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Prevederile Constituției reflectă viața 
noua a țării și a poporului român făurită 
sub conducerea partidului.

(Din Raportul cu privire la proiectul de Constituție prezen
tat de tovarășul Nicolae Ceaușescu).

Deschiderea lucrărilor sesiunii 
Marii Adunări A ați o nale

20 august 1965. La Palatul Repu
blicii, intr-o atmosferă sărbătoreas
că, Marea Adunare Națională s-a 
întrunit în sesiune, urmînd a-și în
deplini atribuția de Adunare Con
stituantă și a adopta noua lege 
fundamentală a patriei noastre — 
Constituția Republicii Socialiste Ro
mânia.

In marea sală, martoră a atîtor 
evenimente istorice din viața pa
triei, alături de deputății în mare
le sfat al țării, se află peste 2 500 
de invitați — muncitori, țărani și in
telectuali, din toate regiunile, vechi 
militanți ai mișcării muncitorești, 
activiști de partid, de stat și ai or
ganizațiilor obștești, oameni de ști
ință și cultură, generali și ofițeri 
superiori.

In sală se află șefii misiunilor 
diplomatice din țara noastră, oas
peți de peste hotare aflați în vi
zită în România, ziariști români și 
străini.

Transmise direct de posturile 
noastre de radio și televiziune, lu
crările primei ședințe a sesiunii se 
.desfășoară sub privirile întregii 
țări.

Ora 10. Sosesc conducătorii parti
dului. și statului. Asistenta îi în- 
tîmpină cu puternice și îndelungi 
aplauze.

In loja din dreapta a prezidiului 
au luat loc tovarășii: Nicolae

RAPORTUL
cu privire la proiectul de Constituție

' 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 in această sesiune atribu
ția de Adunate Constituantă, are 
misiunea istorică de a adopta noua 
lege fundamentală a patriei — 
Constituția Republicii Socialiste 
România. (Vii și puternice aplauze).

Oglindind etapa actuală de dez
voltare a societății noastre, pro
iectul de Constituție supus apro
bării Marii Adunări Naționale con
sfințește cuceririle revoluționare 
obținute de poporul român în cei 
21 de ani de la eliberare, victoria 
definitivă a socialismului în Ro
mânia. Prevederile Constituției re
flectă viața nouă a țării și a po
porului român făurită sub condu
cerea partidului. Clasa muncitoa
re, țărănimea, intelectualitatea, 
prin munca lor plină de elan și 
abnegație, însuflețită de un fierbin
te patriotism, au scris, literă cu 
literă, marea Cartă a libertăților 
poporului român. (Vii aplauze).

TOVARĂȘI,

O dată cu adoptarea noii Consti
tuții a României Socialiste, sesiu
nea Marii Adunări Naționale ani
versează ziua de 23 August; marea 
sărbătoare a poporului nostru ca
pătă astfel o însemnătate și o 
strălucire deosebită.

înfăptuirea actului istoric de la 
23 August, răsturnarea dictaturii 
militaro-fasciste prin insurecția ar
mată organizată și condusă de 
Partidul Comunist Român, a des
chis poporului calea luminoasă a 
făuririi orînduirii socialiste.

Infrlngerea Germaniei hitleriste 
care înrobise popoarele Europei și 
tindea spre dominația mondială a 
salvat omenirea de barbaria fas
cistă și a creat condiții favorabile 
pentru dezvoltarea liberă, demo
cratică a unui șir de țări. Rolul 

Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion Gheor- 
ghe Maurer, Gheorghe Apostol, Ale
xandru Bîrlădeanu, Emil Bodnăraș. 
Petre Borilă, Constantin Drăgan, Ale
xandru Drăghici, Paul Niculescu-Mi- 
zil, Gogu Radulescu, Leonte Răutu, 
Leonti n Sălăjan — membri ai Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
membrii supleanți ai Comitetului 
Executiv și secretarii C.C. al P.C.R.

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

Lucrările Sesiunii sînt deschise de 
președintele Marii Adunări Națio
nale, tovarășul Ștefan Voitec.

Marea Adunare Națională a adop
tat în unanimitate următoarea or
dine de zi:

1. Validarea alegerilor de depu- 
tați în Marea Adunare Națională 
pentru circumscripția electorală Gri- 
vița Roșie — oraș București și cir
cumscripția electorală Răcari, re
giunea București.

