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Adunare Națională a adoptat
CONSTITUȚIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

în dimineața zilei de 21 august 
1965 Marea Adunare Națională a 
votat, într-o atmosferă sărbăto
rească de puternic entuziasm, 
Constituția Republicii Socialiste 
România. Prin acest act de pro
fund,.' ' semnificație politică, patria 
noastră a primit denumirea — RE
PUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂ
NIA. Acest eveniment va rămîne 
înscris cu litere de aur în istoria 
poporului nostru.

La ora 9,45, cînd s-a anunțat re
zultatul votului — adoptarea în 
unanimitate, prin vot secret, a noii 
Constituții — în aplauzele și 
uralele furtunoase ale asistenței, 
pe panglica tricoloră a stemei ță
rii, așezată pe fundalul sălii, a 
apărut noua denumire a patriei 
noastre.

Votarea a fost precedată de dis
cutarea pe articole a proiectului 
de Constituție.

în continuare s-a anunțat că 
Biroul Marii Adunări Naționale a 
primit din partea tovarășilor Chivu 
Stoica și Ion Gheorghe Maurer 
scrisori privind depunerea manda
telor Consiliului de Stat și respec- 
Av Consiliului de Miniștri în ve
derea alegerii acestor organe în 
conformitate cu prevederile noii 
Constituții.

Marea Adunare Națională a ho- 
tărît apoi ca ordinea de zi a ac
tualei sesiuni să fie completată cu 
următoarele puncte :

— Alegerea a doi vicepreședinți 
ai Marii Adunări Naționale ;

—• Alegerea Comisiei constituțio
nale a Marii Adunări Naționale :

— Alegerea Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România ;

— Alegerea Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia.

La propunerea deputatului Cle
ment Rusu, Marea Adunare Națio
nală a ales, prin vot secret, ca 
vicepreședinți ai săi, pe deputății 
Kovacs György și Mia Groza.

La propunerea Biroului Marii 
Adunări Naționale a fost aleasă 
Comisia constituțională compusă 
din 21 deputați și 8 specialiști care 
nu sînt deputați.

în continuarea lucrărilor, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, în nu
mele Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român și al unui 
mare număr de deputați, a propus 
componența Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Propunerea ca tovarășul Chivu 
Stoica să fie ales președinte al Con
siliului de Stat a fost primită cu 
vii și puternice aplauze.

Marea Adunare Națională a ales 
în unanimitate, prin vot secret- 
Consiliul de Stat al Republicii So
cialiste România. Anunțarea re
zultatului votului a fost salutată 
cu vii aplauze.

Apoi, tovarășul Nicolae Ceaușes
cu, în numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și 
al »mut mare număr de deputați 
a propus președinte al Consi

liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România pe tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer. Propunerea, pri
mită cu vii și puternice aplauze, a 
fost votată în unanimitate.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a propus apoi Marii Adunări Na
ționale componența Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România.

Prin vot secret, Marea Adunare 
Națională a ales în unanimitate 
Consiliul de Miniștri. Rezultatul 
votului a fost salutat prin vii a- 
plauze.

La propunerea Biroului Marii 
Adunări Naționale, deputății au a- 
probat prelungirea mandatului Tri
bunalului Suprem și a mandatului 
Procurorului General pe toată du
rata legislaturii Marii Adunări Na
ționale.

S-a anunțat apoi că a avut loc o 
ședință a Consiliului de Stat în 
care tovarășul Grigore Geamănu a 
fost ales secretar al Consiliului de 
Stat. De asemenea, a avut loc o 
ședință a Comisiei constituționale 
în care au fost aleși președinte al 
Comisiei tovarășul Avram Bunaciu, 
vicepreședinte tovarășul Tudor 
Drăganu și secretar tovarășul Con
stantin Stătescu.

în încheierea lucrărilor Marii 
Adunări Naționale, tovarășul 
Ștefan Voltec a spus :

Tovarăși deputați,
încheiem această sesiune istorică 

a Marii Adunări Naționale care, 
îndeplinind atribuția de Adunare 
Constituantă, a adoptat prin votul 
unanim al dumneavoastră, repre
zentanții întregului popor, noua 
lege fundamentală a țării — Con
stituția Republicii Socialiste Ro
mânia.

Act de excepțională importanță 
în viața patriei noastre, Constitu
ția reflectă mărețele succese do- 
bîndite de poporul român, sub con
ducerea încercatului său partid co
munist, în opera de construire a 
socialismului, experiența vastă a- 
cumulată în construcția statului 
nostru socialist, creează cadrul 
constituțional pentru înaintarea 
României pe drumul înfloririi sale 
necontenite.

Totodată, sesiunii noastre i-a 
revenit sarcina de a alege Consi
liul de Stat și Guvernul Republi
cii Socialiste România, a comple
tat Biroul Marii Adunări Națio
nale și a ales Comisia constituțio
nală.

Noua Constituție, prin luminoa
sele sale prevederi, prin spiritul 
său, însuflețește milioanele de ce
tățeni ai patriei noastre în munca 
lor entuziastă, plină de abnegație, 
pentru înfăptuirea hotărîrilor ce
lui de-al IX-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, care vor 
duce România și mai departe pe 
drumul progresului, al bunăstării 
poporului, pe drumul civilizației 
socialiste.

(Continuare în pag. a Il-a)

Consiliul de 
al Republicii
Președintele Consiliului
Vicepreședinte :
Vicepreședinte :
Vicepreședinte :

Membrii Consiliului de Stat:
Petre Borilă
Anton Breitenhofer
Ion Cozma
Constantin Daicoviciu
Vasile Daju
Constantin Drăgan
Grigore Geamănu 
Suzana Gîdea

Stat
Socialiste România

de Stat : CHIVU STOICA 
Constanța Crăciun 
Mihai Gere 
Ilie Murgulescu

Athanase Joja 
Ion Popescu-Puțuri 
Cristofor Simionescu 
Gheorghe Stoica 
Ludovic Takacs 
Iacob Teclu 
Vasile Vîlcu

Consiliul de Miniștri
al Republicii Socialiste România
Președintele Consiliului de Miniștri: ION GHEORGHE MAURER; 
Prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri : Gheorghe Apostol ; 
Prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri: Alexandru Bîrlădeanu; 
Prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri : Emil Bodnăraș ; 
Vicepreședinte al Consiliului.de Miniștri : Iosif Banc ; 
Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri : Petre Blajovici ; 
Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri : Janoș Fazekaș ; 
Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri : Gheorghe Gaston Marin ; 
Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri : Gogu Rădulescu ; 
Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri : Ilie Verdeț ;
Ministrul forțelor armate : Leontin Sălăjan ;
Ministrul afacerilor interne : Cornel Onescu ;
Ministrul afacerilor externe : Corneliu Mănescu ;
Președintele Comitetului de Stat al Planificării : Roman Moldovan ; 
Ministrul finanțelor : Aurel Vijoli ;
Ministrul industriei metalurgice : Ion Marinescu ;
Ministrul industriei construcțiilor de mașini : Mihai Marinescu ; 
Ministrul industriei chimice : Mihail Florescu ; SPECTACOL FESTIV ÎN CINSTEA ZILEI DE 23 AUGUST
Ministrul petrolului : Alexandru Boabă ;
Ministrul transporturilor și telecomunicațiilor : Dumitru Simulescu ;
Ministrul industriei ușoare : Alexandru Sencovicl ;
Ministrul minelor : Bujor Almășan ;
Ministrul energiei electrice : Emil Drăgănescu ;
Ministrul industriei construcțiilor : Dumitru Mosora ;
Ministrul economiei forestiere : Mihal Suder ;
Ministrul industriei alimentare : Bucur Șchiopa j
Președintele Consiliului Superior al Agriculturii : Nicolae Giosan ;
Ministrul sănătății și prevederilor sociale : Voinea Marinescu ;
Ministrul comerțului interior : Mihal Levente ;
Ministrul comerțului exterior : Gheorghe Cioară ;
Ministrul învățămîntului : Ștefan Bălan ;
Președintele Comitetului de Stat

pentru Cultură și Artă : PompHiu Macovei ;
Ministrul justiției : Adrian Dimitriu.

Sîmbătă seara, în sala Palatului 
Republicii a avut loc spectacolul 
festiv în cinstea celei de-a XXI-a 
aniversări a eliberării României de 
sub jugul fascist.

Au asistat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe Apos
tol, Alexandru Bîrlădeanu, Emil 
Bodnaraș, Petre Borilă, Constantin 
Drăgan, Alexandru Drăghici, Paul 
Niculescu-Mizil, Gogu Rădulescu, 
Leonte Răutu, Ștefan Voitec, 
membrii supleanți ai Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., secre
tarii C.C. al P.C.R., membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători ai 
unor Instituții centrale și organi
zații obștești, vechi militanți al 
mișcării muncitorești, oameni de 
știință, artă și cultură, generali, 
ziariști români și corespondenți ai 
presei străine.

La spectacol a asistat, de ase
menea, tovarășul Luigi Longo, se
cretarul general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Italian, împreună cu soția, care se 
află în vizită în țara noastră.

Sosirea tovarășului Luigi Lungo
în ziua de 21 august a. c. tova

rășul Luigi Longo, secretar general 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Italian, împreună cu 
soția, în drum spre patrie, a sosit 
în țara noastră, la invitația tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, pen
tru o vizită de două zile. Oaspeții 
au vizitat Capitala, noile sale car
tiere, au luat parte la spectacolul

Au fost de față șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați în Repu
blica Socialistă România.

(Continuare în pag. a Il-a) 

festiv în cinstea celei de a XXI7a 
aniversări a eliberării României de 
sub jugul fascist

în aceeași zi, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurér, 
Paul Niculescu-Mizil au avut o în- 
tîlnire cu tovarășul Luigi Longo, 
în cadrul căreia s-au discutat pro
bleme interesînd ambele partide, 
întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

(Agerpres).

DEPUTĂȚII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE CARE AU VOTAT CONSTITUȚIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
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TRĂIASCĂ SCUMPA NOASTRĂ PATRIE
Marea Adunare Națională a adoptat
Constituția
Republicii Socialiste România
(Urmare din pag. I-a)

Prevederile noii Constituții spo
resc atribuțiile Marii Adunări Na
ționale ca for suprem al puterii de 
stat, ridică, pe o treaptă mai înal
tă, răspunderea deputatului și ro
lul său în viața socială.

Avem nestrămutata convingere 
că deputății Marii Adunări Națio
nale, slujind cu credință și devo
tament poporul, vor depune toate 
eforturile spre a se dovedi la înăl
țimea misiunii ce 
dințată.

le-a fost încre-

Tovarăși deputați și invitați,
Permiteți-mi să vă adresez tu

turora, cu prilejul marii noastre 
sărbători naționale, ziua de 23 Au
gust, calde felicitări și să vă urez 
noi succese în activitatea dumnea
voastră închinată înfloririi patriei.

Trăiască de-a pururi scumpa 
noastră patrie, Republica Socialis
tă România, trăiască minunatul 
nostru popor !

într-o atmosferă de mare însu
flețire, președintele Marii Adunări 
Naționale a declarat închise lucră
rile sesiunii. (Agerpres)

COMISIA CONSTITUȚIONALĂ
A MARII ADUNĂRI NATIONALE

parte deputății : 
Demostene Botez,

Din comisie fac 
Ștefan Boboș, 
Avram Bunaciu, Maria Copil, Ion 
Cotoț, Tudor Drăganu, Constantin 
Dumitrache, Eduard Eisenburger, 
Petru Enache, Mihail Ghelmegea- 
nu, Ion Gluvacov, Traian Ionașcu, 
Petru Mocanu, Andrei Păcuraru, 
Ștefan Peterfi, Constantin Sandu,

Barbu Solomon, Ion Stănescu, Con
stantin Stătescu, Andras Sütö, A- 
lexandru Voitlnovici.

Din comisie fac parte, de ase
menea, următorii specialiști care 
nu sînt deputați : Salvador Bră- 
deanu, Ion Ceterchi, Ion 
nescu, Gheorghe Elian, 
Ghimpu, Mircea Lepădătescu, 
Stoenescu, Ion Vîntu.

Comă- 
Sanda 

Ilie

Spectacol festiv în cinstea Zilei
de 23 August
(Urmare din pag. I-a) an-

Programul a cuprins cîntece în
chinate Republicii Socialiste Ro
mânia, noii Constituții, poporului 
constructor al socialismului, Parti
dului Comunist Român, lucrări 
simfonice și vocal-simfonice, ver
suri, fragmente din opere, cîntece 
și dansuri populare. Și-au dat con
cursul Orchestra simfonică a Fi
larmonicii de Stat „George Enes-

'•v

cu", ansamblul „Ciocîrlia" 
samblul Armatei, soliști de 
ai Teatrului de Operă și 
cîntăreți de muzică populară.

Spectacolul s-a bucurat de o fru
moasă primire din partea asisten
ței, fiind călduros aplaudat.

Din partea Comitetului Executiv 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, artiștilor le-a 
fost oferit un coș cu flori.

(Agerpres)

Și 
frunte 
Balet,

SĂRBĂTOARE
IN
TARA

CINSTIM PRIN SUCCESE IN MUNCĂ
ISTORICA ZI

21 august 196Ș... Zi memorabilă, care vine să încununeze toate ce
lelalte evenimente înscrise în istoria ultimelor două decenii a patriei 
noastre, de la primele ceasuri ale insurecției armate victorioase, pînă 
în clipele înălțătoare ale celui de-al IX-lea Congres al partidului.

Pe întreg cuprinsul patriei, la orașe și sate, în mine, uzine și fa
brici, în exploatările forestiere, pe navele aflate departe în larg, în in
stituții, în unități militare, în piețele publice, pe marile bulevarde, în 
parcuri, mari mulțimi de oameni s-au adunat manifestîndu-și ne
țărmurita bucurie și satisfacție, totala lor adeziune în legătură cu eve
nimentul de însemnătate istorică al adoptării de către Marea Adunare 
Națională a Constituției Republicii Socialiste România.

Ieri, la răspîntia dintre schimbul 
de dimineață și cel de după-amia- 
ză, oamenii Griviței Roșii s-au a- 
dunat grupuri, grupuri pe secții, 
ateliere și locuri de muncă. Difu
zoarele stației de radioamplificare 
au adus vestea care a mers la ini
mile tuturor: țara noastră poartă 
denumirea de Republică Socialistă 
iar forul suprem al țării a adop
tat în unanimitate noua Constitu
ție. Pretutindeni, în întreaga uzină 
bucuria a fost generală. Glorioasa 
Citadelă revoluționară a proletaria
tului român, unde în 1933 grivițe- 
nii porneau la chemarea partidului 
comunist la luptă pentru libertate, 
pentru o viață mai bună e astăzi 
în sărbătoare.

Ne aflăm în halele secției de 
prelucrări mecanice ale sectorului 
de utilaj chimic. Iată și primul 
grup; oameni de toate meseriile,

ajus-

CU LITERE DE DEPLINA ADEZIUNE

Bucurie, entuziasm șl la „Grivlța Roșiestrungari, frezori, rabotori, 
tori...

Marin Codiță, participant 
toricele lupte de la Grivița 
a anului ’33, s-a simțit 
să evoce tradițiile de 
muncitorilor grivițeni, 
le la o viață fericită ale po
porului, care, sub conducerea în
cercată a partidului comuniștilor, a 
devenit adevăratul stăpîn al țării, 
făuritorul societății socialiste. 
„Trăim încă sub puternica impre
sie a Congresului al IX-lea al 
P.C.R. La vestea adoptării noii 
Constituții, a denumirii țării noas
tre Republica Socialistă România, 
simțim parcă brațele încărca
te de forțe noi. Vom cinsti prin 
succese în muncă această istori
că zi".

Tovarășul Nicolae Măndiță, loc
țiitor al secretarului comitetului de 
partid de la secția de prelucrări 
mecanice a sectorului de utilaj 
chimic, ne spune :

— Sentimentele de emoție, bucu
rie, entuziasm, de hotărîre de a 
ne îndeplini pe de-a-ntregul sar
cinile trasate de partid le-aș adu
ce la același numitor și aș spune 
că adunările noastre au exprimat 
puternicul 
lui pentru 
și în viață.

la is- 
Roșie 

îndemnat 
luptă ale 
aspirații- PE DRAPELELE

UNITĂȚILOR
A MINERILOR

optimism al colectivu- 
viitorul său în muncă

Constantin MORARU

Ploleștiul a arborat marele pavoaz Foto : R. Costln

Se-nvoaltă pomul peste așteptări 
frîngînd chenarul vechilor cîntări

și știm că vremea iarăși o să spargă 
cîntarea nouă, cit ar fi de largă.

Cit te-am slăvit șl încă te-om slăvi 
prinosul nostru nu-1 vom isprăvi

Cît te-am cîntat și încă te-om cînta 
rămînem tot datori în fata ta.

Din rădăcini se-nalță alte seve 
și alte vise înfloresc aieve.

s»șf
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Vestea adoptării în unanimitate 
de către Marea Adunare Națională 
a Constituției Republicii Socialiste 
România a umplut de bucurie și 
inimile militarilor forțelor noastre 
armate. în unități, instituții milita
re de învățămînt și comandamente 
au avut loc mitinguri entuziaste 
consacrate acestui eveniment. Mi
litari de toate gradele și-au expri
mat mîndria patriotică, marea 
bucurie că pășesc în cel de-al 
22-lea an de la eliberarea patriei 
avînd încrustate cu litere de aur 
pe drapelele unităților : „Pentru 
patria noastră, Republica Socia
listă România 1*.  Ei și-au reafirmat 
hotărîrea 
pentru 
luptă, 
marile 
leapta 
munist 
veranitatea națională.

de a munci neobosit 
întărirea capacității de 

de a apăra cu fermitate 
victorii obținute sub înțe- 
conducere a Partidului Co- 
Român, independența și su-

In sutele de abataje și pe șan
tierele noilor mine în deschidere 
din Valea Jiului, ziua istorică în 
care Marea Adunare Națională a 
adoptat Constituția României So
cialiste a stîrnit un puternic entu
ziasm. Din adîncuri au fost scoase 
mii de vagonete încărcate cu căr
bune, iar localitățile minerești au 
îmbrăcat haine de sărbătoare. La 
Uricani, Lupeni, Vulcan, Aninoasa, 
Petrila și Lonea, minerii s-au în
trunit la ieșirea din șut în scurte 
adunări pentru a-și exprima senti
mentele de nețărmurită bucurie, 
deplina adeziune față de noua 
Constituție, hotărîrea de a munci 
mai spornic pentru înflorirea pa
triei. Raportînd partidului succe
sele obținute în întrecerea închi
nată marii sărbători a eliberării, 
minerii de la Aninoasa s-au anga
jat, printr-o telegramă trimisă 
Comitetului Central al partidului,

Necontenitul cîntec
din zorile — răzbind prin cețuri triste 
pînă-n amiaza erei comuniste.

Și cît am șlefuit cu meșteșug 
cercînd să frăgezim aceste scule 
care sînt vorbele — tot nu-s destule,

și cît le-am mlădia — tot nu-i deajuns : 
Ecoul dă crîmpeie din răspuns...

Și cîți sînt azi, și cîți vor fi poeții, 
și-or trece torța vie a vieții

Marea horă a bucuriei O realitate
cum nu sfîrșește ciobul de oglindă 
să prindă, să adune, să cuprindă

să-ți spună cu-ale dragostei văpăi, 
cu gemenele inimii bătăi :

Bătrîna Bănie a 
tinerită în anii 
poartă înscrise în 
tră veche semnele multor momen
te din istoria țării. Umbra lui Ml- 
hai Viteazu și ale căpitanilor săi, 
Buzeștii, Tudor și 
nu, paș'optiștii veniți să 
împreună cu craiovenii 
tea șt frăția, cei care 
cat aici, în fața Școlii 
le. Hora Unirii, cinstlndu-i 
de peste Milcov și pe Domnul Cuza 
— fac parte din zestrea spirituală 
a orașului, zestre cu care locuitorii 
de azi se mîndresc, așa cum se 
mîndresc cu faptul că, în 1934, de 
aici a răsunat glasul comuniștilor 
acuzînd „tagma jefuitorilor*,  tag
mă împotriva căreia se ridicase, 
cu un veac și mai bine în urmă, 
olteanul Tudor.

Venerabil prin bogăția vestigiilor 
de istorie îndepărtată, masiv prin 
zidirile de mare industrie ridicate 
aici în ultimele două decenii, orașul 
de pe malul Jiului a primit vestea 
adoptării noii Constituții și a pro
clamării Republicii Socialiste Ro
mânia cu izbucnirea temperamen
tală a unei cetăți tinere, mîndră 
nu numai de trecut și de prezentul 
său socialist, dar șl de viitorul el.

în primele clipe de după aflarea 
împlinirii istoricului eveniment, oa
menii și-au fluturat mîinile a salut 
și, in oraș, împodobit cu lozinci ce 
slăvesc patria socialistă, sub stea
gurile cu stema Republicii Socia
liste România au izbucnit mitin
guri spontane de pe a 
„ordine de zi' nu au lipsit bucu
ria și îmbrățișările.

Craiovei — în- 
socialismulul — 
filele el de pia-

Iancu Jia- 
serbeze 
liberta- 

au ju- 
centra- 

pe frații

căror

Ca o re
plică încărcată de simboluri dată 
Horei Unirii jucată la Craiova cu 
un veac și mai bine în urmă pe 
același loc — în fața impunătoru
lui colegiu pe pieptul căruia stră

lucește o placă comemorativă — 
oamenii s-au prins în joc într-o 
horă care are un crîmpei al bucu
riei întregii țări și pe care, poate, 
urmașii o vor consemna într-o altă 
placă comemorativă, astfel : „Aici 
s-a jucat hora Republicii Socia
liste".

Ne-au venit apoi vești despre 
mitingurile fulger organizate în în
treprinderi și instituții : la „Electro- 
putere' șl la Școala medie nr. 3, 
la Combinatul chimic și la termo
centrala de pe Jiu și alături, la fa
brica de prefabricate, peste tot 
oamenii au dat glas bucuriei și au 
trimis Comitetului Central al parti
dului, tovarășului Nicolae Ceau
șescu, telegrame ce exprimau to
tala adeziune pentru noua Consti
tuție, hotărîrea de a munci neabă
tut pentru a se arăta domni de nu
mele cel nou al patriei.

în Piața „Horei*  l-am întîlnit pe 
comunistul Savel Pătuleanu, frezor 
la „Electroputere*.

— în primii ani ai republicii 
populara uzina noastră era singu
ra mare întreprindere a orașului 
— mi-a spus el. Și nu era nici pe 
sfert cît cea de azi. Azi, cea dinții 
zi a Republicii Socialiste găsește 
Craiova înconjurată peste tot de 
mari piloni al industriei : la est, 
„Electroputere*  ; la vest, combina
tul și termocentrala; la sud Com
plexul alimentar de la Podari; la 
nord turlele întreprinderii de foraj... 
Cum va 
va arăta 
cenii ?

