost intonate imnurile de stat ale R. P. Române și Uniunii Sovietice.Nicolae Egorîcev, prim-secretar al Comitetului Orășenesc Moscova al P.C.U.S., a rostit, o cuvîntare. El a arătat că oamenii sovietici în- tîmpină cea de-a XXI-a aniversare a eliberării României „ca pe o mare sărbătoare a indestructibilei prietenii sovieto-române". „Succesele României socialiste în construcția vieții noi, în crearea unei puternice baze tehnice-materiale — a spus vorbitorul — sînt în primul rind roadele muncii creatoare a poporului‘român, care merge înainte sub conducerea Partidului Comunist Român“. în încheiere vorbitorul a urat poporului român noi succese în construcția socialismului.A luat apoi cuvîntul ambasadorul R. P. Române la Moscova, Nicolae Guină.Un miting al prieteniei sovieto- române a avut loc și la fabrica de construcții metalice din Moscova.

ce urmea- în parla- săptămî- și pentru învestitură,

ATENA 20. — Primul grup de miniștri ai guvernului Tsirimokos a depus astăzi jurămîntul în fața regelui. Cel de-al doilea grup urmează a depune jurămîntul după votul de încredere. Pentru completarea locurilor și elaborarea declarației-program ză a fi prezentatăment la începutul nii viitoare- precum asigurarea votului de noul premier, care deține și postul de ministru de externe, a avut ultimele 24 de ore convorbiri numeroase personalități politice centru și dreapta și cu circa 30 deputați ai partidului Uniunea centru. Cu toate acestea, scrie ziarul „Kathimerini“, „în ce privește problema învestiturii, nu se pot face nici un fel de pronosticuri“.O reacție puternică de protest a stîrnit în rîndurile oamenilor muncii din Grecia hotărîrea președintelui Tribunalului din Atena, Vurnas, de a destitui conducerea Confederației Generale a Muncii pe motivul, după cum se arată în decizie, „că aceasta s-a dedat la acțiuni străine de mandatul ce i s-a încredințat, adică a declarat o grevă generală politică“. în noua conducere au fost numiți, arată „Athenaiki“, zece membri și alt secretar general, considerați a fi adepți ai lui Makris, .fostul secretar general de dreapta de pe timpul lui Karamanlis.15 000 de muncitori metalurgiști din Pireu au răspuns la această măsură declarînd o grevă de 24 dé ore sub lozinca „apărarea cuceririlor democratice“. Alte greve declarate vineri cuprind muncitorii sticlari, ai fabricii de îngrășăminte chimice, fabricii de beton armat, constructori, muncitorii de pe șantierele navale de reparații. Vineri seara greviștii au organizat un mare miting în Pireu.
tan (completare Primul carnaval socia
list) — ora 20,15. ROȘU ȘI NEGRU 
(ambele serii) : Grădina Progresul-Parc 
— ora 20,15.

19,00 — Jurnalul televiziunii (1). 19,20
— Pentru pionieri și școlari : ..Foc de 
tabără". 20,00 — Tele-enciclopedie. 21,00
— „In obiectiv". 21.10 — Zile de august. 
22,00 — Muzică ușoară instrumentală 
cu o formație condusă de Sile Vișan. 
22,30 — Jurnalul televiziunii (II). 22,40
— Sport. In încheiere : Buletin meteo
rologic.

PEKINPEKIN 20 (Agerpres). — La 20 august, la Pekin a avut loc un spectacol de gală organizat de Comitetul pentru relațiile culturale cu străinătatea din R. P. Chineză, Ministerul Culturii și Asociației de prietenie chino-română, in cinstea celei de-a XXI-a aniversări a eliberării României. A fost prezentat filmul românesc „Neamul Șoi- măreștilor“. La spectacol au luat parte Van Bin-nan, ministru adjunct al afacerilor externe al R. P. Chineze, Li Ci-tao, vicepreședinte al Comitetului pentru relațiile culturale cu străinătatea, Ciao Sin-ciu. ministru adjunct al culturii, și Ciu En-lun, vicepreședinte al Asociației de prietenie chino- română. Au fost, de asemenea, de față Dumitru Gheorghiu, ambasadorul român în R. P. Chineză, reprezentanți ai corpului diplomatic și alte persoane oficiale.
VARȘOVIAVARȘOVIA 20. — Corespondentul Agerpres, Gh. Gheorghiță, transmite : Cu prilejul celei de-a XXI-a aniversări a eliberării României de sub jugul fascist, la 19 august, ambasadorul R. P. Române la Varșovia, Gh. Diaconescu, a oferit un spectacol de gală în sala cinematografului „Bajka“ din Varșovia.Au fost de față Kazimierz Rusi-