2. Proiectul de Constituție a Re
publicii Socialiste România.

La primul punct al ordinei de zi, 
deputatul Demostene Botez a pre
zentat raportul Comisiei de valida
re. Marea Adunare Națională a 
validat în unanimitate alegerea de- 
putaților Cristea Ionică și Jean Li- 
vescu.

Intîmpinat cu îndelungi și puter
nice aplauze, a luat cuvîntul tova
rășul NICOLAE CEUȘESCU, secre- 

hotăritor în obținerea victoriei a- 
supra fascismului l-a avut Uniunea 
Sovietică care a purtat greul ce
lui de-al doilea război mondial. 
O contribuție de seamă au adus 
în această mare bătălie celelalte 
țări ale coaliției antihitleriste, pre
cum și popoarele care s-au ridicat 
cu arma în mină împotriva cotro
pitorilor fasciști.

După cum este cunoscut, în ur
ma insurecției victorioase, Româ
nia s-a alăturat coaliției antihitle
riste, participînd cu toate forțele 
sale materiale și militare la lupta 
împotriva Germaniei naziste. După 
ce, în zilele imediat următoare ac
tului istoric de la 23 August, forțele 
patriotice și unitățile militare au eli
berat Capitala și cea mai mare 
parte a teritoriului patriei, Armata 
Română, umăr la umăr cu Armata 
Sovietică, a alungat prin lupte 
grele trupele hitleriste și hortiste 
dd pe întregul teritoriu al tării, a 
luat apoi parte activă la elibera
rea Ungariei și Cehoslovaciei, 
luptînd pînă la capitularea Germa
niei. Poporul român și-a adus ast
fel din plin contribuția de singe 
la marea victorie asupra fascismu
lui. (Aplauze puternice).

Lupta comună a ostașilor ro
mâni și sovietici a dezvoltat și 
întărit prietenia frățească, de 

nezdruncinat, româno-sovietică. (A- 
plauze puternice). Sărbătorind 
cea de-a 21-a aniversare a 
zilei de 23 August, poporul ro
mân își exprimă recunoștința fată 
de glorioșii ostași români și so
vietici care au luptat împotriva 
fascismului; el va păstra veșnic în 
memorie jertfa celor căzuți în a- 
ceastă lup ă eroică.

Vor fi cinstiți de a pururi tați 
revoluționarii și patrioții care 
și-au închinat viața măreței cauze 
a libertății și independenței pa
triei, fericirii poporului român. 
(Aplauze). 

tar general al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Comisiei pentru elabora
rea proiectului noii Constituții, ca
re a prezentat Raportul cu privire la 
proiectul de Constituție a Republi
cii Socialiste România.

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

☆

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

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

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

23 August a însemnat începutul 
revoluției populare. Sub conduce
rea Partidului Comunist Român, 
forțele democratice și patriotice, 
masele largi ale oamenilor muncii, 
în frunte cu clasa muncitoare, con- 
centrînd toate eforturile în războiul 
pentru înfringerea fascismului, au 
dus totodată o luptă intensă împo
triva reacțiunii interne sprijinite 
de cercurile imperialiste străine,

VALEA JIULUI ÎN MOMENTUL ISTORIC

Mîndrie, satisfacție, încredere
...20 august 1965, orele 10 dimi

neața. In marea sală a Palatului Re
publicii din Capitala patriei noastre 
s-au deschis lucrările sesiunii Marii 
Adunări Naționale pentru a aproba 
noua Constituție a Republicii So
cialiste România. Printre deputății 
în Marea Adunare Națională pre- 
zenți la sesiune se numără și mine- 

Adunați în fața difuzorului, un grup de turnători de la U.R.U.M.P. 
ascultau cu viu interes Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al P.C.R. expus la sesiunea Marii Adunări 
Naționale.

pentru înfăptuirea transformărilor 
revoluționar-democratice.

