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Ieri, într-o atmosfera 
sărbătoreasca, 
s-au deschis 

lucrările sesiunii 
Marii Adunări Naționale

In sala 
Palatului

Raportul cu privire la proiectul de Constituție

20 AUGUST 1965. 
La Palatul Republicii, 
într-o atmosferă sărbă
torească, Marea Adu
nare Națională s-a în
trunit în sesiune, ui
mind a-și îndeplini a- 
tribuția de Adunare 
Constituantă și a adop
ta noua lege funda
mentală a patriei noas
tre — Constituția Re
publicii Socialiste Ro
mânia.

In marea sală, mar
toră a atîtor evenimen
te istorice din viata 
patriei, alături de de
putății în marele sfat 
al țării, se află peste 
2 500 de invitați — 
muncitori, țărani și in
telectuali, din toate re
giunile, vechi militanți 
ai mișcării muncitorești, 
activiști de partid, de 
stat si ai organizațiilor 
obștești, oameni de ști
ință și cultură, generali 
și- ofițeri superiori.

In sală se află șe
fii misiunilor diploma
tice din țara noastră, 
oaspeți de peste hotare 
aflați în vizită în Româ
nia, ziariști români și 
străini.

Transmise direct de 
posturile noastre de ra
dio și televiziune, lu-

crările primei ședințe 
a sesiunii se desfășoară 
sub privirile întregii 
țări.

Ora 10. Sosesc con
ducătorii partidului și 
statului. Asistența îi în- 
tîmpină cu puternice și 
îndelungi aplauze.

In loja din dreapta a 
prezidiului au luat 
loc tovarășii: Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoi
ca, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe A- 
postol, Alexandru Bîrlă- 
deanu, Emil Bodnaraș, 
Petre Borilă, Constan
tin Drăgan, Alexandru 
Drăghici, Paul Nicules- 
cu-Mizil, Gogu Radu
lescu, Lconte Răutu, 
Leontin Sălăjan —. 
membri ai Comitetului 
Executiv al C.C. al 
P.C.R., membrii su- 
pleanți ai Comitetului 
Executiv și secretarii 
C.C. al P.C.R.

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

Lucrările sesiunii 
sînt deschise de pre
ședintele Marii Adunări 
Naționale, tovarășul 
Ștefan Voitec.

(Continuare 
în pag. a V-a)

1N EDITURA POLITICA
a apărut:

NICOLAE CEAUȘESCU

RAPORT CU PRIVIRE IA PROIECTUL 
DE CONSTITUȚIE

A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA 
lucrarea a fost editată intr-un tiraj 

de masă.

a Republicii Socialiste România 
prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român
Dragi tovarăși deputați și deputate,

Marea Adunare Națională, înde
plinind în această sesiune atribuția 
de Adunare Constituantă, are misiu
nea istorică de a adopta noua lege 
fundamentală a patriei — Constitu
ția Republicii Socialiste România. 
(Vii și puternice aplauze).

Oglindind etapa actuală de dez
voltare a societății noastre, proiectul 
de Constituție supus aprobării Marii 
Adunări Naționale consfințește cu
ceririle revoluționare obținute de 
poporul român în cei 21 de ani de la 
eliberare, victoria definitivă a so
cialismului în România. Prevederile 
Constituției reflectă viața nouă a ță
rii și a poporului român făurită sub 
conducerea partidului. Clasa mun
citoare, țărănimea, intelectualitatea, 
prin munca lor plină de elan și 
abnegație, însuflețită de un fierbinte 
patriotism, au scris, literă cu literă, 
marea Cartă a libertăților poporului 
român. (Vii aplauze).

Tovarăși,

Odată cu adoptarea noii Constitu
ții a României Socialiste, sesiunea 
Marii Adunări Naționale aniversea
ză ziua de 23 August; marea sărbă
toare a poporului nostru capătă ast
fel o însemnătate și o strălucire de
osebită.

înfăptuirea actului istoric de la 
23 August, răsturnarea dictaturii mi- 
litaro-fasciste prin insurecția armată 
organizată și condusă de Partidul 
Comunist Român, a deschis poporu
lui calea luminoasă a făuririi orîn- 
duirii socialiste.

Înfrîngerea Germaniei hitleriste 
care înrobise popoarele Europei și 
tindea spre dominația mondială a 
salvat omenirea de barbaria fascistă 

și a creat condiții favorabile pentru 
dezvoltarea liberă, democratică a 
unui șir de țări. Rolul hotărîtor în 
obținerea victoriei asupra fascismu
lui l-a avut Uniunea So
vietică care a purtat greul 
celui de-al doilea război 
mondial. O contribuție 
de seamă au adus la a- 
ceastă mare bătălie cele
lalte țări ale coaliției an
tihitleriste, precum și po
poarele care s-au ridicat 
cu arma în mînă împo
triva cotropitorilor fas
ciști.

După cum este cunos
cut, în urma insurecției 
victorioase, România s-a 
alăturat coaliției antihi
tleriste, participînd cu 
toate forțele sale materia
le și militare la lupta îm
potriva Germaniei na
ziste. După ce, în zilele 
imediat următoare actu
lui istoric de la 23 August, 
forțele patriotice și uni
tățile militare au eliberat 
Capitala și cea mai mare 
parte a teritoriului pa
triei, Armata Română, u- 
măr la umăr cu Armata 
Sovietică, a alungat prin 
lupte grele trupele hitle
riste și hortiste de pe în
tregul teritoriu al țării, 
a luat apoi parte activă 
la eliberarea Ungariei și 
Cehoslovaciei; luptînd pî- 
nă la capitularea Germaniei.' Poporul 
român și-a adus astfel din plin con
tribuția de sînge la marea victorie 
asupra fascismului. (Aplauze pu
ternice).

Lupta comună a ostașilor români 
și sovietici a dezvoltat și întărit prie
tenia frățească, de nezdruncinat, ro-

mâno-sovietică. (Aplauze puternice). 
Sărbătorind cea de-a 21-a aniversare 
a zilei1 de 23 August, poporul român 
își exprimă recunoștința față de glo

rioșii ostași români și sovietici care 
au luptat împotriva fascismului; el 
va păstra veșnic în memorie jertfa 
celor căzuți în această luptă eroică,

Vor fi cinstiți de-a pururi toți re
voluționarii și patrioții care și-au în
chinat viața măreței cauze a liber

tății și independenței patriei, ferici
rii poporului român. (Aplauze).

23 August a însemnat începutul 
revoluției populare. Sub conducerea 

Partidului Comunist Ro
mân, forțele democratice 
și patriotice, masele largi 
ale oamenilor muncii, în 
frunte cu clasa munci
toare, concentrînd toate 
eforturile în războiul 
pentru înfrîngerea fascis
mului, au dus totodată o 
luptă intensă împotriva 
reacțiunii interne spriji
nite de cercurile imperia
liste străine, pentru în
făptuirea transformărilor 
revoluționar-democratice. 

Ne sînt încă vii în min
te, tovarăși, momentele 
mărețe ale acestei lupte 
revoluționare ■— organi
zarea, în noile condiții, a 
forțelor clasei muncitoa
re și a celorlalți oameni 
ai muncii ; cucerirea de 
libertăți democratice, răs
turnarea guvernelor cu 
majoritate reacționară și 
curățirea aparatului de 
stat de elementele fascis
te, realizarea reformei a- 
grare, obținerea egalității 
în drepturi pentru toți 
oamenii muncii fără deo
sebire de naționalitate. 
După cum știți, instau
rarea guvernului de la 6 
Martie 1945 în care clasa 
muncitoare avea rolul 

precumpănitor, consolidarea poziții
lor cucerite în viața politică și socia
lă a țării, victoria zdrobitoare asupra 
reacțiunii în alegerile din 1946, în
frîngerea sabotajului și lichidarea 
haosului economic provocat de clase
le exploatatoare, redresarea econo

miei naționale au modificat neconte
nit raportul de forțe în favoarea cla
sei muncitoare, a poporului muncitor. 
Dezvoltarea și întărirea alianței cla
sei muncitoare cu țărănimea, unirea 
tuturor forțelor democratice și pro
gresiste ale poporului sub conduce
rea Partidului Comunist Român au 
asigurat înlăturarea de pe scena is
toriei a monarhiei și proclamarea 
Republicii Populare Române- (Aplau
ze puternice).

în lupta grea, plină de jertfe și 
sacrificii pentru înfrîngerea încercă
rii forțelor reacționare și a cercu
rilor imperialiste de a opri mersul 
înainte spre socialism al poporului 
nostru, clasa muncitoare s-a dovedit 
la înălțimea marii sale misiuni is
torice. (Aplauze puternice). în pro
cesul acestor transformări s-a desă- 
vîrșit revoluția burghezo-democrati- 
că în țara noastră, au fost create con
diții pentru cucerirea întregii puteri 
politice de către clasa muncitoare și 
instaurarea dictaturii proletariatu
lui, pentru, trecerea la înfăptuirea 
sarcinilor revoluției socialiste.

îndeplinind cu succes rolul de 
stat major în opera de transforma
re socialistă a societății, partidul a 
organizat naționalizarea principale
lor mijloace de producție industria
lă, de transport, a sistemului bancar 
și financiar, a înfăptuit trecerea 
la cooperativizarea agriculturii, a 
pus bazele planificării economiei 
naționale, a dezvoltat puterea de 
stat pusă în slujba poporului 
muncitor. Toate acestea și-au gă
sit expresie în Constituția din 
1952. Ea oglindea particularită
țile României în perioada de trecere 
de la capitalism la socialism, exis
tența a trei formațiuni social-econo- 
mice — formațiunea socialistă, mica

(Continuare in pag. a II-aJ
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RAPORTUL CU PRIVIRE LA PROIECTUL DE CONSTITUȚIE 
A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

prezentat de tovarășul Nicolae Ceausescu,
<r

secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român
(Urmare din pag. I) 

producție de mărfuri și capitalismul 
privat.

Anii care au urmat au fost ani de 
mari izbînzi pe toate fronturile con
strucției socialiste. într-o perioadă 
istoricește scurtă relațiile de pro
ducție socialiste s-au generalizat în 
întreaga economie ; s-a încheiat tre
cerea de la capitalism la socialism- 
în România socialismul a învins de
plin și definitiv. (Aplauze furtunoa
se). De la o țară cu industrie slabă în 
care monopolurile imperialiste deți
neau poziții dominante, cu agricultu
ră înapoiată, în care mai continuau 
să existe rămășițe ale relațiilor feu
dale — la țara socialistă de azi, 
cu o industrie dezvoltată și o agri
cultură în continuu progres ; de la 
monarhia burghezo-moșierească — 
la Republica Socialistă România este 
o întreagă epocă istorică pe care po
porul român a străbătut-o cu succes 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Desigur, nu am mers pe un drum 
neted ; am avut de învins multe 
greutăți, a trebuit să fie făcute sa
crificii, să se renunțe la satisfacerea 
upor necesități, am avut în munca 
noastră și lipsuri. Privind însă calea 
străbătută, înfăptuirile obținute 
prin munca eroică a clasei munci
toare, a țărănimii, a intelectualității, 
a tuturor oamenilor muncii fără deo
sebire de naționalitate, încercăm cu 
tpții o îndreptățită mîndrie patrio
tică, ne sporește și mai mult încre
derea în forțele creatoare ale minu
natului nostru popor. (Vii aplauze).

Parte integrantă a sistemului mon
dial socialist care asigură condici 
internaționale favorabile dezvoltării 
fiecărei țări socialiste, țara noastră 
își aduce contribuția la marea cauză 
a socialismului și păcii în lume. (A- 
plauze puternice).

Avem convingerea că sub condu
cerea încercată a partidului comu
niștilor vom obține noi și noi vic
torii pe calea ridicării patriei noastre 
spre culmile înalte ale civilizației so
cialiste. (Vii aplauze).

Tovarăși,

Avîntul în muncă al poporului nos
tru își găsește o nouă expresie în re
zultatele obținute în întîmpinarea 
zilei de 23 August. în primele șapte 
luni ale acestui an, planul producției 
globale industriale a fost realizat 
în proporție de 101,8 la sută, — spo
rul obținut peste prevederile planu
lui ridieîndu-se la un miliard cinci 
sute milioane lei. Sarcinile de creș
tere a producției au fost realizate 
în toate ramurile industriale și în 
toate regiunile țării. Față de perioa
da corespunzătoare a anului trecut, 
producția globală industrială a cres
cut cu 14 la sută. Succese însemnate 
s-au obținut și în creșterea produc
ției agricole, în special la culturile 
de toamnă.

Prin realizarea planului pe 1965, 
se încheie planul șesenal, ale cărui 
sarcini fundamentale sînt, așa cum 
s-a subliniat pe larg la recentul Con
gres al partidului, îndeplinite cu 
succes. Aceasta creează baza trainică 
pentru trecerea la înfăptuirea Direc
tivelor cu privire la dezvoltarea eco
nomiei naționale pe perioada 1966— 
1970.

Acordînd în continuare toată aten
ția îndeplinirii planului pe anul în 
curs, este totodată necesar să se asi
gure din timp condițiile tehnico-or- 
ganizatorice în vederea înfăptuirii o- 
biectivelor planului pe 1966, primul 
an al noului plan cincinal. încă din 
prima zi a anului viitor să pornim 
cu toate forțele la realizarea sarci
nilor trasate de Congres.

Cel de-al IX-lea Congres al Parti
dului Comunist Român a adoptat un 
măreț program de dezvoltare multi
laterală a patriei, de continuare, pe o 
treaptă mai înaltă, a procesului de 
desăvîrșire a construcției socialiste. 
Congresul a stabilit obiectivele unui 
puternic avînt al industriei socialiste, 
făuririi unei agriculturi moderne, 
dezvoltării învățămîntului, științei și 
culturii, ridicării nivelului de trai al 
poporului, progresului întregii socie
tăți.

însuflețirea și entuziasmul cu care 
oamenii muncii au primit hotărîrile 
Congresului stau mărturie voinței în
tregului popor de a munci neobosit 
pentru traducerea lor în viață, pen

tru înflorirea României Socialiste ! 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Tovarăși,

în condițiile determinate de victo
ria deplină a socialismului, Constitu
ția din 1952 a devenit necorespunză
toare, fiind depășită istoricește. A a- 
părut astfel necesitatea elaborării 
unei noi legi fundamentale a statului 
care să consacre actualele realități 
politico-sociale și economice ale țării, 
schimbările din viața poporului, să 
asigure cadrul constituțional al desă- 
vîrșirii construcției socialiste și pre
gătirii condițiilor pentru trecerea 
treptată la comunism. (Vii aplauze).

Comisia pentru elaborarea noii 
Constituții pregătind proiectul cu 
consultarea largă și participarea ac
tivă a unui mare număr de cadre de 
partid și de stat, juriști, economiști, 
istorici a ținut seama de transformă
rile care au avut loc în economie, în 
întreaga viață socială, de evoluția o- 
rînduirii de stat și dezvoltarea de
mocrației noastre socialiste, precum 
și de necesitatea perfecționării con
tinue a activității organelor puterii, 
administrației de stat și judecăto
rești, corespunzător sarcinilor noii 
etape de dezvoltare a sociețății.

Considerînd necesară schimbarea 
denumirii țării, Comisia pentru ela
borarea Constituției a propus ca pa
tria noastră să se numească Repu
blica Socialistă România ! (Aplauze 
furtunoase; asistența, în picioare, 
ovaționează)- Această propunere — 
întîmpinată cu entuziasm de întregul 
popor — corespunde pe deplin ac
tualului stadiu de dezvoltare social- 
politică și economică a țării. Ne ex
primăm convingerea că Marea Adu
nare Națională va adopta hotărîrea 
ca țara noastră să poarte denumirea 
de Republica Socialistă România. 
(Vii aplauze).

Veacuri de-a rîndul poporul ro
mân a cunoscut asuprirea și exploa
tarea națională și socială ; înrobirea 
străină a ținut în loc vreme înde
lungată dezvoltarea sa, a îptîrziat 
pentru mult timp formarea statului 
național român. încâlcind interesele 
poporului, clasele exploatatoare au 
dus o politică de aservire a țării 
soarta României era hotărîtă de ma
rile puteri imperialiste, trusturile și 
monopolurile străine stăpîneau cele 
mai importante bogății ale ei, in
dependența și suveranitatea națio
nală erau grav știrbite.

Dar nici jugul străin, nici exploa
tarea moșierilor și capitaliștilor 
n-au putut opri mersul înaințe al 
poporului român. Focul lupței națio
nale și sociale a ars necontenit, cînd 
cu vîlvătăi' care făceau pe asupri
tori să se cutremure, cînd mai poto
lit, ca apoi să se întețească și mai 
puternic. Multe pagini glorioase a 
înscris poporul român în lupta pen
tru libertate și socialism. (Aplauze). 
Graiul nu poate reda măreția acestor 
lupte ; ele adeveresc și vor adeveri 
peste veacuri vitalitatea și înțelep
ciunea poporului nostru care, trecînd 
prin grele încercări, a rămas neclin
tit și a prins de fiecare dată noi pu
teri, ridicîndu-se, asemenea stejaru
lui după furtună, și mai nrîndru 
spre soare. (Aplauze).

Este știut, tovarăși, că în decursul 
istoriei, exprimînd aspirațiile de li
bertate și independență ale poporu
lui, patrioții cei mai luminați au 
năzuit către o formă de stat demo
cratică, progresistă, care să asigure 
libertate și dreptate socială pentru 
cei mulți, neatîrnarea politică și în
florirea economică a țării, să înfăp
tuiască dreptul sacru al poporului 
de a fi singur stăpîn în patria sa 
strămoșească. Marele patriot Nicolae 
Bălcescu, cu mai mult de 100 de ani 
în urmă, spunea : „Patria pe care 
locuitorii ei sînt gata să o apere cu 
viața este identitatea intereselor, 
ideilor, pasiunilor ce-i strînge și-i 
unește în apărarea unui bun co
mun... Așadar de nevoie e ca ro
mânii să se întocmească în republi
că democratică... stat în care oame
nii adunați îngrijesc singuri de 
soarta lor, fără a-și pune stăpîni pe 
cap, avînd în lucrarea lor drept re
gulă dreptatea și drept țintă frăția“.

Lupta pentru înfăptuirea năzuin
țelor poporului a fost ridicată pe o 
treaptă superioară de mișcarea 
muncitorească, de partidul comuniș
tilor — stegarul independenței na
ționale și libertății sociale. (Aplauze).

Transformările petrecute în viața 
economică și în structura socială a 
țării, victoria socialismului au creat 
condiții pentru afirmarea din plin 
a ființei naționale a poporului, pen
tru înflorirea națiunii noastre so
cialiste și ridicarea ei pe o treaptă 

nouă de dezvoltare. Ca rezultat al 
dispariției claselor exploatatoare, al 
înlăturării antagonismelor de clasă, 
societatea a dobîndit un caracter o- 
mogen, unitar. Comunitatea intere
selor fundamentale ale cetățenilor 
patriei, politica de ridicare economi
că a tuturor regiunilor, cultura so
cialistă comună, creșterea conștiin
ței socialiste a maselor populare de
termină dezvoltarea continuă a na
țiunii socialiste.

în capitalism evoluția națiunilor 
are loc în condițiile inegalității so
ciale, dependenței economice și po
litice, ale amestecului cercurilor im
perialiste în treburile interne ale 
statelor. Dezvoltării libere a națiu
nii în lumea capitalistă. contempo
rană i se opun tot felul de teorii 
cosmopolite despre caracterul așa- 
zis perimat al națiunii și necesitatea 
„integrării“, diferite uniuni mono
poliste și organizații suprastatale 
care îngrădesc și tind să lichideze 
suveranitatea și independența națio
nală, să extindă sub forme noi do
minația imperialistă și colonialistă 
asupra popoarelor.

în opoziție cu situația din capita
lism, socialismul deschide calea dez
voltării multilaterale a națiunii so
cialiste, descătușează forțele și e- 
nergiile inepuizabile ale poporului, 
le organizează și le îndrumează spre 
țelul măreț al progresului și pros
perității întregii națiuni. înflorirea 
națiunii noastre se înfăptuiește în 
condițiile întăririi prieteniei și co
laborării frățești cu celelalte nați
uni socialiste, pe bazele egalității în 
drepturi și respectului reciproc, în 
spiritul internaționalismului socia
list.