Pentru 
ce poți să dorești mai mult decît 
să fii părtaș activ la lupta și mun
ca pentru prosperitatea României 
Socialiste ?

însuflețitoare
lumina soarelui urclnd pe crug — 
și să răsfrîngă-ntregul ei belșug

O, patrie tărîm al Frumuseții, 
Treci tot mai tînără, prin anii tăi.

ca pînă la sfîrșitul anului să a- 
dauge la cele 10 000 de tone de 
cărbune extras peste plan încă 
2 000 de tone de cărbune energetic.

Telegrame asemănătoare au „tri- 
mis colectivele tuturor exploatării 
lor miniere din Valea Jiului.

La Lupeni, brigada minerului 
Petre Constantin din sectorul III 
a venit la adunare direct din 
abataj.

„Pentru fiecare om al muncii, 
ne spune șeful de brigadă. Consti
tuția înseamnă consfințirea victo
riilor obținute sub conducerea 
partidului și, totodată, un drum 
larg deschis spre viitor, așa cum 
este el conturat cu limpezime în 
Directivele celui de-al IX-lea Con
gres. în timp ce aleșii noștri, ai 
poporului muncitor, erau întruniți 
la marele sfat al țării, aici, în aba
taje, noi ne-am făcut datoria. Mine
rii din sectorul III cinstesc această 
zi de sărbătoare a României socia
liste trecînd de 15 000 tone de căr
bune peste prevederile planului“.

Bătrînul Vasile Feher a petrecut 
în subteran mai bine de 40 de ani. 
O viață de om. „Peste noi, genera
ția mai veche de mineri, au trecut 
multe legiuiri, multe constituții. 
Știu bine că se făcea pe atunci 
mare paradă de dreptul la muncă, 
la libertate. Totul nu era decît bat- 
jocoră. Eram copilandru, de vreo 
16 ani. cînd minerii mai bătrîni ce
reau, în august 1929, dreptul mți' 
deșt să poată munci, să-și între
țină familia. Mulți dintre ei au pri
mit gloanțe. Dar vremurile acelea 
întunecate au apus pe vecie. Con
stituția României Socialiste, pe 
care o aprobăm din toată inima, 
am scris-o noi, oamenii care mun
cim, cu roadele strădaniilor noas
tre. Este legea de căpătîi a po
porului, care merge înainte condus 
de partid.

După-amiază, la toate cluburile 
minerilor, artiști amatori au pre
zentat spectacole, fanfarele au ieșit 
în piețe, iar pe străzi s-au încins 
hore.

arăta orașul nostru, cum 
țara peste alte două de-

înfăptuirea acestui viitor,

în momentele cînd deputății Ma
rii Adunări Naționale votau noua 
Constituție, la Uzinele „23 August“, 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
își dădeau, prin cuvîntul și fapte
le lor, adeziunea deplină la legea 
fundamentală a patriei noastre. Pe 
frontispiciul uzinei a apărut Stema 
Republicii Socialiste România spre 
care se înălțau cu mîndrie privi
rile tuturor.

— E greu să-mi exprim în vorbe 
marea bucurie pe care o încerc, 
spune maistrul Ion Coman. Con
stituția exprimă o nouă și puter
nică realitate pe care o simțim și 
o trăim cu toții.

Tînărul Ilie Lăzărescu, mecanic 
montor. a vorbit despre minunate
le condiții create tineretului, care 
intră în viață pe nenumărate porți 
deschise larg și care se poate dez
volta potrivit cu aptitudinile și în
clinațiile sale.

Iar strungarul Sotir Bădulescu 
adaugă:

— Mi-am făcut ucenicia la un 
patron. Lucram într-o magazie și 
dormeam tot acolo. Cît despre con
stituția de atunci habar nu aveam 
de ea. De ce? Fiindcă nici ea nu 
avea habar de mine și de cei ca 
mine. Nu, nu se poate face o com
parație între una și alta...

Aceeași atmosferă sărbătorească 
domnește în toate secțiile uzinelor 
„23 August“. Este în același timp 
o atmosferă de lucru, așa cum le 
stă bine unor gospodari care-șl 
chibzuiesc singuri viitorul...

Laurenjiu VISKI 
coresp. „Scinteii

Petre DRAGU Gheorghe VLAD

ATUNCI Șl ACUM
CONSTANȚA.— Piața care poar

tă numele lui Ovidiu. Locul ve
chiului forum al cetății antice. 
Tradiția vînturilor pontice îi dă 
rezonanță și simbol. Pentru noi, 
rezonanțele sînt însă ceva mai a- 
propiate. Și simbolurile, de aseme
nea. Călcăm cu pași mari, apăsați, 
pietrele pieței și citim, pe ele, citim 
în ele, inscripțiile unei recente 
epoci. Inscripție în piatră, inscrip
ție în peisajul înconjurător, in
scripție imprimată parcă și în 
acești pași ai noștri, în felul cum 
răsună ei astăzi, în felul cum ră
sunau atunci.

Atunci erau multe mii. Sudori și 
nituitori, hamali, rujari, oameni 
din port și de la șantierul naval, 
de la uzina electrică și de la ate
lierele orașului, țărani din împre
jurimi, și profesori, și funcționari, 
și militari proaspăt demobilizați. 
Veneau și tot veneau la chemarea 
partidului comuniștilor, î.ntr-un șu
voi imens. Și piața, vasta piață se 
umplea cu ei, piața se destrăma 
sub răsuflările lor, iar largul ră
suna de lozincile lor.

Era în octombrie 1944 și clasa 
muncitoare din oraș își impunea 
primarul ei. Era în octombrie 1944 
și clasa muncitoare din oraș în
frunta armele îndreptate spre ea 
din ordinul celor care mai deți
neau încă puterea.

Acum, sub lumina unui August 
de diamant stăm în această plată 
și citim „Raportul cu privire la

proiectul de Constituție" prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Și îl citim cu glas tare, cu toate 
că avem fiecare ziarul în mină. 11 
citim cu glas tare, ca oamenii dor
nici să-și corn,unice unul altuia 
bucuria. Raportul spune : „Făurită 
în focul luptelor pentru cucerirea 
puterii, alianța clasei muncitoare 
cu țărănimea s-a călit și cimentat 
continuu dobîndind un conținut 
nou prin extinderea relațiilor so
cialiste de producție în 
economie". Iar noi ne 
privirile prin piața largă 
mințim clar cum a arătat 
al luptelor" pentru cucerirea, pu
terii care a făurit această alianță 
— temelie de granit a societății 
noastre. își amintește și Novac, și 
Cornea, și nea Gavrilă Popa-Urdaș. 
Și Mihai Alexandru, și Dumitru 
Rădoi — iar ca ei își amintesc mii 
de muncitori care urcau pe atunci 
din port spre această piață, spre 
a-și impune puterea.

Și citim mai departe, și ne dăm 
seama tot mai bine de întregul în
țeles pe care l-a căpătat această, 
putere cucerită atunci. Ne dăm 
seama cît de științifică a fost pre
viziunea partidului comuniștilor și 
cît de tenace a fost munca. acelora 
care au scos în piață masele și 
le-au mobilizat, și le-au îndrumat. 
Ne dăm seama de marea și perse
verenta armonie prin care această 
luptă s-a răsfrînt asupra destine
lor întregii țări.

întreaga 
plimbăm 
și ne a- 
acel „foc

Este vechea piață de milenii, dar 
acești 21 de ani ti dau un conținut 
atît de puternic pentru noi. îi dau 
conținutul atît de concret, atît de 
evident pentru noi, al noțiunii de 
putere aflată în mîinile clasei 
muncitoare condusă de partidul ei: 
vitalitatea societății noastre, ga
ranția mersului victorios înainte.

Și iată : difuzoarele anunță mo
mentul solemn — Marea Adunare 
a votat Constituția. Asemenea ți
nui mare pavoaz, flutură. în vînt 
jur-împrejurul. pieței steagurile cu 
stema Republicii Socialiste Ro
mânia.

Nu mai citim în ziare. Citim în 
noi. Se string muncitorii portului 
la miting. Novac, Mihai Alexandru 
și cu Rădoi, vin cu echipele lor ; 
Petre Cornea și Gavrilă Urdaș sînt 
pensionari. dar tot aici, alături, le 
bate inima. Se string oamenii în 
toate părțile orașului. Ca în toată 
țara. Entuziasmul e copleșitor. 
Bucuria nestăvilită. Telegraful a- 
duce cuvintele entuziaste ale 
echipajelor românești aflate pe 
mări și oceane : numele țării înfă
țișează acum structura 
ția ei.

Deasupra pieței largi, 
din microtoane, ci din
oamenilor care se strînseseră acum 
21 de ani se înalță numele Româ
niei Socialiste.

Trei generaț i
>

ei, bogă-

parcă nu 
piepturile

TÎRGU MUREȘ. — Români, ma
ghiari, germani și de alte naționa
lități, în costumele lor pitorești s-au 
adunat în piața din centrul ora
șului unde s-a încins o uriașă horă 
comună. L-am întîlnit pe moșul 
Varro Mihâly, venit la serbare din 
comuna Brîncovenești, raionul Re
ghin.

— în cel apröape 100 de ani cît 
am apucat să trăiesc am cunoscut 
multe legi, multe constituții. Toate 
erau însă ale exploatatorilor. As
tăzi, poporul are adevărata sa 
constituție, de care este mîndru. în 
patria noastră, Republica Sociali»,■ 
tă România, trăiesc și muncesc 
ca frați oameni ai muncii cù 
toate naționalitățile. Să ne trăiască 
partidul comunist, că el ne-a dat o 
viață liberă și fericită.

Alături de moș Mihâly au parti
cipat la serbare și fiul său Iosif 
muncitor forestier, și nepoțelul 
Iôska, gătiți sărbătorește. Copilul 
are 13 ani și s-a născut o dată cu 
aprobarea Constituției din 1952.

Aceste trei generații simbolizau 
parcă bucuria și năzuințele oame
nilor muncii din toate colțurile re
giunii, însuflețiți de aceleași idea
luri.

Corneliu LEU
Lorand DEAKI 
coresp „Scinteii"
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REPUBLICA SOCIALISTĂ
In entuziasmul 

?i bucuria
întregului popor
Sala Palatului. Sintern 

martorii unor clipe istori
ce: a fost votată Consti
tuția Republicii Socialiste 
România. După numai cî- 
teva minute, mii de cetă
țeni, aflați pe arterele din 
vecinătate, la aflarea ves
tei au umplut Piața 
Ghecrghe Gheorghiu-Dej. 
Pînă' departe răsună ova
țiile și uralele mulțimii. în 
fața Palatului Republicii, 
unde în 1945, sub condu
cerea Partidului Comunist 
Român, masele și-au impus 
voința pentru instaurarea 
primului guvern democra
tic; aici, unde în seara zi
lei de 30 decembrie 1947, 
populația muncitoare a 
Capitalei a ovaționat ore 
în șir proclamarea Repu
blicii Populare Române —■ 
mii de cetățeni își mani
festă bucuria nețărmuri
tă pentru istoricul act al 
adoptării legii de bază a 
statului nostru — Consti
tuția Republicii Socialiste 
România.

„Ca niște cercuri într-o 
apă se desfăceau horele — 
scria „Scînteia“ la procla
marea republicii în 30 de
cembrie 1947. Hore mari, 
*'argi, cuprinzînd întreaga 
țAață a Palatului. Hore 
uriașe în mijlocul cărora 
se învîrteau altele, multe, 
fără număr, în care tre
cătorii se prindeau spon
tan, în care se sărutau 
muncitori și studenți, ofi
țeri și soldați. Uralele iz
bucneau valuri,1 valuri, 
cînd se striga: Trăiască 
Republica!".

Și iată că din nou valu
rile de entuziasm și bucu
rie se desfășoară în ma
rea piață.

Sub privirile mulțimii, 
pe frontispiciul Palatului 
este înălțată stema patriei, 
care are înscrise pe eșarfa 
tricoloră cuvintele scumpe 
întregului popor: Republi
ca Socialistă România. Se 
aud acordurile evocatoare 
ale Horei Unirii, apoi ră
sună pline de vioiciune 
jocuri populare. Trecători, 
locatari din noile blocuri 
ce împrejmuiesc sala Pa
latului, femei și bărbați, 
tineri și vîrstnici, purtînd 
buchete de flori, se prind 
spontan în însuflețite hore 
și sîrbe.

Ora 12,30. După înche
ierea lucrărilor sesiunii 
Marii Adunări Naționale, 
conducătorii partidului și 
statului, ieșind din sala 
Palatului, vin în marea 
piață. Mulțimea îi întîmpi- 
nă cu puternice aplauze și 
urale, manifestînd din 
toată inima pentru parti
dul nostru, pentru condu
cerea sa încercată. în 
drum spre sediul Comite
tului Central al Partidu
lui Comunist Român, to
varășii Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer și ceilalți condu
cători de partid și de stat, 
pășesc printr-un adevărat 
culoar viu de oameni. Sub 
ploaia de flori, conducăto
rii iubiți ai poporului nos
tru string mîinile celor ca- 
re-l întîmpină, schimbă 
saluturi, îi felicită cu pri

lejul istoricului eveni
ment.

în piață, freamătul și ve
selia marii sărbători con
tinuă. Duduie caldarîmul 
sub pașii horelor și ai sîr- 
belor. Oameni de toate 
vîrstele, de toate profesii
le, muncitori și studenți, 
ingineri și gospodine, mi
litari, oameni care s-au 
cunoscut aici, în aceste 
clipe, joacă neobosiți, în
tr-o adevărată explozie 
de voioșie, așa cum îi stă 
bine jocului românesc. în 
mijlocul uneia din nume
roasele hore, cel mai sprin-
ten și mai neistovit e un
om cu părul cărunt.

— Parc-ați avea două-
zeci de ani...

— Am avut și-o să mai
am! — răspunde rîzînd
Victor Ștefănescu, elec-
trician la Atelierele cen-
traie I.T.B. N-am scăpat
nici un joc. Am și mar-
tori — și ne-o arată pe 
țesătoarea Cornelia Stă- 
nescu — cu dînsa am ju
cat mai mult.

— Vă cunoașteți?
— Azi ne cunoaștem cu 

toții, ne-apropie bucuria, 
iar locul acesta ne amin
tește și alte sărbători...

— Anume?
— Am fost aici, de față 

la proclamarea republicii. 
Era iarnă, lapoviță, no
roi, dar am jucat și atunci 
de-mi sfîrîiau tălpile. Azi e 
soare, e senin, dar nu 
asta e deosebirea. Deose
bită din temelii e țara, 
e viața noastră. Constitu
ția votată azi pecetluieș-

Conducâtoril partidului șl statului aclamați de mulțimea aliată în piața din fața Palatului Republici! Foto : Gh. VlnțUă

te toate aceste schimbări 
și deschide drum altor 
prefaceri mai însemnate și 
mai îndrăznețe. Am cinci 
copii mari, dar îmi place 
să mă consider tot tînăr. 
Nu numai la joc, ci și în 
muncă. Republica socialis
tă ne îndeamnă să mun
cim mai bine, cu mai mul
tă răspundere, în chip so
cialist. Noi, muncitorii, ne 
vom înzeci eforturile pen
tru a transpune în viață 
sarcinile mărețe trasate 
de Congresul al IX-lea al

Partidului Comunist Ro
mân.

— Eu, intervine Leon 
Dogaru, trefilator la uzi
nele „Republica“, sînt mai 
tînăr, nu cunosc decît uzi
na nouă și munca într-un 
colectiv avîntat. Am sim
țit că toate drumurile îmi 
sînt deschise și de aceea 
am început să învăț. Sînt 
într-a Xl-a la seral. De
pinde doar de mine să 
merg mai departe, să de
vin inginer metalurgist. 
Noua constituție îmi con
sfințește și acest drept.

— Sînt profesor de is
torie — ne spune Marin 
Popescu, abia desprins 
din hora Perinițel, dar tre
buie să mărturisesc că a- 
sist pentru prima oară 
la un eveniment de im
portanță covîrșitoare pen
tru patria noastră. Mai 
mult ca niciodată simt a- 
cum că istoria o fac ma
sele, poporul, sub condu
cerea încercată a comu
niștilor. Republica spre 
care aspira acum un veac 
și mai bine Nicolae Băl- 
cescu a devenit în aceste

momente Republică Socia
listă.

Voi povesti în fiecare 
an, fiecărei promoții de 
elevi, despre evenimentul 
la care am avut norocul 
să asist azi. îl voi povesti 
cu aceleași emoții pe care 
le trăiesc acum.

— E o zi de neuitat — 
ne declară tînărul Nicolae 
Moldovan, instrumentist în 
orchestra Operei de Stat 
din Iași. Sînt în trecere 
prin București, în drum 
spre litoral. Deși am pier

dut un tren, n-am mai pu
tut părăsi piața. Veselia, 
spontaneitatea, entuzias
mul mulțimii m-au co
pleșit. Mă gîndesc la co
legii mei din Iași care au 
ascultat la radio lucrări
le Marii Adunări Naționa
le, le ghicesc bucuria și 
emoția.

într-adevăr, manifesta
ția spontană a miilor de 
bucureșteni oglindește dra
gostea fierbinte a între
gului nostru popor pentru 
patrie, încrederea și ade

ziunea sa totală la politi
ca înțeleaptă a partidului, 
hotărîrea de a munci cu 
nestăvilit avînt pentru 
realizarea mărețului pro
gram adoptat de Congresul 
al IX-lea al partidului, 
pentru înflorirea Republi
cii Socialiste România.

Uriașa horă din marea 
piață a Capitalei se des
face în cercuri tot mai 
largi cuprinzînd în același 
val de entuziasm și satis
facție țara întreagă.

LÀ ISLAZ :

„POPORUL 
DECRETĂ“
„In ziua de 9 iunie 1848 în acest 

loc s-a dat citire Proclamației de la 
Islaz"...

Pe acest loc, unde placa comemo
rativă evocă un moment glorios din 
eroica luptă pentru libertate și drep
tate socială a poporului român, adu
narea populară a țăranilor din Islaz 
a primit cu entuziasm vestea votării 
de către Marea Adunare Națională a 
Consfitufiei Republicii Socialiste Ro
mânia.

„Patria dreaptă și înfloritoare" în 
care „domn e fot cetățeanul", cum 
glăsuia Proclamația de la 1848, exis
tă ca o realitate ce umple inimile 
tuturor de o nețărmurită mîndrie pa
triotică. Numele ei este, începînd de 
acum, Republica Socialistă România, 
fara în care socialismul a învins de
plin și definitiv. Sentime .iul acesta 
de însuflefitoare bucurie îi unea în 
acele clipe de neuitat pe urmașii să
racilor de acum peste un veac, „fiii 
tării cei adevărafi", cu întregul nos
tru popor pentru care aceste zile au 
semnificația unei duble sărbători: a- 
niversarea începutului revoluției 
populare și un moment de zenit al 
ei — „România este republică socia
listă".

Pămînful pentru care-și ridicaseră 
glas .1 străbunii este acum al lor, al 
celor harnici. Mărturia cea mai vie 
o constituie recoltele obținute an de 
an pe cele peste 5 000 de hectare 
pe care se întind lanurile celor două 
cooperative agricole de producție. 
Grîul a dat în această vară peste 
2100 kg la hectar.

ROMÂN

Asemenea recolte sînt posibile, au 
spus în cuvînful lor țăranii comuniști 
Ion Fisciuc, Gheorghe Miertoiu și 
lorgu Zamfirescu, pentru că, încă de 
la constituirea cooperativelor agrico
le de producție, am simfit sprijinul 
permanent al sfatului nostru socialist 
în care alianța muncitorească-țără- 
nească reprezintă baza puterii po
porului, temelia de granit a orîndui- 
rii socialiste, cum se subliniază în 
noua Constitufie.

O pagină impresionantă o înscriu 
în istoria acestei alianțe constructorii 
marelui Combinat chimic de îngrășă
minte de la Turnu-Măgurele, cp care 
se învecinează lanurile celor două 
cooperative. Chiar în aceste zile, la 
acest combinat a intrat în probe teh
nologice fabrica de îngrășăminte com
plexe. Inginerii Marcu lonescu și Ion 
Tăuneanu, lăcătușul Constantin lo- 
nifă, maiștrii chimiști Stelian Bădică și 
Laurenfiu Lăcătușu, pe care i-am în- 
fîlnif la mitingul ce a avut loc în 
sec)ia lor, au ținut să-și exprime hofă- 
rîrea de a contribui, alături de to
varășii lor de muncă, la cimentarea 
acestei alianțe prin izbînzile de fie
care zi.

„Poporul român voiește o patrie 
tare, unită în dragoste, compusă de 
frați” — aceasta era aspirația celor 
de la 1848. Climatul social, economic 
și politic al patriei noastre, unită în 
dragostea frățească a muncitorilor, 
țăranilor și intelectualilor, este fon
dul pe care sînt proiectate cu mă- 
refie toate realizările noastre, între

care șl acele ale locuitorilor comu
nei Islaz.

— Simbolic parcă, spunea profe
soara Maria Hainagiu și biblioteca
rul Florea Cosac, chiar pe locul unde 
mii de țărani, mulfi dintre ei anal- 
fabeți, ascultau Proclamația de la Is
laz, se ridică două impunătoare lă- 
cașe de cultură : Școala generală de 
8 ani nr. 1 și căminul cultural care 
poartă numele de „Proclamația de 
la Islaz". Dreptul la învățătură pe 
care Constituția îl înscrie la loc de 
cinste este o realitate de necon
testat.

Totul pe aceste meleaguri sfinte 
pentru istoria noastră națională vor
bește la fel de simbolic despre îm
plinirea unor idealuri umane care în 
noua Constitufie își găsesc o monu
mentală întruchipare.

Prevederea punctului final al Pro
clamației de la 1848, aceea ca o a- 
dunare generală extraordinară consti
tuantă să lase moștenire viitorimii o 
constituție dreaptă, a rămas pe a- 
funci doar un vis. Viitorimea, adică 
orînduirea noastră socialistă, à pus 
temeiurile adoptării celei mal umane 
cärfi de aur a legilor poporului ro
mân.

Partidul comuniștilor, moștenitorul 
de drept și continuatorul plin de pa
triotism al celor mai luminoase fra- 
diții revoluționare a făcut, prin lupta 
sa neobosită, ca neuitatele cuvinte 
„Poporul român decretă” ale Procla
mației de la Islaz să răsune astăzi 
deplin, atotputernic șl suveran.

Niculae STOIAN

VĂ RUGĂM O SCURTĂ
DECLARAȚIE...

Ce semnificație are pentru dum
neavoastră noua Constituție a sta
tului nostru ?

Iată întrebarea cu care ne-am 
adresat la întîmplare oamenilor ie- 
șiți pe străzi să sărbătorească 
marele eveniment din viața po
porului nostru.