Ne sînt încă vii în minte, tova
răși, momentele mărețe ale acestei 
lupte revoluționare — organizarea, 
în noile condiții, a forțelor clasei 
muncitoare și a celorlalți oameni 
ai muncii; cucerirea de libertăți 
democratice, răsturnarea guverne
lor cu majoritate reacționară și cu
rățirea aparatului de stat de ele
mentele fasciste, realizarea refor
mei agrare, obținerea egalității în 
drepturi pentru toți oamenii mun
cii fără deosebire de naționalitate. 
După cum știți, instaurarea guver
nului de la 6 Martie 1945 în care 
clasa muncitoare avea rolul pre
cumpănitor, consolidarea pozițiilor 
cucerite în Viața politică șl so
cială a țării, victoria zdrobitoare 
asupra reacțiunii în alegerile din 
1946, înfringerea sabotajului și li
chidarea haosului economic pro
vocat de clasele exploatatoare, re
dresarea economiei naționale au 
modificat necontenit raportul de 
forțe în favoarea clasei muncitoa
re, a poporului muncitor. Dezvol
tarea și întărirea alianței clasei 
muncitoare cu țărănimea, unirea 
tuturor forțelor democratice șl pro
gresiste ale poporului sub condu
cerea Partidului Comunist Român 
au asigurat înlăturarea de pe sce
na istoriei a monarhiei și procla
marea Republicii Populare Române. 
(Aplauze puternice).

In lupta grea, plină de jertfe șl 
sacrificii pentru înfringerea încer
cării forțelor reacționare și a cer
curilor imperialiste de a opri mer
sul înainte spre socialism al po
porului nostru, clasa muncitoare 
s-a dovedit la înălțimea marii sale 
misiuni istorice. (Aplauze pu
ternice). In procesul aces
tor transformări s-a desăvîrșit re
voluția burghezo-democratică în 
țara noastră, au fost create condi
ții pentru cucerirea întregii puteri 
politice de către clasa muncitoare 
și instaurarea dictaturii proletaria
tului, pentru trecerea la înfăptui
rea sarcinilor revoluției socialiste.

îndeplinind cu succes rolul de 
stat major în opera de transformare 
socialistă a societății, partidul a or- 

rul comunist Cristea Aurel de la 
E. M. Aninoasa a cărui brigadă a ex
tras în acest an aproape 3 000 tone 
de cărbune peste sarcinile de plan. 
Astăzi însă mai mult parcă decît 
cu prilejul altor sesiuni, aninosenii 
au stat cu toții în jurul aparatelor de 
radio și difuzoarelor. Sute de mi
neri, lăcătuși, electricieni de mină, 

ganizat naționalizarea principalelor 
mijloace de producție industrială, de 
transport, a sistemului bancar și fi
nanciar, a înfăptuit trecerea la co
operativizarea agriculturii, a pus ba
zele planificării economiei naționale, 
a dezvoltat puterea de stat 
pusă în slujba poporului mun
citor. Toate acestea și-au găsit ex
presie în Constituția din 1952. Ea 
oglindea particularitățile României 
în perioada de trecere de la capita
lism la socialism, existența a trei 
formațiuni social economice — for
mațiunea socialistă, mica producție 
de mărfuri și capitalismul privat.

Anii care au urmat au fost ani de 
mari izbînzi pe toate fronturile con
strucției socialiste. Intr-o perioadă 
istoricește scurtă relațiile de produc
ție socialiste s-au generalizat în în
treaga economie; s-a încheiat trece
rea de la capitalism la socialism. 
In România socialismul a în
vins deplin și definitiv. (Aplauze 
furtunoase). De la o țară cu in
dustrie slabă în care monopolurile 
imperialiste dețineau poziții domi
nante, cu agricultură înapoiată, în 
care mai continuau să existe rămă
șițe ale relațiilor feudale — Ia țara 
socialistă de azi, cu o industrie dez
voltată și o agricultură în continuu 
progres; de la monarhia burghezo- 
moșierească — la Republica Socialis
tă România este o întreagă epocă 
istorică pe care poporul român, a 
străbătut-o cu succes sub conduce
rea Partidului Comunist Român. (A- 
plauze puternice, prelungite).

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 satisface
rea unor necesități, am avut în 
munca noastră și lipsuri. Privind în
să calea străbătută, înfăptuirile ob
ținute prin munca eroică a clasei 
muncitoare, a țărănimii, a intelec
tualității, a tuturor oamenilor mun
cii fără deosebire de naționalitate, 
încercăm cu toții o îndreptățită mîn- 
drie patriotică, ne sporește și mai 
mult încrederea în forțele creatoare 
ale minunatului nostru popor. (Vii 
aplauze).