Noua Constituție asigură condiții 
de manifestare suverană, indepen
dentă a națiunii, care va continua 
să aibă un rol de importanță ho- 
tărîtoare în întreaga perioadă isto
rică de construire a socialismului și 
comunismului. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

Tovarăși,

Problema fundamentală a orică
rei orînduiri sociale și de stat este 
problema puterii. în România socia
listă întreaga putere aparține po
porului, Uber și stăpîn pe soarta sa, 
se exercită de către popor. Dînd ex
presie acestei realități, Constituția 
proclamă Republica noastră stat al 
oamenilor muncii de la orașe și sate, 
suveran, independent și unitar, al 
cărui teritoriu este inalienabil și 
indivizibil.

Clasa muncitoare, în trecut asu
prită și exploatată, lipsită de drep
turi politice, a devenit stăpînă asu
pra mijloacelor de producție, asupra 
roadelor muncii sale, îndeplinește 
cu succes rolul de clasă conducă
toare a întregii societăți. Experien
ța bogată acumulată în conducerea 
societății, capacitatea mobilizatoare, 
spiritul de disciplină și organizare 
care îi sînt proprii și pe care le im
primă întregului popor, consecvența 
și fermitatea politică, înalta sa con
știință revoluționară situează clasa 
muncitoare pe pozițiile cele mai 
înaintate ale luptei poporului pen
tru socialism. Legea fundamentală a 
statului consfințește această realita
te a vieții noastre noi- întărirea con
tinuă a rolului conducător al clasei 
muncitoare este o necesitate obiec
tivă pentru realizarea cu succes a 
sarcinilor istorice din întreaga pe
rioadă a construirii socialismului și 
comunismului. (Vii aplauze).

Țărănimea, înrobită odinioară mo
șierilor și capitaliștilor, stăpînă as
tăzi pe pămînt, în alianță cu clasa 
muncitoare participă la conducerea 
societății. Devenită în urma coope
rativizării socialiste a agriculturii o 
clasă omogenă, cu interese unitare, 
țărănimea cooperatistă își aduce din 
plin contribuția la înflorirea econo
mică și progresul țării-

Făurită în focul luptelor pentru 
cucerirea puterii, alianța clasei 
muncitoare cu țărănimea s-a călit 
și cimentat continuu, dobîndind un 
conținut nou prin extinderea rela
țiilor socialiste de producție în în
treaga economie. Proiectul de Con
stituție subliniază că alianța munci- 
torească-țărănească reprezintă baza 
puterii poporului, temelia de granit 
a orînduirii noastre socialiste.

Intelectualitatea, care nu avea în 
vechea societate condiții prielnice 
pentru o muncă de creație închinată 
intereselor poporului, progresului 
țării, a devenit o intelectualitate 
nouă, participantă activă la lupta 
oamenilor muncii pentru prosperita
tea patriei. Dispunînd de cele mai 
largi posibilități de afirmare, ea își 

pune din plin, împreună cu toți cei 
ce muncesc, cunoștințele și talentul 
în slujba construcției socialiste.

însuflețite de un puternic patrio
tism, în strînsă unitate, clasa mun
citoare, țărănimea, intelectualitatea, 
celelalte categorii de oameni ai 
muncii fără deosebire de naționali
tate muncesc umăr la umăr pentru 
dezvoltarea continuă a economiei și 
culturii țării, pentru bunăstarea po
porului.

Forța politică conducătoare a în
tregii societăți, călăuza încercată a 
poporului nostru în lupta pentru o 
viață mai bună, organizatorul tutu
ror victoriilor oamenilor muncii în 
măreața operă de zidire a societății 
socialiste este Partidul Comunist 
Român. (Aplauze îndelungate). Dra
gostea și încrederea nețărmurită cu 
care poporul nostru urmează și în
făptuiește politica partidului comu
niștilor, a cărui înaltă misiune este 
slujirea devotată a intereselor celor 
ce muncesc, este rezultatul isto
ric al luptei de eliberare națională 
și socială duse timp de decenii, al 
desfășurării victorioase â revoluției 
socialiste. în condițiile noii etape de 
dezvoltare a societății crește și mai 
mult rolul partidului de organizator 
și conducător al întregii opere de 
construcție a socialismului. De aceea, 
legea fundamentală a țării consfin
țește faptul că Partidul Comunist 
Român este forța politică conducă
toare în Repuhlica Socialistă Româ
nia. (Vii aplauze).

Tovarăși,

Noua Constituție subliniază rolul 
uriaș pe care-1 are în orînduirea 
noastră proprietatea socialistă asupra 
mijloacelor de producție — fie pro
prietate de stat asupra bunurilor a- 
parțînînd întregului popor, fie pro
prietate cooperatistă asupra bunuri
lor aparținînd fiecărei organizații 
cooperatiste.

Făurind proprietatea socialistă, 
oamenii muncii, creatorii tuturor bu
nurilor materiale, au devenit sin
gurii deținători ai bogățiilor țării, pe 
care le folpseșc în interesul bunăstă
rii întregului popor, al înfloririi pa
triei. (Aplauze).

Proprietatea socialistă creează po- 
sibilitatea dezvoltării planificate a 
econoipiei naționale, utilizării rațio
nale a resurselor materiale și de 
muncă, îmbinării activității diferite
lor ramuri într-un tot unitar. Pe 
baza ei se înfăptuiește consecvent 
principiul socialist de retribuire — 
rpparțiția după cantitatea și calitatea 
muncii.

Cuprinzînd bogățiile subsolului, 
minele, fondul funciar de stat, pă
durile, apele, izvoarele de energie 
naturală, fabricile și uzinele, băncile, 
gospodăriile agricole de stat, stațiu
nile de mașini și tractoare, căile de 
comunicație, mijloacele de transport 
și telecomunicații, precum și alte 
bunuri materiale aparținînd între
gului popor, proprietatea socialistă 
de stat are rolul hotărîtor în dezvol
tarea economică a țării, în ridicarea 
continuă a nivelului de trai al oa
menilor muncii.

în proiectul de Constituție se a- 
cordă o atenție deosebită cooperati
velor agricole de producție. Forma 
socialistă de unire a țărănimii și mij
loacelor ei de producție asigură îm
pletirea strînsă a intereselor țără
nimii cu ale întregii societăți. Ele au 
un rol de seamă în dezvoltarea eco
nomiei în întreaga perioadă istorică 
de construire a socialismului și co
munismului. Deținînd locul cel mai 
important în agricultura țării, coo
perativele de producție aduc o tot 
mai mare contribuție la dezvoltarea 
economiei naționale, la creșterea 
bunăstării poporului. De aceea, pro
iectul de Constituție garantează și 
ocrotește proprietatea cooperativelor 
agricole de producție asupra pămîn- 
tului, animalelor, uneltelor, instala
țiilor și construcțiilor ce le aparțin.

în același timp este garantată pro
prietatea personală a țăranilor coo
peratori asupra casei de locuit și 
construcțiilor gospodărești anexă, a 
terenului pe care se află acestea, 
precum și asupra animalelor de pro
ducție și inventarului agricol mă
runt, în conformitate cu statutul 
cooperativelor agricole de producție.

După cum este cunoscut, într-o 
serie de localități de deal și munte 
există țărani care, din cauza condiții
lor naturale, nu s-au putut uni în 
cooperative agricole de producție. în 
proiectul de Constituție este înscrisă 
garantarea de către stat a proprie
tății lor asupra pămintului pe care 
îl lucrează, asupra animalelor și u- 
neltelor de muncă.

Proprietatea socialistă, de stat și 
cooperatistă, se îmbină armonios, în
tărirea lor continuă fiind o condiție 
de bază a progresului întregii noa
stre societăți.

Proiectul de Constituție stabilește 
ca îndatorire primordială, profund 
patriotică, a tuturor organelor de stat 
și economice, a tuturor cetățenilor, 
apărarea și dezvoltarea continuă a 
proprietății socialiste.

Tovarăși,

Socialismul asigură manifestarea 
multilaterală a posibilităților de 
creație ale individului și colectivită
ții. Lichidarea exploatării omului de 
către om a descătușat personalitatea 
umană, creînd condiții pentru înflo
rirea ei, pentru afirmarea inițiativei 
și capacității celor ce muncesc pe 
toate planurile activității sociale.

Este bine, tovarăși, acum cînd a- 
doptăm noua Constituție, să ne 
reamintim de vremurile nu prea în
depărtate, cînd la cîrma țării se 
aflau capitaliștii și moșierii. De la 
prima Constituție a României, de a- 
cum aproape un veac, la Constituția 
României Socialiste este o deosebire 
ca de la cer la pămînt. Ce drepturi 
aveau muncitprii și țăranii ? Inegali
tatea economică, exploatarea și asu
prirea erau însoțite de îngrădirea 
drepturilor și libertăților democrati
ce. Chiar acele drepturi și libertăți 
pe care le prevedea Constituția în 
România burghezo-moșierească nu 
erau acordate, în fapt, oamenilor 
muncii. Mii și mii de fii ai poporului 
român, comuniști și patrioți înain
tați, au înfruntat închisorile și lagă
rele, și-au dat chiar viața, ridicîn
du-se la luptă pentru drepturi și li
bertăți democratice, pentru intere
sele vitale ale celor ce muncesc-

Această stare de lucruri continuă 
să existe încă într-o bună parte a so
cietății omenești contemporane, acolo 
unde domnește exploatarea omu
lui de către om, unde stăpînește pu
terea capitalului. Atîta timp cît vor 
continua să existe inegalitatea eco
nomică și socială între membrii so
cietății, raporturi de la stăpîni la ex
ploatați, nu se poate vorbi de o 
adevărată egalitate în drepturi a ce
tățenilor, de dezvoltarea liberă a 
omului.

Numai socialismul eliberează o- 
mul de asuprire și inegalitate. (A- 
plauze), Devenit stăpîn pe mijloacele 
de producție, pe toate bunurile ma
teriale, omul devine stăpîn și făuri
tor al propriului său viitor. Se poate 
spune într-adevăr că o dată cu vic
toria socialismului omul pășește în 
imperiul libertății. (Aplauze).

Cucerirea puterii de către clasa 
muncitoare în țara noastră, succese
le obținute în construcția socialismu
lui, constituie baza asigurării egali
tății în drepturi a tuturor cetățeni
lor în viața economică, politică, ju
ridică, socială și culturală. Consti
tuția prevede că drepturile cetățeni
lor nu pot fi îngrădite de nici un 
considerent de naționalitate, rasă, 
sex sau religie.

Progresul continuu al țării, întă
rirea și dezvoltarea bazei economice 
a societății, științei și culturii, ridi
carea nivelului de viață materială și 
culturală a întregului popor, conso
lidează și lărgesc drepturile și liber
tățile celor ce muncesc, asigură dez
voltarea democrației socialiste. In 
procesul desăvîrșirii construcției so
cialismului se creează posibilități tot 
mai largi pentru manifestarea liberă 
a personalității omului în toate do
meniile vieții sociale, ceea ce face să 
crească tot mai mult contribuția ma
selor poporului la înfăptuirea vastu
lui program de dezvoltare a socie
tății, în scopul ridicării nivelului de 
bunăstare și civilizație a întregului 
popor.

Proiectul de Constituție proclamă 
și garantează dreptul la muncă al tu
turor cetățenilor — una din cuceririle 
fundamentale ale regimului nostru 
socialist. Construirea socialismului a- 
sigură membrilor societății condiții 
de muncă corespunzătoare pregătirii 
lor, posibilități nelimitate de afir
mare a energiei, talentului și aptitu
dinilor lor creatoare, în țara noastră 
munca fiind criteriul determinant al 
poziției individului în societate. Sînt 
ocrotite veniturile rezultate din mun
că, proprietatea personală a cetățe
nilor, dreptul la moștenire asupra ei,

Constituția țării garantează drep
tul la învățămînt, la odihnă, la asi
gurarea materială pentru bătrînețe, 
boală sau incapacitate de muncă, re- 
flectînd grija partidului și guvernu
lui pentru crearea unor condiții de 
viață tot mai bune celor ce muncesc. 
Pe baza succeselor obținute în dez
voltarea economiei și creșterea veni
tului național, statul cheltuiește a

nual din buget o pătrime pentru în- 
vățămîntul de toate gradele, pentru 
nevoile social-culturale ale maselor, 
odihnă, pensii, ocrotirea sănătății și 
asigurări sociale, creînd astfel po
sibilitatea exercitării în fapt a drep
turilor înscrise în Constituție.

Una din marile victorii politice ale 
regimului socialist obținute pe baza 
aplicării politicii naționale juste, 
marxist-leniniste , a partidului co
munist este făurirea prieteniei fră
țești dintre poporul român și națio
nalitățile conlocuitoare din patria 
noastră.

Constituția proclamă și garantează 
egalitatea deplină în drepturi a ce
tățenilor țării, fără deosebire de na
ționalitate sau rasă. Baza adevăratei 
egalități și a afirmării multilaterale 
a tuturor cetățenilor o constituie 
dezvoltarea economică în toate re
giunile, creșterea armonioasă a for
țelor de producție pe întregul teri
toriu al țării.

O expreșie a drepturilor largi de 
care se bucură oamenii muncii apar
ținînd naționalităților conlocuitoare 
din țara noastră, a participării lor la 
conducerea treburilor obștești este 
faptul că din rîndul acestora se nu
mără 67 de deputați în Marea Adu
nare Națională — organul suprem al 
puterii de stat — și aproape 16 000 
de deputați în sfaturile populare. 
Regimul nostru asigură tuturor na
ționalităților conlocuitoare folosirea 
liberă a limbii materne, cărți, ziare, 
reviste, teatre, învățămînt de toate 
gradele în limba proprie. Oamenii 
muncii români, maghiari, germani și 
de alte naționalități alcătuiesc îm
preună marea familie a României So
cialiste, muncesc strins uniți, sub 
conducerea partidului, pentru înflo
rirea patriei comune. (Vii și pu
ternice aplauze).

Socialismul a creat femeilor posi
bilitatea de a lua parte activă U 
viața politică și socială a țării. A- 
ceasta se oglindește în numărul mare 
de femei care sînt deputate în Marea 
Adunare Națională și în sfaturile 
populare, care îndeplinesc funcții de 
.răspundere în economie, în aparatul 
de stat și în organizațiile obștești. 
Reflectînd grija partidului, și guver
nului pentru creșterea roiului femei
lor în societate, Constituția consfin
țește egalitatea în drepturi a femeii 
cu bărbatul, ocrotește căsătoria și fa
milia, interesele mamei și copilului. 
(Aplauze).

Tinerei generații îi sînt create mi
nunate condiții de pregătire pentru 
viață, de manifestare a elanului și 
energiei sale clocotitoare, de înfăp
tuire a celor mai îndrăznețe visuri și 
năzuințe, de afirmare nestingherită 
în activitatea creatoare pusă în slujba 
poporului, a patriei socialiste. Pro
iectul noii Constituții consfințește a- 
ceste drepturi, subliniind că Repu
blica Socialistă România asigură dez
voltarea aptitudinilor fizice și inte
lectuale ale tineretului. (Aplauze).

în socialism masele participă la ac
tivitatea de conducere a treburilor 
statului. Cu cît înaintăm pe calea de
săvîrșirii construcției socialiste, par
ticiparea celor ce muncesc la rezol
varea problemelor vieții sociale se 
extinde, se lărgește democrația so
cialistă. A devenit o practică în acti
vitatea partidului și guvernului con
sultarea poporului în cele mai im
portante probleme ale politicii inter
ne și externe, în elaborarea planuri
lor de dezvoltare a economiei națio
nale, sprijinirea în toate acțiunile pe 
care le întreprind pe inițiativa crea
toare a milioanelor de oameni ai 
muncii. Aceasta e o dovadă a forței 
și vitalității orînduirii noastre socia
liste, a legăturilor strìnse dintre 
partid și popor. (Aplauze).

Pornind de la rolul crescînd pe ca
re-1 au organizațiile sociale și ob
ștești îp societatea noastră, Constitu
ția asigură dreptul de asociere al ce
tățenilor în organizații sindicale, 
cooperatiste, de tineret, femei, social
culturale, în uniuni de creație, aso
ciații științifice, tehnice. Statul spri
jină activitatea organizațiilor de 
masă și obștești, dezvoltarea bazei 
lor materiale, ocrotește patrimoniul 
acestora. Constituția subliniază im
portanța activității organizațiilor de 
masă și obștești prin care Partidul 
Comunist Român, ca forță politică 
conducătoare a societății, înfăptu
iește o legătură organizată cu clasa 
muncitoare, țărănimea, intelectuali
tatea și celelalte categorii de oameni 
ai muncii, asigură larga participare 
a maselor la viața politică, econo
mică, socială, culturală, la exercita
rea controlului obștesc, le mobilizea
ză în lupta pentru desăvîrșirea con
strucției socialiste.

Constituția României socialiste re
flectă împlinirea aspirațiilor de li
bertate ale celor ce muncesc, ea re-

(Continuare în pag. a Uba)
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prezintă Carta libertății și suverani
tății naționale, a înfloririi națiunii 
socialiste, a egalității depline în 
drepturi pentru toți cetățenii patriei, 
fără deosebire de naționalitate, a a- 
firmării multilaterale a demnității și 
personalității omului, constructor al 
socialismului, făuritor conștient al 
propriei sale istorii. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Tovarăși,

întreaga istorie a dezvoltării so
cietății omenești demonstrează că 
statul a reprezentat întotdeauna 
principalul mijloc cu ajutorul căruia 
clasele dominante și-au menținut și 
exercitat puterea. în condițiile orîn- 
duirii socialiste cînd, pentru prima 
dată, puterea aparține celor ce mun
cesc, clasa muncitoare, clasa condu
cătoare a societății, folosește statul 
în scopul lichidării exploatării omu
lui de către om, construirii socialis
mului și comunismului. (Aplauze). .

Experiența țării noastre, ca și a ce
lorlalte țări socialiste, arată că, pe 
măsura înaintării pe drumul socialis
mului, funcțiile statului evoluează 
corespunzător cerințelor tot mai 
complexe ale societății; sporesc con
siderabil atribuțiile statului de orga
nizator al economiei naționale, al ac
tivității științifice și culturale, în 
toate domeniile vieții sociale, în asi
gurarea progresului continuu al țării 
și ridicării bunăstării poporului.

Creșterea continuă a forțelor de 
producție, caracterul socialist al eco
nomiei impun planificarea, condu
cerea și . îndrumarea centralizată, 
unitară a tuturor domeniilor de ac
tivitate în scopul dezvoltării armo
nioase a întregii societăți. Principiul 
centralismului democratic — prin
cipiu călăuzitor fundamental al ac
tivității de stat — asigură îmbinarea 
și concentrarea tuturor forțelor în- 
trTQ^ipgură cțirecție, spre un singur 
țel- r-r..înflorirea continuă a econo
miei, științei și culturii, avîntul în
tregii vieți sociale.

în vederea ridicării continue a ni
velului activității de stat se impune 
perfecționarea formelor și metodelor 
de organizare, conducere și planifi
care corespunzător sarcinilor con
crete ale dezvoltării societății. Tre
buie să se țină seama de ceea ce ex
periența, practica noastră a dovedit 
a fi necesar și viabil; învățîndu-se 
atît din succese cît și din neajunsuri 
e necesar să se aducă îmbunătățirile 
pe care le impun viața, cerințele 
construcției socialiste.

Măsurile luate de conducerea 
partidului și guvernului cu privire 
la îmbunătățirea muncii de condu
cere și planificare a economiei duc 
Ia creșterea contribuției, în elabora
rea planurilor economice anuale și 
de perspectivă, a ministerelor și în
treprinderilor, cărora le revine un 
rol principal, activ în determinarea 
sarcinilor din sectoarele de care răs
pund. Dispunînd încă din acest an 
de planul pe întreaga perioadă de 
cinci ani, ministerele și întreprinde
rile au sarcina de a stabili amănun
țit, din timp, toate măsurile pentru 
asigurarea înfăptuirii prevederilor 
planului în cele mai bune condițiuni.

Dezvoltarea continuă a activității 
de stat, experiența acumulată în a- 
cest domeniu au făcut necesară și 
posibilă lărgirea atribuțiilor minis
terelor și celorlalte instituții cen
trale, precum și ale conducerilor în
treprinderilor. Aceasta va permite 
rezolvarea mai operativă a proble
melor al căror volum și diversitate 
cresc neîncetat, va determina spori
rea răspunderii organelor de stat în 
conducerea și îndrumarea concretă 
a activității economice și din alte 
domenii. In același timp, ele trebuie 
să dea dovadă de o grijă deosebită 
pentru întărirea disciplinei de stat, 
respectarea legilor țării, apărarea 
intereselor statului și tuturor oame
nilor muncii.