Aneta Cipâu, pensionară (24 de 
ani țesătoare la „Mătasea popu- 
lară“-București) : „Semnificația e- 
venimentului de azi ? Nici un 
partid n-a făcut pentru poporul 
muncitor ce a făcut Partidul Co
munist Român. Mi-e tare scump 
și îl iubesc ca pe ochii din cap“.

Nicolae Ghimpu, muncitor la la
minorul de țevi din Roman : „La 
ora cînd Marea Adunare Națională

Fete i Oh. AeraseLa Islaz, după proclamarea noii Constituții

a votat noua Constituție eram în 
magazinul „Victoria". Deodată, cînd 
crainicul a anunțat evenimentul 
chipurile tuturor exprimau emoția 
și bucuria. M-am grăbit spre marea 
piață din fața Palatului Republicii. 
Am intrat în vorbă cu mulți cetă
țeni. Toți erau plini de voie bună. 
Ne-am felicitat pentru mărețul act 
al adoptării Constituției Republicii 
Socialiste România. Eu am ve
nit la București cu vreo sută 
de muncitori în trecere spre lito
ral, în excursie. Muncim cu spor, 
ne bucurăm de toate drepturile, de 
rodul muncii. Și toate acestea le 
datorăm partidului".

Cristian Necheș, student în anul 
IV la Institutul de limbi străine: 
„Noua Constituție e o oglindă mi
nunată în care se vede chipul de 
astăzi al țării. Adoptarea ei de fo
rul suprem al țării ale loc în preaj
ma lui 23 August. Anul trecut, am 
făcut parte din ansamblul studen
țesc care a participat la spectaco
lul de pe stadionul Republicii, des
fășurat cu ocazia sărbătorii a două 
decenii de la eliberarea patriei. 
Dintre cele șapte exerciții execu
tate cele mai semnificative, pe care 
nu pot să nu le asociez cu momen
tul actual, au fost simbolizarea ți
nui ciocan, a unui cadru arhitec
tural și a unei cărți uriașe. Le văd 
aievea și acum, cu un plus de in
tensitate, adăugat de o nouă filă 
de istorie. O dată cu această istorie 
s-a înălțat și generația mea. Am 
22 de ani și mă bucur că sînt 
părtaș la asemenea eveniment".

O mamă i „Lucrez în învățămînt 
și o să le explic cu drag elevilor 
semnificația noilor înfăptuiri. Acum 
sînt și mamă și mă bucur de con
cediul de naștere plătit. Ileana, 
fetița mea, are doar o lună și aș 
putea spune că ea s-a născut în 
Republica Socialistă România".

Paul DIACONESCU

In virtețul horei

Ion BRAD

STEMA FRUMUSEȚII
Țară de culmi cutezate, semețe, 

De-amiezi logodite-n azur cu cîmpia, 

Stemă îți facem din frumusețe, 

Republică Socialistă, România !

Pămînt legănat în adine de comori, 

Din care cîndva muțea sărăcia, 

Pe frunțile noastre îți desfășor! 

Vîlvoarea ascunșilor sori, România !

Chemată, răspunzi într-un cor de izvoare, 

In imn de cascade-ți reverși omenia.

Prin delta visărilor cutezătoare

Ești fluviu cu brațele largi, România !

Din lupte răsări, oum din valuri granitul 

Superbelor stîncl, sugerînd veșnicia.

Al fruntea-nsorită de geniu : Partidul, 

Nădejdea și gloria ta, România !

Simbol al grăbitului timp viitor,

Istoria, crezul, puterea, mîndria 

Acestui străvechi dar și tînăr popor, 

Lumină a ochilor lui, România !

Constantin JAtfrft
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Ne-am obișnuit să măsurăm 
dezvoltarea societății noastre 
în unități de plan cincinal. 
Folosind o astfel de unitate de 
măsură, constatăm că din 1952 
— data cînd a fost adoptată 
Constituția în vigoare — au 
trecut două cincinale și jumă
tate. De la această dată și pînă 
în prezent, au avut loc impor
tante realizări, s-au efectuat 
schimbări mari în întreaga 
noastră societate, în economia 
națională, care sînt cunoscute 
și simțite de toți cetățenii pa
triei, începînd cu elementele 
ce caracterizează baza societă
ții ca : avuția națională, veni
tul național creat, fondurile 
fixe, producția materială in
dustrială și agricolă etc., și 
sfîrșind cu efectul acestora în 
îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale cetățenilor republi
cii noastre. în toată această 
perioadă a continuat realiza
rea cu consecvență a politicii 
partidului de industrializare 
socialistă, s-au înfăptuit trans
formări adinei, de structură în 
agricultură, in știință și cul
tură, au continuat schimbări 
cantitative și calitative. S-a 
dezvoltat multilateral econo
mia noastră ca un complex u- 
nitar echilibrat ; forțele de 
producție au fost repartizate 
în volum sporit pe teritoriul 
țării ; a crescut potențialul e- 
conomic al patriei și, pe aceas
tă bază, s-a lărgit participa
rea României la diviziunea 
internațională socialistă a 
muncii și la diviziunea mon
dială a muncii. Iată cîteva date 
ce caracterizează numeric fie 
dinamica, fie structura unor 
realități și care ilustrează con
vingător aceste afirmații. în 
anul 1965, în comparație cu 
1952, venitul național a cres
cut de aproape 3 ori, produc
ția industrială de peste 4,4 ori, 
fondurile fixe productive în 
sectorul socialist de 3,7 ori, 
volumul desfacerilor de măr
furi cu amănuntul prin comer
țul socialist de 3.8 ori, sala
riul real de 2,2 ori. S-au pro
dus de asemenea schimbări 
de structură în economia noa
stră ; din totalul populației o- 
cupate peste 96 la sută lucrea
ză în sectorul socialist, față de 
34 la sută în 1952 ; populația 
ocupată în industrie a sporit 
de la circa 12 la sută, la peste 
18 la sută.

Succesele repurtate de po
porul nostru, sub conducerea 
partidului, pe drumul desăvîr- 
șirii construcției socialiste au 
creat necesitatea adoptării u- 
nei noi constituții care — așa 
cum arăta în expunerea făcută 
în fața noastră tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R. —• 
este menită să asigure cadrul 
constituțional al desăvîrșirii 
construcției socialiste și pregă
tirii condițiilor de trecere la 
comunism.

Rog să-mi fie permis să 
folosesc prilejul dezbaterii noii 
Constituții și să mă refer la 
două din prevederile sale, 
care, din locul de muncă unde 
activez — Comitetul de Stat 
al Planificării — mi se par 
deosebit de importante pen
tru contribuția pe care o va 
aduce aplicarea lor la progre
sul continuu al economiei 
noastre. Mă refer la prevede
rile privind adoptarea planu
lui de stat de către Marea 
Adunare Națională, precum si 
la articolele care prevăd că 
un principiu fundamental în 
funcționarea statului și a a- 
paratului de stat central și lo
cal este conducerea și mun
ca colectivă. Aceste două ca
tegorii de prevederi din pro
iectul noii Constituții formea
ză elemente esențiale ce de
finesc si precizează conținutul 
princiniului fundamental — 
centralismul democratic — 
care stă la baza organizării în
tregii activități economice și 
a cărui aplicare — așa cum o 
dovedește experiența — asi
gură îmbinarea și concen
trarea tuturor forțelor, de jos 
și pînă sus într-o singură di
recție. Aceste prevederi sînt 
menite, prin aplicarea lor con
secventă, să continue adînci- 
rea centralismului democra
tic în domeniul conducerii 
planificate a economiei, cu 
tot ceea ce însemnează aceas
ta pentru perfectionarea ac
tivității de planificare și con
ducere a economiei. pentru 
îmbunătățirea formelor și me
todelor folosite.

Articolul 13 din proiectul de 
Constituție, prevăzînd că „în
treaga activitate de stat are 
drept scop dezvoltarea orîndui- 
rii socialiste, creșterea continuă 
a bunăstării materiale și cul
turale a poporului, asigurarea 
libertății și demnității omu
lui. afirmarea multilaterală a 
personalității umane“, preci
zează că pentru a înfăptui 
toate acestea, statul socialist 
român. între alte atribuții, 
„organizează, planifică și con
duce economia națională“, 
subliniind astfel funcțiile 
statului nostru și faptul — 
deosebit de important — că în 

condițiile desăvîrșirii con
strucției socialiste sporesc ro
lul și funcțiile statului în 
conducerea planificată a eco
nomiei. Aceste prevederi re
levă în același timp marea 
răspundere pe care o au lu
crătorii din aparatul de stat, 
prin mijlocirea cărora își în
deplinește statul aceste func
țiuni.

Articolul 43 al noii Consti
tuții. precizînd atribuțiile Ma
rii Adunări Naționale, arată 
că aceasta „aprobă planul de 
stat al economiei nationale, 
bugetul de stat și contul ge
neral de încheiere a exerci
țiului bugetar" evidențiind 
astfel faptul că planul — ca 
instrument prin care se sta
bilesc și se înfăptuiesc obiec
tivele poeticii economice — 
înainte de desfășurarea sa pe 
executant!, este investit de 
forul sunrem al puterii de stat
— Marea Adunare Națională.

Principiul călăuzitor — 
conducerea și munca colecti
vă —, care se aplică în toate 
domeniile construcției socia
liste, este înscris în proiec
tul noii Constituții, ceea ce 
înseamnă că acesta este nu 
numai un principiu călăuzi
tor. dar și obligator în munca 
noastră, a organelor centrale, 
a ministerelor, întreprinderi
lor, instituțiilor ș.a.m.d.

Lucrările de elaborare a 
proiectelor de nlan — proiecte 
care sînt în diferite etape de 
lucru aproximări succesive 
ale cadrului dezvoltării vii
toare a economiei naționale, 
o previziune științifică a dez
voltării în perioada ce urmea
ză — pentru a corespunde pe 
deplin realității, sînt și tre
buie să fie rodul aplicării și 
folosirii muncii și conduce
rii colective. De asemenea, în 
activitatea de îndeplinire a 
planului, în propunerile de 
măsuri de politică economică, 
o condiție esențială pentru a 
nu greși este să promovăm 
consecvent munca colectivă, 
confruntarea, schimbul de 
păreri, pentru a cunoaște 
realitatea în toată complexi
tatea sa și a sesiza și dife
renția esențialul de particu
lar. Raportul la Congresul al 
IX-lea al Partidului Comu
nist Român arată că în pro
blemele principale care pri
vesc fie dezvoltarea internă, 
fie relațiile internaționale, 
partidul supune dezbaterii 
maselor largi, consultării po
porului cele mai importante 
probleme, se sfătuiește cu oa
menii muncii.

înfăptuirea Directivelor Con
gresului al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român va în
semna un pas însemnat pe 
drumul desăvîrșirii construc
ției socialiste, ele fiind — așa 
cum le caracterizează Raportul 
la Congres — programul în
floririi multilaterale a Româ
niei socialiste, rodul gîndirii 
și muncii colective ale condu
cerii partidului și statului, ale 
activiștilor de partid și de stat. 
Directivele reprezintă în ace
lași timp o cunoaștere știin
țifică și asigură foarte bogate 
elemente de orientare pentru 
activitatea și munca tuturor- 
unităților și întreprinderilor 
noastre, a oamenilor muncii 
din uzine, fabrici, șantiere, 
gospodării agricole de stat, 
cooperative agricole de pro
ducție, unități științifice, cul
turale, ministere și altele. Cu
noașterea dinainte, pentru o 
perioadă de 5 ani și respectiv 
de 10 ani a cadrului dezvol
tării de ansamblu a economiei 
noastre, a ramurilor și subra- 
murilor sale, a dinamicii și 
schimbărilor de structură — a 
schimbărilor calitative și can
titative — constituie elemente, 
factori care permit adoptarea 
de măsuri — în cîmpul de ac
tivitate a fiecăruia — a căror 
înfăptuire, ca sarcini con
crete, ca părți ale planului și 
dezvoltării de ansamblu, asi
gură dezvoltarea economiei 
naționale în totalitatea sa, 
realizarea obiectivelor ce ni 
le-am propus pentru perioada 
următoare. Cunoașterea aces
tora aduce elemente de stabi
litate și certitudine în pers
pectivă, clarifică conținutul 
activității pentru o perioadă 
mai lungă de timp, îndeosebi 
pentru ministere și unitățile 
subordonate lor — direcții ge
nerale. direcții, institute de 
proiectări, de cercetări etc. — 
precum și pentru foarte mul
te întreprinderi ; de aseme
nea, pentru gospodăriile agri
cole de stat și cooperativele 
agricole de producție și pentru 
multe altele. Trebuie să știm 
să folosim cît mai din plin în 
munca noastră aceste avanta
je. începînd cu lunile ce ur
mează și în întreaga perioadă 
1966—1970. Trebuie să îmbi
năm la locul nostru de mun
că acest stadiu al planificării
— în oare fiecare cunoaște 
orientările generale în dezvol
tarea economiei, opțiunile 
principale, prioritățile — cu 
stadiul muncii de planificare 
în care se precizează prevede

rile pentru fiecare unitate. Și 
aceasta să o facem în așa fel 
ca detalierea prevederilor de 
plan, repartizarea pe titulari, 
pe executanți de plan, să fie o 
prelungire în munca noastră, 
prin care se aplică și se dă 
viață orientărilor generale. In 
acest fel, planul de stat va fi 
un instrument eficient prin 
care se realizează politica eco
nomică a partidului și statului 
nostru.

In modul acesta înfăptuim 
îmbunătățirile în conducerea 
și planificarea economiei, în 
sensul creșterii contribuției 
ministerelor și întreprinderi
lor la elaborarea planurilor e- 
conomice anuale și de pers
pectivă, cărora, așa cum ară
ta tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cuvîntul său, le revine un 
rol principal, activ în de

cuvîntul deputatului
CONSTANTIN DRÀGAN

Organul suprem al puterii de 
stat, Marea Adunare Națio
nală. întrunită în această se
siune istorică este chemată să 
dea țării Carta împlinirilor 
social-economice și naționale, 
năzuite de veacuri de încerca
tul nostru popor, să consfin
țească prin lege victoria defi
nitivă a socialismului în pa
tria noastră, profundele trans
formări structurale aie socie
tății, care ne îndreptățesc să 
numim România de azi reou- 
blică socialistă. Sîntem che
mați să adontăm o lege fun
damentală, alcătuită nu din 
vorbe goale, ca toate consti
tuțiile proclamative ale re
gimurilor burgheze, ci din 
supreme adevăruri și certitu
dini, lege în care fiecare 
cuvînt este izvorît dintr-o 
realitate vie. bogată în fapte 
de importanță istorică.

Nu i-a fost ușor clasei mun
citoare, poporului nostru să-și 
croiască drum spre cucerirea 
și exercitarea marilor liber
tăți și drepturi cetățenești de 
care se bucură astăzi. Infir- 
mînd profețiile sumbre, dis
prețul și calomniile doctrina
rilor burghezi, eroica noastră 
clasă muncitoare, cu consec
vența și fermitatea ce o ca
racterizează, s-a situat la 
înălțimea misiunii sale isto
rice. în strînsă unire cu țără
nimea, intelectualitatea și ce
lelalte categorii de oameni ai 
muncii, fără deosebire de na
ționalitate, clasa muncitoare, 
în frunte cu Partidul Comu
nist Român, demonstrează că 
știe mai bine ca oricine ce 
este de făcut pentru prosperi
tatea și fericirea întregului 
popor.

Ca o realitate vie și o me
ritată recunoaștere a capaci
tății clasei muncitoare, nu 
numai de a produce bunuri 
materiale, ci și de a organi
za pe baze științifice viața po
litică, economică și spirituală 
a țării, noua Constituție, în 
articolul 2, îi consacră rolul 
de clasă conducătoare a în
tregii societăți socialiste.

Purtătoare a celor mai no
bile tradiții revoluționare 
pentru eliberarea națională și 
socială a poporului, clasa 
muncitoare a dat numeroase 
pilde de eroism în muncă și 
fierbinte patriotism, îmbogă
țind în condițiile orînduirii 
noastre, cînd a devenit stăpî- 
nă a mijloacelor de producție 
și a roadelor muncii sale, con
ținutul dragostei față de țară, 
cu o atitudine cetățenească 
plină de răspundere în rezol
varea complexelor probleme 
ale construcției socialismului, 
imprimînd întregului popor 
spiritul de disciplină și de or
ganizare, ce-i este caracte
ristic.

Masele largi de oameni ai 
muncii, care au primit ~ cu 
mare bucurie și au dezbătut 
amplu proiectul de Constitu
ție, găsesc în prevederile ei 
oglindirea înfăptuirilor la care 
au participat activ, etapă cu 
etapă, găsesc modul nou de a 
trăi și munci în societatea so
cialistă, pe care au făurit-o și 
o dezvoltă cu entuziasm. A- 
ceasta conferă legii funda
mentale a țării trăsăturile 
specifice ale realității noastre.

întocmite peste noapte, 
constituțiile elaborate odini
oară cu ușile închise de cîțiva 
politicieni ai oligarhiei bur- 
ghezo-moșierești erau de fapt 
simple transcrieri in completă 
neconcordanță cu realitățile 
țării noastre. Caracterizmd 
Constituția din 1866, ceea ce 
este deplin valabil și pentru 
cea din 1923, istoricul Nicolae 
Iorga nota cu amărăciune : 
„E încă una din manifestările 
umilitoarei slugărnicii față de 
străinătatea apuseană... O 
cîrpăceală pripită și plină de 
lacune și contraziceri. Haina 
altui trup, haină care nici 
măcar nu ne îmbrăca stîngaci, 
ci era numai aruncată pe ume
rii goliciunii noastre...“. Aceste 
constituții de import nu re
prezentau altceva decît o ipo
crizie ridicată la rang de lege.

Cum era privită constituția 
burghezo-moșierească înfăți

terminarea sarcinilor din sec
toarele de care răspund.

în dezbaterile proiectului de 
Constituție, în adunări și pu
blicații — oamenii muncii au 
subliniat unanim faptul că, 
prin conținutul său, proiectul 
reflectă stadiul de dezvoltare 
la care a ajuns societatea 
noastră socialistă, exprimîn- 
du-și totala lor adeziune.

Prin prevederile sale, pro
iectul de Constituție supus 
dezbaterilor noastre creează 
condiții de manifestare su
verană a națiunii noastre so
cialiste, desfășurarea creatoa
re a forțelor și energiilor ine
puizabile ale poporului ; de a- 
ceea sînt de acord cu toate 
prevederile sale si-1 voi vota 
cu căldură și dragoste pa
triotică, cu totală încredere și 
mîndrie cetățenească.

șa plastic o caricatură din 
ziarul „Dimineața“, organ de 
presă al vremii, care nu pu
tea fi bănuit de apartenență 
la comunism, caricatură pre- 
zentînd un soldat cu arma în 
mînă, ce spunea : „Pe front 
am apărat țara de dușmani, 
aici apăr constituția împotri
va țării“.

Expresie sintetică a marilor 
noastre cuceriri revoluționare 
obținute sub conducerea fer
mă și clarvăzătoare a Parti
dului Comunist Român, noua 
Constitut.ie izvorăște din tra
dițiile poporului român, din 
imperativul timnului nostru, 
din condițiile și stadiul dez
voltării social-economice a 
României de azi. Ea încunu
nează încheierea unei etape 
victorioase, parcursă cu ero
ism și demnitate, și deschide 
noi și luminoase perspective 
pentru viitor.

Una din problemele vitale 
ale societății, care și-a găsit 
la noi o rezolvare ce face cins
te capacității politice și orga
nizatorice a clasei muncitoa
re, este asigurarea dreptului 
la muncă al fiecărui cetățean, 
o mare cucerire a regimului 
nostru socialist. Constituția 
României Socialiste, su
pusă dezbaterii sesiunii noas
tre, ridică munca la ran
gul unui drept fundamen
tal, al celei mai înalte în
datoriri cetățenești. Garan
ția sigură a exercitării lui își 
găsește permanent temeiul în 
politica partidului și statului 
nostru de industrializare a ță
rii, de dezvoltare a proprietă
ții socialiste, bază sigură a 
progresului economiei și a 
creșterii nivelului de trai al 
celor ce muncesc. De curînd, 
marele for al comuniștilor, 
Congresul al IX-lea al parti
dului. a fixat jaloanele evolu
ției României în următorii 5 
ani, menite să continue pe o 
treaptă superioară procesul 
complex de desăvîrșire a con
strucției socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia în raportul prezentat 
sesiunii noastre că „întreaga 
activitate a partidului nostru, 
țelul suprem al politicii sale 
este îmbunătățirea continuă a 
vieții celor ce muncesc“. Aces
te cîteva cuvinte exprimă cu 
toată puterea de convingere 
profundul umanism al politi
cii partidului nostru, confir
mă pe deplin faptul că Parti
dul Comunist Român slujește 
cu abnegație, neabătut, inte
resele vitale ale poporului, ale 
patriei noastre socialiste. Sa
tisfacerea în măsură crescîn- 
dă a nevoilor celor ce mun
cesc se materializează în gri
ja permanentă a partidului 
pentru sporirea continuă a 
veniturilor rezultate din mun
că, în alocarea unor fonduri 
tot mai mari din bugetul sta
tului pentru activitatea social- 
culturală a oamenilor muncii, 
ocrotirea sănătății și asigura
rea unei bătrîneți lipsite de 
griji. Pătrunsă de înțelegerea 
acestei politici, clasa munci
toare, întregul popor conside
ră planurile partidului de în
florire a patriei, expresie fi
delă a propriilor năzuințe de 
bunăstare și fericire. Acest 
mare și de necontestat adevăr 
își găsește reflectarea în par
ticiparea entuziastă a oameni
lor muncii la întrecerea socia
listă organizată de sindicate, 
largă și rodnică mișcare de 
masă, care atestă o dată mai 
mult că la noi munca este 
privită ca supremul mijloc de 
afirmare a personalității u- 
mane, ca „o îndatorire de o- 
noare pentru fiecare cetățean“, 
așa cum consfințește proiectul 
de Constituție.

Dezvoltarea impetuoasă a 
economiei socialiste chezășu- 
iește nu numai creșterea nu
merică a clasei muncitoare, ci 
și ridicarea ei calitativă, în 
pas cu evoluția bazei și supra
structurii noii societăți. Statul 
își asumă răspunderi precise 
în această operă de punere în 
valoare a potențialului uman, 

consacrînd în Constituție 
dreptul la învățătură, asigurat 
prin învățămîntul general și 
obligatoriu, prin gratuitatea 
învățămîntului de toate gra
dele, precum și prin bursele 
de stat.

Pătrunsă de grija pentru în
tărirea și refacerea capacității 
de muncă, politica partidului 
și statului nostru se reflectă 
puternic în prevederile con
stituționale privind dreptul la 
odihnă, materializat prin limi
tarea duratei zilei de muncă, 
repaosul săptămînal, concedii
le anuale plătite.