Parte integrantă a sistemului mon
dial socialist care asigură condiții

(Continuare în pag. 2-a)

deputați, gospodine, pensionari, ba 
și copii ascultau cu atenție desfă
șurarea lucrărilor sesiunii Marii 
Adunări Naționale. La club a avut 
loc o audiție colectivă spontană. In 
jurul combinei muzicale minerii 
pensionari Lazăr Bela, Haja Ale
xandru, Aron Nicolae, minerul Lu- 
puț Nicolae, casnica Buftea Dochia, 
electricieni, lăcătuși de mină și pio
nieri ascultau cu atenție.

La încheierea audiției cei prezenți 
au purtat discuții aprinse.

— Multe bucurii am avut noi o- 
ropsiții de altădată în anii de cînd 
stăpîni pe destinele țării, pe bogă
țiile ei, sînt oamenii muncii — a spus 
cu emoție în glas minerul pensio
nar Lazăr Bela. Ca o încununare a 
succeselor obținute de poporul ro
mân sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, patria noastră a devenit 
Republică Socialistă. Vîrsta înainta
tă nu îmi permite să duc o muncă 
efectivă pentru înflorirea patriei 
noastre dragi. Dar în calitate de de
putat mă voi strădui să contribui la 
înfrumusețarea continuă a comunei 
noastre.

— Republica Socialistă România, 
cît de mare semnificație au aceste 
trei cuvinte — a spus electricianul

(Continuare in pag. 4-a)



2 STEAGUL ROȘU

RAPORTUL 
prezentai de tovarășul

Nîcolae Ceaușescu

(UrrfiOre din pag. 1-a)

internațiohalc favorabile dezvoltării 
fiecărei țări socialiste, țara noastră 
își aduce contribuția la «berea cauză 
a socialismului ți păcii în IU»e. 
(Aplauze puternice).

Avem convingerea că sub con
ducerea încercată a Partidului co
muniștilor vom obține noi și 
601 Victorii pe Calea ridicării pa- 
ttieî noastre spre culmile înalte ale 
civilizației socialiste. (Vii aplauze).

TOVAkASI,

Avintul in muncă al poporului 
nostru își găsește o nouă expresie 
ІП rezultatele obținute în întîmpi- 
narea zilei de 23 August. In pri
mele șapte luni ale acestui an, 
planul producției globale industria
le a fost realizat în proporție de 
101,8 la sută, — sporul obținut 
peste prevederile planului ridicîn- 
du-se la un miliard cinci sute mi
lioane jei. Sarcinile de creștere a 
producției au fost realizate în toate 
ramurile industriale și în toate re
giunile țării. Față de perioada co
respunzătoare a anului trecut, pro
ducția globală industriali a cres
cut ctu 14 la auts. Succese însem
nate s-au obținut și îh creșterea 
producției agricole, in special la 
culturile de toamnă.

Pfifi realizarea planului pe 1965, 
•* încheie planul șesensl, ale că
rui sarcini fundamentale sînt, ața 
cum s-a sublihiat pe larg la re
centul Congres al partidului, Înde
plinite eu succes. Aceasta creează 
baza trainică pentru trecerea la În
făptuirea Directivelor cu privire la 
dezvoltarea economiei naționale pe 
perioada 1966—1970.

Acordind in continuare toata a- 
tenția îndeplinirii planului pe anul 
ІП curs, este totodată neCCSât să 
se asigure din timp condițiile teh- 
nicO-organizatorice îh Vedefeă în
făptuirii obiectivelor planului pe 
1966, primul ah al noului plan cin
cinal. încă din prima zi a anului 
viitor să pornim cu toăte forțele 
la realizarea sarcinilor trasate de 
Congres.

Cel de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român a adop
tat un măreț program de dezvol
tate multilaterală a patriei, dfe con
tinuare, pe o treaptă măi înaltă, a 
procesului de desăvîrșire a con
strucției socialiste. Congresul a 
Stabilit obiectivele unui puternic 
avînt al industriei socialiste, făuri
rii unei agriculturi moderne, dezvol
tării învățămîntului, științei și cul
turii, ridicării nivelului dă trai al 
poporului, progresului întregii so
cietăți.

însuflețirea și entuziasmul cu ca
re oamenii muncii aii primit hotă* 
.rîrile Congresului stau mărturie 
voinței întregului popor de a munci 
neobosit pentru traducerea lor In 
viață, pentru înflorirea ROlfiiniel 
Socialiste! (Aplauze puternice, în
delungate).