nek, ministrul ad-interim al artei și culturii, Henryk Golanski, ministrul învățămîntului superior, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură, membri ai ambasadei române, un numeros public. Au fost prezenți, de asemenea, membri corpului diplomatic acreditați Varșovia.
PHENIAN

ai la
în >riPHENIAN 20 (Agerpres).- cinstea celei de-a XXI-a anivt a eliberării României, la 20 august a avut loc la uzina siderurgică Kang-sun un miting al prieteniei. Directorul uzinei, Kimdong Yun, a vorbit despre succesele obținute în construcția socialistă de poporul român în acești 21 de ani și despre dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre popoarele coreean și român. A luat, de asemenea, cuvîntul Florea Vo- diță, însărcinat cu afaceri ad-interim al R.P. Române în R.P.D. Coreeană.

RABATRABAT lejuL celei zilei de 23 August, ambasada^o- mână din Rabat a organizat o’. #lă de filme la care au participat șefi ai misiunilor diplomatice și alți membri ai corpului diplomatic, oameni de cultură și artă, ziariști.
20 (Agerpres).— Cu pri- de-a XXI-a aniversări a

Ambasadorul R. P. Române
in Republica Cuba și-a prezentat 
scrisorile de acreditare

în cu de de de

CUM VA FI VREMEA
Tlmpul probabil pentru zilele de 22, 

23 și 24 august a c. In țară : Vreme 
călduroasă, cu cerul variabil, mal mult 
senin noaptea și 
locale vor cădea în 
slab, pînă la potrivit. Temperatura ușor 
variabilă. Minimele vor fi cuprinse în
tre 10—20 grade iar maximele între 22- 
32 grade. In București și litoral : Vreme 
călduroasă, cu cerul variabil, mal mult 
senin noaptea și dimineața. Vînt slab 
pînă Ia potrivit. Temperatura ușor 
variabilă.

dtmineața. Averse 
vestul tării. Vint

PEKIN 20 (Agerpres).— La 20 august, Den Siao-pin, secretar general al C.C. al P.C. Chinez, vice- premier al Consiliului de R. P. Chineze, a vizitat ziția economică a țării tre deschisă la Pekin. El Stat al expo- noas- a fost însoțit de Van Bin-nan, ministruadjunct al afacerilor externe al R.P. Chineze, Lei Jen-min, vicepreședinte ai Consiliului chinez pentru promovarea comerțului internațional, Ceang Ming, ministru adjunct al. Comerțului Exterior, și de alte persoane oficiale.în timpul vizitării expoziției oaspeții au fost însoțiți de Dumitru Gheorghiu, ambasadorul R. P. Române la Pekin, și de Brad Remus, conducătorul expoziției.Den Siao-pin a bire prietenească expoziției.
Vietnam

avut o convor- cu organizatorii

HAVANA 20 (Agerpres).— La 19 august 1965, Vasile Mușat, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Române în Republica Cuba, a prezentat scrisorile sale de acreditare președintelui Republicii Cuba, dr. Osvaldo Dorticos Torado. La prezentarea scrisorilor de acreditare au participat din partea cubană ministrul de externe, dr. Râul Roa Garcia, și alte persoane oficiale.După prezentarea scrisorilor de acreditare, președintele Republicii Cuba a avut o convorbire cordială cu ambasadorul R.P. Române.Cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare ambasadorul R.P. Române a depus o coroană de flori la monumentul lui José Marti, eroul național al poporului cuban.
Patrioții mențin controlul
asupra capitalei districtului Dak SutSAIGON 20 (Agerpres). — Pa- trioții sud-vietnamezi continuă să dețină capitala districtului Dak Sut, cu toate încercările întreprinse în ultimele 24 de ore de trupele guvernamentale și cele americane de a recuceri pozițiile pierdute în acest important punct strategic în regiunea platourilor înalte. Un purtător de cuvînt al comandamentului trupelor S.U.A. a declarat că un grup de elicoptere au reușit să salveze opt consilieri americani, izolați în regiunea cucerită de partizani. Agențiile de presă semnalează că forțele Frontului național de eliberare acționează cu tot mai multă vigoare pe platourile înalte. In noaptea de joi spre vineri, alte localități dintre Kontum și Dak Sut au fost lovite de mortierele