Accesul larg la cultură a 
milioane de cetățeni le înno
bilează viața spirituală. Timpul 
liber petrecut recreativ și 
instructiv în săli de spec
tacole, cluburi, stadioa
ne, ateliere de creație artisti
că, excursii — prin grija insti
tuțiilor culturale și a organi
zațiilor de masă, între care 
sindicatele dețin un rol impor
tant și o bază materială boga
tă — reprezintă o formă evo
luată de realizare a dreptului 
la odihnă, a cultivării minții 
și talentelor cu care este atît 
de înzestrat poporul nostru. 
Procesul profund de cultura
lizare a maselor, ridicarea 
permanentă a nivelului de cu
noștințe științifice, tehnice, 
profesionale și de cultură ge
nerală asigură fiecărui cetă
țean posibilitatea de a-și 
valorifica întreaga capacitate 
creatoare potrivit aptitudinilor 
și aspirațiilor sale, munca 
fiindu-i remunerată după can
titatea și calitatea ei.

Trăim o epocă bogată în 
transformări structurale, oînd 
rezolvarea complexă a proble
melor politice, economice și 
culturale cere, potrivit largu
lui democratism al orînduirii 
noastre, o participare unani
mă, activă și nemijlocită a 
întregului popor la conduce
rea treburilor obștești. Faptul 
că partidul este strîns legat de 
mase, le consultă în cele mai 
importante probleme ale con
strucției socialiste constituie 
garanția sigură că măsurile 
adoptate în toate domeniile de 
activitate sînt măsuri juste și 
realist fundamentate. Din iz
vorul nesecat al inițiativei 
creatoare a maselor își trag 
seva înalta înțelepciune a po
liticii partidului și guvernului, 
forța și vitalitatea societății 
socialiste. Poporul e marele 
sfătuitor pe care se sprijină 
partidul și statul nostru în 
toate acțiunile întreprinse.

Lărgirea continuă a demo
crației socialiste caracterizează 
evoluția vieții noastre de stat 
în etapa actuală de desăvîrșire 
a construcției socialismului. A- 
ceastă trăsătură este oglindită 
și de creșterea rolului organi
zațiilor de masă și obștești în 
rezolvarea treburilor de stat. 
Reflectînd această caracteristi
că a democratismului orîndui
rii noastre, articolul 27 al noii 
Constituții arată că organiza
țiile de masă și obștești se 
bucură de sprijin efectiv din 
partea statului, care creează

CUVÎNTUL
ANICA

Am citit și eu proiectul Legii 
de căpătîi a țării noastre. Con
stituția Republicii Socialiste 
România. Au citit-o și tovară
șii mei de muncă de la Fabri
ca de postav din Buhuși, ca și 
cetățenii din circumscripția în 
care îmi desfășor activitatea 
ca deputată în marele sfat al 
țării. Mi s-a umplut inima de 
bucurie cînd am văzut noile 
prevederi, drepturile și libertă
țile înscrise în această lege a 
legilor. Discutînd cu tovarășii 
mei de muncă, cu alți cetățeni, 
am aflat și la ei același mare 
entuziasm, aceeași profundă 
mîndrie patriotică și bucurie 
care le-au umplut sufletele 
după ce au parcurs cu nesaț, 
articol după articol, pro
iectul noii Constituții. Și v-aș 
ruga să-mi îngăduiți a da glas, 
de la această înaltă tribună, 
cuvintelor de mulțumire pe 
care le-au rostit la adresa 
partidului și statului nostru o 
mulțime de moldoveni de pe 
dulcile și frumoasele noastre 
meleaguri : „Fă bine, spuneau 
ei. și du acolo sus, la Bucu
rești, cuvîntul nostru de adîn- 
că recunoștință pe care o sim
țim față de partid și stat, pen
tru siguranța și știința cu care 
ne conduce, pentru viața plină 
de bucurii și satisfacții pe care 
ne-o asigură. Și mai spune a- 
colo că noi sîntem pe deplin de 
acord cu tot ce-i scris în a- 
ceastă mare lege a noastră, a 
tuturora — proiectul Constitu
ției Republicii Socialiste Ro
mânia ; că ne vom însuti efor
turile pentru a face realitate 
mărețele prevederi ale Con
gresului al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român".

Proiectul Constituției Repu
blicii Socialiste România ne 
impresionează profund prin 
drepturile și libertățile pe care 
le prevede, dar mai ales prin 
felul cum sînt ele garantate. 
Aici se vede și una din marile 

condiții pentru desfășurarea 
largă și multilaterală a activi
tății lor.

In numele oamenilor muncii 
organizați în sindicate, cea mai 
largă organizație a clasei 
muncitoare, exprim de la a- 
ceastă înaltă tribună satisfac
ția pentru prețuirea rolului im
portant pe care noua Consti
tuție îl acordă sindicatelor și 
celorlalte organizații de masă 
și obștești, prin care se înfăp
tuiește legătura partidului cu 
clasa muncitoare, țărănimea, 
intelectualitatea și celelalte ca
tegorii de cetățeni. Valorificînd 
mai intens și multilateral ex
periența pozitivă cîștigată în 
antrenarea maselor la condu
cerea producției, elaborarea 
planurilor de dezvoltare a eco
nomiei naționale, în organiza
rea întrecerii socialiste și a 
consfătuirilor de producție, în 
dezvoltarea mișcării inovatori
lor, la exercitarea controlului 
obștesc, sindicatele își vor 
spori aportul lor la înfăptuirea 
mărețelor sarcini trasate de 
Congresul al IX-lea al parti
dului. Sindicatele își vor aduce 
o contribuție și mai activă la 
răspîndirea cunoștințelor teh
nice și economice cu aplicații 
practice imediate, la introdu
cerea mai operativă în indus
trie a descoperirilor științei, la 
promovarea progresului teh
nic. O preocupare de prim or
din va fi în continuare îmbu
nătățirea calității produselor, 
importantă problemă de stat. 
Folosind mai bine baza mate
rială de care dispun, ca și for
mele obștești de influențare, 
sindicatele își vor amnlifica 
munca de educare socialistă, 
dezvoltînd rolul tot mai impor
tant pe care-1 are opinia pu
blică în cultivarea atitudinii 
pline de grijă față de avutul 
obștesc și respectarea legilor 
tării, înrădăcinînd sentimen
tul răspunderii morale colec
tive pentru îndeplinirea înda
toririlor cetățenești.

întregul nostru popor aș
teaptă cu vibrantă emoție mo
mentul solemn cînd reprezen
tanții săi în organul suprem al 
puterii de stat vor da proiec
tului noii Constituții putere de 
lege, cînd vor da țării noua ei 
denumire. Republica Socialistă 
România. In fiecare inimă care 
bate cu căldura dragostei de 
patrie, aceste trei cuvinte — 
Republica Socialistă România 
— răsună ca un imn al înde
plinirii aspirațiilor seculare de 
libertate și fericire a omului, 
răsună glasul istoriei de luptă 
revoluționară a clasei munci
toare, ale cărei minunate roa
de le culegem azi. Mîndri de a 
fi cetățeni ai unei patrii în 
care libertatea, bunăstarea și 
demnitatea omului sînt așeza
te pe temelii trainice, toți oa
menii muncii de la orașe și 
sate sînt convinși că adoptarea 
Constituției este arcul de 
triumf prin care pășim victo
rioși sub conducerea iubitului 
nostru partid către vîrsta de 
aur a omenirii — comunismul. 
Voi vota cu toată încrederea 
Constituția Republicii Socia
liste România.

DEPUTATEI
BOERU
deosebiri între Constituția sta
tului nostru socialist și consti
tuțiile statelor burgheze. Căci, 
știm cu toții, și constituțiile 
burgheze înscriu unele drep
turi, dar ele rămîn cuvinte 
goale fiindcă oamenii nu au 
condiții să le exercite. Degea
ba se spunea în Constituția 
statului român de altădată că 
toți oamenii au dreptul la 
muncă, cînd în realitate mun
citorii trebuiau să fie la che
remul patronilor, cînd mulți 
dintre ei erau șomeri sau lu
crau pentru un salariu de mi
zerie cîte 12—14 ore pe zi.

înainte vreme, erau crude 
dar adevărate cuvintele poe
tului popular de pe Valea Bis
triței : ...Și veneam din deal în 
vale / Zdrențuit, lihnit de foa
me / M-adăpam cu lăcrămioa
re / Și dormeam tot în picioa
re / învelit cu supărare.

Constituțiile burgheze nu ga
rantau drepturile în nici un 
fel. Anii de amar și chin, de 
silnicie și nedreptate au rămas 
doar ca tristă amintire.

In proiectul Constituției Re
publicii Socialiste România la 
articolul 18 se spune răspicat : 
„în Republica Socialistă Româ
nia, cetățenii au dreptul la 
muncă“. Și mai departe:... Fie
cărui cetățean i se asigură po
sibilitatea de a desfășura, po
trivit pregătirii sale, o activi
tate în domeniul economic, ad
ministrativ, social sau cultu
ral, remunerată după cantita
tea și calitatea ei... Prin lege se 
stabilesc măsurile de protec
ție și securitate a muncii, pre
cum și măsuri speciale de o- 
crotire a muncii femeilor și 
tineretului“.

Dovezi grăitoare ale acestei 
garantări oferă și Fabrica de 
postav din Buhuși. Aici își 
desfășoară activitatea lor crea
toare, cu pasiune și elan, pes
te 7 000 de muncitori, ingineri 

și tehnicieni. La noi, ca șl în 
celelalte fabrici și uzine din 
țară, sînt create cele mai bune 
condiții de muncă. în anii re
gimului democrat-popular fa
brica noastră s-a modernizat, 
în 1959 s-a amenajat o filatu
ră de lină pieptănată. In toate 
secțiile au fost instalate utila
je moderne care ușurează 
munca omului și-i mărește 
productivitatea.

Ca rezultat al condițiilor 
create, al muncii entuziaste a 
întregului colectiv, marca fa
bricii — mîndria fiecărui mun
citor — este cunoscută și a- 
preciată nu numai în țară, ci 
și peste hotare.

Proiectul Constituției Repu
blicii Socialiste România în
scrie și garantează cele mai 
largi drepturi tuturor cetățe
nilor țării, fără deosebire de 
naționalitate, rasă, sex sau re
ligie. Referitor la drepturile 
femeilor, de pildă, în articolul 
23 din proiect se spune : „In 
Republica Socialistă România, 
femeia are drepturi egale cu 
bărbatul. Statul ocrotește că
sătoria și familia și apără in
teresele mamei și copilului“.

Viața ne dovedește marele 
adevăr prevăzut în articolul 
pe care l-am amintit. Nicicînd 
în România burghezo-moșie
rească, femeia nu s-a bucurat 
de atîtea drepturi, de atîta res
pect și considerație de care 
se bucură astăzi. în zilele noa
stre, femeile din România so
cialistă se bucură, în egală 
măsură cu bărbații, de toate 
drepturile. Prezența la Marea 
Adunare Națională a atîtor fe
mei deputate și însuși faptul 
că eu, muncitoare din fabrică, 
pot să-mi spun cuvîntul de la 
această înaltă tribună, este 
încă o dovadă în acest sens.

Descătușînd energia crea
toare a poporului, regimul nos
tru a descătușat totodată ma
rea energie, priceperea și ta
lentul tuturor femeilor, care 
reprezintă ceva mai bine de 
jumătate din populația țării. 
Femeile își aduc o contribuție 
de seamă la procesul de pro- 
dijctie, în fabrici, uzine, pe 
șantiere, pe ogoare. Numeroa
se femei, prin condițiile create 
de partid și guvern, au devenit 
ingineri, doctori, profesori. Fe
meile din România sînt parti
cipante active la viața politi
că, obștească și cultural-artis- 
t.ică a țării. încrederea și pre
țuirea de care se bucură fe
meile astăzi, în țara noastră, 
se reflectă din plin și la Fa
brica de Postav din Buhuși. 
Aici muncesc cu tot elanul și

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
VIDA GEZA

Circulă în Maramureș un 
proverb care spune că de la 
o bucurie la alta drumul este 
mai lung decît din Gutîi pînă 
la Someș. Vorba e cu tîlc, dar 
nu se potrivește oricui și ori- 
cînd. A trecut puțin timp de 
cînd am avut cinstea de a 
participa ca delegat la Con
gresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român. Am avut a- 
tunci sentimentul puternic că 
tot ce are mai nobil ființa u- 
nui popor, inima sa nemuri
toare, toată capacitatea de a 
gîndi, visa și crea se află 
strîns sub cupola sălii istori
cului Congres.

Și iată-mă din nou în sala 
aceasta, participînd la adu
narea de copleșitoare impor
tanță a celui mai înalt Sfat 
al țării, chemat să pună pe
cetea sa pe noua lege a le
gilor care reflectă fidel imen
sele transformări petrecute în 
viața poporului și a patriei, și 
proclamă — potrivit treptei 
de dezvoltare pe care ne a- 
flăm — că România este Re
publică Socialistă.

Iată deci că proverbul a- 
mintit e depășit : între două 
bucurii drumul s-a scurtat...

Este cunoscut că drumul 
poporului român spre civili
zație și cultură a trecut prin- 
tr-o istorie zbuciumată ale 
cărei valori au răscolit și 
meleagurile maramureșene 
unde am trăit și trăim îm
preună muncitorii, țăranii, in
telectualii, care m-au trimis 
aici să le tălmăcesc gîndu- 
rile. Maramureșul nostru era 
în trecut o regiune aflată nu 
numai geograficește la perife
ria țării, dar și la periferia 
preocupărilor guvernelor bur- 
ghezo-moșierești. Lipsa mij
loacelor materiale elementare 
necesare unui trai omenesc 
pentru majoritatea zdrobitoa
re a populației a făcut ca și 
aici să fie deținute triste re
corduri în domeniul analfabe
tismului. al bolilor sociale, al 
mortalității generale și infan
tile. Anul eliberării ne-a găsit 
cu 90 000 de analfabeți, cu o 
asistență medicală care con
damna la moarte fiecare al 
cincilea eonii în primul an al 
vieții ; bolile profesionale fă
ceau crunte ravagii. în vechea 
urbe a băieșilor — Baia Mare 
— nu a existat pe atunci nici 
o Instituție artistică de stat ; 
erau în schimb 55 de cîr- 

talentul care le caracterizează 
3 200 de femei, dintre care zeci 
de ingineri și tehnicieni. Ne 
mîndrim că la creșterea pres
tigiului de care se bucură fa
brica, atît în țară cît și peste 
hotare, o contribuție substan
țială aduc și femeile. Arritl a- 
cesta întrecerea socialistă a 
cunoscut și cunoaște un și mai 
puternic elan, un și mai mare 
avînt. De la 260 fruntașe în a- 
nul precedent, astăzi avem e- 
vidențiate, lună de lună, a- 
proape 1 000 de textiliste. A- 
vem toate temeiurile să ne 
mîndrim că fiecare a treia fe
meie din fabrică poartă titlul 
de cinste „Evidențiat în între-, 
cerea socialistă“. Multe dintre 
tovarășele mele de muncă au 
fost distinse cu ordine și me
dalii. Este și aceasta o dovadă 
a considerației și prețuirii de 
care se bucură astăzi femeile 
din țara noastră.

în pauza unei adunări, cine
va spunea, cît în glumă, cît în 
serios, că dacă bărbații au 
toate motivele să se bucure de 
drepturile și libertățile cîști- 
gate, apoi femeile, care au fost 
dublu exploatate și mai lipsite 
de drepturi, trebuie să se 
bucure mai mult decît bărba
ții. Și, drept să vă spun, eu 
cred că tovarășul a avut drep
tate.

Oamenii muncii din fabrica 
noastră știu bine că pentru cu
cerirea marilor drepturi de 
care ne bucurăm astăzi cu to
ții și pe care le consfințește și 
garantează proiectul de Con
stituție. au luptat și s-au jert
fit decenii de-a rîndul, sub 
conducerea partidului, cei mai 
buni fii ai poporului și că în 
istoria mișcării muncitorești 
din România au intrat și lup
tele muncitorilor de la Fabrica 
de postav-Buhuși.

Așa cum arătam la început, 
oamenii muncii, în mijlocul că
rora muncesc și al căror me
saj îl aduc la această sesiune 
a Marii Adunări Naționale.- 
sînt adînc recunoscători pen.- 
tru drepturile pe care le asi
gură partidul și statul nostru. 
Ei își exprimă prin cuvîntul 
meu modest, hotărîrea de a nu 
precupeți eforturile pentru 
realizarea cu succes a măre
țului program de continuă în
florire a patriei noastre socia
liste, trasat de istoricul Con
gres al IX-lea al Partidului 
Comunist Român.

Voi vota cu încredere proiec
tul de Constituție, document în 
care se oglindesc marile trans
formări revoluționare, viața 
nouă pe care o trăim.

ciumi și alte instituții de a- 
cest gen.

Iată numai cîțiva din „in
dicatorii sintetici“ ai mizeriei 
și rămînerii în urmă a Ma
ramureșului de ieri. Socialis
mul a alungat pas cu pas în
tregul cortegiu de moșteniri 
triste ale trecutului, cucerinA- 
victorie după victorie în fău
rirea vieții noi.

Peste acest colț îndepărtat 
ca si peste întregul teritoriu 
al țării noastre a trecut. în 
cei 21 de ani de la eliberare, 
suflul înno’tor «1 revoluției 
populare. Bogățiile țării se 
află în mîinile oamenilor 
muncii, s-au construit nu
meroase fabrici, a crescut cla
sa muncitoare, țărănimea a 
pășit pe un drum nou — al 
cooperativizării agriculturii

Fiecare om simte în viața 
sa ceea ce este consfințit și 
în noua Constituție, anume că 
creșterea continuă a bunăstă
rii materiale și culturale a 
poporului este unul din sco
purile principale ale întregii 
activități de stat.

Timpul nu-mi îngăduie să 
mă opresc asupra nenumăra
telor fapte mai mari și mai 
mici care ilustrează grăitor 
cum s-a schimbat traiul de zi 
cu zi al maramureșenilor — 
că au condiții tot mai bune 
de lucru, sînt răsplătiți si 
stimulați material și moral, 
în raport cu cantitatea si ca
litatea muncii, mănîncă. se 
îmbracă si locuiesc mai bine, 
se bucură de evantaiele con
cediilor. asistenței medicale, 
învățămîntului gratuit și al
tele.

Ca unul căruia i s-au în
credințat sarcini în domeniul 
culturii aș vrea să spun cîte
va cuvinte despre felul în 
care și-a arătat roadele revo
luția culturală. în acea^ță 
privință, ca și în toate cele
lalte. principalul constă în 
faptul că statul a creat o pu
ternică bază materială și o 
dezvoltă necontenit. Activi
tatea cultural-educativă si 
artistică n-ar fi putut căpăta 
amploarea pe care o are as
tăzi, n-ar fi putut lua avîn- 
tul nemaiîntîlnit pe ca’-e-l cu
noaștem cu tot.ii, fără lăca
șurile, instituțiile și cadrele 
care răspîndesc zi de zi în 
mase lumina culturii.

(Continuare în pag. a V-a)
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ca și cel rostit aici astăzi de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— secretar general al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român — au găsit 
și la noi o deplină adeziune, 
ne-au dat un nou imbold, a- 
ripi și perspectivă. Noi sîn- 
tem hotărîți ca, împreună cu 
întreaga intelectualitate a 
țării, să dovedim prin creația 
noastră, prin întreaga noastră 
activitate că sîntem la înăl
țimea înaltului titlu de aju
toare de nădejde ale partidu
lui în răspîndirea culturii în 
mase, în ridicarea artei la 
înălțimile epocii pe care o 
trăim, în formarea și dezvol
tarea conștiinței socialiste a 
omului nou, în întreaga ope
ră măreață de desăvîrșire a 
construcției socialiste și de 
pregătire a trecerii treptate 
spre comunism.

Consider, la fel ca munci
torii, țăranii și intelectualii pe 
care-i reprezint aici, că dato
ria primordială, sfîntă a fie
cărui cetățean — fără deose
bire de naționalitate, sex sau 
religie — este să-și închine 
toate forțele pentru înălțarea 
scumpei noastre patrii pe cul
mile cele mai înalte ale pro
gresului și civilizației. Ca în
drumar și cadru pentru acti
vitatea noastră să ne fie Do
cumentele istoricului Congres 
al IX-lea al P.C.R., noua Con
stituție pe care o adoptăm as
tăzi.

Cu certitudinea că particip 
la un act de mare însemnă
tate istorică, voi vota noua 
Constituție a țării și voi con
tribui cu toate puterile mele 
la respectarea ei întocmai, cu 
convingerea că apăr dreptu
rile și libertățile poporului 
meu, liber și stăpîn pe soar
ta sa.

Inflăcăratul revoluționar 
Bălcescu, visînd la o repu
blică democratică, scria : „în- 
tr-o asemenea Republică, po
porul nu ascultă decît de 
slujbașii aleși de dînsul chiar* * 
care poruncesc în numele po
porului și sînt datori a lucra 
numai pentru dînsul".

Numai în regiunea Maramu
reș există azi peste 470 de că
mine culturale, 465 biblioteci, 
248 cinematografe, 8 case ra
ionale de cultură, 2 teatre de 
stat, 5 muzee, o puternică gru
pare de artiști plastici, un an
samblu de cîntece și dansuri, 
o orchestră simfonică și alte 
instituții de interes cultural. Se 
prevede ca pînă la sfîrșitul 
anului viitor să fie cinefica- 
tă întreaga regiune, să se lăr
gească rețeaua de biblioteci și 
multe altele.

Calculați aceasta la scara
*Uturor regiunilor țării și veți 
înțelege mai bine adevărul pe 
care-1 reprezintă cuvintele din 
articolul 13 al Constituției, 
care arată că statul asigură 
condițiile pentru dezvoltarea 
artei și culturii.

Pentru a ne da seama de 
vastitatea muncii cultural-ar- 
tistice trebuie să ne gîndim la 
zecile de mii de activiști cul
turali, formații artistice de 
amatori care se grupează în 
jurul lăcașurilor de cultură, 
la concursurile, festivalurile, 
întrecerile artistice, diferitele 
serbări și manifestări cultu
rale care se organizează aici 
și care antrenează milioane de 
oameni, stimulează dezvolta
rea artei populare și culte ; 
dau la iveală noi și noi ta
lente.

Activitatea clocotitoare in 
instituțiile de artă, în așeză- 
mintele de răspîndire a cultu
rii, în școlile de toate gra
dele, totul înseamnă perma
nenta înălțare a omului către 
culmile înțelegerii, cunoaște
rii și frumosului. Aceasta este 
una din căile care duc la rea
lizarea a ceea ce scrie în Con
stituție — asigurarea libertă
ții și demnității omului, afir
marea multilaterală a perso
nalității umane.