TOVARĂȘI, /

In condițiile determinate de victo
ria deplină a socialismului, Consti
tuția din 1932 d devenit nocoresptail» 
zătoare, fiind depășită istoricește. 
A apărut astfel necesitatea elabo
rării unei noi legi fundamentale a sta
tului care să consacre actualele rea
lități politico-soCiale Și economice 
ale țării, schimbările din viața po
porului, să asigure cadrul constitu
țional al desăvîrșlfii construcției so
cialiste și pregătirii condițiilor pentru 
trecerea treptată la comunism. (Vii 
aplauze).

Comisia pentru elaborarea noii 
Constituții pregătind proiectul CU 
consultarea largă și participarea 
activă a unul mare număr de cadre 
de partid și do stat, juriști, econo
miști, istorici a ținut seama de 
transformările care au avut 19C îh 
economie, tn întreaga viață socia
lă, de evoluția orînduirli de stat 
și dezvoltarea democrației noastre 
socialiste, precum și de necesitatea 
perfecționării continue a activității 
organelor puterii, administrației de 

stat *i judecătorești, cor#sputt»ător 
sarcinilor noii etape de dezvoltare 
a societății.

Considerînd necesară schimbarea 
denumirii țării. Comisia pantru ela
borarea Constituției a propus ca pa
tria noastră să se numească Repu
blica Socialistă România! (A-
plauze furtunoasei asistența tn 
picioare, ovaționează), Această pro
punere — întîmpinâtă cu entu
ziasm de întregul popor — cores
punde pe deplin actualului stadiu 
de dezvoltare social-politică și eco
nomică a țării. Ne exprimăm con
vingerea că Mărea Adunare Națio
nală va adopta hotărîreă ca țara 
noastră să poarte denumirea de Re
publica Socialistă România. (Vii 
aplauze).

Veacuri de-a rindul poporul ro
mân a cunoscut asuprirea și ex
ploatarea națională și SOcialâi în
robirea străină a ținut în loc vreme 
îndelungată dezvoltarea sa, a intîr- 
ziat pentru mult timp formarea sta
tului național român. încâlcind in
teresele poporului, Clasele exploa
tatoare au dus o politică de aser
viră a țârii; soarta României era 
hotărită de marile puteri imperia
liste, trusturile șl monopolurile 
străină stăpîneau cele mai impor
tante bogății ale ei, independenta 
și suveranitatea națională erau 
grav Știrbite.

Dar nici jugul străin, nici ex
ploatarea moșierilor și capitaliști
lor n-au putut opri mersul înainte 
al poporului român. Focul luptei 
naționale și sociale a ars necontenit, 
cind cu vîlvătăi care făceau pe a- 
suprilori să se cutremure, cînd 
mai potolit, ca apoi să se întețeas
că și mai puternic. Multe pagini 
glorioase a înscris poporul român 
în lupta pentru libertate și socia
lism/ (ApiStuZej. Graiul nu 
poate reda măreția aces
tor lupte, ele adeveresc $i 
vor adeveri peste Veacuri vitalita
tea $1 ihtelepciunea poporului nos
tru Câte, trecîiid prih grele încer
cări, a rămas neclintit și a prins 
de fiecare dată aol puteri, tidleln- 
dti-Se, asemenea stejarului după 
furtună, șl mai mîndru spre soațe. 
(Aplauze).

Este știut, tovarăși, că în decursul 
istoriei, exprimind aspirațiile de li
bertate și independență ale poporu
lui, pâtrioții cei mai luminați au 
năzuit către o formă de stat demo
cratică, progresistă, care să asigure 
libertate și dreptate sociâlă pentru 
cel mulți, heâtîrnaraa politică și tri- 
florirea economică a țării, să înfăp
tuiască dreptul sacru Al poporului de 
a fi singur etăpîn în patria aa strî- 
moșească. Marele patriot Nicolae 
Bălcescu, cu mai mult de 100 de ani 
îh urmă, spuneâ : „Patria pe care 
locuitorii ei ștnt geta si o apere mi 
viâța, identitatea Intereselor, ideilor, 
pasiunilor ce-i Strîhge și-t UhAȘte îh 
apărarea unui bun comun... Așa dat 
de nevoie e ca românii să se întoc
mească în republică democratică... 
stat în care oamenii adunați îngri
jesc singuri de soarta lor, făta a-și 
pune stăpini pe cap, avltid in lucra
rea lor drept regulă dreptatea șî 
drept țintă frăția"'.