Principiul de bază în activitatea 
organelor economice și de planifi
care — ca de altfel și în celelalte 
domenii ale vieții de stat și con
strucției socialismului — este con
ducerea colectivă. Realitatea arată 
că oricît ar fi de capabil un condu
cător, din oricare sector al vieții so
ciale, el poate să cunoască și să re
zolve în mod just problemele din 
sfera sa de activitate, numai în mă
sura în care se bizue pe experiența 
colectivului în care lucrează. Sub
aprecierea colectivului, subiectivis
mul și arbitrariul în muncă gene

rează greșeli, creează teren prielnic 
pentru tot felul de abuzuri, care 
aduc prejudicii operei de construc
ție socalistă. De aceea Congresul al 
IX-lea al partidului nostru a trasat 
ca sarcină luarea măsurilor organi
zatorice care să asigure îmbinarea 
armonioasă a răspunderii personale 
cu conducerea colectivă atît în acti
vitatea organelor centrale, cît și a 
instituțiilor și întreprinderilor.

Clasa muncitoare, poporul au în
credințat conducătorilor organelor 
de stat centrale și locale și din în
treprinderi sarcina de mare răspun
dere de a administra fabricile, uzi
nele, minele, șantierele, gospodăriile 
agricole de stat, instituțiile publice. 
Ei trebuie să răspundă acestei încre
deri muncind cu elan și pricepere 
pentru buna gospodărire, dezvolta
rea și înflorirea continuă a unități
lor pe care le conduc.

în dezvoltarea societății socialiste 
apar o serie de contradicții neanta- 
goniste, care trebuie să-și găsească 
rezolvarea în mod organizat și con
știent. Aceasta impune o permanentă 
îmbunătățire a activității organelor 
de stat, a metodelor lor de muncă. 
Forța motrice a mersului înainte a 
societății noastre este critica și auto
critica care ajută la dezvăluirea lip
surilor, la promovarea noului în 
toate sectoarele vieții sociale. Critica 
și autocritica trebuie să fie folosite 
în activitatea tuturor organelor de 
stat, ca un factor de seamă al con
strucției socialiste.

Controlul are un rol deosebit de 
important în asigurarea realizării 
sarcinilor ; el este o parte insepara
bilă a muncii de conducere colectivă. 
De aceea este necesar să aducem îm
bunătățiri organizatorice care să a- 
sigure efectuarea unui control con
cret și permanent în toate sectoarele 
vieții sociale. Organele de stat tre
buie să acorde mai multă atenție 
decît pînă acum atragerii celor mai 
buni activiști, a specialiștilor cu cea 
mai înaltă calificare, a oamenilor de 
știință la rezolvarea tuturor proble
melor pe care le ridică activitatea 
din domeniul respectiv. Ele trebuie 
să se sprijine pe forța creatoare ine
puizabilă și inegalabilă a oamenilor 
muncii, pe spiritul lor de inițiativă, 
pe tot ceea ce are mai bun societa
tea noastră socialistă. (Vii aplauze).

Tovarăși,

Marea Adunare Națională, expre
sie a voinței întregului popor, care 
asigură participarea maselor, prin 
reprezentanții lor, la conducerea 
țării, este organul suprem al puterii 
de stat și unicul organ legiuitor al 
țării. Constituția stabilește că Marea 
Adunare Națională elaborează prin
cipiile de bază ale politicii interne 
și internaționale ale țării, adoptă 
planul de stat, bugetul, normele 
fundamentale în vederea dezvoltării 
societății. Marea Adunare Națională 
organizează toate organele centrale 
ale statului, stabilește împuterniciri
le, modul de funcționare și contro
lează activitatea lor. Se statornicește 
rolul Marii Adunări Naționale în e- 
xercitarea controlului general al a- 
plicării Constituției, ea hotărînd în 
mod exclusiv asupra caracterului 
constituțional al legilor.

O expresie a dezvoltării democra
ției noastre socialiste este sporirea 
atribuțiunilor Marii Adunări Națio
nale în exercitarea controlului asu
pra economiei și întregii activități de 
stat. Aceasta are o deosebită impor
tanță pentru îmbunătățirea muncii 
organelor și organizațiilor centrale 
și locale ale administrației de stat, 
a întregului aparat de stat. Proiectul 
de Constituție prevede sporirea ro
lului Comisiilor permanente în efec
tuarea, potrivit competenței lor, a 
controlului de către Marea Adunare 
Națională. Oricare cetățean al țării 
se poate adresa Marii Adunări Na
ționale și comisiilor acesteia în ori
ce problemă de interes general de 
stat, precum și în probleme de in
teres personal.

în scopul asigurării continuității 
permanente a puterii de stat și re
zolvării problemelor dintre sesiunile 
Marii Adunări Naționale de către 
un organ colectiv, emanînd din Ma
rea Adunare Națională și subordo
nat acesteia, funcționează Consiliul 
de Stat, care îndeplinește atribuțiuni 
însemnate în viața țării noastre. 
Consiliul de Stat răspunde în fața 
Marii Adunări Naționale de exerci
tarea atribuțiilor, respectarea și e

xecutarea în activitatea de stat a 
legilor și hotărîrilor Marii Adunări 
Naționale. Fiecare dintre membrii 
Consiliului de Stat poartă răspunde
rea pentru întreaga activitate a a- 
cestuia.

în proiectul de Constituție se a- 
cordă o atenție deosebită stabilirii 
atribuțiilor Consiliului de Miniștri 
— organ suprem al administrației 
de stat, care exercită conducerea 
generală a activității executive pe 
întreg teritoriul țării. în aceasta se 
exprimă creșterea rolului și răspun
derii ministerelor, a Consiliului de 
Miniștri ca organ colectiv, în în
făptuirea politicii interne și externe 
a partidului. Consiliul de Miniștri 
asigură executarea legilor, conduce, 
coordonează și controlează întreaga 
activitate a ministerelor și a celor
lalte organe ale administrației de 
stat centrale și locale. Proiectul noii 
Constituții stabilește că Consiliul de 
Miniștri își desfășoară activitatea pe 
baza conducerii colective, care ga
rantează înfăptuirea în practică a 
unității de acțiune politică și admi
nistrativă a ministerelor și celorlal
te organe centrale ale administra
ției de stat. Răspunderea colectivă 
a Consiliului de Miniștri în fața 
Marii Adunări Naționale se exprimă 
prin aceea că fiecare membru al său 
este răspunzător atît pentru propria 
sa activitate, cît și pentru întreaga 
activitate a Consiliului de Miniștri.

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

Sfaturile populare, organe locale 
ale puterii de stat în regiuni, raioa
ne, orașe și comune, au atribuții de 
mare răspundere în conducerea e- 
conomiei locale, în gospodărirea ora
șelor și satelor, în îndrumarea acti
vității de învățămînt, cultură și să
nătate, ele aduc o contribuție însem
nată la dezvoltarea societății noas
tre. în procesul desăvîrșirii con
strucției socialismului vor crește și 
mai mult rolul și importanța sfatu
rilor populare și de aceea este ne
cesar să se îmbunătățească și per
fecționeze continuu munca lor.

Sesiunile vor trebui să îndepli
nească un rol tot mai important în 
activitatea sfaturilor populare, lăr- 
gindu-și sfera de preocupări în ve
derea rezolvării efective a celor mai 
importante probleme de stat pe plan 
local. Lucrătorilor sfaturilor popu
lare le revine datoria de a ridica 
continuu nivelul activității lor, de 
a-și îmbunătăți metodele și stilul de 
muncă, de a manifesta receptivitate 
față de ceea ce este nou și înaintat, 
grijă și solicitudine față de cererile și 
nevoile oamenilor muncii. Ridicarea 
continuă a nivelului activității orga
nelor locale ale puterii de stat va a- 
duce o contribuție însemnată la în
florirea regiunilor, raioanelor, orașe
lor și comunelor patriei, la creșterea 
bunăstării celor ce muncesc.

Sarcini importante revin sfaturi
lor populare în organizarea partici
pării active a cetățenilor la rezolva
rea pe plan local a treburilor de stat 
și obștești. întreaga lor activitate 
trebuie să ducă la întărirea conti
nuă a legăturilor cu masele largi de 
oameni ai muncii, la extinderea și 
intensificarea inițiativei cetățenești, 
la dezvoltarea democrației noastre 
socialiste.

Proiectul Constituției stabilește 
drepturile și îndatoririle deputaților, 
relevînd însemnătatea deosebită a 
rolului lor în orînduirea noastră so
cialistă, înalta răspundere pe care o 
au în fața întregului popor pentru 
progresul și propășirea patriei. Spre 
deosebire de parlamentele burgheze, 
alcătuite în marea lor majoritate din 
reprezentanți ai claselor exploata
toare, în organele puterii de stat din 
țara noastră sînt aleși cei mai de 
seamă fii ai poporului — muncitori, 
țărani, intelectuali — aceasta repre- 
zentînd cea mai grăitoare expresie a 
democratismului orînduirii socialiste. 
In Marea Adunare Națională sînt 
272 de deputați muncitori și țărani, 
193 intelectuali, iar în sfaturile popu
lare peste 30 000 muncitori, aproape 
86 000 țărani și peste 24 000 intelec
tuali. Deputatul are datoria de a cu
noaște îndeaproape problemele ca

re-i preocupă pe oamenii muncii, ce
rințele și nevoile dezvoltării econo
mice și sociale a regiunilor și raioa
nelor țării, de a-și aduce contribuția 
activă la soluționarea acestora, la în
făptuirea politicii partidului și gu
vernului.

Tovarăși,

Legile țării noastre exprimă vo
ința și interesele întregului popor, 
servesc înfloririi patriei, bunăstării 
celor ce muncesc, asigură manifesta
rea liberă a aptitudinilor și capacită
ților cetățenilor în viața politică, eco
nomică și social-culturală. în aceasta 
își găsește izvorul noua atitudine 
față de legi a oamenilor muncii, 
conștiința înaltelor răspunderi și în
datoriri cetățenești față de societa
tea socialistă. Proiectul noii Consti
tuții consemnează obligațiile fiecărui 
cetățean de a respecta legile țării, de 
a-și aduce contribuția la dezvoltarea 
proprietății socialiste, apărarea pa
triei, înflorirea întregii societăți.

Ca rezultat al întăririi orînduirii 
socialiste, al dezvoltării economiei și 
ridicării bunăstării populației, al 
creșterii nivelului de cultură și al 
conștiinței socialiste a maselor, se 
manifestă cu tot mai mare forță 
noua atitudine cetățenească, spiritul 
de răspundere al oamenilor muncii 
față de interesele colectivității, ale 
patriei socialiste. Aceasta se oglin
dește și în reducerea infracțiunilor, 
a cazurilor de încălcare a normelor 
de conviețuire socială.

Nu trebuie însă să uităm, tovarăși, 
că în societatea noastră mai continuă 
să se manifeste, sub diferite forme, 
influențe ale mentalității înapoiate, 
specifice claselor exploatatoare dis
părute pentru totdeauna de pe scena 
istoriei. în același timp, în lume ac
ționează imperialismul, ostil socialis
mului ,ceea ce face ca, pe diferite căi, 
să pătrundă din afară concepții străi
ne. Aceasta impune păstrarea vigi
lenței și a combativității față de ori
ce manifestare dăunătoare interese
lor socialismului. Organele de stat, 
justiția au îndatoriri de mare însem
nătate în apărarea cuceririlor revo
luționare ale oamenilor muncii, a 
tuturor legilor statului împotriva a- 
celora care atentează la interesele ce
lor ce muncesc, ale cauzei socialis
mului ; întreaga lor activitate tre
buie să fie pătrunsă de grija față de 
om, de spiritul răspunderii pentru 
respectarea legalității socialiste.

O însemnătate deosebită are în e- 
tapa actuală activitatea educativă 
desfășurată de organele de stat și 
obștești în rîndul oamenilor muncii, 
cultivarea înaltelor trăsături etice și 
cetățenești ale acestora. Opinia pu
blică joacă un rol tot mai important 
în respectarea normelor de convie
țuire socială, ea constituie un ajutor 
de preț în activitatea organelor sta
tului socialist.

Partidul și statul acordă o atenție 
deosebită întăririi continue a capaci
tății de apărare a țării, asigurării 
muncii pașnice a poporului român. 
Armata noastră, creată și educată de 
partid, este scut de nădejde al cuce
ririlor revoluționare ale poporului, 
al independenței și suveranității na
ționale. (Aplauze puternice). în co
laborare cu armatele țărilor partici
pante la Tratatul de la Varșovia și 
ale celorlalte țări socialiste, ea își 
aduce contribuția la apărarea cauzei 
socialismului și păcii în lume.

Dezvoltarea și întărirea statului 
socialist, care va reprezenta încă 
multă vreme un factor esențial al 
progresului societății, creșterea rolu
lui său organizator în viața socială, 
este o cerință a înaintării țării noas
tre pe drumul desăvîrșirii construc
ției socialismului. Aceasta corespun
dă intereselor cauzei generale a ce
lor ce muncesc, contribuie la afirma
rea socialismului pe plan mondial ca 
model de organizare a societății și a 
relațiilor internaționale.

Orînduirea noastră este puternică; 
ea se bazează pe comunitatea de in
terese și țeluri a claselor și categorii
lor sociale din care este alcătuită so
cietatea, pe unitatea întregului po
por în jurul partidului și guvernu
lui. Acesta este cadrul în care are 
loc dezvoltarea continuă a democra
ției socialiste, lărgirea drepturilor și 
libertăților cetățenești, concomitent 
cu creșterea răspunderii membrilor 
societății față de interesele generale 
ale poporului.

Proiectul noii Constituții demon
strează prin toate prevederile pe 
care le cuprinde că fundamentala ca
racteristică a orînduirii noastre so

ciale și de stat este profundul ei de
mocratism. Superioritatea democra
ției socialiste stă în faptul că ea asi
gură participarea la exercitarea pu
terii, la conducerea treburilor țării a 
întregului popor, în interesul pro
priei sale bunăstări și fericiri. Acesta 
este izvorul inepuizabil al forței și 
vitalității societății noastre, garanția 
mersului victorios înainte pe dru
mul progresului și civilizației socia
liste. (Aplauze prelungite).

Tovarăși,

Proiectul de Constituție oglindește 
hotărîrea poporului român de a-și 
consacra toate forțele muncii paș
nice, constructive, pentru progresul 
și înflorirea patriei. în deplină con
cordanță cu aceasta, el reflectă prin
cipiile de bază ale politicii externe a 
țării, stabilește obiectivele funda
mentale ale statului socialist român 
în relațiile cu celelalte state. Consti
tuția Republicii Socialiste România 
exprimă voința poporului român de 
pace și prietenie între popoare. (Vii 
aplauze).

înfăptuind politica partidului, sta
tul nostru pune în centrul politicii 
sale externe întărirea relațiilor de 
prietenie și colaborare frățească cu 
toate țările socialiste, considerînd ca 
o îndatorire a sa internaționalistă 
să-și aducă contribuția activă la în
tărirea unității și coeziunii sistemu
lui socialist mondial sub steagul 
marxism-leninismului — cerință e- 
sențială a dezvoltării procesului re
voluționar mondial, a’ victoriei cau
zei socialismului și păcii în lumea 
întreagă (Aplauze puternice).

în același timp, țara noastră pro
movează relații multilaterale, econo
mice, tehnico-științifice, culturale cu 
toate statele, fără deosebire de orîn- 
duire socială, în spiritul principiilor 
coexistenței pașnice. Experiența vie
ții internaționale arată că dezvolta
rea unor astfel de relații constituie 
un important factor al progresului 
economic și cultural mondial, al în
tăririi păcii și înțelegerii între po
poare.

La temelia relațiilor externe ale 
țării noastre stau principiile de 
nezdruncinat ale suveranității și in
dependenței naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc. (A- 
plauze puternice). întreaga desfășu
rare a vieții internaționale arată că 
respectarea acestor principii are o 
însemnătate hotărîtoare pentru dez
voltarea unor relații normale între 
state, pentru asigurarea dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî propria 
soartă, de a-și rezolva singur trebu
rile, potrivit voinței sale. Imixtiunile 
sub orice formă, în treburile altor 
popoare, frînează progresul lor so
cial, duc la încordare și neîncredere 
între state, dăunează colaborării in
ternaționale, creează pericole pentru 
cauza păcii.

Militînd cu fermitate împotriva 
politicii agresive a imperialismului, 
a oricăror încercări de subminare a 
independenței și suveranității po
poarelor, țara noastră își manifestă 
solidaritatea cu toate popoarele care 
luptă pentru eliberarea lor națio
nală și socială, pentru pace și pro
gres. (Aplauze puternice).

Poporul român și-a exprimat soli
daritatea frățească cu lupta eroică 
a poporului vietnamez, i-a acordat 
și îi acordă sprijin pentru victoria 
cauzei sale drepte. (Aplauze pu
ternice). Poporul nostru condamnă 
cu hotărîre agresiunea imperia
listă americană în Vietnam, re
centele măsuri luate de guvernul 
S.U.A. de extindere a intervenției 
care accentuează primejdiile pentru 
cauza păcii, agravează situația inter
națională. Poporul român se pro
nunță pentru aplicarea acordurilor 
de la Geneva, încetarea bombarda
mentelor împotriva R. D. Vietnam 
și a războiului de agresiune din Viet
namul de sud, retragerea tuturor 
trupelor intervenționiste, respectarea 
dreptului poporului vietnamez de 
a-și rezolva singur treburile sale in
terne.

Este mai necesar decît oricînd ca 
popoarele iubitoare de pace, toate 
forțele mondiale ale păcii și progre
sului să intensifice eforturile împo
triva acțiunilor agresive ale imperia
lismului, să lupte intr-un singur 
front și să-și întărească unitatea — 
condiție esențială pentru afirmarea 
dreptului Ia libertate al fiecărui po
por, pentru dezvoltarea procesului de 
înnoire social-politică a lumii, pen

tru salvgardarea păcii omenirii. (A- 
plauze îndelungate).

Tovarăși,

Legea fundamentală pe care Ma
rea Adunare o va adopta acum este 
expresia voinței întregului nostru 
popor. Proiectul de Constituție pri
mit cu mare însuflețire și entuziasm 
a format obiectul unei ample discu
ții publice, în adunări, mitinguri, 
presă și radio, în cadrul căreia oa
menii muncii și-au exprimat deplina 
adeziune și aprobare. Participarea 
maselor largi la dezbaterea proiectu
lui de Constituție este încă o mani
festare ă democrației noastre socia
liste.

în cadrul dezbaterilor s-au făcut 
numeroase propuneri, dintre care o 
parte au fost introduse în textul pre
zentat Marii Adunări Naționale. Cele 
mai multe se referă la probleme care 
se pot rezolva prin lege sau privesc 
activitatea diverselor organe de stat; 
ele vor fi studiate și își vor găsi so
luționarea corespunzătoare.

Proiectul de Constituție al Repu
blicii Socialiste România a fost pri
mit cu viu interes și peste hotarele 
țării de opinia publică din țările 
socialiste și din numeroase alte țări 
ale lumii, fiind larg comentat în 
presa internațională.

Ecoul internațional al proiectului 
de Constituție oglindește atenția cu 
care sînt urmărite realizările Ro
mâniei, reflectă prestigiul de care 
se bucură țara noastră, poporul ro
mân pe plan internațional. (Aplauze).

în condițiile cînd imperialismul 
intervine cu brutalitate pentru a 
împiedica lupta de eliberare a po
poarelor, călcînd în picioare suvera
nitatea și independența lor naționa
lă, cînd într-un șir de țări reacțiu- 
nea intensifică atacurile împotriva 
drepturilor și libertăților democra
tice ale oamenilor muncii, întețește 
asuprirea națională și socială, cînd 
colonialismul mai menține un șir de 
popoare în stare de robie, —• Consti
tuția Republicii Socialiste România 
arată ce poate înfăptui un popor 
care a scuturat jugul asupririi na
ționale și sociale și înaintează hotărît 
pe drumul socialismului. (Vii a- 
plauze).

Constituția României Socialiste, 
realizările mărețe ale patriei noas
tre, demonstrează superioritatea o- 
rînduirii socialiste asupra celei ca
pitaliste, contribuie la creșterea for
ței de atracție a ideilor socialiste, 
constituie un aport al poporului ro
mân la măreața cauză a libertății 
popoarelor și victoriei socialismului 
în lume. (Aplauze puternice).