patrioților. în același timp au continuat acțiunile întreprinse de trupe de infanterie marină a S.U.A. în sectorul ocupat de patrioți în apropierea importantei baze Chu Lai.HANOI 20 (Agerpres). — Înaltul comandament al armatei populare vietnameze a adresat Comisiei internaționale de supraveghere și control din Vietnam un protest în legătură cu noile acțiuni agresive ale forțelor aeriene americane împotriva R. D. Vietnam. La 19 august, reactoare de luptă americane au bombardat și mitraliat în repetate rînduri insula Con Co, din nordul zonei demilitarizate și centre populate din orașul Vinh. Trei avioane americane au fost dobo- rîte și numeroase altele au fost avariate.
SCURTE ȘTIRI

PARIS. Organizația franceză a foștilor deținuți în lagărul de la Auschwitz a protestat împotriva indulgentei verdictului pronunțat în procesul celor 20 de gardieni S.S. de la fostul lagăr de exterminare.
ROMA. La invitația guvernului italian, participantii la lucrările Comitetului celor 18 state pentru dezarmare— printre care și reprezentantul tării noastre, Vasile Dumitrescu — se află într-o vizită de cinci zile în Italia. Joi ei au fost primiți în stațiunea balneară St. Vincent de președintele Republicii Italiene, Giuseppe Saragat.
TEHERAN. Intr-un mesaj radiodifuzat adresat poporului cu prilejul sărbătorii nationale, șahul Iranului, Mohammed Reza Pahlevi, a subliniat că politica externă a tării se întemeiază pe principiile Cartei O.N.U. și este îndreptată spre consolidarea păcii în întreaga lume. El a arătat că Iranul a stabilit relații prietenești cu toate țările vecine.
FRANKFURT PE ODER. După cum transmite agenția A.D.N., un grup de specialiști francezi a început construirea unei fabrici de îngrășăminte la Schwedt, regiunea Frankfurt pe Oder (R.D.G.). Industria franceză struirea unei uzine de camioane în R.D.G. Pînă acum a fost livrată o linie tehnologică.participă și la con-
ANKARA. Intr-un comunicat publicat vineri, Confederația Muncii

din Turcia protestează împotriva percheziției efectuate de către politie joi noaptea la sediul său, ară- tind că această acțiune încalcă prevederile constituționale. Descinderea politiei, efectuată la ordinul Parchetului, se arată in comunicat a fost hotărîtă ca urmare a put,;’ cării de către sindicat a unei broșuri în care acuză pe unii deputați de a fi acționat in cursul acestei legislaturi împotriva intereselor oamenilor muncii. Răspunzînd invita- Sovietului Suprem sovietic, la 15 sepia Moscova într-o
MOSCOVA.tiei Prezidiului și a guvernului tembrie va sosivizită oficială generalul Ne Win, președintele Consiliului Revoluționar și al Consiliului de Miniștri al Uniunii Birmane.
BOGOTA. Partizanii au aruncat în aer o nouă conductă de petrol apșrținînd societății „Columbian Cities", aflată ia o depărtare de 3 km de centrul petrolier Barranca Bermeja (Columbia).
___ . 1BERLIN. Agenția A.D.N. anunță încetarea din viată, în vlrstă de 82 de ani, a cunoscutului chirurg prof, dr. Maxim Zetkin, fiul eminentei activiste din mi»carea comunistă și muncitorească, Clara Zetkin.
DJAKARTA. Agenția Antara a anunțai că începînd de joi toate băncile de stat din Indonezia au fost integrate într-o organizație bancară unică denumită „Banca Negara Indonezia“.
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