Lupta pentru înfăptuirea năzuin
țelor poporului a fost ridicată pe 
<a treaptă «uperioarâ de mișcarea 
muncii oreaeeă, da partidul cernu- 
nițtiier — stegarul independenței 
naționale șl libertini sociale. (A- 
piauie).

Transformările petrecute In via
ța economică și în «tructura socială 
a țârii, victoria aocialismului au 
croat condiții pentru afirmarea din 
plin a ființei naționale a poporului, 
pentru Inflorlrei națiunii noastre 
aociaiiște li ridicarea el pe o treap
tă noul de dezvoltata Ce rHultat 
al dispariției claselor exploaiatoa* 
re, al înlăturării antagonismelor 
de clasă, societatea a doblndlt un 
caracter omogen, unitar. Comuni
tatea internelor fundamentale ale 
cetățenilor patriei, politica de ri
dicare economică « tuturor regiu
nilor, cultura socialistă comuna, 
creșterea conștiinței socialiste a 
maselor populare determină dez

voltarea continuă a națiunii aoela- 
liste.

in capitalism evoluția națiunilor 
are loc în condițiile inegalității 
sociale, dependenței economice șl 
politice, ale amestecului cercurilor 
imperialiste în treburile interii? âle 
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 necesita
tea „integrării", diferite uniuni 
monopoliste șl organizații supra
statale care îngrădesc și tind să 
lichideze suveranitatea și indepen
dența națională, să extindă sub 
forme noi dominația imperialistă 
și colonialistă asupra popoarelor.

In opoziție cu situația din capi
talism, socialismul deschide calea 
dezvoltării multilaterale â națiunii 
socialiste, descătușează forțele și 
energiile inepuizabile ale poporu
lui, le Organizează Șl le Indtumea- 
ză spre țelul măreț al progresului 
și prosperității întregii națiuni. în
florirea națiunii noastre se înfăp
tuiește In condițiile întăririi priete
niei șt colaborării frățești cu ce
lelalte națiuni socialiste, pe bâtele 
egalității în drepturi și respectu
lui reciproc, îtî spiritul internațio
nalismului socialist.

Noua Constituție asigură condi
ții de manifestare suverană, inde
pendentă a națiunii, care va con
tinua să aibă un ГО1 de importanță 
hotărîtoare in întreaga perioadă 
isterică de construite a socialis
mului și comunismului. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

TQVarâSÎ,

Problema fundamentală a oricărei 
orînduiri sociale șl de stat este pro
blema puterii. In România socialistă 
întreaga putere aparține poporului, 
liber și siăpîn pe soarta sa, se exer
cită de către popor. Dînd expresie 
aedstei realități. Constituția procla
mă Republica noastră stat al oame
nilor muncii de la orașe șl sate, su
veran, independent și unitar, al că
rui teritoriu este inalienabil și indi
vizibil.

Clasa muncitoare, în trecut asu
prită și exploatată, lipsită de drep
turi politice, a devenit stăpînă asii» 
pra mijloacelor de producție, asu
pra roadelor muncii sale, îndeplineș
te cu succes rolul de Claeă condu
cătoare a întregii societăți. Exponen
ta bogată acumulată în conducerea 
-societății, capacitatea mobilitatea», 
spiritul de disciplină și organiiare 
care îi sînt proprii și pe care le im- 
primă întregului popor, consecventa 
Și fermii al ea politică, înălța sa 
conștiință revoluționară situează cla
sa muheitoare pe pozițiile cele mai 
înaintate ale luptei poporului pen
tru socialism. Legea fundamentală a 
Statului consfințește această realitate 
a vieții noastre noi. întărirea con
tinuă a roiului conducă tor al cla
sei muncitoare este o necesitate o- 
bieetiva pentru realizarea cu succes 
a sarcinilor istorice din întreaga pe
rioadă a construirii socialismului și 
comunismului. (Vii aplauze)

Târâhimea, înrobită odinioară mo
șierilor și capitaliștilor, stăpînă azi 
pe pămînt, în alianță cu clasa mun
citoare participă la Conducerea so
cietății. Devenită in urmă cooperati
vizării Socialiste a agriculturii 0 cla
să otnogehă, cu interese unitare, ță
rănimea cooperatistă își aduce din 
plin contribuția le înflorirea econo
mică ți progresul țării.