Tovarăși,

Prin bilanțul marilor cuceriri pe 
care îl cuprinde, prin înaltul uma
nism ce caracterizează prevederile 
sale, noua Constituție a țării are o 
puternică forță mobilizatoare. Ea 
însuflețește și mai mult clasa mun
citoare, țărănimea, intelectualitatea, 
pe toți oamenii muncii de la orașe și 
sate fără deosebire de naționalitate 
în munca și lupta pentru îndeplini
rea hotărîrilor istoricului Congres al 
IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân, pentru înfăptuirea sarcinilor 
desăvîrșirii construcției socialiste. 
(Vii aplauze).

Sîntem chemați, tovarăși deputați, 
să adoptăm legea fundamentală a 
României Socialiste care întruchi
pează realizarea visurilor celor mai 
îndrăznețe pentru care a luptat și 
muncit poporul nostru, s-au jertfit 
cei mai buni fii ai săi. în fața țării 
noastre se deschid perspective mă
rețe ; nici O generație nu a avut fe
ricirea de a fi părtașe la asemenea 
grandioase transformări sociale, de 
a vedea atît de limpede și de apro
piat viitorul strălucit al țării. (A- 
plauze). Ce poți să dorești mai mult 
decît să participi la lupta și munca 
pentru înfăptuirea acestui viitor, 
pentru progresul și prosperitatea 
patriei ! (Vii și puternice aplauze).

Ne exprimăm convingerea că, sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân, oamenii muncii nu vor precu
peții nici un efort pentru dezvolta
rea economiei și culturii socialiste, 
pentru înaintarea victorioasă spre 
societatea în care toate capacitățile 
și talentele poporului vor înflori 
nestăvilit și toți cei ce muncesc vor 
trăi o viață îmbelșugată și fericită 
— societatea comunistă. (Aplauze 
furtunoase. Asistența în picioare 
ovaționează puternic ; minute în șir 
răsună urale).



LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Cuvîntul deputatului

Dumitru Balalia
Proiectul noii Constituții, 

evidențiind trăsăturile funda
mentale ale orînduirii noastre 
sooial-economice și de stat, 
consacră rolul clasei munci
toare de clasă conducătoare a 
societății. Această prevedere 
constituțională sintetizează o 
întreagă experiență istorică 
și, totodată, exprimă o tendin
ță esențială a dezvoltării țării 
noastre în actuala etapă — 
creșterea continuă a rolului 
clasei muncitoare în viața so
cială.

De la însăși formarea sa, 
clasa muncitoare s-a dovedit 
promotorul neșovăitor al pro
gresului social, ducînd greul 
bătăliilor împotriva rînduie- 
lilor burghezo-moșierești, îm
potriva jefuitorilor străini, 
pentru independență naționa
lă și suveranitatea de stat. 
Dar uriașa capacitate crea
toare a clasei muncitoare, me
nirea ei de făurar al noii so
cietăți, s-au manifestat cu 
deosebită forță în anii de 
după eliberare, cînd ea a con
tribuit în mod hotărîtoi' la 
realizarea marilor acțiuni ini
țiate de partid în vederea 
construirii socialismului: cu
cerirea puterii politice, națio
nalizarea principalelor mij
loace de producție, crearea 
condițiilor pentru dezvoltarea 
planificată, în ritm înalt a e- 
conomiei, industrializarea so
cialistă, înzestrarea tehnică su
perioară a agriculturii ca pre
misă importantă a afirmării 
relațiilor socialiste la sate.

Așa cum se arată în Rapor
tul prezentat astăzi de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, ex
periența bogată acumulată, în 
conducerea societății, capaci
tatea mobilizatoare, spiritul 
de disciplină și organizare 
care îi este propriu și pe care 
îl imprimă întregului popor, 
consecvența, fermitatea poli
tică și înalta sa conștiință re
voluționară situează clasa 
muncitoare pe pozițiile cele 
mai înaintate ale luptei pen
tru socialism. Realizarea cu 
succes a mărețelor sarcini ale 
desăvîrșirii construcției socia
liste și trecerii la comunism 
este condiționată și indisolu
bil legată de întărirea în con
tinuare a rolului conducător 
al clasei muncitoare.

Noua Constituție a țării 
consfințește rolul Partidului 
Comunist Român de forță po
litică conducătoare a întregii 
societăți.

Călăuzit de adevărurile fun
damentale ale marxism-leni- 
nismului, partidul a elaborat 
creator, corespunzător condi
țiilor din țara noastră, căile 
concrete ale construirii socia
lismului în România. El a de
terminat științific etapele pro
cesului revoluționar, a ținut 
permanent seama de conti
nuitatea dezvoltării istorice, 
împletind organic sarcinile 
curente și de perspectivă. El 
a arătat limpede oamenilor 
muncii că de hărnicia lor în 
mobilizarea și valorificarea 
resurselor interne depinde în 
mod decisiv succesul gran
dioasei opere de edificare a 
noii orînduiri-

Politica partidului nostru a 
fost verificată de practica so
cială, găsindu-și o strălucită 
confirmare în victoria deplină 
și definitivă a socialismului.

Prin întreaga sa activitate 
de conducere a tuturor dome
niilor vieții economice și so
ciale, prin clarviziunea cu 
care a stabilit linia sa politi
că generală, prin hotărîrea 
nestrămutată cu care o pro
movează, partidul și-a cîști- 
gat, în conștiința poporului, 
locul de exponent credincios 
al intereselor și năzuințelor 
lui vitale, de cîrmaci sigur pe 
drumul progresului și civiliza
ției socialiste.

Datorită deplinei concor
danțe care există între vorbe
le și faptele partidului, ma
sele populare văd în politica 
acestuia propria lor politică; 
programul realist al viitorului 
lor luminos. Spre partid, spre

Cuvîntul deputatului 
Ștefan Tripșa

Actuala sesiune a Marii A- 
dunări Naționale constituie un 
eveniment de o însemnătate 
deosebită în viața poporului 
nostru. Aici va fi dezbătută și 
aprobată noua Constituție a 
Republicii Socialiste România, 
care consfințește marile cuce
riri ale poporului în lupta sa, 
condusă de partidul comunist, 
pe drumul desăvîrșirii con
strucției socialiste, pe drumul 
înfloririi continue a economiei 
și culturii.

Sesiunea Marii Adunări Na
ționale are loc într-un moment 
cînd întregul nostru popor a 
pornit la muncă, însuflețit de 
istoricele documente adoptate 
de cel de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunisț Român — 
dornic de a da viată mărețu
lui program al cincinalului ce 
va. ridica patria noastră socia
lista pe noi culmi ale progre
sului, bunăstării și fericirii, ea 
are loc în pragul celei de-a 
21-a aniversări a eliberării 
țării, prilej nou de a face bi
lanțul drumului victorios, stră
bătut de harnicul nostru po
por, liber și stăpîn pe soar
ta sa.

Proiectul noii Constituții, nu 
exprimă dorinți, el exprimă 
realități. în tot ce s-a creat și 
înălțat în patria noastră : uzi
ne, fabrici, mari combinate, o- 
rașe, viața nouă, cultura de 
azi — care au schimbat radi
cal imaginea de altădată a 
țării — au drept scop funda- 

organizațiile sale se îndreaptă 
cei mai devotați fii ai po
porului, luptători consecvenți 
și înflăcărați pentru înflorirea 
patriei, pentru înfăptuirea 
idealurilor nobile ale socialis
mului și comunismului. Dînd 
expresie acestei realități, noua 
Constituție subliniază că „ce
tățenii cei mai înaintați și mai 
conștienți din rîndurile mun
citorilor, țăranilor, intelectua
lilor și ale celorlalte categorii 
de oameni ai muncii se unesc 
în Partidul Comunist Român, 
cea mai înaltă formă de orga
nizare a clasei muncitoare, 
detașamentul ei de avan
gardă“.

Comuniștii duc în mase linia 
partidului și prin munca lor 
neobosită, constituie pentru 
mase un exemplu însuflețitor. 
Competența crescîndă a orga
nizației regionale în îndruma
rea întregii activități economi
ce și social-culturale, capaci
tatea ei sporită în mobilizarea 
tuturor oamenilor muncii își 
găsesc o vie întruchipare în 
realizările însemnate, pe care 
regiunea noastră le-a obținut 
în dezvoltarea producției in
dustriale și agricole, în ridi
carea nivelului de cultură al 
populației, în formarea omului 
nou.

Oamenii muncii din regiu
nea noastră sînt strîns uniți în 
jurul Partidului Comunist Ro
mân, convinși fiind, printr-o 
îndelungată experiență, că a- 
cesta nu cunoaște cauză mai 
scumpă decît fericirea și bu
năstarea poporului.

în vremurile grele ale regi
mului burghezo-moșieresc, 
dîrjii petroliști ploieșteni, în- 
fruntînd prigoana, teroarea și 
gloanțele, au stat în primele 
rînduri ale luptei, conduse de 
partidul comuniștilor, împo
triva exploatării și asupririi. 
La chemarea partidului, în au
gust 1944, muncitorii ploieșteni 
au luptat vitejește pentru vic
toria insurecției armate, care 
a marcat începutul revoluției 
populare în țara noastră. Cu 
abnegație și entuziasm, oa
menii muncii din regiunea 
noastră și-au alăturat efortu
rile lor uriașului efort con
structiv al întregului popor 
pentru clădirea României so
cialiste de azi, a cărei minu
nată înfățișare este înscrisă cu 
litere de aur în noua Consti
tuție a țării.

Partidul a crescut oameni de 
nădejde, i-a format, i-a călit, 
a sădit adînc în conștiința lor 
hotărîrea neabătută de a-și 
dărui întreaga pricepere și pu
tere de muncă propășirii pa
triei noastre socialiste. Pe a- 
cești oameni îi întîlnim pretu
tindeni, pe șantiere, în marile 
combinate, în orașele și satele 
țării. Ei sînt autorii profun
delor prefaceri înnoitoare să- 
vîrșite în anii socialismului.

E adevărat, tovarăși,. gene
rația noastră a trecut prin 
mari încercări, a trebuit să 
facă față multor greutăți, să 
fie la înălțimea sarcinii isto
rice pe care poporul român, 
condus de partidul său comu
nist, și-a asumat-o : făurirea 
societății socialiste. Tocmai de 
aceea, astăzi, cînd rostim cu
vintele, simplu formulate în 
primul articol al legii funda
mentale a țării, „România este 
Republică Socialistă“, ne stă- 
pînește sentimentul puternic 
al bucuriei de a ne ști con
temporani și părtași ai acestui 
măreț eveniment din istoria 
țării. Există în această împli
nire, propria noastră împli
nire, rațiunea vieții și muncii 
noastre, încununarea străda
niilor și aspirațiilor poporului.

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

mental asigurarea unor condi
ții de muncă și viață tot mai 
bune cetățenilor Republicii So
cialiste România.

Hunedoara de astăzi nu este 
decît un exemplu între multe 
altele. Numai combinatul nos
tru produce de nouă ori mai 
multă fontă și de opt ori mai 
mult oțel decît se producea în 
întreaga țară în anul 1938. A- 
ceăstă uriașă creștere s-a pu
tut obține datorită politicii de 
industrializare socialistă, pro
movată cu consecvență de că
tre partidul nostru și care, la 
Hunedoara, se simte la fiecare 
pas.

însuflețiți de mărețele obiec
tive ale politicii partidului, pă
trunși de un înalt patriotism, 
șiderurgiștii Hunedoarei au 
produs în șapte luni din acest 
an pesfe prevederile planului 
4 000 tone de cocs, mai mult de 
44 000 tone de fontă, peste 
22 700 tone de oțel, aproape 
8 000 tone de laminate finite, 
au asimilat numeroase mărci 
de oțeluri cu caracteristici su
perioare și au realizat în pri
ma jumătate a anului peste 
44 milioane lei economii 
prețul de cost.

Dar Hunedoara nu este nu
mai un centru siderurgic pu
ternic dezvoltat, ci și un oraș 
nou. în anii șesenalului, oame
nii de aici au primit în folo
sință peste 5 000 de aparta
mente confortabile, spații co
merciale, cluburi, școli. Nu

mărul elevilor care învață în 
școlile Hunedoarei de azi este 
aproape de două ori mai mare 
decît întreaga populație a lo
calității din anul 1938.

Numai la școala muncii, aco
lo, în dogoarea cuptoarelor, 
în focul luptei pentru plămă
direa metalului au învățat și 
au crescut în ultimii cinci ani 
mai bine de 8 000 de munci
tori și tehnicieni, oameni cu o 
înaltă măiestrie profesională, 
care știu să mînuiască și stă- 
pînesc cu siguranță agregatele 
moderne cu care lucrează. Nu
mărul celor care au frecventat 
în acest an diferite cursuri de 
ridicare a calificării, de spe
cializare este aproape egal cu 
numărul salariaților combina
tului.

La Hunedoara statul nostru 
a alocat sunie însemnate pen
tru dezvoltarea ocrotirii sănă
tății populației, au fost luate 
importante măsuri pentru îm
bunătățirea protecției și secu
rității muncii. Numai într-un 
singur an, fondurile alocate în 
acest scop se ridică la impre- 
sionanta cifră de 12 milioanè 
lei. Cheltuielile social-cultu
rale, care în anul 1965 au 
atins în orașul Hunedoara 40 
milioane lei, aduc în conti
nuare un aport însemnat la 
ridicarea nivelului de viață 
al oamenilor muncii.

Astăzi, munca, indiferent 
de natura ei, este situată la 
loc de cinste. Jertfele aduse 
de clasa muncitoare, de cei 
mai buni fii ai săi pentru 
dreptul la muncă și o viață 
demnă, n-au rămas zadar
nice. Dreptul la muncă a de
venit de mult o realitate de 
care se bucură toți cetățenii 
patriei. El este consfințit în 
legea fundamentală a țării.

Cîtă grijă, ce profund uma
nism exprimă articolul 18 ca, 
de altfel, întregul proiect al 
Constituției noastre ! Și ce 
profundă deosebire față de si
tuația din România veche, 
unde nu numai că nu exista 
dreptul la muncă, dar oamenii 
aveau parte de șomaj, trăiau 
cu nesiguranța zilei de mîine,

Cuvîntul deputatului 
Alexandru Voitinovici

Acum mai bine de 300 de 
ani, în tiparnițele de la Tîr- 
goviște ale lui Matei Vodă 
Basarab, vedea lumina zilei 
pravilă denumită „îndrepta
rea legii“ în care era cuprinsă 
și „Cartea românească de în
vățătură“, pravilă moldove
nească laică, întocmită cu cîți- 
va ani mai înainte, la Iași, în 
vremea lui Vasile Vodă Lupu. 
De aceea, „îndreptarea legii“ 
în limitele impuse de gîndirea 
timpului, poate fi socotită ca 
prima manifestare a unității 
juridice a țării. „îndreptarea 
legii“ era o culegere de norme 
canonice și mirene, în cea mai 
mare parte bizantine, dar, cu 
toate acestea, întocmitorii au 
făcut localizarea unor texte, 
au dat exemple de fapte pe
trecute în Bucureștii acelei 
vremi, vorbeau despre rumâni 
în accepțiunea de clasă so
cială. Mai mult nu se putea 
pretinde întocmitorilor pra
vilei. Dar nici acest început 
n-a fost continuat. De-a lun
gul veacurilor toate legiuirile, 
inclusiv cele cuprinzînd nor
me cu caracter constituțional, 
erau traduceri după legiuri 
străine și nu se deosebeau de 
modelele lor decît atunci cînd 
se dorea o accentuare și mai 
mare a dispozițiilor favorabile 
claselor exploatatoare.

Această realitate istorică 
este îndeobște cunoscută și 
cred că salutul unanim al țării 
față de noua Constituție cu
prinde și mîndria că aceasta 
exprimă realitatea orînduirii 
noastre, fixează trăsăturile 
fundamentale specifice statu
lui de tip socialist, dar în 
același timp reflectă trăsătu
rile caracteristice ale organi
zării statului nostru, determi
nate de experiența noastră, de 
condițiile concrete, istorice și 
sociale ale României.

Congresul al IX-lea al P.C.R. 
a făcut bilanțul realizărilor și 
a fixat direcțiile viitorului. 
Drept urmare, adoptarea unei 
noi Constituții este o necesi
tate legică determinată de 
unitatea dialectică dintre con
ținut și formă, pentru ca sta
tul nostru, instrument princi
pal al desăvîrșirii construcției 
socialiste, să fie organizat prin 
norme juridice de bază, care să 
fie în concordanță atît cu 
noile relații ce s-au dezvol
tat cît și cu linia lor ascen
dentă. Constituția noastră re
prezintă cadrul juridic care, 
reflectînd esența statului so
cialist, exprimă adîncul de* 
mocratism al orînduirii noa
stre și unitatea noastră de ac
țiune și de aspirații.

Astăzi dimineață, în expu
nerea prezentată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu asupra pro
iectului de Constituție s-au 
conturat cu forță direcțiile o- 
biective necesare de creștere 
a rolului statului, de întărire 
a națiunii române. Această 
expunere — exegeză de înaltă 
valoare științifică — reprezin
tă, în același timp, unitatea de 
acțiune și de aspirații ale po
porului nostru. Este sinteza 
istoriei acestor ani ai puterii 
poporului, istoria glorioasă a 
făuririi unei țări noi. Astfel, 
înțelegem mai bine de ce 
Constituția noastră repre
zintă expresia voinței puter
nice a poporului nostru, vred
nic, cutezător și înțelept. Prin 
toate acestea socotesc că se 
poate afirma că Constituția 
noastră, în afară de valoarea 
pe care o reprezintă pentru 
noi, este și un important docu
ment care îmbogățește teoria 
și practica construcției socia
liste de stat în general.

în continuare, vorbitorul a 

lucrau în condiții inumane. O- 
mul muncii nu era considerat 
om, demnitatea și personali
tatea lui erau călcate în pi
cioare.

în România socialistă, drep
tul la muncă nu este o simplă 
prevedere a Constituției, ci 
este asigurat în fapt prin con
dițiile materiale create ca ur
mare a politicii înțelepte a 
Partidului, de dezvoltare con
tinuă a forțelor de producție.

Munca, ridicată azi la rang 
de cinste și onoare, este răs
plătită în statul nostru și prin 
alte titluri, prin ordine și me
dalii care constituie un puter
nic imbold în activitate. As
tăzi, pe piepturile a zeci de 
mii de oameni ai muncii, stră
lucesc distincții, semn al pre
țuirii muncii lor pline de ab
negație și eroism. Iată încă o 
expresie a înălțimii la care e 
ridicată munca, a grijii pe 
care partidul nostru comunist, 
guvernul țării, o poartă celor 
ce muncesc.

în Patria noastră liberă, în 
care tuturor celor ce muncesc 
aparține atît puterea, cît și tot 
ceea ce se făurește cu brațele 
și cu mintea, respectarea Con
stituției și a legilor țării, apă
rarea proprietății socialiste și 
alte îndatoriri prevăzute în 
proiectul pe care îl dezbatem 
sint pentru fiecare adevărate 
porunci ale inimii. Dacă le 
numim totuși îndatoriri, ele 
sînt, ca și munca, îndatoriri de 
onoare.

Asigur sesiunea Marii Adu
nări Naționale, conducerea 
partidului și statului că furna- 
lișții, oțelarii Ș.i luminătorii, 
toți șiderurgiștii Hunedoarei 
vor lupta cu toată hotărîrea 
pentru a îndeplini întocmai 
sarcinile ce le revin pe baza 
Directivelor Congresului al 
IX-lea al Partidului Comunist 
Român.

Exprimind gîndurile și nă
zuințele oamenilor muncii din 
regiunea Hunedoara, îmi voi 
da cu deplină încredere votul 
noii Constituții a Republicii 
Socialiste România.

arătat că respectarea și apli
carea fără cea mai mică aba
tere a legilor statului for
mează esența principiului le
galității socialiste ca metodă 
principală de înfăptuire a a- 
tribuțiilor organelor statului.

Prin prevederile exprese și 
multiple referitoare la legali
tatea socialistă, Constituția în
registrează un important pas 
înainte pe calea statornicirii 
unui regim de strictă legali
tate, de condamnare a orică
ror manifestări de nepăsare 
sau de dispreț față de ordinea 
de drept statornicită. Aceeași 
preocupare se exprimă și prin 
ridicarea la rang de principiu 
constituțional al dreptului ce
lui vătămat printr-un act ile
gal al unui organ de stat de a 
cere anularea actului și re
pararea pagubei. De asemenea, 
alegerea de către M.A.N. a 
unei comisii constituționale în 
vederea exercitării, de către 
organul suprem al puterii de 
stat, a controlului constituțio
nalității, se înscrie în aceiași 
obiectiv de consolidare a le
galității.