Ca om de creație, am man
datul să transmit sesiunii din 
partea artiștilor plastici ma
ramureșeni că întîlnirea con
ducătorilor de partid și de stat 
cu oamenii de cultură și artă, 
cuvîntul rostit cu acel prilej

în scurtul răstimp care ne 
separă de data promulgării 
Constituției din 1952, noi am 
trăit o întreagă perioadă isto
rică. Comparînd situația noa
stră de azi cu cea din 1952 
toți cei care am trăit acești 
ani am avut impresia unui 
salt imens de la o epocă 
istorică la alta. Observatorii 
străini au relevat același fapt, 
vorbind de miracolul româ
nesc. în adevăr, profundele 
transformări social-economi- 
ce care s-au produs în acest 
interval au schimbat radical 
structura societății noastre. 
D.intr-o țară agrară am deve
nit o țară industrială cu o a- 
gricultură in plină dezvolta
re, în care 51 la sută din ve
nitul național provine din in
dustrie, ca și trei sferturi din 
exportul nostru. Și mai limpe
de apare acest fapt comparînd 
repartiția populației între a- 
gricultură și industrie. înainte 
de ultimul război, 78 la sută 
din populația tării noastre lu
cra în agricultură. Azi, pro
centul a scăzut la 57, urmînd 
ca în 1970 să se reducă la 50. 
Aceasta înseamnă că țara 
noastră a încetat de a mai face 
parte din Europa subdezvolta
tă. furnizoare de materii pri
me și produse alimentare Eu
ropei industriale, care plătea 
produsele noastre brute cu ar
ticole rafinate accesibile doar 
unei infime minorități privile
giate.

Ca țară agricolă, cu o mică 
producție industrială, România 
a fost condamnată la soarta 
tuturor țărilor neindustria
le și supuse exploatării ca
pitaliste străine, în care pro
ducția e prea mică pentru a 
satisface nevoile tuturor și în 
care cota-parte a maselor 
populare e coborîtă la nivelul 
scăzut al producției. Această 
stare de lucruri s-a tradus și 
la noi, din evul mediu pînă în 
epoca contemporană, în foa
mete periodică, debilitate fi
zică, epidemii, moarte precoce, 
un procent enorm de morta
litate infantilă. Toate aceste 
fenomene, caracteristice tutu
ror țărilor neindustrializate, au 
făcut ca durata medie a vieții 
să oscileze în jurul vîrstei de 
30 de ani.

Ca urmare a luptei poporu
lui și a politicii partidului de 
industrializare socialistă, țara 
noastră s-a dovedit capabilă să 
ridice nivelul de trai al oame

Aș vrea să mă consider și 
eu un astfel de slujbaș.

nilor muncii, să înlăture cala
mitățile din trecut și să ridice 
durata medie a vieții la peste 
68 de ani.

Iată de ce partidul a făcut 
din industrializarea țării pîr- 
ghia progresului economic și 
cultural al poporului. în ur
mărirea acestui obiectiv, țara 
noastră a obținut victorii care 
i-au asigurat independența e- 
conomică și au schimbat con
dițiile de existență ale omului.

Proiectul de Constituție, su-*  
pus deliberării Marii Adunări 
Naționale, exprimă și consacră 
aceste năzuinți și deschide 
largi perspective de dezvolta
re, cărora rezultatele obținute 
pînă acum le dau un conținut 
precis și însuflețitor.

Suprema încoronare a aces
tor cuceriri e deplina inde
pendență și suveranitatea na
țională pe care proiectul de 
Constituție le-a înscris în ar
ticolul întîi : „Republica So
cialistă România este stat al 
oamenilor muncii de la orașe 
și sate, suveran, independent 
și unitar. Teritoriul său este 
inalienabil și indivizibil“.

în conciziunea lui lapidară, 
acest articol rezumă cuceririle 
fundamentale pe care, sub 
conducerea partidului, țara 
noastră le-a dobîndit în anii 
puterii populare și care, pe 
lîngă suveranitatea și inde
pendența deplină, i-au adus 
un mare prestigiu internațio
nal. Propoziția ultimă care 
proclamă că teritoriul Româ
niei socialiste „este inaliena
bil și indivizibil“ evocă ecoul 
luptei de veacuri încununată 
azi de o izbîndă deplină.

„Deținător suveran al pu
terii“, „liber și stăpîn pe soar
ta sa" — aceste declarații de 
principiu au pentru noi un 
accent atît de biruitor, fiindcă 
sufletele noastre vibrează încă 
de efortul luptei și fiindcă ele 
exprimă aspirațiile de veacuri, 
în sfîrșit împlinite, ale poporu
lui nostru.

Pentru a realiza exact ce 
înseamnă cuvintele „Liber și 
stăpîn pe soarta sa“ e de ajuns 
să ne reamintim declarația de- 
putaților pontași din Divanul 
ad-hoc al Moldovei din 1857. 
„Pînă astăzi, declară ei, toate 
sarcinile cele mai grele numai 
asupra noastră au fost puse, 
și noi nici de unele bunuri ale 
țării nu ne-am îndulcit, Iar 
alții, fără să fie puși la nici o 

povară, de toată mana țării 
s-au bucurat“. Și, după ce e- 
numeră toate năpăstiile și sil
niciile îndurate, declarația în
cheie într-un strigăt de despe
rare : „Vrem să scăpăm, vroim 
să ne răscumpărăm, să nu mai 
fim ai nimănuia, să fim numai 
ai țării, să avem și noi o 
țară !“.

Această țară este astăzi a 
poporului fiindcă, sub condu
cerea Partidului Comunist Ro
mân, el a cucerit-o și fiindcă 
această cucerire l-a făcut „li
ber și stăpîn pe soarta sa“. 
Proiectul de Constituție o con
sacră în accepțiunea cea mai 
înaltă și mai nobilă a cu- 
vîntului.

Baza suveranității poporului 
o constituie proprietatea so
cialistă asupra mijloacelor de 
producție. De aceea, Proiectul 
de Constituție atribuie pro
prietății socialiste, de stat și 
cooperatistă, un rol hotărîtor 
în dezvoltarea economică șl 
culturală a patriei. Devenind 

In timpul votului
singuri deținători ai bogățiilor 
țării, oamenii muncii o folo
sesc spre binele tuturor.

In orînduirea noastră, pro
prietatea încetează de a mai fi 
un instrument de asuprire și 
exploatare a omului de către 
om, cum este în societatea 
burgheză.

Proiectul de Constituție a- 
pără, deci, proprietatea socia
listă sub forma proprietății de 
stat și a proprietății coopera
tiste, și garantează proprieta
tea personală care rezultă din 
muncă.

în al doilea rînd. proiectul 
de Constituție garantează exis
tența fiecărui cetățean prin 
muncă „remunerată după 
cantitatea și calitatea ei“. Con
stituția noastră face din mun
că „o îndatorire de onoare 
pentru fiecare cetățean“ și ga
rantează tuturor cetățenilor 
libertățile democratice funda
mentale.

Consecințele acestor prin
cipii, garantate, nu numai e- 
nunțate ca în Constituțiile 
burgheze, sînt libertatea poli
tică și egalitatea socială a tu
turor cetățenilor Republicii 
Socialiste România și unitatea 
națiunii. Desăvîrșind omoge
nitatea economică, socială și 
ideologică a națiunii, indus
tria socialistă a creat condi
țiile deplinei sale dezvoltări 
și ale afirmării întregii sale 
capacități. Proiectul de Con
stituție a consfințit și aceste 
evoluții ridlcînd conceptul de 
națiune la treapta superioa
ră, aceea de națiune socialis
tă, stimulîndu-i forțele de 
creație și îndrumînd efortul 
spre clădirea viitorului său.

Cucerirea puterii de către 
clasa muncitoare și construc
ția socialismului asigură ega-

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
EDUARD EISENBURGER

Ascultînd raportul la legea 
fundamentală a României So
cialiste, prezentat de tovarășul 

lltatea în drepturi a tuturor 
cetățenilor, fără deosebire de 
naționalitate.

O altă trăsătură caracteris
tică a proiectului de Consti
tuție o constituie contribuția 
atribuită științei și oamenilor 
de știință în desăvîrșirea 
construcției socialismului. Pro
iectul de Constituție rezervă 
intelectualilor sarcini tot mai 
mari în dezvoltarea econo
mică, socială și culturală a 
poporului nostru, fiindcă, după 
expresia tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, „Noua societate 
se construiește pe baza celei 
mai înalte științe și culturi“. 
Pornind de la constatarea că 
puterea prezentului și într-o 
măgură și mai mare puterea 
viitorului se află în știință, 
proiectul de Constituție spri
jină dezvoltarea cercetării 
științifice și creează condiții
le necesare pentru formarea 
unui număr tot mal mare de 
specialiști de înaltă calificare, 
în stare să țină pas cu pro

gresul științei mondiale, să 
contribuie la dezvoltarea ei.

Pe lîngă creșterea bunăstă
rii materiale și culturale a po
porului, statul nostru socia
list are ca scop, ceea ce a 
fost totdeauna visul minții oa
menilor celor mai generoși 
și mai luminați, „afirmarea 
multilaterală a personalității 
umane“.

Idealul umanismului, adică 
dezvoltarea integrală a per
sonalității umane, nu se poa
te realiza decît în orînduirea 
socialistă, fiindcă numai so
cialismul creează condițiile 
obiective și mijloacele nece
sare pentru desăvîrșirea per
sonalității umane.

însuflețiți de perspectivele 
mărețe pe care noua Consti
tuție le deschide țării noastre, 
oamenii de știință vor depune 
toate sforțările spre a răspun
de cu cinste îndatoririlor care 
le revin în efortul de a ri
dica cercetarea științifică la 
înălțimea marilor probleme 
ale desăvîrșirii construcției 
socialismului și a contribui, a- 
lături de clasa muncitoare și 
de țărănime, la dezvoltarea 
economiei și culturii și la 
bunăstarea întregului nostru 
popor.

împreună cu toți oamenii 
muncii, oamenii de știință din 
țara noastră își vor consacra 
toate puterile pentru a consti
tui din situația oglindită de 
noua Constituție o bază de 
pornire spre noi cuceriri care 
să facă din România socialis
tă întruchiparea visurilor ce
lor mai îndrăznețe ale tuturor 
generațiilor care ne-au pre
cedat.

De aceea, voi vota cu toată 
convingerea proiectul de Con
stituție.

Nicolae Ceaușescu, am încer
cat un sentiment de adîncă 
mîndrie ; mîndria de a parti

cipa la marile prefaceri ce le 
cunoaște patria noastră sub 
conducerea înțeleaptă a Parti
dului Comunist Român.

Acest document, împreună 
cu istoricele hotărîri ale Con
gresului al IX-lea al partidu
lui și cu faptele de eroism ale 
harnicului și talentatului nos
tru popor, vor fi înscrise pen
tru totdeauna în cartea de aur 
a construcției noii societăți so
cialiste, deoarece de ele este 
indisolubil legat drumul con
tinuu ascendent al poporului 
român spre noi culmi ale pro
gresului și civilizației.

Profundele transformări re
voluționare pe care le-a cu
noscut și le cunoaște țara noa
stră — rod al politicii realiste 
și științifice a încercatului 
nostru partid — le întîlnim 
la fiecare pas și în regiunea 
Brașov. La înfăptuirea lor 
și-au adus o contribuție de 
seamă și oamenii muncii din 
această regiune, printre care 
amintesc în mod deosebit pe 

constructorii primului tractor 
românesc, ai autocamionului 
românesc și realizatorii mul
tor altor produse care au dus 
faima hărniciei și priceperii 
poporului nostru pînă în de
părtate colțuri ale lumii.

Plecînd de la faptul că în 
această parte a țării trăiesc și 
muncesc de multe veacuri, a- 
lături de români, maghiari, 
germani și oameni ai muncii 
de alte naționalități, aș dori să 
mă refer în continuare mai 
mult la unele prevederi ale 
Constituției care arată că 
România este republică socia
listă, că toți cetățenii, fără 
deosebire de naționalitate, ra
să, sex sau religie, sînt egali 
în drepturi, iar naționalități
lor conlocuitoare li se asigură 
folosirea liberă a limbii ma
terne, precum șl cărți, ziare, 
reviste, teatre, învățămîntul 
de toate gradele în limba pro
prie. Aceste prevederi, ca și 
multe altele, reflectă democra
tismul profund al orînduirii 
noastre sociale, exprimă o re
alitate a vieții noi, la care s-a 
ajuns prin aplicarea consec
ventă a liniei Partidului Co
munist Român, a politicii sale 
marxist-leniniste.

Este cunoscut că în tot 
cursul activității sale, partidul 
comuniștilor a luptat pentru 
deplina egalitate în drepturi 
a naționalităților conlocuitoare 
cu poporul român și a combă
tut cu hotărîre îngrădirile eco
nomice, politice și culturale 
la care erau supuse de către 
regimul burghezo-moșiercsc. 
Demascînd teoriile șovine, re
acționare atît ale burgheziei 
și moșierimli române, cît și 
ale celei maghiare, germane și 
de alte naționalități, Partidul 
Comunist Român a arătat că 
masele muncitoare ale națio
nalităților conlocuitoare sînt 
un aliat firesc al luptei revo
luționare a poporului român 
împotriva exploatării capita
liste. Unitatea de luptă a ce
lor mai buni fii ai poporului 
român și ai naționalităților 
conlocuitoare nu a putut fi 
zdrobită nici în anii întune
cați ai fascismului.

Lupta comună împotriva 
claselor asupritoare, iar apoi 
munca pentru construirea vie
ții noi socialiste, au unit oa

menii muncii români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități, i-a înfrățit pe veci. 
Despre această unitate și fră
ție în munca avîntată pentru 
înflorirea patriei socialiste îți 
poți da seama vizitînd uzinele, 
unitățile agricole sau institu
țiile din orice colț al țării și 
mai cu seamă din regiunile în 
care trăiesc diferite naționali
tăți. Alături de oamenii mun
cii români veți găsi germani, 
maghiari și alții pe panoul de 
onoare al celor evidențiați în 
întrecerea socialistă, în rîndul 
inovatorilor și inventatorilor, 
ca șefi de echipă, maiștri, in
gineri, tehnicieni, cadre în 
funcții de conducere, în rîndul 
celor distinși cu titluri, ordine 
și medalii ale Republicii noas
tre.

De măsurile luate de parti
dul și statul nostru în dome
niul școlii — gratuitatea în- 
vățămîntului, gratuitatea ma
nualelor și alte măsuri — se 
bucură astăzi toți copiii țării. 
Școala noastră a devenit un 
mijloc puternic de apropiere 
între tinerii de toate naționa
litățile, de înlăturare a ten
dințelor de izolare națională 
și a rămășițelor învrăjbirii 
naționaliste pe care le-au cul
tivat în trecut clasele exploa
tatoare.

Drepturile și libertățile e- 
gale se concretizează și în do
meniul editării literaturii po
litice, tehnice și beletristice în 
limbile naționalităților conlo
cuitoare. Apar ziare și reviste, 
avem emisiuni la posturile de 
radio, teatre subvenționate de 
stat, iar în cluburi, cămine și 
case culturale se desfășoară 
o rodnică activitate cultural- 
artistică de masă în limbile ma
terne ale naționalităților con
locuitoare. Este suficient să a- 
rătăm că numai în regiunea 
Brașov funcționează 118 școli 
generale de opt ani și șapte 
școli medii cu secții în limba 
germană, iar de curînd și un 
institut pedagogic de doi ani. 
La Sibiu își desfășoară activi
tatea o secție germană a tea
trului de stat, iar secția de 
științe sociale a Academiei e- 
ditează în aceeași localitate 
revista științifică „Forschun
gen zur Volksund Landes
kunde“.

Niciodată în trecut cultura 
din țara noastră, din care face 
parte integrantă și cultura na
ționalităților conlocuitoare, 
nu a cunoscut climatul și în
florirea pe care le-a cunoscut 
în anii puterii populare.

Cum e și firesc, întreaga ac
tivitate cultural-educativă des
fășurată contribuie la ridicarea 
conștiinței socialiste a mase
lor, la răspîndirea științei, a 
culturii noi, socialiste, la adîn- 
cirea frăției și unității tutu
ror oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, în 
munca pentru înfăptuirea țe
lului comun: propășirea pa
triei — Republica Socialistă 
România.

Aș vrea să subliniez, de a- 
semenea, faptul că oamenii 
muncii aparținînd naționali
tăților conlocuitoare iau parte 
activă și la conducerea tre
burilor obștești. Numai în 
regiunea noastră aproape 
1000 de cetățeni de naționa
litate germană, bărbați și fe
mei, sînt aleși în organe ale 
puterii locale de stat, iar șase 
tovarăși fac parte din cel mai 
înalt for al țării — Marea A- 
dunare Națională.

Toate acestea sînt argumen
te în plus despre superiori
tatea orînduirii noastre socia
liste, care a lichidat pentru 
totdeauna asuprirea naționa
lă, exploatarea omului de că
tre om. România a devenit cu 
adevărat o republică socia
listă.

Unitatea tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de na
ționalitate, în jurul partidu
lui — iată unul din factorii 
hotărîtori ai marilor cuceriri 
ale poporului nostru și cheză
șia îndeplinirii mărețelor sar
cini trasate de către Congre
sul al IX-lea al P.C.R. Nici
odată prezentul n-a fost mai 
plin de certitudinea viitoru
lui ca acum. întrezărim un 
viitor luminos, cu perspective 
nemaiîntîlnite în istoria țării 
noastre, pentru care merită să 
depunem toate eforturile, tot 
elanul creator.

Ca lucrător în domeniul 
presei, — muncesc la ziarul 
„Volkszeitung“ din Brașov — 
aș vrea să mă refer și la ar
ticolele 28 și 29 privitoare la 
libertatea cuvîntului și a pre
sei. Ca și celelalte drepturi 
consemnate în legea funda
mentală a României, liberta
tea cuvîntului și presei a de
venit parte integrantă a exis
tenței de zi cu zi a poporului 
nostru. Spre deosebire de tre
cutul țării noastre și de situa
ția din țările capitaliste, a- 
ceastă libertate este pe deplin 
garantată de stat, prin asigu
rarea unei baze materiale 
trainice și prin alte măsuri 
corespunzătoare. în nenumă
rate coloane ale ziarelor cen
trale și locale a fost pe larg 
dezbătut proiectul noii legi 
fundamentale a țării. Mii de 
oameni ai muncii, folosindu-se 
din plin și cu acest prilej de 
libertatea presei, și-au spus 
cuvîntul în cadrul acestei 

dezbateri. Iar acum milioane 
de oameni, întregul nostru 
popor ia cunoștință cu mîn
drie și satisfacție adîncă, prin 
intermediul micului ecran, pe 
calea undelor și prin presă de 
raportul la proiectul de Con
stituție prezentat de către to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Militînd activ pentru înfăp
tuirea politicii partidului, pre
sa din țara noastră — atît cea 
în limba română, cît și cea în 
limba naționalităților conlo
cuitoare — și-a cîștigat pre
țuirea celor mai largi mase, 
în paginile ei își găsesc re
flectarea multiplele probleme 
ale construcției socialiste și 
vieții internaționale contem
porane. Fiecărui lucrător din 
presă îi revine marea înda
torire de a-și îmbunătăți con
tinuu munca, de a oglindi cu 
măiestrie creația entuziastă a

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
NICOLAE GH. LUPU

Adoptarea noii Constituții a 
României socialiste marchează 
o etapă din cele mai impor
tante din atît de bogata istorie 
a țării noastre. Pentru a-și dă
rui o asemenea lege funda
mentală, poporul nostru a tre
buit să străbată un drum lung, 
care în ultimele două decenii 
a fost jalonat cu mari realizări 
pe plan social-economic, poli
tic și cultural.

Proiectul de Constituție 
proclamă, într-un aliniat spe
cial, printre sarcinile care re
vin statului socialist român și 
pe aceea de a dezvolta învăță
mîntul de toate gradele, de a 
asigura condițiile pentru dez
voltarea științei, artei și cul
turii, de a înfăptui ocrotirea 
sănătății. Ca unul care de mul
te decenii trudesc după pu
terile mele în aceste trei do
menii : al învățămîntului, al 
științei și al sănătății publice, 
salut cu bucurie și mîndrie 
perspectivele ce se deschid în 
țara noastră progresului cul
turii și consolidării sănătății 
maselor muncitoare.

Drepturile multiple consa
crate de noua Constituție tre
buie să contribuie din plin la 
prosperitatea, fericirea și să
nătatea cetățenilor patriei 
noastre. Amintesc numai des
pre dreptul la muncă, la odih
nă, la asigurarea materială în 
caz de bătrînețe, boală sau in
capacitate de muncă, la învă
țătură și altele. Dar admirabi
lul cadru juridic și politic pe 
care îl reprezintă noua Cons
tituție creează pentru fiecare 
din noi, pe măsura posibilită
ților și răspunderilor noastre, 
îndatoriri de cea mai mare în
semnătate în ceea ce privește 
îmbogățirea și adîncirea per
manentă a conținutului pe 
care trebuie să-l dobîndească 
acest cadru. Se știe, de pildă, 
că în țara noastră lucrează un 
număr mare de medici ceea 
ce ne situează pe plan mon
dial printre țările cu foarte 
bună asigurare de cadre me- 
dico-sanitare. Dacă în 1938 
România dispunea de un me
dic la 1 895 locuitori, astăzi 
avem un medic la 696 locui
tori. Ne interesează totuși din 
ce în ce mai mult nu numai 
aspectul cantitativ, dar și cel 
calitativ al acestei impresio
nante realizări din domeniul 
sănătății publice. Va trebui să 
studiem cu grijă în ce fel pu
tem îmbunătăți continuu de
servirea medicală a populației 
prin ridicarea nivelului profe
sional al lucrătorilor sanitari. 
Astfel, trebuie manifestată o 
preocupare deosebită pentru 
ameliorarea programelor de 
învățămînt, ■ degajîndu-1 pe 
studentul medicinist de obli
gația risipirii eforturilor în 
prea numeroase direcții, după 
cum trebuie reexaminată 
structura învățămîntului șu- 
prauniversitar, în vederea for
mării unor specialiști cît mai 
temeinic pregătiți.

Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român a acor
dat o mare atenție probleme
lor învățămîntului de toate 
gradele. Aceasta demonstrează 
grija manifestată în țara noas
tră față de tînăra generație. 
Fie-mi îngăduit să-mi exprim 
satisfacția pentru aceasta, cu
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în cartea vieții sale, po
porul nostru scrie acum cu 
litere de aur o nouă pagină : 
așezarea de drept a socialis
mului în țară prin adoptarea 
Constituției Republicii Socia
liste România. Acest eveni
ment istoric încununează 
strădaniile de peste două de
cenii ale oamenilor muncii 
din patria noastră, în mersul 
lor hotărît pe calea progresu

poporului nostru pentru trans
punerea în fapte a mărețelor 
sarcini trasate de Congresul 
al IX-lea al Partidului Co
munist Român.