Făurită în focul luptelor pentru 
cucerirea puterii, alianța clasei mun
citoare cu țărănimea s-a călit șl ci
mentat continuu, dobîndind un conți
nut nou orin extinderea relațiilor 
socialiste de producție în întreaga 
economie, proiectul de Constituție 
subliniază că alianța muncitorască 
(Crannies гаргиіійі baia putorii 
poporului, temelia de granit a ortn- 
duirit neutre loeiatiito.

Intelectualitatea, ears nu avea 
în vechea Societate condiții priel
nice pentru o munca de creația în
chinată intereselor poporului, pro
gresului țârii, a devenit o inteiee- 
tualitato nouă, participants activă 
la lupta oamenilor muncii pentru 
prosperitatea patriei. Dispunlnd de 
calo mai largi poaibilitlti de atir- 
mare, o ui pune din plin, Ifcpte- 
unâ eu toți cei ее mutieeir, cunoș
tințele ai talentul în slujba eon- 
atfuetlei aoeialiite.

însuflețite de un puternic patrio
tism, In Strlnsă unitate, clasa mun
citoare, țărănimea, intelectualitatea, 
celelalte categorii de oameni ai 
muncii fără deosebire de naționa
litate muncesc umăr la umăr pen

tru dezvoltarea cOstinul a econo
miei și culturii țârii, pehtfu PUfiă- 
Btaree poporului.

forța politică conducătoare a În
tregii societăți, călăuza încercata a 
poporului nostru în lupta pentru o 
viață mai bună, organizatorul tutu
ror victoriilor oamenilor muncii in 
măreața aperi de 8141» a societal 11 
Socialiste aste Partidul Comu
nist Român. (Aplauze îndelungate). 
Dragostea și încrederea nețăr
murită cu care poporul noetru uf* 
meătâ și Ihriptuiește politice parti
dului comuniștilor, a eârei înaltâ 
misiune este slujirea devotată a 
intereselor CClor ce ffiuncaic, 
tsta rUUltaiUl istoric al luptei de 
eliberate tiațiatiâlă și socială dUSe 
timp de decenii, al desfășurării vic
torioase a revoluției socialiste. In 
condițiile noii etape d® dezvoltare 
a societății crește $1 mai mult ro
lul partidului de organizator și 
cehducâter al întregii opere de 
construcție a socialismului. De 
aceea, legea fundamentală e tării 
consfințește faptul ci Partidul Co- 
mufitot Român este forța politică 
Conducătoare în Republica Soeia- 
liatâ Româitiâ. (Vii aplauze).

tovarAsi,

NOUa Constituție subliniază rolul 
uriaș pe cara-1 ate în orînduirea 
noastră proprietatea socialista asu
pra mijloacelor de producție — fie 
proprietate de stat asupra bunuri
lor aparținiiid întregului popor, fie 
proprietate cooperatistă asupra bu
nurilor apartihihd fiecărei organi
zații cooperatiste.

Făurind proprietatea socialist!, oa
menii muncii, creatorii tuturor bu
nurilor materiale, au devenit singu
rii deținători ai bogățiilor țârii, pe 
care ie folosesc in interesul bunăs
tării Întregului popor, ai înfloririi 
patriei. (Aplauze).

proprietatea socialistă creează 
posibilitatea dezvoltării planificate 
a economiei naționale, utilizării 
raționale a resurselor materiale șl 
de muncă, îmbinării activității di
feritelor ramuri Intr-ий tot unitar 
Pe baza el Se îhfăptuiește consec
vent principiul socialist de retri
buire — repartiția după cantitatea 
și Calitatea muncii.

Cuprinzînd bogățiile subsolului, 
minele, fondul funciar de stat, pă
durile, apele, izvoarele de energie 
naturală, fabricile șl utinele, bănci
le, gospodăriile agricole de stat, sta
țiunile do mașini și tractoare, celle 
da comunicație, mijloacele de trans
port și telecomunicații, precum șl 
alte bunuri materiale apartinînd în
tregului popor, proprietatea socialis
tă de stat are rolul hotâritor în dez
voltarea economică a țârii, în ridica
rea continuă a nivelului de trai al 
ttotflertllbr muncii.