Deosebit de evidentă apare 
preocuparea de întărire a le
galității socialiste și din felul 
în care proiectul reglemen
tează activitatea organelor ju
decătorești, care sînt chemate 
să apere orînduirea socialistă 
și drepturile persoanelor, edu- 
cînd pe cetățeni în spiritul 
respectării legilor. Q dată cu 
consolidarea și dezvoltarea 
orînduirii noastre, tribunalele 
și-au perfecționat activitatea, 
atît datorită condițiilor obiec
tive, cît și ridicării capacității 
politice și profesionale a jude
cătorilor, care se împletește, la 
judecata de fond a proceselor, 
cu o tot mai crescută, o tot 
mai bogată experiență politică 
și de viață a asesorilor popu
lari. In îndeplinirea atribuții
lor pe care ni le conferă Cons
tituția, noi, judecătorii, avem 
îndatorirea de a urmări creș
terea pe o treaptă calitativ su
perioară a activității noastre 
printr-m aplicare cît mai co
rectă a legilor, astfel încît să 
dăm soluții tot mai bine chib
zuite.

Tribunalul Suprem, organ 
ales de Marea Adunare. Națio
nală, în fața căreia răspunde 
pentru activitatea sa, exercită, 
conform Constituției, controlul 
general asupra activității de 
judecată a tuturor tribunale
lor. Instanței supreme îi re
vine îndatorirea de a contribui 
mereu mai activ la statornici
rea unei practici judecătorești 
unitare și la perfecționarea 
continuă a activității de jude
cată. Constituția înserează ga
ranția dreptului de apărare în 
tot cursul procesului, care este 
de natură a ușura stabilirea 
adevărului.

Activitatea de judecată cît 
și exercitarea, de către Procu
ratura Republicii, a suprave
gherii respectării legilor de că
tre toate organele de stat, de 
către funcționari și cetățeni, 
reprezintă forme consecvente 
de apărare a orînduirii noas
tre, a proprietății socialiste, a 
drepturilor persoanelor. în 
același timp, dispozițiile pre
cise și complete, privitoare la 
inviolabilitatea persoanei tre
buie să stea în permanenta a- 
tenție a tuturor organelor care 
desfășoară activitatea judi
ciară.

Principiul constituțional al 
independenței judecătorului 
cere din partea acestuia exer
citarea activă a atribuțiilor 
spre a cunoaște temeinic pro
blemele de viață și toate îm
prejurările cazurilor ce trebuie 

să le rezolve. In principiul in
dependenței este implicit cu
prinsă și îndatorirea judecăto
rului de a-și baza activitatea 
pe conștiința sa juridică socia
listă șl, în consecință, să aplice 
legea în cea mai perfectă con
cordanță cu prevederile Cons
tituției.

Dezvoltarea impetuoasă a 
societății noastre determină o 
prefacere calitativă a compor
tamentului cetățenilor noștri 
față de lege. Beneficiind de 
toate înfăptuirile regimului 
nostru, de ordin economic, 
social, cultural, omul societății 
socialiste își ridică conștiința 
socială — care cuprinde și con
știința juridică — în măsură din 
ce în ce mai mare, din ce în ce 
mai cuprinzătoare. După ce a 
arățat că procentul de infrac
țiuni grave a scăzut masiv, 
vorbitorul a spus că acesta 
este determinat în principal 
de factori economici, de creș
terea bunăstării întregului 
nostru popor. Cu toate acestea, 
în combațerea fenomenului 
încălcărilor de lege este nece
sar să se exercite, în măsură 
din ce în ce mai mare, toate 
formele ce pot duce la ridica
rea nivelului conștiinței juri
dice a tuturor cetățenilor, ast
fel încît, convingerea — me
todă principală de conducere 
în statul socialist — să-și lăr
gească necontenit sfera de ac
țiune. Este o îndatorire de or
din general, exprimată atît în 
Constituție cît și prin do
cumentele Congresului, și 
prin care ni se atrage atenția

Cuvîntul deputatului
Negoiță Ion

Am venit la sesiunea Marii 
Adunări Naționale pătruns de 
emoția marii bucurii a acestui 
moment istoric pe care îl 
trăim cu toții : Sfatul Țării s-a 
adunat ca să aprobe Legea 
fundamentală a patriei noastre 
socialiste. Am ascultat cu de
osebită atenție raportul pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care, prin profunzi
mea sa și bogăția de gînduri 
ce le cuprinde, ne-a ajutat să 
înțelegem mai bine și să fim 
mai entuziasmați de istoricul 
act la care participăm — 
adoptarea Constituției Repu
blicii Socialiste România.

„România este Republică 
Socialistă“. Sînt patru cuvinte 
cu care începe articolul întîi 
din Constituția Republicii So
cialiste România, cuvinte care 
cuprind în ele tot drumul de 
muncă și luptă străbătut de 
poporul nostru, avînd în frunte 
eroicul partid comunist.

Sînt cuvinte ce umplu de 
mîndrie inimile milioanelor de 
oameni ai muncii de la orașe 
și sate, care prin lupta, munca, 
talentul, energia, abnegația și 
hotărîrea lor nestrămutată au 
dat viață, în decursul anilor, 
planurilor partidului, ridicînd 
țara și poporul nostru pe cul
mile luminoase ale socialismu
lui.

Da, avem de ce să fim mîn- 
dri 1 Și sîntem mîndri, pentru 
că prin lupta și munca po
porului nostru am înfăptuit 
visul celor mai buni fii ai săi 
care, jertfindu-Și viața, trăiau 
cu ultimul lor gînd clipa mă
reață pe care o trăim noi as
tăzi.

Și drept este ca în marea 
lege, a țării să stea scris : „în 
Republica Socialistă România, 
forța politică conducătoare a 
întregii societăți este Partidul 
Comunist Român“. Milioanele 
de cetățeni ai patriei noastre 
libere, cu dragoste și recunoș
tință subscriu din adîncul 
inimii lor acest drept cucerit, 
celui care decenii de-a rîndul 
a stat ca. o stîncă de granit în 
calea tuturor furtunilor, celui 
Care — trup din trupul și 
sînge din sîngele poporului 
nostru — a fost mereu în a- 
vangarda luptei noastre, lumi- 
nîndu-ne drumul cu povața sa 
înțeleaptă, cu îndmenul său 
însuflețitor, cu exemplul stră
lucit al faptelor sale — Parti
dul Comunist Român.

Cu partidul nostru în frunțe 
am învins ; cu el am străbătut 
și furtuni și vreme bună ; cu 
el în frunte ne-am dus faima 
poporului nostru harnic de
parte, peste mări și țări și, nu
mai cu el — înțelept, încercat 
și devotat conducător — vom 
păși înainte, pe drumul comu
nismului !

Fiecare cuvint înscris în 
marea lege a patriei noastre 
socialiste consfințește o înfăp
tuire, o realitate, o victorie 
cucerită. Fiecare cuvînt îl sim
țim izvorît din ființa noastră, 
din inima și din mintea noas
tră, pentru că fiecare cuvînt 
își are acoperjrea în aurul 
faptelor noastre, al realizărilor 
noastre.

Și fiecare din fiii acestui 
pămînt românesc — fie el albit 
de promoroaca anilor sau tî- 
năr, gata să-și ia zborul în
drăzneț și sigur în viitor — 
fără deosebire de naționalitate, 
rasă, sex sau religie, în egală 
măsură, își găsește exprimate 
în marea lege a patriei socia
liste drepturile sale ; dreptul 
la muncă, dreptul la odihnă, 
dreptul la sănătate, dreptul la 
bătrînețe liniștită, dreptul la 
demnitate — adică dreptul de 
a se numi cu adevărat OM ! 
Sînt realități pe care le trăim, 
sînt lucruri intrate în obiș
nuința zilelor noastre, înscrise 
în capitolul cuceririlor, al îm
plinirilor.

Eu sînt ridicat din rîndul ță
ranilor. Oamenii m-au ales 
președintele cooperativei agri
cole de producție „11 iunie“ 
din comuna Pechea, regiunea 
Galați — una din primele 
unități agricole socialiste care 
au luat ființă în țară cu 16 ani 
în urmă.

Aș vrea șă arăt, pe scurt, 
ce-a însemnat pentru oamenii 
satului noșțru calea socialis
mului,' pe care ei au pornit, 

că respectarea din convingere 
a ordinii de drept, cît și înfăp
tuirea neștirbită și apărarea 
legalității socialiste reprezintă 
o condiție de seamă a întăririi 
democrației noastre socialiste.

Ca urmare a adoptării noii 
Constituții, va fi necesar ca 
unele acte normative să fie a- 
daptate noilor dispoziții fun
damentale. In legătură cu a- 
ceasta, voi aminti cele ce spu
nea altădată, cu mulți ani în 
urmă, marele nostru jurist 
progresist Ioan Tanoviceanu : 
„Legiuitorul trebuie să aibă în 
vedere învățătura istoriei, cu
noașterea realităților naționa
le ; să studieze istoria trecutu
lui și să înțeleagă trebuințele 
țării pentru ca să facă o legiure 
națională ; să nu uite că nu 
face legi universale, ci legi 
pentru români“.

Aceste cerințe sînt valabile 
atît pentru activitatea de 
elaborare cît și pentru aplica
rea în practică a dispozițiilor 
legale-

Ca președinte al Tribunalu
lui Suprem, vă rog să-mi în
găduiți să vă transmit din 
partea membrilor celei mai 
înalte instanțe judecătorești a 
țării, aleși de M.A.N., hotărîrea 
noastră de a ne îndeplini atri
buțiile cît mai bine, cu un tot 
mai sporit simț de răspundere, 
spre a contribui astfel și noi 
la înfăptuirea mărețului pro
gram ce stă în fața întregului 
nostru popor.

Votez cu toată însuflețirea 
Constituția Republicii Socialis
te România !

urmînd cu încredere și hotă
rîre cuvîntul partidului comu
niștilor.

In trecut, oamenii din satul 
nostru fie că trudeau pe su
tele de petice de pămînt des
părțite de haturi și mărăcini- 
șuri, fie că stropeau din bel
șug cu sudoarea lor pămîntu- 
rile celor 17 moșieri care le 
sugeau vlaga, abia își înnodau 
de pe o zi pe alta un trai chi
nuit, apăsați de nevoi și 
greutăți. De pe peticele de pă
mînt răzlețe, țăranii noștri 
abia scoteau, în anii buni, re
colta de 600—800 kg grîu și 
cel mult 1000 kg de porumb 
la hectar.

Astăzi au dispărut haturile, 
au dispărut moșierii — lipi- 
torile satului — și oamenii 
noștri lucrează înfrățiți în 
muncă și belșug cele 4 760 de 
hectare de pămînt ale coope
rativei noastre agricole.

Pămîntul e tot același, dar 
roadele muncii noastre nici 
nu suferă asemănare cu trecu
tul. Anul acesta, de pildă, am 
avut semănate cu grîu 1 240 de 
hectare și am recoltat cîte 
2 817 kg grîu, în medie, de pe 
fiecare hectar.

Astă înseamnă că la noi în 
sat socialismul a sporit de 
peste patru ori rodnicia ogoa
relor noastre. Iată de ce țăra
nii au îmbrățișat calea socia
lismului. Agricultura este o 
îndeletnicire străveche ; dar 
așa cum o facem noi acum, ea 
este o meserie nouă, preten
țioasă. Și partidul ne-a învățat 
să vedem care-i deosebirea în
tre una și cealaltă.

Țăranul nostru a învățat să 
prețuiască știința agriculturii. 
El știe azi prea bine valoarea 
tractorului, a semănătorii, 
combinelor, a îngrășămintelor, 
a regulilor științifice de lu
crare a pămîntului.

Firește că rezultatele pe care 
le-am obținut sînt rodul hăr
niciei oamenilor, dar și al aju
torului pe care ni l-a dat și 
ni-1 dă statul socialist, în trac
toare și mașini agricole, să- 
mință selecționată, cadre de 
specialiști. Articolul 10 din 
proiectul de Constituție cons
fințește tocmai această reali
tate : „Cooperativele agricole 
de producție, formă socialistă 
de organizare a agriculturii, 
asigură condiții pentru culti
varea intensivă a pămîntului 
și aplicarea, științei înaintate, 
contribuie prin sporirea pro
ducției, la dezvoltarea econo
miei naționale, la ridicarea 
continuă a nivelului de viață 
al țărănimii și al întregului 
popor. Statul sprijină coopera
tivele agricole de producție și 
ocrotește proprietatea lor“.

Socialismul a schimbat din 
temelii viața oamenilor. Cine 
a cunoscut comuna noastră 
înainte, comună de foști păl
mași pe moșiile boierești, cu 
majoritatea oamenilor lipsiți 
de știință de carte, cu case 
sărăcăcioase, cu 20 de cîrciumi 
și o singură școală de patru 
clase primare, poate să-și dea 
searp^ mai bine ce a însemnat 
pentru noi pasul hotărîtor pe 
care l-am făcut de la „al meu“ 
la „al nostru“.

Aștăzi avem în comună o 
școală medie, patru școli ele
mentare, un spital cu trei sec
ții, dotat cu aparatură moder
nă și deservit de cadre de spe
cialitate. Locul opaițului și al 
lămpii cu gaz l-a luat becul 
electric, comuna fiind complet 
electrificată.

Numai în ultimii trei anj 
S-au construit la noi peste 
1 000 de case noi. încăpătoare, 
frumoase, pe măsura traiului 
pe care-1 duc oamenii. înainte 
vreme, dacă pleca cineva din 
comună se ducea să schimbe 
jugul moșierului cu cel al ca
pitalistului de la oraș. Azi, 
mulți din tinerii noștri pleacă 
la oraș, dar cu alte rosturi : se 
duc să se facă ingineri, me
dici, profesori, tehnicieni. 14 
Ingineri s-au ridicat din satul 
nostru, 2 medici, peste 50 pro
fesori și sute de tehnicieni în 
întreprinderile industriale sau 
în agricultură.

Iată ce reprezintă pentru noi 
socialismul și iată de ce, înde
plinind voința alegătorilor care 
m-au trimis aici, îțni voi da 
votul din toată inima pentru 

marea lege a patriei noastre 
socialiste 1

Votînd-o, sînt conștient că 
votez pentru viața noastră 
nouă, pentru viitorul nostru 
tot mai luminos, ale cărui

Cuvîntul deputatului 
Ludovic Takăcs

Sîntem încă sub puternica 
impresie a celui de-al IX-lea 
Congres al partidului nostru. 
Retrăim acele zile înălțătoare 
în care — afirmîndu-se cu o 
deosebită vigoare ca forță 
conducătoare în societate — 
Partidul Comunist Român a 
făcut bilanțul drumului par
curs de poporul român în 
construirea vieții noi', socialis
te și a consacrat în documen
te de importanță istorică un 
grandios program de acțiune 
viitoare, a deschis perspecti
va lumnioasă a unei noi etape 
istorice, chemată să ridice pa
tria noastră pe noi trepte ale 
civilizației, să o apropie de so
cietatea comunistă.

Marile cuceriri ale poporu
lui nostru în construcția so
cialistă, obiectivele însufleți- 
toare incluse în Directivele și 
în Rezoluția Congresului au 
pus la ordinea zilei necesitatea 
elaborării unei noi constituții 
care să consfințească aceste 
cuceriri și totodată să ofere o 
bază juridică solidă activității 
statului socialist pentru înde
plinirea sarcinilor sale sporite 
în condițiile actuale ale dez
voltării.

Cuprinzînd principii genera
le și norme fundamentale în
drumătoare pentru toate sec
toarele vieții sociale, proiectul 
de Constituție supus dezba
terilor noastre reflectă în ca
pitolele sale dinamica socie
tății românești, structura eco
nomiei, organizarea statului, 
drepturile și îndatoririle cetă
țenești. Parcurgînd articolele 
sale, dobîndim nu numai un 
tablou sintetic al prezentului 
fericit, dar ni se înfățișează 
în toată înălțătoarea sa stră
lucire viitorul, calea pe care 
documentele Congresului al 
IX-lea al Partidului Comunist 
Român cheamă întregul nostru 
popor.

Dați-mi, vă rog, voie să pri
vesc acest măreț tablou al 
României de astăzi și de 
mîine din unghiul special al 
preocupărilor mele și să în
cerc o scurtă caracterizare și 
apreciere a proiectului de 
Constituție din punctul de ve
dere al juristului.

Dacă scriitorii — așa cum 
s-a exprimat la Congres pre
ședintele Uniunii Scriitorilor 
•— doresc să mobileze casa 
poporului cu noi. biblioteci, 
juriștii socialiști își propun 
să-și aducă contribuția lor la 
întărirea și perfecționarea a- 
paratului de stat socialist, la 
perfecționarea continuă a ac
tivității de stat — sarcină de 
seamă trasată tn documentele 
Congresului. Dacă muncitorul 
și inginerul sînt atrași în mod 
deosebit de peisajul industrial 
al țării, iar agricultorul do
rește să vadă holde cît mai 
rodnice, juristul socialist do
rește un aparat de stat care 
să fie cu totul la înălțimea 
sarcinilor pe care funcțiile 
statului socialist le reclamă. 
Proiectul de Constituție, trans
format prin votul nostru în 
lege fundamentală, va consti
tui baza juridică a activității 
de stat pe o perioadă îndelun
gată, va sta la temelia unei 
legislații moderne, la nivelul 
noilor sarcini, al atribuțiilor 
sporite ale statului socialist 
român.

Dacă cele două constituții 
anterioare și legislația cons
truită pe baza acestora au co
respuns perioadei de trecere 
de la capitalism la socialism 
— perioadă caracterizată prin- 
tr-o deosebită mobilitate și 
diversitate a formelor și me
todelor reclamate de constru
irea noii societăți — noua 
Constituție vine să asigure 
bunul mers al activității de 
stat în condițiile desăvîrșirii 
construcției socialiste, condiții 
în care, așa cum a arătat to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
crește și mai mult roiul sta
tului, sporesc considerabil a- 
tribuțiile sale în organizarea, 
planificarea și conducerea eco
nomiei naționale, corespunză
tor intereselor propășirii țării 
și bunăstării întregului popor.

Atribuțiile sporite ale statu
lui sînt o consecință firească 
a faptului că în țara noastră 
socialismul a învins definitiv 
în toate domeniile economiei. 
Avem astăzi o țară cu o eco
nomie socialistă unitară în pli
nă dezvoltare. Relațiile sociale 
au dobîndit un caracter socia
list în toate sectoarele vieții 
de stat; ele au acum forme 
bine conturate, statornice.

Aceste forme nu mai sînt 
forme de trecere, de tranziție, 
ci forme în general stabile, 
care cer a fi întărite, consoli
date. deoarece ele vor consti
tui baza socială a unei lungi 
perioade a dezvoltării viitoa
re. In aceste condiții de con
solidare a orînduirii socialiste, 
o dată cu creșterea atribuții
lor statului, crește și rolul 
dreptului, al activității de le
giferare, de întărire a rela
țiilor socialiste prin consacra
rea lor juridică, pentru codi
ficări și reglementări în amă
nunt, cu un cuvînt, pentru 
construirea unei legislații mo
derne la nivelul cerințelor Re
publicii Socialiste România.