Lucrătorii din presă, pă
trunși de înalta răspundere 
politică ce le este încredința
tă, sînt pe deplin conștienți de 
faptul că garanția îndeplinirii 
cu succes a sarcinilor care le 
revin și a creșterii contribu
ției la opera de desăvîrșire a 
socialismului a fost, și va ră- 
mîne conducerea presei de 
către partid.

îmi exprim adeziunea de
plină la legea fundamentală 
a țării, care va proclama noua 
denumire a țării — denumirea 
cea mai corespunzătoare rea
lităților de azi, noii etape de 
dezvoltare pe care o străba
tem, denumirea mîndră : Re
publica Socialistă România.

convingerea că factorii de răs
pundere vor arăta inițiativă și 
competență, astfel ca, începînd 
din cursul elementar, copiii să 
primească acele cunoștințe 
indispensabile omului modern, 
dar fără o suprasolicitare a 
capacităților intelectuale, care 
nu poate decît să dăuneze 
dezvoltării sale armonioase.

V-am împărtășit în fugă a- 
ceste reflecții, dragi tovarăși, 
fiind încredințat că nici cu un 
prilej sărbătoresc ca acela pe 
care îl trăim acum, nu este un 
lucru nepotrivit să chibzuim 
asupra a ceea ce avem încă 
de făcut pentru ca viața po
porului nostru să fie tot mai 
luminoasă și mai demnă. Ga
ranția propășirii continue a pa
triei noastre este munca ne
obosită a fiilor ei din fabrici, 
de pe ogoare, din laboratoare 
și din lăcașurile de cultură, 
muncă îndrumată de o concep
ție științifică asupra dezvoltă
rii societății.

în epoca noastră de mare 
avînt al cunoașterii omenești 
în general și al tehnicii în spe
cial trebuie să asigurăm între
gului popor posibilitatea de a 
beneficia de realizările civili
zației, după cum trebuie să 
aducem contribuția noastră la 
progresul culturii mondiale. 
Ca să mă refer numai la do
meniul medicinii, opera lui 
Victor Babeș, Gheorghe Mari
nescu, Toma Ionescu, Ion 
Cantacuzino, Constantin Le- 
vaditi ne dovedește că poporul 
nostru poate oferi științei uni
versale aștri de prima mă
rime. Trebuie să folosim dm 
plin posibilitățile oferite de 
regimul nostru, astfel ca 
moștenirea științifică a acestor 
deschizători de drumuri să 
fie mereu valorificată și îm
bogățită. Niciodată în trecut 
oamenii de știință nu au gă
sit atîta stimă și solicitudine la 
conducătorii țării, fapt care 
constituie încă un motiv pen
tru noi de a ne pune întreaga 
putere de muncă în serviciul 
colectivității. Sentimentul uti
lității sociale a eforturilor 
sale trebuie să-l însuflețească 
pe fiecare savant, pe fiecare 
om de laborator, pe fiecare 
cercetător din România so
cialistă.

Nu încape îndoială că noua 
Constituție reprezintă un în
demn către noi înfăptuiri, ca
pabile să asigure o viață și 
mai bună fiecărui locuitor al 
țării noastre, indiferent de na
ționalitate, confesiune sau 
profesie. Legea noastră funda
mentală oglindește astfel cali
tățile cele mai respectabile ale 
poporului nostru, precum dra
gostea de muncă, simțul drep
tății, dragostea de libertate și, 
mai presus de toate, acea ge
nerozitate pe care o exprimă 
cuvîntul românesc, atît de bo
gat în înțelesuri — omenia.
.Ca unul din cei mai în 

vîrstă dintre dumneavoastră, 
permiteți-mi, tovarăși deputați 
și deputate, să-mi exprim spe
ranța și convingerea că era 
socialistă va prilejui poporului 
nostru mărețe înfăptuiri, care 
vor ridica necontenit bună
starea și nivelul cultural al 
maselor și vor contribui la 
mersul înăinte al umanității.

lui, constituind în același timp 
începutul unei noi etape în 
dezvoltarea țării noastre. Ma
rile bogății' ale patriei, hărni
cia fără seamăn a minunatu
lui nostru popor și îndeosebi 
înțeleaptă cîrmuire a statului 
au contribuit deopotrivă ;s 
propășirea țării, dîndu-i pu
tința să intre în orînduirea 
socialistă.

(Continuare în pag. a VI-. )
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DEPUTATEI 
SÀFTOIU
siunii nobile șl de mare răs
pundere ce ni s-a încredințat 
și totodată ferma noastră 
hotărîre de a o îndeplini la 
nivelul cerințelor noii etape 
de dezvoltare pe care o 
parcurge țara noastră.

Lucrătorii din învătămînt 
sînt conștienți că le revine 
sarcina să muncească cu și 
mai multă pasiune, dragoste 
și perseverență pentru creș
terea unei generații de nă
dejde, înarmată cu tot ceea ce 
apare nou în știință, cultură 
și tehnica modernă, în stare 
să conducă competent proce
sele de producție, să mun
cească eficient în toate dome
niile de activitate. Ne dăm 
bine seama că de noi depind 
în mare măsură formarea 
conștiinței socialiste a tinerei 
generații, educarea sa comu
nistă, pregătirea unor cetă
țeni în stare să participe activ 
la viața clocotitoare, la mun
ca creatoare a poporului nos
tru liber și stăpîn pe soar
ta sa.

Ne pregătim pentru noul an 
școlar însuflețiți de istoricele 
hotărîri ale celui de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comu
nist Român, de lucrările deo
sebit de importante ale actua
lei sesiuni a Marii Adunări 
Naționale, care va adopta 
noua lege fundamentală a Re
publicii Socialiste România.

în numele alegătorilor din 
circumscripția mea electorală 
îmi dau adeziunea totală la 
propunerea ca tara noastră să 
se numească de azi înainte 
Republica Socialistă România, 
denumire care corespunde pe 
deplin înaltului stadiu de dez
voltare a patriei noastre.

Votez cu încredere și con
vingere noua Constituție a 
țării.

de a fi liber și stăpîn pe 
soarta sa.

Chezășia tuturor succeselor 
obținute, cărora legea supre
mă a țării le fixează noul ca
dru constituțional, o constituie 
faptul că poporul are în 
fruntea sa, ca forță conducă
toare, Partidul Comunist Ro
mân, de numele căruia sînt 
legate cele mai de seamă mo
mente din istoria luptei clasei 
muncitoare din ultimele cinci 
decenii, totalitatea victoriilor 
noastre socialiste de astăzi și 
perspectivele viitoare ale pa
triei. De aceea, consacrarea în 
proiectul de Constituție a ro
lului de forță politică condu
cătoare a partidului în întrea
ga noastră societate reflectă 
voința unanimă a poporului 
și s-a bucurat de aprobarea 
entuziastă a întregului tine
ret.

Noi, tinerii de azi, sîntem o 
generație a idealurilor împli
nite, înconjurată cu grijă și 
dragoste de către partid și în
tregul popor, o generație care 
trăim și ne dezvoltăm în 
minunatele zile ale socialis
mului victorios, avînd în față 
perspectivele viitorului de 
aur al' patriei — comunismul. 
Iată de ce sîntem profund im
presionați și ne manifestăm 
recunoștința vie pentru modul 
în care noua Constituție ex
primă preocuparea de a ni se 
asigura drepturi și largi posi
bilități de dezvoltare multi
laterală a aptitudinilor fizice 
și intelectuale.

Impresionant este însă nu 
numai conținutul prevederilor 
înscrise, ci mai ales modul în 
care toate drepturile și liber
tățile sînt garantate în fapt, 
statul avînd ca una din cele 
mai importante sarcini cre
area condițiilor necesare pen
tru exercitarea lor deplină. 
Citind, de pildă, articolul refe
ritor la dreptul la muncă, fie
care tînăr este conștient că 
giganții industriei socialiste, 
marile șantiere, ogoarele în
frățite, instituțiile științifice 
și culturale îi oferă cu ge
nerozitate condiții de formare 
și desăvîrșire în orice profe
siune, pe măsura dorinței și 
capacității sale.

Dreptul la învățătură, pe 
care Constituția îl înscrie, de 
asemenea, la loc de cinste, se 
bazează pe realități ce situea
ză patria noastră, în acest do
meniu. printre cele mai înain
tate țări din lume. Elevii și 
studenții știu că el înseamnă 
în primul rînd gratuitatea to
tală a frecventării învătămîn
tului de toate gradele, a ma
nualelor pentru clasele I—XII, 
înseamnă școli și amfiteatre 
luminoase, laboratoare înzes
trate cu cele mai moderne 
utilaje, burse, complexe socia
le construite după legile con
fortului și frumosului, cluburi 
și case de cultură, baze spor
tive, tabere de odihnă în cele 
mai pitorești regiuni ale țării.

Măsurile preconizate de cel 
de-al IX-lea Congres al parti
dului pentru lărgirea bazei 
materiale și perfecționarea 
continuă a învătămîntului re
prezintă garantarea efectivă 
a dezvoltării multilaterale a 
aptitudinilor tineretului, asi
gurarea unui nivel tot mai 
înalt de cultură viitorilor 
constructori ai socialismului 
și comunismului.

Generația noastră, crescută 
și formată în anii socialismu
lui, n-a trăit privațiunile 
vechilor orînduiri, dar cu
noaște de la părinți, din cele 
citite și studiate, cum se trăia 
în anii șomajului, ai taxelor 
împovărătoare, ai cruntei ine
galități sociale. Dacă ar fi să 
ne referim numai la studen- 
țime și la așa-zisul drept la 
învățătură proclamat în mod 
demagogic de constituțiile 
burgheze, sînt elocvente cîteva 
relatări din presa vremii. In- 
tr-un articol publicat în anul 
1924, un reporter al ziarului 
„Dimineața“ scria : „Am vă
zut studenți așteptînd ore la 
rînd și apoi mîncînd în 
picioare, ținînd farfuria cu 
fiertură (numai astfel poate fi 
denumită mîncarea) într-o 
mînă, furculița în cealaltă și 
pîinea în buzunar“. Zece ani 
mai tîrziu, în 1934, un mani
fest al studenților de la filozo
fie și litere menționa, printre 
altele, existența a numai 70 
de burse la 3 000 de studenți. 
Ce final tragic pentru aseme
nea studenție este chemarea 
adresată în acei ani absol
venților de către colegii lor 
pentru întîlnirea în cadrul 
unui „Congres al intelectuali
lor șomeri“ !

Iată de ce, prețuind la 
adevărata lor valoare minu
natele realități pe care le 
trăiește, drepturile și libertă
țile democratice de care se 
bucură, calda solicitudine cu 
care este înconjurat, tineretul 
nostru exprimă în fața foru
lui suprem al țării recunoștin
ța sa fierbinte față de partid 
și popor, o dată cu hotărîrea 
de a fi demn de epoca noas
tră, la care au visat mințile 

La anunțarea reiultatulul votării Constituției

cele mai luminoase, conștiin
țele cele mai înalte și pentru 
a cărei înfăptuire au luptat 
fără preget generații întregi.

Conștientă de faptul că, ală
turi de drepturile și libertă
țile pe care le prevede, Con
stituția țării conferă pentru toți 
oamenii muncii și mari răs-

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
REMUS RĂDULEJ

Alături de clasa muncitoare 
și țărănime, întreaga intelec
tualitate a țării a primit cu 
bucurie și însuflețire și a dis
cutat cu adînc interes și înalt 
simț de răspundere patriotică 
proiectul de Constituție a Re
publicii Socialiste România, 
supus unei ample dezbateri 
publice.

Bucuria noastră este prile
juită de victoriile de însemnă
tate istorică, repurtate de po
por, sub conducerea partidului, 
în făurirea unei economii so
cialiste unitare, întemeiată pe 
proprietatea socialistă asupra 
mijloacelor de producție, în 
lărgirea democratismului so
cialist, care se reflectă prin 
asigurarea deplinei egalități în 
drepturi pentru toți cetățenii 
țării, în toate domeniile vieții 
economice, politice, juridice, 
sociale și culturale. Bucuria 
noastră mai este prilejuită de 
faptul că s-a închegat unitatea 
întregului popor, prin întări
rea alianței muncitorești-țără- 
nești și prin legarea tot mai 
strînsă a intelectualității de 

punderi sociale, tînăra gene
rație va milita neobosit pen
tru a-și îndeplini în mod 
exemplar îndatoririle ce îi re
vin : apărarea cuceririlor re
voluționare ale poporului, dez
voltarea orînduirii socialiste, 
munca înflăcărată pentru 
prosperitatea patriei, pentru 
progresul ei economic, cultu
ral și științific, constituie cel 
mai înalt ideal de viață al fie
cărui tînăr din Republica So
cialistă România. înflăcărat 
de politica clarvăzătoare a 
Partidului Comunist Român, 
care reprezintă garanția sigu
ră a înălțării țării noastre pe 
cele mai înalte culmi ale pro
gresului și civilizației, între
gul tineret este animat de 
hotărîrea de a munci și învă
ța cu sîrguință pentru a fi 
întotdeauna gata să-și înde
plinească cu cinste orice sar
cină încredințată de partid.

Organizația noastră revolu
ționară, Uniunea Tineretului 
Comunist — în rîndurile căreia 
activează muncitori, țărani, 
elevi, studenți, intelectuali, ti
neri români și aparținînd na
ționalităților conlocuitoare, u- 
niți de țeluri și idealuri comu
ne— va milita cu consecven
ță pentru a forma și dezvolta 
la fiecare utecist dorința ar
zătoare de a-și pune întreaga 
sa pricepere, capacitate și 
energie clocotitoare în slujba 
intereselor poporului, a cauzei 
socialismului și păcii în lume. 
Uniunea Tineretului Comunist 
și Uniunea Asociațiilor Stu
denților din România vor des
fășura o susținută activitate 
educativă pentru a contribui 
la creșterea unor cetățeni 
care să-și înțeleagă îndatori
rile sociale și obștești, să cu
noască și să respecte prevede
rile noii Constituții, legile sta
tului, regulile de conviețuire 
socialistă.

Am bucuria să-mi alătur 
votul tuturor celor care vor 
conferi astăzi noii Constituții 
puterea de lege a legilor, cu 
convingerea fermă că el expri
mă voința și simțămintele în
tregului nostru tineret. Votul 
Marii Adunări Naționale va 

consfinți, sub privirile entu
ziaste ale poporului, concor
danța deplină între minunata 
realitate pe care o trăim și 
denumirea patriei noastre — 
Republica Socialistă România 
— marcînd o nouă etapă spre 
viitorul său luminos — comu
nismul.

popor, de succesele obținute în 
înfăptuirea revoluției cultura
le. Toate acestea sînt premise 
ale succeselor viitoare pe dru
mul luminos al înfloririi pa
triei. Interesul cu care inte
lectualitatea noastră a primit 
proiectul își are rădăcinile în 
drepturile fundamentale pe 
care le asigură și în îndatori
rile pe care le prevede pentru 
cetățeni, care deschid largi 
perspective de dezvoltare a 
muncii de educație și cultu
rale, în care cercetarea științi
fică ocupă un rol tot mai im
portant.

Articolul 13 din proiect de
finește scopul general, înalt 
umanist al întregii activități 
de stat : dezvoltarea orînduirii 
și înflorirea națiunii socialiste, 
creșterea continuă a bună
stării materiale și culturale a 
poporului, asigurarea liber
tății și demnității omului, afir
marea multilaterală a lui — și 
prevede că, în acest scop, sta
tul dezvoltă învățămîntul de 
toate gradele, asigură condi
țiile pentru dezvoltarea știin

ței, artei, literaturii. Articolul 
21 statornicește dreptul la în
vățătură al tuturor cetățenilor 
și faptul că el se asigură prin 
învățămîntul general și obli
gatoriu, prin gratuitatea învă- 
țămîntului de toate gradele, 
care este în întregime de stat, 
precum și prin sistemul bur
selor de stat.

Atenția deosebită care se 
acordă învățămîntului și știin
ței, artei și literaturii cores
punde unor cerințe organice 
ale socialismului și arată im
plicit înaltul rol rezervat în 
noua orînduire celor ce cul
tivă, creează și profesează ști
ința sau aplică gîndirea știin
țifică în rezolvarea probleme
lor concrete ale producției 
materiale. Dar revoluția teh- 
nico-științifică contemporană 
a făcut ca metodele de investi
gație și rezultatele cercetării 
să se îmbogățească, iar pro
cesele tehnologice să se înno
iască atît de repede, încît oa
menii muncii au nevoie de o 
informație școlară pe bază tot 
mai cuprinzătoare și de o pri
menire tot mai amplă și deasă 
a ei : „Nivelul actual al socie
tății noastre impune ridicarea 
pe o treaptă și mai înaltă a 
cunoștințelor de cultură gene
rală, științifice și tehnice, ale 
tuturor cetățenilor patriei“ — 
a spus tovarășul Nicolae Ceau
șescu în Raportul prezentat is
toricului Congres al Partidu
lui Comunist Român.

Proiectul legii noastre fun
damentale purcede realist în 
problemele de învățămînt pe 
care le ridică aceste necesități 
actuale și viitoare — și anume 
de la realizările învățămîntu
lui sub regimul de democrație 
populară : sub acest regim s-a 
generalizat școala de 8 ani, s-a 
dezvoltat învățămîntul mediu 
și cel profesional în pas cu ce
rințele, s-au profilat și struc
turat pe specialități planurile 
de învățămînt superior după 
nevoile noastre, dînd locul cu
venit pregătirii generale, ști
ințifice și tehnice.

Sînt convins că în aceste 
condiții — cu deosebire în în
vățămîntul superior — se pot 
înfăptui, în principal prin 

munca personalului de pre
dare, atît înnoirile pedagogice, 
cît și generalizările largi și în
cadrarea continuă în actuali
tate a materiilor predate, care 
sînt cerute de actualele noas
tre probleme tehnice și știin
țifice.

Prevederile din proiectul de 
Constituție, care arată limpede 
scopul în care statul asigură 
condițiile pentru dezvoltarea 
științei și ocrotirea sănătății, 
evidențiază rolul de seamă al 
oricărei cercetări științifice în 
rezolvarea unor probleme ma
jore ale economiei naționale 
și ale sănătății publice, în îm
bogățirea tezaurului științei 
universale.

Cum în condițiile concrete, 
specifice țării noastre, sarcini 
atît de complexe nu au putut 
fi îndeplinite nici în trecutul 
apropiat fără dezvoltarea în 
țară a unei cercetări științifice, 
aceasta a fost instituționali- 
zată încă din anul 1948. Este 
un mare merit al regimului de 
democrație populară de a fi 
creat o întreagă rețea de uni
tăți speciale de cercetare știin
țifică ale Academiei, ale de
partamentelor și altor unități 
centrale de stat. Aceasta a 
permis o dezvoltare deosebită 
a muncii de cercetare, care a 
condus și la rezultate funda
mentale pentru știință. Și în 
munca de intensificare a crea
ției științifice, împlinirea sar
cinilor statornicite prin pro
iect poate purcede deci — 
realist — de la realizări con
crete. Dar necesitatea ca re
zultatele muncii proprii să 
sprijine cu o pondere tot mai 
mare nevoile meréu crescînde 
ale economiei naționale im
pune ca cercetarea să fie, pe 
cît se poate, aplicativă și cînd 

este fundamentală. îmbinarea 
armonioasă a cercetării funda
mentale cu cea aplicativă în 
vederea soluționării probleme
lor practice puse de desăvîrși- 
rea construcției socialiste în 
țara noastră reprezintă deci o 
sarcină majoră, cgre a fost 
pusă cu putere de conducerea 
de partid și de stat.

Ca inginer, nu pot să nu re
lev faptul că pentru sporirea 
contribuției științei la întări
rea forței economice a patriei, 
la dezvoltarea întregii socie
tăți, partidul și statul cer ca, 
în mersul înainte pe frontul 
întreg al cercetării, să se pună 
un accent mai mare pe știin
țele tehnice. Oamenii de știin
ță și cercetătorii din sectorul 
tehnic sînt hotărîți să folo
sească toată priceperea și pu
terea lor de muncă, atît pen
tru a lichida unele rămîneri 
în urmă, cît și pentru a ridica 
creația în acest domeniu la 
nivelul și amploarea pe care 
le cere creșterea impetuoasă 
a industriei noastre socialiste 
în condițiile revoluției tehni- 
co-științifice contemporane, 
pentru a contribui astfel la 
realizarea unei stăpîniri suve
rane asupra surselor materia
le ale țării.

Un sprijin puternic în îm
bunătățirea muncii de îndru
mare și coordonare, atît a 
creației științifice, cît și a 
aplicării ei în producție, în 
spiritul proiectului de Consti
tuție, îl constituie Directivele 
Congresului al IX-lea al 
Partidului Comunist . Român, 
care prevăd înființarea, în 
acest scop, a Consiliului Na
țional al Cercetării Științifi
ce. Sînt sigur că acest Consi
liu va fi de cel mai mare aju
tor pentru dezvoltarea și spo
rirea în continuare a muncii 
de cercetare științifică și a 
valorificării în producție a cu
ceririlor științifice — atît 
proprii, cît și asimilate de la 
alții, prin sprijinirea concen
trării cadrelor și mijloacelor 
materiale spre obiectivele de 
cea mai mare eficiență pe plan 
științific, pe plan economic.

Cei mai vîrstnici ne luăm 
angajamentul să contribuim la 

dezvoltarea și ridicarea nive
lului cercetării, muncind nu 
numai direct în creația știin
țifică, ci ridicînd și cadre noi, 
convinși că știința este un 
bun care moare dacă nu e 
transmis tinerilor capabili să-1 
dezvolte și să-l fructifice. Iar 
pentru ridicarea tineretului 
ne vom strădui să creăm în 
cît mai multe ramuri școli 
științifice, știind că acestea 
sînt adevăratele pepiniere 
pentru cadrele noi și că numai 
astfel vom continua tradițiile 
progresiste ale înaintașilor 
noștri și ne vom învrednici să 
fim adevărați oameni de știin
ță, într-o Românie socialistă.

Dar formarea specialistului 
nu poate fi despărțită de edu
carea lui patriotică și cetățe
nească. Pentru sporirea apor
tului nostru la înflorirea pa
triei socialiste, ne angajăm 
să cultivăm patriotismul tine
rei generații, să-i înălțăm 
conștiința socialistă, nu nu
mai prezentîndu-i, fiecare 
dintre noi, fațeta de speciali
tate a realizărilor harnicului 
nostru popor, ci și prin 
exemplul personal

Dezbaterile de masă au a- 
rătat că inima întregului po
por bate cu încredere, cu în
flăcărare și optimism, pentru 
viața nouă, luminoasă, pe 
care ne-o deschide proiectul 
noii legiuiri fundamentale.