Consacrînd în textul său pu
terea de stat a poporului, po
ziția Partidului Comunist Ro
mân ca forță politică conducă
toare a întregii societăți, de
finind structura economică a 
țării, ca o economie socialistă, 
bazată pe prorietatea socialistă 
asupra mijloacelor de produc
ție, indicînd drept scop al în
tregii activități de stat dez
voltarea orînduirii și înfloririi 
națiunii socialiste, creșterea 

perspective sigure, precise, 
le-a conturat eu atîta înțelep
ciune recentul Congres al 
IX-lea al Partidului Comunist 
Român.

continuă a bunăstării mate
riale și culturale a poporului, 
asigurarea libertății și demni
tății omului, afirmarea multi
laterală a personalității uma
ne, proiectul de Constituție 
cuprinde principii care deter
mină pentru o întreagă și lun
gă perioadă istorică dezvolta
rea noastră socială. Totodată, 
Constituția stabilește structura 
organelor statului, stabilind 
un cadru organizatoric potri
vit participării crescînde a 
maselor la conducerea statu
lui, întăririi continue a carac
terului obștesc, a activității 
organelor de stat la toate ni
velele, pentru asigurarea rea
lă a drepturilor și libertăților 
cetățenești, pentru lărgirea 
continuă a democrației socia
liste. Instituțiile juridice con
sacrate în proiectul de Con
stituție vor stimula o vastă ac
tivitate de codificare și legife
rare în diferitele ramuri ale 
dreptului, ridicînd legislația 
la nivelul cerințelor actuale și 
viitoare ale societății, Iichi— 
dînd unele rămîneri în urmă 
ce se resimt îndeosebi în rela
țiile interne ale cooperativelor 
agricole de producție in pro
cedura organelor administrati
ve, în materia arbitrajului de 
stat, în legislația învățămîn- 
tului. Iată că juriștii teoreti
cieni și practicieni găsesc și ei 
un larg cîmp de activitate și 
își oferă cu entuziasm și fier
binte patriotism serviciile lor 
partidului, poporului.

Dați-mi voie, în încheiere, 
să fac unele constatări și a- 
precieri asupra proiectului de 
Constituție și dintr-un alt 
punct de vedere, al aceluia 
care a ținut să fie întotdeauna 
un militant modest al întăririi 
continue a unității poporului, 
peste deosebirile de naționali
tate, al realizării depline a în
frățirii poporului român cu 
naționalitățile conlocuitoare în 
cadrul statului român suveran, 
independent și unitar.

Rezolvarea problemei națio
nale, realizarea deplinei ega
lități în drepturi a tuturor ce
tățenilor patriei, fără deose
bire de naționalitate, în toate 
domeniile vieții sociale este 
deja o cucerire a regimului 
nostru socialist. Așa cum s-a 
subliniat în Raportul Comite
tului Central al Partidului la 
Congres, „unirea muncitorimii, 
țărănimii, intelectualității și 
celorlalte categorii de oațneni 
ai muncii, fără deosebire de 
naționalitate, în jurul parti
dului constituie factorul hotă
rîtor al marilor biruinți do- 
bîndite de poporul nostru. în
tărirea continuă a acestei uni
tăți reprezintă garanția sigu
ră a mersului nostru victorios 
înainte pe drumul socialis
mului“.

Sublinierea acestei realități 
în documentele Congresului al 
IX-lea și cuprinderea princi
piilor respective între dreptu
rile și libertățile constituțio
nale reprezintă noi contribuții 
la adîncirea acestei unități. 
Principiul egalității în drep
turi înscris în articolul 17 și 
dispozițiile prevăzute în arti
colele 22 și 102 cu privire la 
modalitățile de realizare a a- 
cesteia — împreună cu cele
lalte drepturi fundamentale 
cetățenești înscrise în Consti
tuție — constituie garanțiile 
libertății și demnității omului, 
ale dezvoltării și afirmării 
multilaterale a personalității 
umane, asigură creșterea acti
vității creatoare a poporului, 
participarea lui intensă la toa
te domeniile vieții sociale. Așa 
cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, umăr la umăr, 
muncitorii, țăranii și intelec
tualii, indiferent de naționali
tate, alcătuiesc astăzi marea 
familie a României socialiste. 
Această identificare deplină a 
naționalităților conlocuitoare 
cu destinele poporului român, 
unitatea națiunii socialiste ce 
se dezvoltă pe teritoriul indi
vizibil și inalienabil al Repu
blicii Socialiste România, se 
înscriu pe linia tradițiilor isto
rice ale poporului nostru și 
este rezultatul luptei consec
vente a Partidului Comunist 
Român, care a cîștjgat încre
derea deplină a mașelor largi 
ale naționalităților conlocui
toare, alăturate fără rezerve 
luptei poporului român pentru 
socialism.

Acum 18 ani, la 23 August 
a avut lop ratificarea de către 
adunarea deputaților — pri
mul parlament democrat al 
României — a tratatului de 
pace prin care a fost restabi
lită suveranitatea și integri
tatea teritorială a patriei 
noastre. Am avut atunci 
cinstea să exprim deplina în
credere a maselor populare 
maghiare din țară, că unirea 
și biruința tuturor forțelor de
mocratice va aduce cu sine — 
alături de țelurile generale ale 
luptei pentru socialism — și 
rezolvarea deplină a proble
mei naționale. Aceasta este 
una din cuceririle istorice ale 
poporului.

Nu pot avea o mai mare sa
tisfacție și bucurie sufletească 
decît să pot mulțumi azi de la. 
aceeași tribună partidului că
lăuzitor, poporului român bi
ruitor în lupta pentru socia
lism, patriei mele, România 
Socialistă, pentru politica con
secventă în problema naționa
lă și să-mi iau angajamentul 
de a-i sluji cu devotament pe 
drumul luminos al socialismu
lui și comunismului.

Cu aeeSte gînduri declar că 
votez cu nemărginită încrede
re proiectul de Constituție.
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LIIERÂ CU III! Ri. SCRISA BE POPOR

Ro- 
des- 
iată,

in nou, cupola 
înstelată a sălii 
în care au a- 
vut loc lucră
rile celui de al 
IX-lea Congres 
al Partidului 
Comunist 
mân s-a

ehis larg pește țară și 
întregul popor este acum pre
zent cu gîndul și cu faptele, 
cu inima și adeziunea sa fier- 
1 -ite la lucrările sesiunii isto- 

e a Marii Adunări Naționa
le consacrate Noii Constituții 
a Republicii Socialiste Româ
nia. Țara așează la temelia le
gilor ei, legea fundamentală 
în care sînt înscrise ma
rile transformări înfăptuite 
de popor, sub conducerea par
tidului, în toate domeniile vie
ții noastre economice, de stat 
și sociale în perioada care s-a 
scurs de la adoptarea Consti
tuției din 1952.

De la tribuna Marii Adunări 
Naționale sînt exprimate gîn- 
duri dragi poporului nostru.

Numeroși deputați au vorbit

cu firească mîndrie despre 
adîncile prefaceri din viața 
patriei, a poporului României 
socialiste. Dezbătînd proiectul 
Noii Constituții, ei au făcut 
totodată cunoscută hotărirea 
milioanelor de cetățeni pe ca- 
re-i reprezintă, de a înfăptui 
grandioasele planuri 
rire pe mai departe 
socialiste, trasate de 
IX-lea Congres.

Solii poporului și-au expri
mat bucuria și fericirea de a 
fi luat parte la acest eveni
ment deosebit din istoria sta
tului nostru socialist.

„Am venit la sesiune 
jmagipea noii Hunedoare 
ne-a spus într-o pauză, tova
rășul Dumitru Deju, președin
tele Sfatului popular regio
nal Hunedoara. Ca și în fieca
re altă regiune, și la noi se 
vede ca înțr-o mare picătură 
fața întregii țări. Hunedoa
ra e, în primul rînd, o re
giune a oțelului. Dar ea ș-a 
dezvoltat în cei 21 de ani de 
la eliberare pe toate planuri
le. Forța patriei noastre stă

de înflo- 
a patriei 
cel de-al

cu

în forța poporului ei de mun
citori, țărani și intelectuali, 
în încrederea neclintită cu 
care privește el viitorul. Sen
timentul acesta de încre
dere în viitor, izvor viu și ne
secat de optimism, de avîiit, 
de bucurie de a trăi a crescut, 
s-a întărit an de an datorită 
politicii științifice, plină de gri
jă față de destinele patriei 
și poporului, consecvenței de 
oțel cu care partidul 
în med 
țiile 
niei, 
Noua 
crare

aplică 
condi- 
Româ-

creator, în 
specifice ale 

marxism-leninismul.
Constituție — consa- 
victoriilor poporului 

o oglindă vie a aces- 
spus 

Nicolae

a 
■— este 
tei politici. Âșa cum a 
în Raport tovarășul 
Ceaușeseu, ea este scrisă lite
ră cu literă de clasa munci
toare, de întregul nostru 
popor, condus de partid pe 
drumul socialismului. Oame
nii muncii din regiunea Hu
nedoara au primit noua Con
stituție cu o deosebită însufle
țire. în discuții, în adunări, 
ei și-au arătat deplina ade
ziune la toate prevederile

înscrise în ea. Dîndu-mi vo
tul în calitate de deputat în 
Marea Adunare Națională, voi 
îndeplini cu toată inima pro
pria lor dorință“.

„Am ascultat cu cea mai 
mare atenție Raportul prezen
tat de tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, pe marginea Noii 
Constituții — ne-a spus tînă
rui deputat luliu Gal, maistru 
la Uzinele Tehnometal din Ti
mișoara. Trăiesc în adîncul 
conștiinței mele sentimentul 
de emoție și mîndrie că cetă
țenii circumscripției mele, 
muncitorii uzinei în care lu
crez, tineri și vîrstnici, mi-au 
încredințat marea cinste de a 
vota, în numele lor, Consti
tuția Republicii Socialiste 
România. în textul ei, Consti
tuția înscrie toate marile rea
lizări obținute pînă acum, dar 
în ea sînt cuprinse și realiză
rile anilor ce vin, viitorul. Ca 
nici o altă generație, genera
ția tînără de astăzi trăiește 
marea fericire de a vedea lim
pede și apropiat viitorul co
munist al patriei“.

„încrederea acordată tine
retului de către partid își gă
sește o expreșie grăitoare în 
Legea fundamentală a statu
lui nostru -- ne-a spus o de
putată la fel de tînără, Alex
andra Ștefănescu, ingineră în 
comuna Dăbuleni, regiunea 
Oltenia. Tinerii nu numai că 
dispun de drepturi depline, 
dreptul la muncă, la învăță
tură, dar au la îndemînă și 
condițiile și mijloacele de a-și 
exercita aceste drepturi, le 
este garaptată posibilitatea de 
a le îndeplini. Cooperativele 
agricole de producție, sînt, 
așa cum se arată în Con
stituție, forme socialiste de or
ganizare a agriculturii. Dato
ria noastră, a celor care mun
cim în unitățile agricole so
cialiste, este să le facem mai 
înfloritoare, mai bogate.

Noua Constituție, ne chea
mă pe toți la o muncă și mai 
susținută pentru înfăptuirea 
viitorului strălucit al patriei 
noastre socialiste“.

VASILE BÄRAN

Mindri de patria noastră

socialistă
eri la ora Ia care s-au deschis lucrările Sesiunii 
Marii Adunări Naționale, în cluburile întreprin
derilor, la case de cultură, în săli culturale, oa
meni ai muncii au urmărit cu mare interes lu
crările Sesiunii. Toate televizoarele și radio
urile au fost ieri deschise, toate inimile au bătut 
în ritmul fierbinte al aplauzelor din marea Sală

a Palatului.
Iată ce au declarat reporterilor noștri cîțiva dintre oame

nii întîlniți în fața televizoarelor, radiourilor și difuzoarelor, 
în întreprinderi și instituții:

MIRON LUNCEANU, ca
zangiu, secția montaj utilaj 
chimic a Uzinelor „Grivița 
roșie“.

„Ideea din Raportul tovarășu
lui Nicolae Ceaușeseu mi-a ră
mas bine în memorie : în pa
tria noastră socialistă omul 
este stăpîn al propriului său 
viitor, pășește în imperiul li
bertății.

Rețin această idee și mă gîn- 
deșc la mine și la tovarășii 
mei, pentru că fiecare dintre 
noi are pentru viitor gînduri- 
le și proiectele sale. în Con
stituția Republicii Socialiste 
România sînt prevăzute toc
mai acele drepturi și libertăți 
care să ne permită îndeplini
rea viselor, a năzuințelor noa
stre... Noua Constituție a ță
rii pe care Marea Adunare 
Națională s-a întrunit să o a- 
probe este legea realităților o- 
biective cucerite prin munca și 
lupta poporului muncitor, con
dus cu fermitate și încercată 
înțelepciune de către gloriosul 
Partid Comunist Român. Sînt 
mîndru că sînt cetățean al pa
triei noastre care își sărbăto
rește în preajma celei de a 
XXI-a aniversări a eliberării, 
una din victoriile sale funda
mentale : România este 
blică Socialistă“.

IORDACHE DOBRE, 
nic montaj final, Uzina 
tobuzul“.

„Cînd am citit în Proiectul 
de Constituție a Republicii 
Socialiste România, prezentat 
ieri Sesiunii Marii Adunări 
Naționale de tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, rîndurile care con
sfințesc dreptul la învățătură, 
îndată am recapitulat dru
mul parcurs de mine și per
spectivele luminoase pe ca
re le am eu, ca șl toți 
tinerii din patria noastră. 
Proiectul de Constituție con
sfințește. ridicînd la rang de 
lege, drepturi care asigură 
oamenilor muncii toate po
sibilitățile de afirmare. Bucu
ria și emoția mea, ascul
tînd ieri cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu la Se
siunea Marii Adunări Na
ționale sînt lesne de explicat. 
De altfel, cred că le-ați în- 
tîlpit peste tot. Ziua cînd o 
asemenea Constituție, a Repu
blicii Socialiste România, este 
supusă aprobării de către or
ganul suprem al puterii de 
stat e o zi memorabilă, istori
că“.

„Este greu să-mi exprim în 
cîteva cuvinte sentimentele pe

Repu-

meca- 
„Au-

care le încerc acum, ascultînd 
Raportul cu privire la proiec
tul de Constituție — ne-a spus 
tînărui tehnician MÂTYAS 
DEZSiJ de la secția tapițerie 
a Fabricii de mobilă „23 Au
gust“ din Tg. Mureș. Am 26 
de ani, de curînd am terminat 

școala medie serală și acum 
lucrez ca tehnician. Nicicînd 
tînăra generație nu a avut 
atîtea posibilități de afirmare 
ca azi în patria noastră socia
listă. Dreptul la muncă, la în
vățătură, la odihnă, dreptul de 
a participa la conducerea tre
burilor de stat și obștești, 
egalitatea deplină a oamenilor 
muncii fără deosebire de na
ționalitate — iată drepturi 
fundamentale statornicite în 
noua Constituție. Unitatea și 
frăția oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, se 
întemeiază pe această egalita
te deplină în drepturi, pe sti
mă și încredere reciprocă, pe 
interesele și țelurile noastre 
comune — întărirea și dezvol
tarea Republicii Socialiste Ro
mânia“.

„Constituția, al cărei proiect 
îl dezbate Marea Adunare 
Națională are milioane de au
tori —• ne spune strungarul 
CONSTANTIN CHEPTEA, de 
Ia Uzina metalurgică din Ba
cău. Mă simt și eu unul din 
acești autori fiindcă în preve
derile pe care le cuprinde văd 
împlinirea propriilor mele as
pirații. Drepturile garantate 
de noua Constituție au o aco
perire în 
de pînă 
însăși un 
țat la 
unde mi-am însușit temeinic o 
meserie, apoi am fost reparti
zat la Uzina metalurgi
că din Bacău. M-am înscris la 
liceul seral și sînt în clasa a 
IX-a îmi place arta, timpul 
meu liber îl petrec în tovă
rășia teatrului. Am găsit în 
jur cele mai bune condiții 
și am absolvit astfel cursurile 
școlii populare de artă din Ba
cău. Existența mea nu se limi
tează la drumul de acasă pînă 
la fabrică, la lucrul pe care îl 
fac aici la strung, ea a deve
nit bogată, complexă.

Sînt bucuros și mîndru că 
trăiesc în Republica Socialistă 
România — țara în care nouă, 
tinerilor, ne sînt asigurate 
toate condițiile necesare dez
voltării aptitudinilor fizice și 
intelectuale, împlinirea celor 
mai îndrăznețe aspirații“.

fapte, iar viața mea 
acum constituie ea 
argument. Am învă- 
școala profesională

Cantată
de Dan

fulger, pe frunză, pe aripi de vînt, 
* ............. ’ ' ’ I crește :

Pe
un 
e glasul acestui pămînt, 
al celor căzuți vitejește.

glas din fîntîna trecutului

O flacără suie spre zori 
de foarte departe, 
foc de codru, vestind aurori, 
inimă fără de moarte.

♦
Din veacuri apuse, un cîntec 
cu zvon de oțele pe strună, 
Cîntec de arșiță și de mînie, 
și de nădejde într-o zare mai

★
Din lanțuri vechi, încolăcite 
ca niște zmei pe trupul țării, 
din zalele lui Toma Alimoș, 
din roata care-a fărîmat pe Horea, 
din sabia lui Tudor 
prăvălită-n fîntînă, 
din fluierul lancului 
vărsind picuri de sînge 
prin toate pădurile Transilvaniei, 
din gloanțele ce-au așezat în clăi 
unsprezece mii de flămînzi, 
atunci, la nouă sute șapte, 
din piepturile sparte de copite, 
de plumbi, de baionete, 
în Piața Teatrului, 
din scrîșnetul metalului zdrobit 
între ciocan și nicovală, 
din tot amarul și din toată 
mindria noastră omenească, 
a trebuit partidul acesta să se nască 1

★
In toiul furtunii, 
în cumpăna nopții, 
înfruntînd ucigașe talazuri, 
prin ziduri trecînd, 
printre fiare, 
prin fața plutoanelor 
de execuție, 
sorbind apă vie

adie

bună.

A

In sala
Palatului
(Urmate din pag. I)

Marea Adunare Națională

festiva
Deșliu

din credința mulțimilor, 
din dragostea țării, 
din zvonul de luptă, 
tot mai puternic 
de la zare la zare, 
partidul avînta poporul 
spre ziua cea mare !

★
Pentru drumul deschis către creste 
cu trudă, cu suflet, cu sînge, 
pentru marile aripi crescute 
pe umerii fiecăruia din noi, 
pentru păduri de tulnice de-argint, 
pentru turnuri, și turle, și coșuri semețe, 
care inalță un imn triumfal 
făuritorilor României socialiste, 
pentru foșnetul holdelor coapte, 
care murmură-n arșița verii 
o tainică doină de dragoste 
făuritorilor României socialiste.
pentru fruntea scăldată-n lumină, 
pentru ziua de astăzi a țării, 
pentru încrederea în ziua de miine 
a României noastre comuniste, —• 
Slavă Partidului!

★
Pe rîuri, pe
pe aripi de
plutește zvon de sărbătoare : 
e glasul acestui pămînt, 
al unei țări cu fruntea-n soare.

E legămîntu-ntregului popor, 
urmînd mereu mai sus 
și mai departe, 
un roșu steag biruitor, 
o inimă fără de moarte.

Spre viitor, spre larg, 
deschide cale,
în numele poporului stăpîn, 
stegarul fericirii 
și-al visurilor noastre, 
Partidul Comunist Român.

aniversării eliberării patriei

Muncitori ai Uzinei „Autobuzul“ din Capitală ascultind Raportul cu privire la proiectul de 
Constituție a Republicii Socialiste România prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușeseu

Poto: O. PLEGAN

adoptat în unanimitate următoa
rea ordine de zi :

1. Validarea alegerilor de 
deputați în Marea Adunare 
Națională pentru circum
scripția electorală Grivița 
Roșie — oraș București și 
circumscripția electorală Ră- 
cari, regiunea București.

2. Proiectul de Constituție 
a Republicii Socialiste Ro
mânia.

La. primul punct al ordinii de 
zi, deputatul Demostene Botez a 
prezentat raportul Comisiei de 
validare. Marea Adunare Națio
nală a validat în unanimitate 
alegerea deputaților Cristea Io
nică și Jean Livescu.

Intîmpinat cu îndelungi și pu
ternice aplauze, a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu, se
cretar general al C.C. al P.C.R., 
președintele Comisiei pentru ela
borarea proiectului noii Consti
tuții, care a prezentat Raportul 
cu privire la proiectul de Cons
tituție a Republicii Socialiste 
România.

In repetate rinduri Raportul a 
fast subliniat cu vii și puternice 
aplauze. La încheierea raportu
lui, întreaga asistență, în picioa
re, ovaționează îndelung. Este o 
manifestare impresionantă a dra
gostei fată de Partidul Comunist 
Român, față de minunatul nostru 
popor, făuritor al României So
cialiste.

în ședința de după-amiază a 
avut loc discuția generală asu
pra proiectului Constituției Re
publicii Socialiste România.

Au luat cuvîntul deputății Ion 
Cosma, Dumitru Balalia, Ștefan 
Tripșa. Alexandru Voitinovici, 
Ion Negoiță, Cornel Mihulecea, 
Zaharia Stancu, Ludovic Takacs, 
Roman Moldovan, Constantin 
Drăgan, Anica Boeru, Vida Ghe- 
za, Andrei Oțetea, Eduard Eisen
burger, Nicolae Gh. Lupu, Iustin 
Molsescu, Suto Andras, Ion Io- 
niță, Elena Săftoiu, Ștefan Bîr- 
lea și Remus Răduleț.

Lucrările sesiunii continuă.

In întreaga țară au continuat 
să aibă loc vineri, într-o atmos
feră entuziastă, adunări festive 
ale oamenilor muncii, consacrate 
celei de-a 21-a aniversări a Eli
berării patriei noastre de sub ju
gul fascist. în expunerile lor, 
vorbitorii au scos în evidență în
semnătatea actului istoric de la 
23 August, realizările mărețe ob
ținute în anii de după Eliberare.

Ei au subliniat importanța de
osebită a noii legi fundamentale 
a patriei, pe care urmează s-o 
adopte actuala Sesiune a Marii 
Adunări Naționale — Constituția 
Republicii Socialiste România, 
care consfințește cuceririle revo
luționare obținute de poporul 
nostru.

La adunarea de la Uzinele „Se
mănătoarea“ a luat cuvîntul Ion 
Iosefide, secretar al Comitetului 
Orășenesc București al P.C.R., 
care a relevat aportul acestui 
harnic colectiv la succesele ob
ținute de oamenii muncii din Ca
pitală. în cinstea marii sărbători 
au fost realizate 1700 de com
bine „C.T. 2 R“ pentru recoltat 
porumb.

Sute de muncitori, ingineri și 
tehnicieni de la Uzinele „Elec
tronica“ din Capitală au partici
pat la adunarea festivă, la care 
Toma Marinescu, membru al 
Biroului Comitetului Orășenesc 
București al P.C.R., a subliniat 
că această uzină bucureșteană a 
îndeplinit și depășit planul pe 
primele 7 luni ale anului la toți 
indicatorii, realizîndu-și astfel 
angajamentele în cinstea zilei de 
23 August.

Peste o mie de furnaliști, oțe- 
lari, laminatori și alți oameni ai 
muncii din Hunedoara au ascul
tat expunerea ținută la adunarea 
de la Hunedoara de Ioachim 
Moga, secretar al Comitetului re
gional al P.C.R. Adunarea a pri
lejuit trecerea în revistă a succe
selor obținute. Au fost date pes
te plan 46 782 tone, de fontă iar 
oțelarii au elaborat în plus 24 088 
tone de oțel, depășind astfel an
gajamentul anual.

Peste 1 500 de lucrători de la 
Combinatul chimic Borzești s-au

întrunit pentru a cinști săr
bătoarea de la 23 Âugust. 
Alexandru Plopeanu, prim,secre
tar șl Comitetului Orășenesc 
Gheorghe Gheorghiu-Dej al 
P.C.R. a arătat că în aceste zile 
se împlinesc 5 ani de la punerea 
în funcțiune a marelui combinat 
chimic din Valea Trotușului. 
Succesele obținute — creșterea 
producției în această perioadă de 
peste zece ori precum și spo
rirea sortimentelor realizate de 
colectivul de aici, dovedesc im« 
petuoasa dezvoltare a acestei im
portante unități a industriei chi« 
mice românești.

Un mare număr de constructori 
de pe șantierul Combinatului 
petrochimic Brazi au partici
pat la adunarea festivă la care a 
vorbit Ștefan Alexandru, membru 
al Comitetului Orășenesc Ploiești 
al P.C.R. El a relevat aportul 
adus de constructorii petrochi
miei de mîine a Ploieștiului. Oa
meni cu vechi ștate în diferite 
șantiere industriale ale țării, con
structorii de la Brazi au montat 
pînă în prezent la cele șase 
fabrici dintre care trei au și în
ceput să producă, circa 25 000 
de tone construcții metalice.

Adunări asemănătoare au mai 
avut loc la Combinatul de în
grășăminte Piatra Neamț, Combi
natul de cauciuc sintetic din 
Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Uzinele de țevi Roman din re
giunea Bacău, la Uzinele de uti
laj petrolier Tîrgoviște, de pompe 
de injecție Sinaia, Fabrica de 
mase plastice din Buzău, Fabrica 
de sticlă din Azuga, regiunea 
Ploiești, la Șantierul naval Galați, 
Complexul C.F.R., Uzina meca
nică, Combinatul de celuloză și 
hîrtie-Brăila din regiunea Galați 
la Uzinele siderurgice „Victoria“- 
Calan, regiunea Hunedoara, la 
întreprinderea de prelucrare a 
maselor plastice, Atelierul de re
parat material rulant Nicolina, 
din regiunea Iași si în alte între
prinderi și instituții din întreaga 
țară.

(Agerpres)

Oamenii muncii întimpinâ marea sàrbàtoare

Angajamente

Produce cu întreaga 
capacitate

în cadrul Uzinei de utilaj 
petrolier Tîrgoviște a început 
să producă cu întreaga capa
citate prevăzută noua fabrică 
de oxigen a cărei cantitate de 
50 mc/oră asigură în perma
nență alimentarea cu oxigen a 
noii secții de turnătorie oțel, 
în același timp a început să 
funcționeze instalația pentru 
producerea acetilene!, proiec
tată și construită la un nivel 
tehnic ridicat. Pentru sporirea 
producției de oxigen și aceți- 
lenă care să asigure întregul 
consum al uzinei, sînt prevă
zute noi lucrări de dezvoltare 
și modernizare a acestora.

(Agerpres)

M ai intîi o preci
zare. Nu există 
în Uzina meca
nică 
din 
nici 
care 
un asemenea ti
tlu. Dacă l-am 

pus în capul acestui reportaj, 
am făcut-o dintr-un motiv foar
te simplu. în întrecerea socia
listă, în cinstea celei de-a 
XXI-a aniversări a eliberării 
patriei, au apărut aici o seamă 
de inițiative interesante, Ele au 
generat rezultate cu care acest 
colectiv se poate mindri. Uzina 
a produs peste plan de la în
ceputul anului și pînă acum: 
41 remorci pe un ax, 13 re
morci pe două axe, 20 seturi di
ferențiale pentru excavatoare, 
întreaga cantitate de piese de 
schimb pentru utilaje de con
strucție și rutiere planificate pe 
anul 1965.

Am întocmit, pentru a fa
ce cunoștință cu aceste iniția
tive, un mic panou pe care vă 
propun să-l urmărim împreu
nă.

PEDAGOGIA MUNCII. Man
ta Zaharia e maistru în atelierul 
523 al secției a doua de prelu
crări mecanice și secretar al or
ganizației U.T.C. Cele două 
munci au făcut din el un pe
dagog.

de utilaje 
Medgidia 

un panou 
să poarte

Conducerea secției i-a repar
tizat, în ziua de 15 iulie, 8 ab
solvenți ai școlii profesionale. 
Atelierul său e profilat pe un 
produs nou, poate cel mai com
plicat produs al uzinei. Si iată 
că, deodată, pe 3 mașini tre
buie să lucreze 8 oameni noi. 
fără experiență, neobișnuiți cu 
ritmul uzinei. „Nu-i nimic, — 
a spus el — își vor lua repe
de zborul". Și a repartizat fie-

tru mașina de balotat paie. 
Pentru noi era un produs nou 
și trebuia însușit cît mai bine. 
Secția nu avea frezori suficienți 
pentru a acoperi și acest reper. 
Ce facem ? ne întrebam noi, cei 
din conducerea 
să facem ? au 
strungari tineri 
tre Museanu,
Cristian Stelian. Vom lucra noi 
ca frezori". Și au lucrat la fel

atelierului. „Ce 
răspuns cîțiva 
în frunte cu Pe- 
Marin Andrei,

Panoul
inițiativelor

care absolvent pe lîngă un 
muncitor cu experiență. Tinerii 
își realizează acum planul. Din 
mina lor ies acum numai piese 
de bună calitate...

CUM AU DEVENIT STRUN
GARII FREZORI... Uzina noas
tră — povestește maistrul Con
stantin Vîjșan din atelierul 
520, secția utilaj greu — a 
preluat nu de mult de 
la Uzina „Timpuri noi" din 
București arborele cotit pen-

de bine ca frezorii în meserie. 
Vă spun, tovarășe — mărturi
sește maistrul — că executăm 
astăzi arbori cotiți la fel de 
buni ca ai uzinei specializate.

PLEDOARIE PENTRU EXI
GENȚA PRIN FAPTE. Secreta
rul organizației U.T.C. de la 
serviciul control tehnic de cali
tate s-a prezentat într-o zi la 
comitetul U.T.C. pe uzină. „Am 
constatat — a spus el — că u- 
nii maiștri tineri „insistă“ pe

lîngă controlorii interfazici, mai 
ales către sfîrșitul lunii, să dea 
drumul la piese chiar dacă mai 
prezintă anumite defecte".

Sesizarea confirma o anumită 
părere existentă în uzină. Co
mitetul U.T.C. a invitat la o 
consfătuire pentru a discuta 
despre calitate pe maiștrii tineri, 
controlorii tehnici și tineri mun
citori din toate secțiile uzinei. 
Secretarul organizației U.T.C. 
de la serviciul control tehnic de 
calitate a prezentat un referat 
în care semnala anumite defi
ciențe existente în. secțiile de 
fabricație. O dată cu el au în
ceput și primele replici ale u- 
nui sever dialog despre exigen
tă. Controlul tehnic de calitate 
obiecta maiștrilor că nu orga
nizează bine producția pentru a 
nu se mai lucra în salturi către 
sfîrșitul lupii. Maiștrii, Ia rîndul 
lor, au semnalat faptul că unii 
controlori de calitate interfazici 
nu controlează capul de serie, 
așa cum e normal, ci numai 
după ce se execută un număr 
mai mare de piese.

Confruntarea punctelor
vedere a arătat că exigenta 
pentru calitate trebuie dublată 
și de o parte și de cealaltă. A- 
ceasta a fost de fapt și hotărî- 
rea tuturor celor prezenți. O ho- 
tărîre care se traduce acum în 
fapte pas cu pas.

C. PRIESCU

indeplinite

de

Toate întreprinderile in
dustriale și unitățile eco
nomice din regiunea Mara
mureș și-au îndeplinit îna
inte de termen angajamen
tele luate în întrecerea so
cialistă pînă la 23 August. 
Realizînd în mai puțin de 
25 de zile o producție e- 
gală cu aceea din întregul 
an 1938, oamenii muncii din 
industria acestei regiuni 
au obținut pînă acum pro
duse peste plan în valoare 
de 133 milioane lei, econo
miile suplimentare și bene
ficiile peste plan depășind 
23 milioane lei. O contribu
ție deosebită la obținerea 
succeselor înregistrate au 
adus-o minerii care, com
parativ cu anul 1959, ex
trag și prelucrează de peste 
2,5 ori mai mult minereu.

Aproape 40 de întreprin
deri maramureșene întîm- 
pină ziua de 23 August cu 
angajamentele realizate pe 
întregul an.

(Agerpres)



Manifestări consacrate

aniversării eliberării României
Moscova

MOSCOVA 20. — Corespon
dentul Agerpres. A. Munteanu, 
transmite :

în sala „Okteabrski" a Casei 
Sindicatelor din Moscova, a avut 
loc vineri după-amiază o aduna
re festivă a oamenilor muncii din 
Moscova, consacrată celei de-a 
XXI-a aniversări a eliberării Ro
mâniei de sub jugul fascist. Au 
participat numeroși oameni ai 
muncii, reprezentanți ai organi
zațiilor obștești și de stat, oameni 
de știință și cultură, studenți,' 
membri ai Ambasadei R. P. Ro
mâne.

în prezidiul adunării au luat 
loc D. S. Poleanski, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., Iuri Andro
pov, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
S. A. Skacikov, președintele Co
mitetului de Stat pentru relațiile 
economice cu străinătatea, de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S., N. N. Meseațev, preșe
dintele Comitetului de Stat pen- 
tiu radiodifuziune și televiziune 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Nicolae Guină, amba
sadorul R. P. Române la Mosco
va și membrii delegației ARLUS, 
condusă de I. Moraru, vicepre-

ședințe al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă.

Adunarea festivă a fost deschi
să de V. I. Gorșkov, prim-vice- 
președinte al Prezidiului Uniunii 
asociațiilor sovietice de prietenie 
și relații culturale cu țările stră
ine. Au fost intonate imnurile 
de stat ale R. P. Române și Uni
unii Sovietice.

Nicolae Egorîcev, prim-secre- 
tar al Comitetului Orășenesc 
Moscova al P.C.U.S. a rostit o 
cuvîntare. El a arătat că oame
nii sovietici, întîmpină cea de-a 
XXI-a aniversare a eliberării Ro
mâniei „ca pe o mare sărbătoa
re a indistructibilei prietenii so
vieto-române“.

„Succesele României socialis
te în construcția vieții noi, în 
crearea unei puternice baze teh- 
nice-materiale — a spus vorbi
torul — sînt în primul rînd roa
dele muncii creatoare a poporu
lui român, care merge înainte 
sub conducerea Partidului Co
munist Român".

în încheiere vorbitorul a urat 
poporului român noi succese în 
construcția socialismului.

A luat apoi cuvîntul ambasa
dorul R. P. Române la Moscova, 
Nicolae Guină.

Un miting al prieteniei sovieto- 
române a avut loc și la fabrica 
de construcții metalice din Mos
cova.

Pekin

Edinburg : Deschiderea 
unei expoziții românești

PEKIN 20 (Agerpres). — La 
20 august, la Pekin a avut loc 
un spectacol de gală organizat 
de Comitetul pentru relațiile cul
turale cu străinătatea din R. P. 
Chineză, Ministerul Culturii și 
Asociației de prietenie chino-ro- 
mână, în cinstea celei de-a XXI-a 
aniversări a eliberării României. 
A fost prezentat filmul românesc 
„Neamul Șoimăreștilor". La spec
tacol au luat parte Van Bin-nan, 
ministru adjunct al Afacerilor 
Externe al R. P. Chineze, Li Ci- 
tao, vicepreședinte al Comitetu
lui pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, Ciao Sin-ciu, mi
nistru adjunct al culturii și Ciu 
En-lun, vicepreședinte al Asocia
ției de prietenie chino-română. 
Au fost, de asemenea, de față 
Dumitru Gheorghiu, ambasado
rul român în R. P. Chineză, re
prezentanți ai corpului diploma
tic și alte persoane oficiale.

★
PEKIN 20 (Agerpres). — La 

20 August, Den Siao-pin, secre
tar general al C.C. al P.C. Chi
nez, vicepremier al Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze a vizitat 
expoziția economică a țării noa
stre deschisă la Pekin. El a fost 
însoțit de Van Bin-nan, ministru 
adjunct al afacerilor externe al 
R. P. Chineze, Lei Jenmin, vice
președinte al Consiliului chinez 
pentru promovarea comerțului in
ternațional, Ceang Ming, minis
tru adjunct al Comerțului exte
rior și de alte persoane oficiale.

La Moscova a sosit ansamblul de balet al Teatrului de Operă 
și Balet din București, care Întreprinde un turneu in Uniunea 
Sovietică. în fotografie : membrii ansamblului in fața hotelului 

„Ucraina"
Din viața 
tineretului lumii

Prezentarea scrisorilor de acreditare
de către ministrul României la Havana

HAVANA 20 (Agerpres). — La 
19 august 1965, Vasile Mușat, 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Populare 
Române în Republica Cuba, a 
prezentat scrisorile sale de acre
ditare președintelui Republicii 
Cuba, Dr. Osvaldo Dorticos Tor- 
rado. La prezentarea scrisorilor 
de acreditare au participat din 
partea cubană ministrul de ex
terne, dr. Raul Roa Garcia, și 
alte persoane oficiale.

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare, președintele Repu
blicii Cuba a avut o convorbire 
cordială cu ambasadorul R. P. 
Române.

Cu prilejul prezentării scrisori
lor de acreditare ambasadorul 
R. P. Rțțnâne a depus o coroană 
de flori la monumentul lui Jose 
Marți, eroul național al poporului 
cuban.

Dificultăți in crearea

guvernului Tsirimokos

Succese ale forțelor 
patriotice sud - vietnameze

Patrioții sud-vietnamezi con
tinuă să dețină capitala distric
tului Dak Sut cu toate încercă
rile întreprinse în ultimele 24 de 
ore de trupele guvernamentale 
și cele americane de a recuceri 
pozițiile pierdute în acest im
portant punct strategic în regiu
nea platourilor înalte. Un purtă

tor de cuvînt al comandamen
tului trupelor S.U.A. a declarat 
că un grup de elicoptere au reu
șit să salveze opt consilieri ame
ricani, izolați în regiunea cuceri
tă de partizani. Agențiile de pre
să semnalează că forțele — 
lui național de eliberare 
nează cu tot mai multă 
pe platourile înalte.

Frontu- 
acțio- 

vigoare

„Cei 13

Demonstrațiile 
de la Seul

EDINBURG 20 (coresponden
tul Agerpres, Liviu Rodescu, 
transmite:

In cadrul Festivalului interna
țional de la Edinburg, la 20 au
gust a avut loc în sălile Muzeu
lui Regal al Scoției deschiderea 
expoziției „Comori de artă ro
mânească", organizată de Socie
tatea Festivalului de la Edin
burg și Consiliul Artelor al Marii 
Britanii, în colaborare cu Comi
tetul de Stat pentru Cultură și 
Artă din țara noastră.

Primarul Edinburgului, W.

Weatherstone, a salutat organi
zarea acestei expoziții ca un 
succes al Festivalului și totodată 
ca un minunat prilej de cunoaș
tere a comorilor de artă popu
lară ale României.

A luat apoi cuvîntul Alexan
dru Lăzăreanu, ambasadorul 
R. P. Române la Londra.

Prof. David Talbot Rice, a 
făcut o elogioasă prezentare a 
expoziției, subliniind importanța 
contribuției adusă de România la 
îmbogățirea tezaurului culturii și 
artei universale.

Phenian
PHENIAN 20 (Agerpres). — 

în cinstea celei de-a 21-a ani
versări a eliberării României, la 
20 august a avut loc la uzina si
derurgică Kang-sun un miting 
al prieteniei.

Directorul uzinei, Kimdong 
Yun, a vorbit despre succesele 
obținute în construcția socialistă 
de poporul român în acești 21 de 
ani și despre dezvoltarea relații
lor de prietenie și colaborare din
tre popoarele coreean și român.

Ziarul „CLARIDAD“, care 
apare la San Juan (Porto
Rico), relatează că 13 mi

litari americani au fost trimiși 
în fața unei curți marțiale pentru 
că au refuzat să atace pe parti
zanii sud-vietnamezi. Ziarul re
produce declarația sergentului 
Bruce Whitten, care a condus o 
patrulă de 12 oameni în lupta 
împotriva partizanilor. El a ară
tat că atunci cînd, prin radio, 
s-a comunicat că la o distanță 
de trei mile se găsesc partizani, 
militarii au refuzat să asculte 
ordinul de atac dat de un căpi-

ce se
Ia 
să

fericiți"
tan din forțele speciale 
alăturase patrulei. „Mergeam 
moarte sigură și noi doream
trăim și să ne înapoiem la ca
sele noastre, așa că ne-am retras, 
a spus el. Cînd ne-am înapoiat 
la bază am fost acuzați de „ne
supunere față de ordinele 
ofițer“. Curtea marțială

unui 
ne-a 

condamnat la șase luni închisoa
re sau 1000 dolari amendă și 
scoaterea imediată din cadrele ar
matei. Cu toții am ales ultima 
alternativă. Cînd am părăsit 
Vietnamul ceilalți militari ne-au 
condus cu cuvintele : „Cei 13 
fericiți".

După vacanța de vară stu
denții de la universitățile din 
Seul și Pusan au reluat adu
nările și demonstrațiile de 
protest împotriva tratatului 
japono—Sud-coreean.

Studenții de la Universita
tea „Kyunghee“ din Seul au 
adoptat în cadrul unui miting 
o rezoluție în care declară 
ratificarea tratatului „nulă și 
neavenită" întrucît ea s-a fă
cut în mod ilegal. Se știe că 
în semn de protest deputății 
din partea opoziției au demi
sionat în masă, tratatul fiind 
ratificat numai de deputății 
din partea partidului de gu- 
vernămînt.