Alături de toți ceilalți to
varăși deputați, îmi dau ade
ziunea deplină și voi vota deci 
pentru noua Constituție a Re
publicii Socialiste România, 
încredințat, că astfel am luat 
parte la cucerirea unei noi 
trepte — de importanță isto
rică — pe drumul progresului 
social al poporului nostru. 

în Editura politică 

a apărut

CONSTITUȚIA

REPUBLICII 

SOCIALISTE

ROMÂNIA

Lucrarea a fost editată 
într-un tiraj de masă

INFORMAȚIE
Consiliul de Miniștri al Repu

blicii Socialiste România a adop
tat o Hotărîre în care se arată că 
semnele monetare avînd impri
mată denumirea statului „Repu
blica Populară Română“ — aflate 
în prezent în circulație — vor 
continua să aibă deplină putere

A apărut revista

„Analele Institutului de Istorie 
a Partidului de pe lîngâ 

C.C. al P.C.R." nr. 4/1965
REVISTA CUPRINDE DO

CUMENTELE CONGRESULUI 
AL IX-LEA AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN, RUBRI

în Capitala

Cum vor funcționa magazinele 
în zilele de 23 și 24 august

în zilele de 23 și 24 august 
magazinele vor funcționa după un 
program special.

Azi, duminică, magazinele vor 
fi deschise pină la ora 13, cu ur
mătoarele excepții : magazinele de 
carne și depozitele de vinuri cu 
vlnzarea acasă vor funcționa pînă 
la ora 14, iar magazinele de pline 
vor fi deschise pînă la ora 20, cu 
o întrerupere de o oră, prin rotație 
pentru masă.

Luni, 23 August. Cu excepția 
centrelor de desfacere a laptelui și 
gheței (care-și vor începe activi
tatea Ia ora 5 dimineața), a tutun

Teatrul Național „I. L. Caragiale“ 
(Teatrul de vară „23 August") : Te
zaurul lui Justinian — (ora 20). Tea
trul satiric-muzical „C. Tănase" (gră
dina Boema) : Carnaval la Tănase — 
(ora 20), Sala Savoy : Veselie la 174
— (ora 20). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R. (Teatrul de vară din parcul 
Herăstrău) : Băiat bun, dar... cu lip
suri — (ora 20). Teatrul Evreiesc 
(Grădina de vară din str. Mircea 
Vodă nr 5) : Idei... pentru o revistă
— (ora 20). Circul de stat : Circus va
riété — (ora 16 și ora 20).

TELEVIZIUNE
8,50 — Gimnastica de înviorare la 

domiciliu. 9,00 — Rețeta gospodinei. 
9,20 — Emisiune pentru copil șl tine
retul școlar. 11,00 — Emisiune pentru 
sate. 16,30 — Duminică sportivă — 
Fotbal : transmisiune alternativă de 
la București și Ploiești a întîlnirilor 
dintre echipele Dinamo București — 
știința Timișoara și Petrolul — Sl- 
derurglstul Galați. Programul va fi 
susținut de o formație condusă de 
Valențlu Grlgorescu. 19,00 — Jurnalul 
televiziunii (I) — Tara în ajunul
marii sărbători. 19,30 — Film : „Cerul 
n-are gratii“. 21,05 — Filmul docu
mentar „Construim“. 21,25 — La fe
restrele... cînteculul. 22,25 — Jurnalul 
televiziunii (II). 22,35 — Telesport. 
In încheiere : Buletin meteorologic.

CINEMATOGRAFE
PROCESUL PROFESORULUI WEIR: 

Sala Palatului (seria de bilete 1 503)
— ora 20. APORT MUHTAR ! — cine
mascop : Patria (completare Acolo 
unde Carpații întîlnesc Dunărea — 
cinemascop) — 10; 12,15; 14,30; 16,45; 
19; 21. ROMULUS ȘI REMUS — cine
mascop ; București (completare Me
lodiile străzii — cinemascop) — 8,45;

. 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, Flamura 
(completare Melodiile străzii — cine
mascop) — 10; 12,30; 16; 18,30; 21, To
mis (completare Melodiile străzii — 
cinemascop) — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15, rulează șl la grădină — 
ora 20, Arenele Libertății (completa
re Melodiile străzii — cinemascop) — 
ora 20, Grădina Doina (completare 
Melodiile străzii — cinemascop) — 
ora 20. MARȘUL ASUPRA ROMEI : 
Republica (completare Prietenul 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; 18,45; 21, 
rulează șl la grădină — ora 20, Expo
ziția — Piața Scînteii (completare 
Nuntă țărănească) — ora 20. UNORA 
LE PLACE JAZUL : Festival — 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, rulează 
șt la grădină — ora 20,15, Stadionul 
Dinamo (completare Lucrările celui 
de-al IX-lea Congres al P.C.R.) —
ora 20, Melcdla — 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,30 CĂPITANUL DIN TENKES 
(ambele serii) : Flacăra — 16; 19,30.
EVADATUL — cinemascop : Lucea
fărul (completare Muzeul Zambac- 
cian) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.45. HATARI (ambele serii) : Car- 
pați (completare Totul pentru viață)
— 10; 13,15; 16,45; 20, Grădina Colen-
tlna (completare Șl atunci) — ora 20. 
UN ȘOARECE PRINTRE BĂRBAȚI : 
Grlvița (completare Muzeul Zambac- 
cian) — 10; 12,15; 16; 18,15; 20,30, Mo
dern (completare La hotarul a două 
lumi) — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 21. 
LALEAUA NEAGRĂ — cinemascop : 
Victoria (completare I.aminorul de 
țevi) — 9; 11,15; 13.,30; 16; 18,30; 21, Fe
roviar (completare Drumul) — 9,45; 
12,15; 15; 17,45: 20,30, Grădina Progre
sul (completare Laminorul de țevi) — 
ora 20. ÎNTILNIRE LA ISCHIA — 
cinemascop : Central (completare 
Spre cer — cinemascop) — 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20.45, Drumul Sării
(completare Spre cer — cinemascop)
— 11; 15,30; 17,45; 20. SCARAMOUCHE
— cinemascop : Lumina (completare 
Zîmbetul) — 9,80; 11,45; 14; 18,15; 18,30;
90.45. CINTlND IN PLOAIE I Union

CONSTITUȚIA 
REPUBLICII
SOCIALISTE 

ROMÂNIA

circulatorie. Aceste semne mone
tare vor circula paralel cu sem
nele monetare avînd imprimată 
noua denumire a statului „Re
publica Socialistă România“, ce 
vor fi puse în circulație potrivit 
dispozițiunilor legale.

CILE : COMUNICĂRI, DOCU 
MENTE, NOTE BIBLIOGRA
FICE și INFORMAȚII.

geriilor (care vor fi deschise di
mineața circa 4 ore) și a centrelor 
de pline — între orele 5,30 și 
9,30 —, toate celelalte unități vor 
fi închise.

Marți, 24 august, toate unitățile 
care în mod obișnuit au program 
duminica, vor funcționa după pro
gramul zilei de duminică.

★

în ziua de 23 August unitățile de 
alimentație publică de pe traseul 
parcurs de oamenii muncii care 
iau parte la demonstrație își vor 
începe activitatea la ora 14.

— 11; 16; 18,15; 20,30. PROGRAM PEN
TRU 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 (com
pletare La cel mal înalt nivel) —9,45; 
14,15; 16,30; 18.45; 21, Grădina Buzești 
(completare La cel mai înalt nivel) — 
ora 20,15. ANACONDA : Timpuri Noi 
(completare Goso mincinosul) — 10— 
21 în continuare). PENSIUNEA BOU- 
LANKA : Giuleștl (completare Mu
zeul Cornel Medrea) — 11,30; 16; 18,15; 
20,30, Lira (completare Casa cetate) — 
15,30; 18, rulează și la grădină — ora 
20,15. încurcătură blestema
ta : Cultural (completare Al III-lea 
Festival muzical internațional „Geor
ge Enescu") — 15; 17,45; 20,30. JUN
GLA TRAGICĂ : înfrățirea între po
poare (completare Xaveri Dunicow- 
ski) — 11,30; 15,45; 18; 20,15. FEMEIA 
NECUNOSCUTA : Excelsior (comple
tare Sport nr. 3/1965) — 9,30; 12.15; 
15; 17,45; 20,30 DECORAȚII PENTRU 
„COPIII MINUNE" : Buzești (comple
tare Lucrările celui de-al IX-lea Con
gres al P.C.R.) — 11,30; 15,30; 18.
SPĂRGĂTORUL : Crîngași (comple
tare Pionleria nr. 4/1965) — 10,30;
15,30; 18; 20,30. DOMNUL — cinema
scop : Bucegi (completare Construim)
— 9,45; 12; 14,15; 16,30; 19; 21,15, ru-
leazft și la grădină — ora 20, Floreas- 
ca (completare Construim) — 10,30; 
13; 15,30; 18; 20,30. CUM SE REUȘEȘ
TE ÏN DRAGOSTE : Munca (comple
tare Fotbaliști, nu uitați copilăria) — 
10,30; 16; 18,15; 20,30, Cosmos (com
pletare Fotbaliști, nu uitați copilăria)
— 16; 18; 20. OLIVER TWIST : Unirea 
(completare Șl atunci) — 11; 16; 18,30. 
rulează și la grădină — ora 20. 
NUNTA CU PERIPEȚII: Vltan (com
pletare Istoria cifrelor) — 16; 18; 20. 
STRIGATUL : Arta (completare Su- 
rîsul) — 15.30: 18; 20.30, rulează și la 
grădină — ora 20, Miorița (completa
re Surîsul) — 10; 12,30; 16; 18.30; 21. 
BRĂȚARA DE GRANATE — cinema
scop : Popular (completare Sport nr. 
3/1965) — 10,30; 16; 18,15; 20,30. NEA
MUL ȘOIMĂREȘTILOR — cinema
scop (ambele serii) : Moșilor (com
pletare Șopîrle) — 15,30; 19, rulează și 
la grădină — ora 19,45. WINNETOU
— cinemascop : Viitorul (completare 
Dincolo de codri și păduri — cinema
scop) — 11; 15,30; 18; 20,30, Volga (com
pletare Muzeul Cornel Medrea) — 9.45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21,30. DAȚI-MI 
CONDICA DE RECLAMAȚH : Colen- 
tina (comp'etare Oltenii din Oltenia)
— 16; 18,15; 20,30. LOGODNICELE
VĂDUVE : Rahova (completare Gust 
bun... bun gust) — 10,30; 16; 18,15,
rulează și la grădină — ora 20,30. 
AMERICA, AMERICA (ambele serii): 
Progresul — 11; 15,30; 10. Ferentari
— 10,30; 16.15; 19,30 RABY MATYAS:
Cotroceni — 10,30; 16; 78,15; 20.3Ç.
FIUL CĂPITANULUI BLOOD — ci
nemascop : Pacea (completare Pio- 
nierla nr. 4/1965) — 11; 16; 18; 20, Gră
dina Vitan (completare Primul carna
val socialist) — ora 20,15. ROȘU ȘI 
NEGRU (ambele serii) : Grădina Pro- 
gresul-Parc — ora 20,15.

CUM [ VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost în ge

neral frumoasă șl călduroasă. Cerul 
a fost variabil. Innorări mai accen
tuate s-au produs în cursul după- 
amlezei. Vîntul a suflat slab, pînă la 
potrivit din sectorul estic. Tempera
tura aerului Ia ora 14 era cuprinsă In
tre 30 grade la București și Berzeasca 
și 20 grade la Miercurea Cluc. In 
București : Vremea a fost călduroasă, 
cu cer variabil. Innorări mai accen
tuate s-au produs în cursul după- 
amiezei. Vîntul a suflat in general 
slab. Temperatura maximă a atins 30 
grade, iar pe sol, la soare, 52 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
23, 24 și 25 august. In țară : Vreme 
călduroasă, cu cer variabil, mal mult 
noros în nord-vestul țării Vor cădea 
averse locale mai frecvente în Ardeal, 
Banat șl regiunea muntoasă. Vînt 
Blab, pînă la potrivit. Temperatura in 
general Staționară. Minimele vor fi 
cuprinse între 8 și 18 grade, iar 
maximele între 20 și 30 grade. In 
București șl pe litoral : Vreme căl
duroasă, cu cer variabil în cursul 
după-amlezelor. Tendințe de ploaia 
«labă. Vînt slab. pînă la potrivit. 
Temperatura ușor variabilă,

O dovadă grăitoare din cele 
mai recente în acest sens 
este însemnătatea pe care a 
acordat-o problemelor învă- 
țămîntului cel mai înalt for al 
partidului — Congresul al 
IX-lea. Oamenii muncii din 
regiunea noastră, ca și din 
întreaga tară, au fost impre
sionați de noile măsuri stabi
lite de Congres în domeniul 
învătămîntului : pregătirea
condițiilor pentru mărirea du
ratei învătămîntului obligato
riu, extinderea învătămîntului 
mediu, înființarea de licee in
dustriale, agricole, economice, 
pedagogice, lărgirea învăță- 
mîntului profesional, extin
derea gratuității manualelor, 
construirea în următorii cinci 
ani a încă 4 000 săli de clasă, 
darea în folosință a noi inter
nate, cămine și cantine, lăr
girea spațiului de școlarizare 
în învătămîntul superior și 
multe altele. Este cu adevărat 
un măreț și însuflețitor pro
gram al dezvoltării și perfec
ționării în continuare a învă- 
țămîntului din tara noastră.

Raportul Comitetului Cen
tral prezentat la Congres de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a definit școala ca principal 
izvor de cultură și factor de 
civilizație și a transmis celor 
175 000 de slujitori ai școlii 
aprecierea partidului și po
porului pentru munca lor de
votată în vederea înarmării 
tinerei generații cu știința și 
cultura înaintată.

Exprimînd profunda mea 
recunoștință pentru aceste 
înalte aprecieri, sînt convinsă 
că exprim în același timp 
gîndurile. și sentimentele tu
turor cadrelor didactice. în a- 
ceste gînduri și sentimente 
este cuprinsă înțelegerea mi-

în zilele solemne trăite re
cent cu prilejul celui de-al 
IX-lea Congres al partidului, 
generația tînără, laolaltă cu 
întregul popor, a urmărit cu 
mare însuflețire și bucurie 
desfășurarea acestui măreț 
eveniment și s-a angajat să 
lupte cu abnegație și devota
ment pentru înfăptuirea hotă- 
rîrilor sale, aprobate și însu
șite într-o impresionantă una
nimitate de către oamenii 
muncii de pe întreg cuprinsul 
patriei.

Raportul prezentat Marii 
Adunări Naționale de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
minunat exemplu de analiză 
și argumentare științifică a 
realităților și principiilor pe 
care se întemeiază noua lege 
fundamentală a țării, ne întă
rește convingerea că, în acest 
moment cu adînci semnifica
ții pentru prezentul și viitorul 
patriei, poporul nostru înscrie 
o nouă pagină în istoria Ro
mâniei Socialiste, pe frontis
piciul căreia a fost gravat cu 
litere de aur și pentru tot
deauna Congresul al IX-lea 
al P.C.R.

îmi revine înalta onoare de 
a vă face cunoscut că, drept 
urmare a adîncului democra
tism al orînduirii socialiste, a 
consecvenței cu care se asi
gură participarea întregului 
popor la hotărîrea propriilor 
sale destine, tineretul patriei 
a luat parte activă la dezba
terea proiectului de Constitu- 
ți și și-a manifestat denlina 
adeziune la carta de căpătîi a 
țării.

Consfințind profundele trans
formări înnoitoare petrecute 
în viața politică, economică și 
socială a României, largile 
drepturi și libertăți democra
tice de care se bucură toți 
oamenii muncii, prevederile 
noii Constituții inspiră o mare 
satisfacție, încredere și opti
mism, asigură certitudinea 
unui viitor luminos pentru 
fiecare cetățean al patriei, de 
orice vîrstă sau profesie, de 
orice naționalitate. Milioanele 
de tineri și tinere ai țării 
trăiesc un înalt sentiment de 
mîndrie patriotică, pentru că 
sînt fiii poporului român, care, 
străbătînd de-a lungul secole
lor vremurile de restriște, a 
luptat cu bărbăție și eroism 
pentru demnitate, eliberare 
națională și socială, cucerind 
în vremurile noastre, sub con
ducerea partidului comuniști
lor, victorii care împlinesc 
idealurile și aspirațiile sale de 
veacuri. Aceste victorii, în 
care se întruchipează și mun
ca entuziastă a tineretului, 
constituie fundamentul trainic 
al continuei înfloriri și pros
perități a scumpei noastre pa
trii, îi conferă denumirea de 
Republică Socialistă, îi garan
tează suveranitatea și inde
pendența și asigură în fapt 
poporului român dreptul sfînt
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Un an de la moartea TELEGRAMĂ ZZEy PESTE HOTARE

lui Palmiro Togliatti
La cererea redacției ziarului 

„L’Unitâ“, tovarășul Nicolae Ceau- 
șescu, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român, a făcut următoarea 
declarație cu prilejul împlinirii 
unui an de la moartea lui Palmiro 
Togliatti :

Se împlinește un an de cînd co
muniștii italieni au pierdut pe Pal
miro Togliatti, fiu credincios al po
porului italian, conducător încercat 
al partidului comunist, militant 
eminent al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

Viața și activitatea lui Palmiro 
Togliatti constituie un model de 
slujire plină de abnegație a cauzei 
clasei muncitoare, a intereselor po
porului italian, de luptă și muncă 
neobosită, pînă la ultima suflare, 
pentru triumful mărețelor idealuri 
ale comunismului. Continuator 
strălucit al operei lui Gramsci, el 
a avut merite deosebite în organi
zarea clasei muncitoare și construi
rea Partidului Comunist Italian, 
în conducerea luptei antifasciste a 
poporului italian, pentru eliberare 
și progres social. Sub conducerea 
Comitetului Central în frunte cu 
Palmiro Togliatti, Partidul Comu
nist Italian a făcut față cu cinste 
la numeroase încercări, a devenit 
un mare și puternic partid, strîns 
legat de mase, o forță politică de 
frunte în Italia, un important și 
activ detașament al mișcării mon
diale a comuniștilor.

In activitatea sa, Palmiro To
gliatti a acordat o mare atenție u- 
nității mișcării comuniste interna
ționale, promovării de relații bazate 
pe normele marxism-leninismului, 
în spiritul stimei și respectului re
ciproc între partidele frățești, între 
conducerile lor, al discutării tovă
rășești a tuturor problemelor de 
interes comun. Respectarea neabă

tută a principiilor independenței, 
egalității și neamestecului în tre
burile interne ale altor partide re
prezintă o condiție fundamentală a 
asigurării coeziunii partidelor co
muniste și muncitorești sub stea
gul marxism-leninismului, a creș
terii influenței socialismului în 
lume.

în epoca noastră, în fața parti
delor comuniste și muncitorești stau 
sarcini de însemnătate istorică a 
căror îndeplinire cere întărirea 
continuă a unității mișcării comu
niste. Mai mult ca oricînd,, astăzi, 
cînd cercurile imperialiste reac
ționare se dedau la acțiuni agresi
ve împotriva libertății și indepen
denței popoarelor, cînd Statele 
Unite ale Americii intensifică răz
boiul interventionist împotriva po
porului vietnamez, întărirea unită
ții și coeziunii mișcării comuniste 
internaționale este o necesitate im
perioasă. Conștient de răspunderile 
internaționaliste ce-i revin, Parti
dul Comunist Român va depune și 
în viitor toate eforturile și va lupta 
neobosit pentru a-și aduce contri
buția la opera de apărare și întări
re a unității mișcării comuniste și 
muncitorești, a coeziunii țărilor sis
temului mondial socialist.

Pentru comuniștii din țara noas
tră constituie un motiv de satis
facție faptul că între Partidul Co
munist Român și Partidul Comu
nist Italian s-au statornicit relații 
strînse, tovărășești, întemeiate pe 
principiile marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar. Ne 
exprimăm convingerea că aceste 
relații se vor dezvolta necontenit 
în interesul ambelor partide, al 
popoarelor român și italian, în inte
resul întăririi unității mișcării co
muniste internaționale, al cauzei 
socialismului și păcii.

ADUNĂRI FESTIVE
Adunările festive consacrate ce

lei de-a XXI-a aniversări a elibe
rării patriei noastre de sub jugul 
fascist, care au avut loc sîmbătă 
în numeroase unități economice 
din țară, s-au desfășurat sub sem
nul marii bucurii cu care întregul 
popor a primit vestea adoptării 
Constituției Republicii Socialiste 
România.

La adunarea care a avut loc la 
Fabrica de țevi sudate București 
a luat cuvîntul loan Cozac, mem
bru al Comitetului raional 1 Mai 
al P.C.R., care a arătat că harnicul 
colectiv al acestei unități indus
triale și-a îndeplinit angajamente
le luate în cinstea marii sărbători 
a poporului nostru. Au fost rea
lizate peste plan de la începutul 
anului și pînă acum 1 413 tone de 
țevi de diferite dimensiuni fabri
cate din benzi metalice prin 
sudură.

Peste 1000 de lucrători de la 
Rafinăria Brazi au ascultat expu
nerea făcută de Petre Vîlcu, se
cretar al Comitetului orășenesc 
Ploiești al P.C.R. Adunarea a pri
lejuit trecerea în revistă a dezvol

tării și modernizării rafinăriei, 
succesele obținute în cinstea marii 
sărbători. Au fost obținute în anul 
acesta benzine cu cifră octanică 
ridicată, aromate și alte produse 
de cea mai bună calitate. Ca ur
mare a valorificării superioare a 
țițeiului, reducerii consumurilor 
de chimicale și pierderilor de pre
lucrare, s-au realizat economii la 
prețul de cost de 6 300 000 lei.

Adunări festive au mai avut loc 
la Uzina de alumină, uzina „înfră
țirea“, fabrica de încălțăminte 
„Solidaritatea“, fabrica de textile 
„Crișana“, fabrica „Refractara“, 
fabrica de sticlă „Pădurea Neagră“ 
din regiunea Crișana ; la între
prinderea de prefabricate și mate
riale de construcții, la Uzina de 
acid sulfuric și superfosfați de la 
Năvodari, întreprinderea metalur
gică „Energia“ din regiunea Do- 
brogea; la Combinatul de celulo
ză și hîrtie, întreprinderea de in
dustrie locală Fălticeni, Fabrica de 
spirt din regiunea Suceava și în 
alte întreprinderi și instituții din 
întreaga țară.