După adunare, 
purtînd numeroase 
au demonstrat pe 
Seulului. Ei au fost
priți de forțele polițienești 
care pentru a-i împrăștia au 
folosit gaze lacrimogene. A- 
proximativ 30 de demonstranți 
au fost arestați. Ciocniri în
tre poliție și studenți au avut 
loc și în orașul Pusan unde 
au fost operate aproximativ 
40 de arestări. Administrația 
universității a 
girea vacanței 
nedeterminată

studenții 
pancarte, 

străzile 
însă o-

Primul grup de miniștri ai guvernului Tsirimo
kos a depus vineri jurămîntul în fața regelui Con
stantin al Greciei. Printre aceștia se află o serie de 
miniștri ai guvernului demisionat a iui Novas prin
tre care Costopoulos, ministru a! apărării și minis
tru provizoriu al ordinei publice, Papaspiru, minis
tru de justiție și Tumbas, ministru al lucrărilor 
publice.

D eși Camera Comu
nelor. și odată cu 
ea guvernul și alte 
instituții londoneze, 
se află în vacanță, 
soarta lirei sterline 
continuă să fie cap 
de afiș în rîndul 
problemelor vieții

politice britanice.
Sloganul „restabilirii încrede

rii“, care face carieră în Anglia 
de mai bine de opt luni, este 
astăzi mai în vogă ca orieînd. 
„Lira nu va putea fi salvată — 
declara „ȚHE GUARDIAN" — 
decît printr-o restabilire a încre
derii străinătății în ea“. Aceasta 
depinde, potrivit ziarului, de 
dovezile care vor fi furnizate în 
legătură cu stabilitatea economi
că a Angliei, în special în dome
niul prețurilor și salariilor pre
cum și în ceea ce privește 
expansiunea exporturilor. „FRAN
CE PRESSE" găsește că formi
dabila reducere din iulie a re
zervelor britanice de aur și de
vize s-a produs deoarece „la 
presiunile sezoniere obișnuite s-a 
adăugat criza generală de încre
dere față de moneda britanică“. 
La rîndul său „LE MONDE" 
afirmă că în prezent „străinăta
tea așteaptă semne palpabile de 
redresare pe plan extern a 
finanțelor Angliei pentru a-și 
recăpăta încrederea în lira ster
lină“. în sfîrșit, nimeni nu mai 
pronunță astăzi cuvintele „liră 
sterlină“ fără a adăuga imediat 
„restabilirea încrederii“.

Acest adaus nu supără pe 
laburiști. Dimpotrivă, le sună

plăcut în auz și ei fac tot posibi
lul pentru a crea impresia că 
tocmai aceasta este și preocu
parea guvernului. Cu totul altfel 
reacționează însă laburiștii, cînd 
aud pronunțîndu-se cuvîntul 
„devalorizare“. In cazul din 
urmă toți factorii de răspundere 
ai guvernului, în frunte cu în
suși premierul Wilson, se întrec 
în categorice desmințiri.

însă, cu cît devalorizarea este 
desmințită mai puternic cu atît 
unora le apare mai posibilă. 
Ziarul „TlMES" apreciază că 
pericolul unei devalorizări a lirei 
sterline este mai mare în prezent

lui Wilson în domeniile econo
mic și financiar constituie o 
dovadă că guvernul respinge 
devalorizarea și că toate acțiu
nile sale au drept scop precis 
apărarea lirei. In această lumină 
au și fost prezentate măsurile de 
austeritate anunțate de ministrul 
de finanțe Callaghan la începu
tul lunii august. Măsurile, făcînd 
parte de fapt dintr-un șir inau
gurat cu mult înainte, sînt me
nite să realizeze economii prin 
reducerea consumului intern și să 
împiedice cît mai mult posibil 
ieșirea aurului din țară. Săptă- 
mînalul vest-german „DER

serios și alte țări, faptul care ar 
putea să le determine pe acestea 
din urmă — în caz de agravare 
a crizei lirei sterline -— să pro
cedeze la a doua operație de 
salvare, de tipul aceleia care a 
fost lansată în noiembrie trecut, 
cînd la dispoziția Băncii Angliei 
au fost puse 3 miliarde dolari.

Așadar, țările vest-europene nu 
sînt interesate într-o devalorizare 
a lirei sterline, întrucît aceasta ar 
perturba întregul sistem monetar 
și de credit internațional. Unii 
au calculat că dacă procentul de 
devalorizare a monedei britanice 
ar depăși 8—10 la sută, atunci

Spectral devalorizării lirei
decît în noiembrie anul trecut. 
După ce constată că atît în 
cercurile de afaceri engleze, cît 
și în străinătate, se exprimă 
serioase îngrijorări față de viito
rul lirei sterline, agenția „FRAN
CE PRESSE" consideră că 
„această îngrijorare se datorește, 
înainte de toate, faptului că se 
pune întrebarea dacă guvernul 
nu va fi silit, pînă la urmă, de 
împrejurări să procedeze la o 
devalorizare în următoarele luni“.

Guvernul de la Londra a ținut 
să demonstreze că nici nu se 
gîndește la devalorizare. Potrivit 
ziarului „THE SUN", la White
hall (sediul guvernului) s-au dat 
în permanență asigurări că fie
care hotărîre luată de cabinetul

VOLKSWIRT" este de părere că 
ultimele restricții impuse de la
buriști vor aduce poate un anu
mit cîștig de timp, dar ele nu 
conțin nimic care să ducă la o 
creștere a eficienței economice. 
„Interzicerea exportului de capi
tal și îngreunarea finanțării im
portului — scrie revista — ar 
putea să ușureze temporar situa
ția balanței de plăți. Dar, ca 
toate măsurile negative ele nu 
sînt suficiente pentru asigurarea 
viitorului“.

Guvernul lui Wilson mizează 
însă și pe alți factori. în primul 
rînd este vorba de sprijinul altor 
țări occidentale. în general se 
consideră că o devalorizare a 
lirei sterline riscă să tulbure

ar urma devalorizarea unui mare 
număr de alte valute. Dar este 
oare sigură intervenția salvatoare 
a celorlalte țări ? Revista vest- 
germană citată mai sus își ex
primă în această privință serioase 
îndoieli. Ea scrie : „Dar conti
nentul — de exemplu, ca urmare 
a măsurilor americane pentru 
asanarea balanței de plăți — este 
astăzi din punct de vedere teh
nic mai puțin în măsură să dea 
ajutor decît acum un an. Chiar 
în S.U.A. tendința de a sprijini 
lira în orice împrejurare pare să 
slăbească acum, deoarece Vietna
mul și alte griji proprii, trec tot 
mai mult pe primul plan“.

Ultimele posibilități de susține
re a lirei constau în utilizarea

judicioasă a fondurilor pe care 
Banca Angliei le are în prezent 
la dispoziție. Aceste fonduri sînt 
următoarele : proprii : 600 milioa
ne lire sterline din care 100 
milioane rezerve oficiale și 500 
de milioane în hîrtii de valoare 
(mai ales americane); fonduri 
împrumutate : 1300 milioane
lire sterline, din care 900 milioa
ne de la Fondul Monetar Inter
național, 250 milioane provenite 
de pe urma acordului „Swap“ 
(acord potrivit căruia băncile 
Angliei și S.U.A. își pun la dis
poziție reciproc, credite în caz 
de nevoie) și 80 milioane de la 
Banca de Export-Import.

Nu toate aceste fonduri sînt 
lichide. Cel puțin trei surse sînt 
doar potențiale : acordul „Swap“, 
împrumutul de la „Export-Im
port“ — Bank și acțiunile folo
site în valori americane.

Pornind de la aceste date, a- 
genția „FRANCE PRESSE“ 
conchide : „Luînd în considerație 
toate posibilitățile, va depinde 
de posibilitatea de rezistență a 
Băncii Angliei în următoarele 2 
luni pînă în octombrie cînd, 
deobicei, presiunea începe în 
general să scadă și de felul în 
care restricțiile multiple aplicate 
începînd din noiembrie anul 
trecut vor avea efect, după va
canța de vară. Dacă îmbunătă
țirea așteptată nu se va produce, 
efectul bulgărelui de zăpadă al 
vînzărilor de lire ar putea să se 
accelereze și să silească guvernul 
la devalorizarea pe care 
refuză“.

hotărît prelun- 
pe o perioadă 
de timp.

Cel de-al doilea grup de mini
ștri, printre care se află și Mitso- 
takis, fost ministru al coordonării, 
urmează a depune jurămîntul du
pă votul de încredere. Pentru în
tocmirea acestei liste și a decla
rației program ce urmează a fi 
prezentată în parlament la în
ceputul săptămânii viitoare, pre
cum și pentru asigurarea votului 
de învestitură, noul premier care 
deține și postul de ministru de 
externe, a avut în ultimele 24 de 
ore convorbiri cu numeroase per
sonalități politice de centru și 
cu circa 30 de deputați ai parti
dului Uniunea de centru. Cu 
toate acestea, scrie ziarul „Kathi- 
merini", „în ce privește problema 
investiturii, nu se pot face nici 
un fel de pronosticuri".

Presa ateniană de toate tendin
țele insistă asupra dificultăților 
pe care le întîmpină guvernul în 
completarea tuturor portofoliilor 
ministeriale și atragerea de patea 
sa a unui număr suficient de de
putați în vederea votului din par
lament. Poziția deputaților E.R.E. 
față de noul guvern va fi hotărîtă 
definitiv într-o ședință a grupului

parlamentar E. R. E. Oficiosul 
dreptei, „Mesimvrini", scrie urmă
toarele în legătură cu poziția 
E.R.E., care deține 99 de locuri 
în parlament: „Adevărul este că 
rezervele partidului E.R.E. se da- 
toresc reacțiilor din rândurile sale 
împotriva încredințării mandatu
lui de premier lui Tsirimokos". 
De asemenea, continuă ziarul, 
„hotărîrea liderului partidului 
progresist, de dreapta, Markezi- 
nis, ca grupul său parlamentar 
(opt deputați) să voteze împotri
va guvernului, a provocat mari 
prejudicii acțiunilor lui Tsirimo
kos, întrucît mulți deputați ai 
Uniunii de centru, avînd în vede
re o eventuală subminare a gu
vernului de către dreapta, evită 
să ia o poziție clară chiar să ac
cepte portofolii ministeriale". La 
rîndul lor, ziarele centrului relevă 
că în cazul cînd nu se va hotărî 
ca toți deputății E.R.E. să voteze 
împotriva guvernului, atunci cel 
puțin 20 de deputați vor ignora 
hotărîrea partidului. O altă difi
cultate pe care o întîmpină noul 
guvern este, după cum arătă 
„Athenaiki", că aproape toți rriî’-l 
niștri guvernului interimar No
vas, au pretenția de a fi incluși 
în noul guvern, amenințînd că în 
caz contrar ei vor vota împotriva 
investiturii".

Scintela
■^tineretului

Start de bun augur...

I ată-ne, așadar, 
în plină at
mosferă de 
concurs ! Dacă 
în urmă cu 
două zile, la 
sosirea delega
ției noastre în 
Budapesta, se 

încă despre pro- 
antrenamentelor,

au început emoționate meciul 
cu una din principalele ad
versare din sene, reprezen
tativa Poloniei. Nu se intimi
dează de valoarea acestora și 
cîștigă setul I la 10; în se-

apoi sîntern egali în șe
fi-?) pentru ca în ulti- 
să ne surclasăm adversa- 
(15—3) care, nu uitați,

;nai discuta 
gramarea 
despre șanse și alte asemenea 
•subiecte nelipsite din „prolo
gul" marilor competiții, azi 
am trăit primele emoții și sa
tisfacții pe marginea terenuri- 
’or de volei, am aplaudat pri
viți gol înscris în turneu de 
'□'oiștii noștri, ne-am văzut 

. la lucru" adversarii din ur
mătoarele zile.

Dar să revenim la delegația 
noastră care a intrat astăzi 
in concurs cu trei formații: 
volei fete, volei băieți, și polo, 
cu atît mai mult cu cît, în 
compania foarte valoroasă de 
'•are spuneam la început, am 
nășit cu dreptul. Fetele

Corespondență 
specială din 

Budapesta
tul al ll-lea conducem 
7-5, dar o inexactitate în 
nunțarea formației la foaia 
de arbitraj ne anulează punc
tele și luăm setul de la înce
put : 0-5! Adversarele profită, 
ajung în cîteva clipe la 0-9 
dar fetele noastre, mobilizîn- 
du-se extraordinar nu mai 
pot fi întrecute și ajung în fi
nal la 18-16 după ce au reali
zat nu mai puțin de... 25 punc
te pentru a putea cîștiga un 
set! Conducem așadar cu 2-0.

cu
a-

Dar 
turi 
mul 
rele 
ne-au învins la Tokio cu 3-0, 
cucerind astfel medaliile de 
bronz.

In grupa noastră mai figu
rează echipele U.R.S.S., Japo
niei și Mongoliei.

Poloiștii noștri n-au avut 
probleme cu selecționata 
R.D.G., decît atunci cînd și 
le-au creat singuri, adică în 
primele două reprize. Aceasta 
nu în sensul obținerii victo
riei care era clară încă din 
primele minute de joc, ci în 
privința scorului; ei au abor
dat întîlnirea prea relaxați și 
au irosit cîteva ocazii foarte 
bune.

In final însă au jucat cu 
mai multă atenție și.. 9-1. 
Principalul examen îl vor da 
însă jucătorii noștri duminică 
după-amiază cînd vor întîlni 
echipa U.R.S.S.

Și voleibaliștii au rezolvat

ușor disputa cu echipa R.D.G. 
de care au dispus cu 3-0.

După-amiază, Budapesta a 
trăit momentul solemn al des
chiderii festive a jocurilor 
Mondiale Universitare. După 
ce Dr. Primo Nebiolo, preșe
dintele F.I.S.U., a rostit un. 
scurt cuvînt de ‘salut adresat 
tuturor participanților, Gyula 
Kallai, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Unga
re și președintele Comitetului 
de organizare a Jocurilor, a 
declarat deschisă Universiada. 
Cinstea de a rosti jurămîntul 
solemn al sportivilor a reve
nit lui Jeno Kamuti, triplu . 
campion mondial universitar 
la scrimă. împreună cu zecile 
de mii de spectatori aflați în 
tribunele impunătorului Nep- 
stadion am aplaudat pe repre
zentanții culorilor noastre 
care au defilat alături de ze
cile de delegații prezente la 
Universiadă.

Mîine intră în concurs ju
cătorii de tenis, baschetbaliștii 
(care vor întîlni reprezenta
tiva Cehoslovaciei), baschet
balistele (care vor juca cu re
prezentativa U.R.S.S.), lotul de 
scrimă; voleibalistele susțin 
în compania echipei Japoniei 
un joc decisiv pentru califica
rea în turneul locurilor I-IV, 
poloiștii se întrec cu echipa 
Angliei, iar volebaliștii vor 
întîlni echipa R. P. Mongole.

I. BUCHERU

din Cașmir

ambele părți.

D. GERMANA. O 'nouă 
construcție la Berlin pe Un

ter den Linden

Incidentele

ION D. GOIA

SRINAGAR 20 (Agerpres). — 
Incidentele izbucnite în teri
toriul Cașmir, în urma tul
burărilor de origine etnică și 
religioasă în rîndul populației, 
s-au agravat în ultimul timp. 
După ce au acuzat Pakista
nul de a fi trimis trupe în 
zona indiană a Cașmirului, 
unități indiene au ocupat 
două posturi înaintate din 
zona pakistaneză. Ministrul 
de externe al Pakistanului, 
Bhutto, a declarat că nu poa
te fi vorba de o violare a li
niei de demarcație din Qașmir 
din partea țării sale, deoarece 
grupurile înarmate care ac- . 
ționează în partea indiană ar 
fi -luptători pentru apărarea 
drepturilor populației musul
mane a Cașmirului. Ciocniri
le dintre trupele indiene și 
grupurile înarmate din zona 

’ indiană a Cașmirului s-au
soldat cu numeroși morți și 
răniți de

INFORMAȚII
Vineri la amiază a părăsit 

Capitala Hector Agosti, mem
bru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ar
gentina, care a luat parte la 
lucrările, celui de-al IX-lea 
Congres al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, au fost de față tova
rășii Eugen Alexe, Mihai Bur
că, Gheorghe Cioară 
viști de partid.

★
Vineri dimineața a 

Capitala, Kyriakos 
membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Parti
dului Progresist al Poporului 
Muncitor din Cipru, care a 
participat la lucrările celui 
de-al IX-lea Congres al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, au fost prezenți to
varășii Virgil Trofin, Teodor

și acti-

părăsit 
Hristu,

Marinescu, Miu Dobrescu, Uie 
Rădulescu, activiști de partid.

★
• Vineri a părăsit Capitala, 

plecînd la Moscova, o delega
ție a Consiliului general 
A.R.L.U.S. condusă de Ion Mo- 
raru, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, membru în Biroul 
Consiliului general A.R.L.U.S;, 
care,' la invitația Asociației de 
prietenie sovieto-române, va 
face o vizită în Uniunea So
vietică și va participa la ma
nifestările prilejuite de sărbă
torirea zilei de 23 August.

La plecare au fost prezenți 
Marin Florea Ionescu, vicepre
ședinte al Consiliului general 
A.R.L.U.S., activiști ai acestei 
asociații, precum și membri ai 
ambasadei Uniunii Sovietice 
la București.

Miting de solidaritate cu lupta dreaptă 
vietnameza poporului

în legătură cu bombardarea 
orașului Nam Dinh din R. D. 
Vietnam de 
mericane, la 
din Buhuși a 
de protest.

Numeroși vorbitori au condam
nat cu indignare agresiunea im
perialismului american în Viet-

către avioanele a- 
fabrica de postav 
avut loc un miting

nam. Participanții la miting au 
adoptat în unanimitate un mesaj 
adresat muncitoarelor textiliste din 
orașul Nam Dinh, în care se ex
primă solidaritatea cu lupta 
dreaptă a întregului popor viet
namez, care luptă împotriva in
tervenției străine pentru libertate 
și unificarea patriei sale.

Monaco este princi
patul jocului de bac- 
cara și al ruletei. In 
saloanele cazinoului, 
pe mesele verzi s-au 
irosit averi, dar ama
torii de asemenea 
costisitoare distrac
ții s-au împuținat. 
Timpurile s-au schim
bat — se reflectează 
în liliputanul stat. 
Marii jucători au de- 

'■ venit o raritate, „ar
rière-garde" unei ar
mate desuete, cum se 
exprima plastic un 
ziarist parizian.

Cazinoul, firește, nu 
va dispare. Dar veni

nurile pe care le fur
nizează, restrîngîn- 
du-se, se naște proble
ma complicată a vii
torului principatului. 
De aci, o dispută. 
Prințul Rainer III ar 
dori să atragă pe cei 
ce preferă plaja, soa
rele și marea (firește, 
pe cei capabili să fa
că față exigențelor 
„prestigiului de mare 
lux" al stațiunii). Fai
mosul financiar, Aris
tote Onassis, stăpî- 
nul S.M.B. („Société 
des bains de , mer 
de. Monaco) se opune 
proiectelor de „i

dernizarc". Unele e- 
pisoade mai vechi 
sînt cunoscute. 
Timpul nu a atenuat 
conflictul. Rainer pa
re dispus să adopte 
măsuri de mină forte 
pentru a-și realiza 
planurile, procedind 
chiar la naționaliza
rea S.M.B. Visul prin
țului este de a mări

pun investiții uriașe, 
cu venituri deocamda
tă nesigure, și în a- 
ceastă afacere Onas
sis nu vrea să-și riște 
banii.

Amenințările prin
țului nu par să-l im
presioneze. El a tre
cut la contraatac, a- 
cuzînd autoritățile de 
a-i „paraliza" efortu-

Sanse
J

o treime... terito- 
statului său..-ite

cu 
riul 
„Spațiul vital“ nu in
tenționează să-l cuce
rească prin războaie 
(armata sa este, de 
altfel, simbolică). Bă
tălia ar urma să fie 
dată împotriva... mă
rii, cucerind fiecare 
metru de pămînt uti
lizabil, construind în
tr-o manieră inge
nioasă, plină de în- 

, drăzneală. Ambițioa- 
,mo- sele proiecte presu

rile. Cît privește na
ționalizarea, Onassis 
se arată liniștit. Ju
riștii francezi și elve
țieni consultați au a- 
sigurat că naționaliza
rea este „dificil rea
lizabilă, dacă nu im
posibilă". Intre un 
prinț cu titlu și un 
prinț al finanțelor s-ar 
părea că mai sigur de 
succes este posesorul 
miliardelor.

M. RAMURĂ
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