(Agerpres)

Primii campioni
BUDAPESTA (prin telefon 

de la trimisul nostru Con
stantin Ani). — Marea com
petiție sportivă rezervată 
studenților din întreaga lume 
a continuat în tot cursul 
zilei de ieri. Pe insula Marga
reta au avut loc întreceri de 
tenis și polo pe apă. Echipa 
de polo a țării noastre a obți
nut o nouă victorie netă : 
13—1 cu selecționata Angliei 
(vineri, sportivii români ciști- 
gaseră cu 9—1 partida cu R.F. 
Germană). La înot au fost sta
biliți primii campioni ai Uni
versiadei. Klein (R.F.G.) a cîș- 
tigat proba de 100 m liber în 
54”4, iar G. Dilley (S.U.A.) fi
nala de 200 m spate în 2’13"7. 
Proba de 100 m liber-femei a 
revenit maghiarei Csilla Ma- 
darasz in l’03”7. Turneul de 
tenis a început cu cîteva me
ciuri de simplu. Reprezentan
ții noștri au debutat cu succes; 
Petre Mărmureanu l-a învins 
cu 6—2, 6—3 pe francezul 
Rouyer, iar Iudith Dibar a 
cîștigat în trei seturi (6—8, 
6—2, 6—2) la olandeza Le- 
poutre. Ion Țiriac intră în 
concurs astăzi, urmînd să se 
întîlnească cu japonezul Mo- 
toi, care l-a eliminat în primul 
tur (eu 7—5, 6—4) pe englezul 
Trippe.

Pe terenurile de volei și 
baschet ale complexului spor
tiv de la Nepstadion s-au des
fășurat mai multe partide fe
minine și masculine. Echipele 
române de volei au obținut 
noi victorii : la feminin 3—1 
(15—12, 16—18, 15—4, 15—0)
cu Japonia, iar la masculin 
3—1 (15—2, 10—15, 15—1,
15—2) cu R.P. Mongolă. Echi
pa noastră masculină de bas

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
București

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. și întregului popor sovietic, transmitem cordiale 
felicitări Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliu
lui de Stat și Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, 
cu prilejul adoptării noii Constituții și al proclamării Republicii Socia
liste România, fapt care marchează o etapă importantă în viața țării 
dumneavoastră. Urăm poporului român frate noi succese în opera con
strucției socialiste.

Să se întărească și să se dezvolte prietenia și colaborarea frățească 
între popoarele Uniunii Sovietice și Republicii Socialiste România, între 
partidele și statele noastre.

LEONID BREJNEV
Prim-secretar 

al C.C. al P.C.U.S.

Moscova, Kremlin
21 august 1965

ANASTAS MIKOIAN
Președintele Prezidiului 

Sovietului Suprem al U.R.S.S.
ALEXEI KOSÎGHIN 

Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

Cronica
zilei

Sîmbătă la amiază a sosit în Ca
pitală, la invitația Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., o delegație a Aso
ciației de prietenie sovieto-române, 
condusă de O. S. Dimitrievici, 
secretarul Prezidiului Sovietului 
Suprem al R.S.F.S. Ruse care va 
face o vizită în țara noastră și va 
participa la manifestările prilejuite 
de sărbătorirea Zilei de 23 August.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost întîmpinați de 
Marin Florea Ioneșcu, vicepreșe
dinte al Consiliului General 
A.R.L.U.S., Constantin Prisnea. 
vicepreședinte al Comitetului de 
Radiodifuziune și Televiziune, 
membru al Consiliului General 
A.R.L.U.S., precum și membri al

Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

★
La invitația generalului de ar

mată Leontin Sălăjan, ministrul 
forțelor armate ale Republicii So
cialiste România, la 21 august 
1965 a sosit în țară o delegație gui- 
neză condusă de domnul Fodeba 
Keita, ministrul apărării naționa
le și securității Republicii Gui
neea.

în aceeași zi, delegația a fost pri
mită de către ministrul forțelor 
armate ale Republicii Socialiste 
România.

Tot în aceeași zi, domnul Fo
deba Keita a făcut o vizită tovară
șului Cornel Onescu, ministru] 
afacerilor interne al Republicii So
cialiste România. (Agerpres)

Cop;q Mico Noi obiective industriale 
intrate in funcțiune

La Copșa Mică a intrat în func
țiune o fabrică de acid sulfuric. 
Noua unitate, împreună cu uzina 
de prelucrare a concentratelor de 
zinc și plumb în furnal, intrată 
parțial în funcțiune, va forma unul 
dintre cele mai importante com
plexe industriale de acest gen din 
țară.

înzestrate cu utilaje livrate de 
unele firme din Anglia și de uzine 
din țara noastră ca „Independen- 
ța“-Sibiu, „23 August“-București, 
Uzina mecanică Medgidia, Uzina 
de prototipuri și reparat utilaj chi

mic Făgăraș, cele două unități in
dustriale vor avea întregul proces 
de producție automatizat. Halele 
sînt prevăzute cu instalații de con
diționare a aerului.

Minereul de zinc, plumb și sulf, 
ajuns la Copșa Mică, intră în 
circuitul chimiei pentru a se trans
forma în acid sulfuric și în lin
gouri de zinc și plumb.

Fabrica de acid sulfuric are o ca
pacitate de 100 000 tone pe an, iar 
uzina de prelucrare a concentrate
lor de zinc și plumb în furnal de 
50 000 tone. (Agerpres)

MANIFESTĂRI IN iNTlMPINAREA LUI 23 AUGUST
MOSCOVA 21. — în clădirea mu

zeului Politehnic din Moscova s-a 
deschis la 21 august în cadrul „Zi
lelor culturii românești“ o expoziție 
de artă decorativă contemporană 
românească. Expoziția cuprinde co
voare, obiecte de ceramică, sticlă și 
piele. Cea mai mare parte din o- 
biectele expuse sînt inspirate din 
arta populară.

La solemnitatea inaugurării au 
luat parte numeroși reprezentanți 
ai artei din capitala sovietică, mi
nisterului culturii U.R.S.S. și aso
ciației de prietenie sovieto-româ- 
nă, reprezentanți ai corpului di
plomatic din Moscova. Au fost 
prezenți Gh. Stoian, consilier, și 
alți colaboratori ai ambasadei ro
mâne.

Expoziția a fost deschisă de 
K. I. Rojdenstvpnski, secretar al 
Uniunii artiștilor plastici din 
U.R.S.S.

Profesorul universitar Mac Con- 
stantinescu, artist emerit, a vorbit 
despre realizările artei decorative 
românești și a prezentat asistenței 
expoziția.

★

SOFIA 21. — Corespondentul 
Agerpres, C. Linte, transmite : Co
mitetul pentru prietenie și relații 
culturale cu străinătatea din R. P. 
Bulgaria a organizat la întreprin
derea de stat unificată „Rodopa“ 
din Sofia o adunare festivă con
sacrată celei de-a 21-a aniversări 
a eliberării României de sub jugul 
fascist. Au luat cuvîntul Todor 
Terziev, director adjunct al între
prinderii, și ambasadorul român la 
Sofia, Ioan Beldean. La adunare au 
participat Dimităr Bratanov, mem
bru al C.C. al P. C. Bulgar, prof. 
Ștefan Stancev, vicepreședinte al 
Comitetului pentru prietenie și re
lații culturale cu străinătatea.

Vineri seara, la cinematograful 
Dimităr Blagoev din Sofia a avut 
loc deschiderea festivă a săptămî- 
nii filmului românesc. A fost pre
zentat în premieră de gală filmul 
„Cartierul veseliei“.

Atanas Iovcev, redactor-șef ad- 
Ijunct al revistei „Filmovi Novini“, 

a vorbit despre realizările cine
matografiei române, iar actorul 
Constantin Dinulescu a prezentat 
participanților filmul „Cartierul ve
seliei“ și a vorbit despre preocupă
rile actuale ale cineaștilor români.

PEKIN 21 (Agerpres). — La 21 
august s-a deschis la Pekin o ex
poziție de artă fotografică româ
nească. Cele 120 de fotografii ex
puse prezintă viața poporului ro
mân și realizările obținute de el în 
construcția economică. Expoziția 
este organizată sub auspiciile comi
siei chineze pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, în colaborare 
cu Asociația de prietenie chino- 
română și cu societatea chineză de 
fotografii. La deschiderea expozi
ției au participat Li Ci-tao, vice
președinte al Comitetului pentru 
relații culturale cu străinătatea, Lu 
Pin, președintele Asociației de prie
tenie chino-română. A fost prezent 
Dumitru Gheorghiu, ambasadorul 
României în China, și membri ai 
ambasadei.

★

PRAGA 21. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Liță, transmite : Vi
neri, la clubul uzinelor „C.K.D.“ 
Blansko (Moravia de sud), a avut 
loc o adunare festivă organizată 
cu prilejul celei de-a 21-a aniver
sări a eliberării României de sub 
jugul fascist. Au participat cadre 
de conducere ale uzinei, tehnicieni 
și ingineri. Au fost prezenți amba
sadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Praga, prof. Gh. Nițescu. 
și membri ai ambasadei.

A luat cuvîntul J. Bouda, direc
torul uzinelor, și ambasadorul ro
mân la Praga, prof. Gh. Nițescu.

★

Tot în cursul zilei de vineri, la 
Fabrica de cazane pentru centrale 
electrice „Kirov“ din Tlmac a avut 
loc o adunare festivă consacrată 
celei de-a 21-a aniversări a elibe
rării României.

Adunarea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

în localitățile Cheb și Zatec, ata
șatul militar al țării noastre la 
Praga, lt. col. Petre Constantin, a 
avut întîlniri cu militari ai arma
tei populare cehoslovace.

★
BERLIN 21 (Agerpres). Cu pri

lejul celei de-a 21-a aniversări a 
eliberării României, la 20 august a 
avut loc în sala cinematografului 
„International“ din Berlin un spec
tacol de gală cu filmul „Pădurea 
spînzuraților“, la care au participat 
actrița Gina Patrichi și regizorul 
Iulian Mihu.

Au fost de față Kurt Bork, mi
nistrul ad-interim al culturii, Gün
ter Witt, locțiitor al ministrului 
culturii, Ștefan Cleja, ambasadorul 
român la Berlin, membri ai cor
pului diplomatic.

După spectacol, Günter Witt a 
oferit o recepție în cinstea oaspe
ților.

★

TIRANA 21 (Agerpres) — Sîm
bătă s-a deschis la Tirana o expo
ziție de artă populară româneaspâ. 
La deschidere au participat : VLsil 
Natanaili, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, Gogo 
Kosma, prim-adjunct al ministrului 
comerțului, Shefqet Musarj, secre
tar general al Uniunii scriitorilor 
și artiștilor din Albania, și alte per
soane oficiale. A fost prezent G. 
Velcescu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Tirana. In 
aceeași zi a avut loc un spectacol 
de gală cu filmul „Cartierul vese
liei“.

★

ATENA 21 — In seara zilei de 
20 august, Liga de prietenie greco- 
română a organizat la cinemato
graful de vară Athineon o adu
nare festivă consacrată celei de-a 
21-a aniversări a eliberării Româ
niei.

După intonarea imnurilor 'y*?  
stat ale celor două țări, președin
tele onorific al ligii, Arghiropou- 
los, fost ministru de externe, a 
rostit un cald salut, transmițînd 
poporului român urări de prospe
ritate și noi succese. El a vorbit 
despre legăturile tradiționale de 
prietenie dintre popoarele grec și 
român și și-a exprimat dorința ca 
aceste legături să se dezvolte în 
viitor, în interesul ambelor po
poare.

A luat apoi cuvîntul generalul 
L. Spais, președintele ligii, care 
a vorbit despre însemnătatea zilei 
de 23 August și realizările obținu
te de poporul român. Vorbitorul 
a subliniat politica externă a Ro
mâniei, orientată spre menținerea 
păcii și dezvoltarea colaborării cu 
toate țările, indiferent de sistemul 
lor social. în continuare au fost 
prezentate filmele românești „Mu
zeul satului“ și „România — ori
zont 1964“.

ai Universiadei
chet a pierdut partida cu for
mația Cehoslovaciei. Scor fi
nal: 71—64 (32—34) pentru
baschetbaliștii cehoslovaci.

In competiția de floretă 
masculin, Mureșan și Falb 
s-au calificat tn turneul final.

Azi în Capitala
RUGBI. — Pe stadionul Di

namo, cu începere de la ora 
10, meciul internațional Dina
mo București — Lechla Gdansk 
(Polonia).

FOTBAL. — Pe stadionul Re
publicii. Ora 17: Dinamo Bucu
rești — Știința Timișoara (ca
tegoria A) ; în deschidere — 
ora 15,15 : Dinamo Victoria — 
Unirea Rm. Vîlcea (categ. B).

„Cupa Europei" la atletism
CONSTANȚA. — Pe stadionul 

„1 Mai“ din localitate are loc azi 
una din semifinalele primei ediții 
a „Cupei Europei" la atletism pen
tru echipele feminine. La întreceri 
iau parte selecționatele Austriei, 
R. F. Germane, Iugoslaviei, Norve
giei, Uniunii Sovietice și Republi
cii Socialiste România. Programul 
prevede 11 probe : 100 m, 200 m, 
400 m, 800 m plat, 80 m garduri, 
lungime, înălțime, greutate, disc, 
suliță și ștafetă 4 x 100 m. în frun
tea formației țării noastre se află 
campioanele olimpice Iolanda Ba
laș și Mihaela Peneș. Conform re
gulamentului, primele două echipe 
din clasamentul general pe puncte 
se califică pentru finala „Cupei 
Europei“ ce se va disputa luna 
viitoare la Stuttgart (R.F.G.).

ZAGREB. — în semifinala mas
culină de la Zagreb se vor întrece 
reprezentativele Angliei, R. D 
Germane. Iugoslaviei, Olandei,

Suediei și Republicii Socialiste 
România. Printre atlețil români 
oare au făcut deplasarea se află 
Ciochină, Vamoș, Bloțiu, Zamfi- 
rescu, Ducu, Astafei. Pentru finala 
competiției, se vor califica de ase
menea primele două clasate.

!cuqdor Noi demonstrații
■ 7

urmate de incidente
QUITO 21 (Agerpres).— La Gua

yaquil, principalul port al Ecuado
rului, au avut loc vineri noi de
monstrații urmate de incidente. 
Participarea unui număr impor
tant de studenți la aceste demon
strații. organizate inițial ca ur
mare a controversei dintre gu
vern și Camera de Comerț pri
vind tarifele vamale, indică faptul 
că ele au căpătat caracter politic, 
fiind îndreptate împotriva regimu
lui dictatorial instaurat în țară.

Lansată sîmbătă

™TNAM Lupte grele 
în peninsula Chu Lai

în cîfeva rînduri

Astăzi, în 3 orașe din R. P. Bul
garia, încep meciurile preliminarii 
din cadrul campionatelor europene 
de baschet pentru junioare. Echipa 
României joacă în grupa din 
orașul Kiustendil, alături de repre
zentativele U.R.S.S., Iugoslaviei și 
R. F. Germane. Iată componenta 
celorlalte grupe i Cehoslovacia, Po
lonia, Italia (la Botevgrad), R. D. 
Germană, Ungaria, Bulgaria și Fran
ța (în orașul Lom). Primele două 
echipe din flecare serie se califică 
pentru turneul final, oare se dispu
tă între 26 și 29 august la Sofia.

★

Cu prilejul unei întîlniri interna
tionale de natatie dintre două se
lecționate ale S.U.A. și Angliei, 
sportiva americană Patty Garetto a 
stabilit la Cardiff un nou record 
mondial în proba de I 650 yarzi li
ber cu timpul de 18’51”l/10. Vechiul 
record era de 19’12”4/10 și aparți
nea australiencei Wainwright.

★

După trei etape, în Turul ciclist 
internațional al R. D. Germane con
duce Axel Peschel (R. D. Germană) 
urmat de compatrioții săi Müller 
(la 11 sec) și Lux (la 19 sec).

NAVA „GEMINI 5" 
ÎNTÎMPINÀ DIFICULTĂȚI i

CAPE KENNEDY 21 (Agerpres). 
— La Cape Kennedy a fost lan
sată sîmbătă nava cosmică „Ge- 
mini-5“ pe bordul căreia se află 
cosmonauții Gordon Cooper și 
Charles Conrad. Potrivit planu
lui inițial nava urma să efectueze 
un zbor de opt zile în jurul Pă- 
mîntului. Lansarea s-a desfășurat 
în condiții bune și nava s-a plasat 
pe orbită. Puțin mai tîrziu, de pe 
bordul navei s-a desprins un sa
telit mic, în greutate de 35 kg, cu 
care „Gemini-5“ urma să realizeze 
o „întîlnire în spațiu“.

Ordinul de „întîlnire în spațiu“ 
a fost amînat însă după ce, în 
cursul celei de-a doua rotații a 
navei în jurul Pămîntului, cosmo
nautul Cooper a anunțat că a con
statat o ușoară scădere a presiu
nii în rezervorul de oxigen al pi
lei de combustibil care trebuie să 
furnizeze energia electrică necesa
ră desfășurării zborului. Aparate
le de înregistrare au semnalat a- 
poi o scădere continuă a presiunii 
care, la un moment dat, a atins 
numai 10 la sută față de cea nor
mală. N.A.S.A. a făcut cunoscut 
că această situație îi inspiră „o 
mare preocupare“.

SAIGON 21 (Agerpres). — Lup
tele din peninsula sud-vietnameză 
Chu Lai au continuat vineri fără 
ca puternicele unități americane 
angajate să poată cuceri postul în
tărit al forțelor patriotice de aici. 
Un comunicat dat publicității la 
Saigon arată că în rîndurile co
mandanților americani „s-a mani
festat optimism moderat“, în 
legătură cu acest atac. Unul dintre 
înalții demnitari americani în Viet
namul de sud, Krulak, aflat într-un 
turneu de inspecție, a dezmințit ci
frele privind pierderile forțelor 
patriotice, care fuseseră anunțate, 
declarînd că este o imprudență să 
se afirme ceva înainte de a ști 
precis despre ce e vorba.

în legătură cu pierderile sufe
rite de unitățile americane, comu
nicatele se limitează la afirmația 
că „ele sînt importante“.

Capitala provinciei Dak Sut con

tinuă să rămînă sub controlul for
țelor patriotice, deși în ultimele 
24 de ore unități americane și 
sud-vietnameze au încercat să o 
recucerească. Un alt centru ame
rican aflat în pericol este Da 
Nang, în a cărui vecinătate s-au 
semnalat ciocniri cu forțele patrio
tice.

Făcînd bilanțul pierderilor pe 
care unitățile forțelor patriotice 
le-au provocat agresorilor în pri
mele cinci luni ale acestui an, a- 
genția V.N.A. menționează printre 
altele că împotriva liniilor de co
municații americane și ale trupe
lor guvernamentale au fost între
prinse 272 de atacuri, care s-au 
soldat cu distrugerea a peste 100 
de poduri, capturarea sau nimici
rea a 727 care de război, dintre 
care 113 amfibii și scufundarea a 
75 de ambarcațiuni militare.

Funeraliile lui William Gallacher
GLASGOW 21. — Coresponden

tul Agerpres, Liviu Rodescu, trans
mite : La Paisley, lîngă Glasgow, 
au avut loc sîmbătă funeraliile lui 
William Gallacher, fost președinte 
al Partidului Comunist din Marea 
Britanie, vechi militant al mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale. Au fost prezenți membrii 
familiei defunctului, John Gollan, 
secretar general al Partidului Co
munist din Marea Britanie, membri 
ai Comitetului Politic și ai Comite
tului Central al Partidului Comu
nist din Marea Britanie, delegați 
din partea partidelor comuniste și 
muncitorești din mai multe țări. 
Din partea Partidului Comunist 
Român a participat tov. Valter 
Roman, membru al C.C. al P.C.R.

Zeci de mii de locuitori ai ora
șului au adus un ultim omagiu 
vechiului militant comunist. La 
crematoriul Woodside a avut loc 
un miting, în cadrul căruia au 
evocat personalitatea și îndelunga
ta activitate a celui dispărut pri
marul orașului Thomas Barbour, 
John Boyd, din partea conducerii 
sindicatului muncitorilor din in
dustria construcțiilor de mașini, 
Emrys Hughes, deputat laburist. 
Luînd cuvîntul, John Gollan a 
vorbit despre contribuția deosebi
tă adusă de Gallacher la înteme
ierea și întărirea Partidului Comu
nist din Marea Britanie, despre ac
tivitatea acestuia în cadrul mișcea. 
rii comuniste și muncitorești inter
naționale.

SCURTE ȘTIRI
BUDAPESTA. Cu prilejul Zilei 

Constituției R. P. Ungare, condu
cători de partid și de stat s-au In- 
tilnit cu oameni ai muncii din di
ferite regiuni ale tării. La mitingul 
consacrat Zilei Constituției din 
orașul Békéscsaba a luat cuvîntul 
Janos Kadar, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoreso Socialist Ungar. în 
cuvîntarea sa, J. Kadar, după ce 
a scos în evidență însemnătatea 
Zilei Constituției, a vorbit despre 
succesele obținute în îndeplinirea 
planului pe primul semestru și în 
dezvoltarea economiei R. P. Un
gare și a vieții culturale. Referin- 
du-se la situația internațională, el 
a condamnat acțiunile agresive 
ale Statelor Unite ale Americii in 
Vietnam și a exprimat solidarita
tea poporului ungar cu poporul 
vietnamez.

ATENA. într-o declarație făcută 
presei sîmbătă seara, noul prim- 
ministru, Tsirimokos, a anunțat că 
dezbaterile din parlamentul grec 
asupra investiturii guvernului său 
se vor deschide marți 24 august în 
loc de luni. El nu a arătat moti
vele pentru care dezbaterile se 
amînă cu 24 de ore.

ISTANBUL. Vineri s-a deschis Ia 
Ismir cel de-al 34-lea Tlrg Inter
național organizat anual în acest 
port turc. La ediția din acest an 
a tirgulul participă 35 de state 
printre care U.R.S.S., S.U.A., Ja
ponia, România șl alte țări.

CIUDAD DE MEXICO. în capi
tala Mexicului se deschide luni 
conferința care va examina pers
pectivele creării unei zone denu- 
clearizate în America Latină. Sco
pul final al acestei conferințe, pro
gramată pentru o durată de zece

zile, este încheierea unui tratat 
prin care se interzice stocarea sau 
producerea de arme atomice pe 
continentul latino-american.

TOKIO. Negocierile japono-ame- 
rlcane privind revizuirea acordului 
aerian semnat în 1953 între cele 
două țări au fost suspendate vi
neri după ce, timp de 10 zile, re
prezentanți ai celor două țări au 
dus tratative asupra problemelor 
înscrise pe ordinea de zi. într-un 
comunicat difuzat la Tokio se men
ționează că negocierile au pemris 
celor două țări să ajungă la „o a- 
propiere a punctelor de vedere*.

BUENOS AIRES. In urma ordi
nului dat de judecătorul federal 
Leopoldo Isaurralde pentru înce
perea unor acțiuni împotriva comu
niștilor din Argentina, la Buenos 
Aires au fost operate aproximativ 
100 de arestări în rîndul membri
lor partidului comunist. Agenția 
France Presse transmite că poliția 
a pătruns în sediile Partidului Co
munist din Buenos Aires și în clă
direa Comitetului Central, unde a 
efectuat percheziții.
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