In proiectul de constituție se a 
cordă o atenție deosebita cotmera- 
tiveior agricole de producție. For
ma socialistă de unire a țărănimii 
și mijloacelor ei de producție asi
gură împletirea strînsă a interese
lor țărănimii cu ale întregii socie
tăți. Ele au un rol de seamă In 
dezvoltarea economiei ІП ihtreaga 
perioadă istorică de construire a 
socialismului și comunismului. De
finind locul cel mai important in 
agricultura țării, cooperativele de 
Producție aduc o toi mai mare con
tribuție la dezvoltarea econo
miei naționale, la creșterea bu
năstării poporului. De aceea, pro
iectul de Constituție garanteâzâ și 
ocrotește proprietatea cooperative
lor agricole de producție asupra 
pâmîntului, animalelor, uneltelor, 
instalațiilor și construcțiilor ce ie 
aparțin.

In același timp este garantată 
proprietatea personală a țăranilor 
cooperatori asupra casei de locuit 
Si construcțiilor gospodărești ane
xe, a terenului pe care se află a- 
cestea, precum și asupra animale
lor de producție și inventarului a- 
gricol mărunt, îh conformitate cu 
statutul cooperativelor agricole de 
producție.

După cum este cunoscut; intr-o 
serie de localități de deal și munte 
există țărani care, din cauza con
dițiilor naturale, nu s-au putut uni 
iii cooperative agri cold de produc
ție. ІП proiectul de Constituție 
este înscrisă garantarea de către 
stat a proprietății lor aăUprâ pă- 
mintuîui pe care îl lucreaaă. asu
pra animalelor și uneltelor de 
muncă.

Proprietatea socialistă, de stat și 
cooperatistă se îmbina armonios, în 
tărirea lor continuă fiind o condiție 

de bază a progresului întregii noas
tre societăți.

proiectul Constituitei Stabilește ea 
îndatorire primerdlelă. profund pa
triotică, a tuturor organelor de 
stat șl economice, a tuturor eetâtohi- 
lor, apărarea ți dezvoltarea COhtinuă 
a proprietății socialiste.

TQVARĂSl,

Socialismul asigură manifestarea 
multilaterală a posibilităților dO 
creație ele individului și colectivită
ții. lichidarea exploatării omului de 
către om a descătușat personalitatea 
umahă, creînd condiții pentru în
florirea Oi, pOntril afirmarea iniția
tivei Și capacității Celor ce muncesc 
pe toate planurile activității so
ciale.

Ește bine, tovarăși, acum cînd 
adoptăm fioua Constituție, să ne 
reamintita de vremurile nu prea În
depărtate, cind la eîrma țării se 
aflau capitaliștii și moșierii. De la 
prima Constituție a României, de 
acum aproape un veac ia Consti
tuția României socialiste fiște o 
deosebire ea de ia cer la pămînt. 
Ce drepturi aveau muncitorii și 
țărânii ? Inegalitatea economică, 
exploatarea și asuprirea erau în
soțite de îngrădirea drepturilor și 
libertăților democratice. Chiar acele 
drepturi ți libertăți pe care ie pre
vedea Constituția în România bur- 
ghezo-moșierească nu erau acorda
te, în fapt, oamenilor muncijr'*Mii 
și mii de fii ai poporului român. 
Comuniști și patrioți înaintați au 
înfruntat închisorile și lagărele, 
și-au dat chiar viața, ridicindu-se 
lâ luptă pentru drepturi și libertăți 
democratice, pentru interesate vi
tale ale celor ce muncesc.

Această stare de lucruri conti
nuă să existe incă într-d bună 
parte a societății omenești con
temporane, acolo unde domnește 
exploatarea omului de către om, 
unde Btăpinește puterfea capitalu
lui. Atîta timp Cit vor COhtihUa să 
există inegalitate economică șl so
cială între membrii societății, ra
porturi de le Btaplnl la exploatați, 
nu Se poete vorbi de o adevă
rată egalitate in drepturi a cetă
țenilor, de dezvoltarea liberă a o- 
ffiului.

Numai socialismul eliberează omul 
de asuprire și inegalitate^ (A- 
plâUie). Devenit stăpîn pe mij
loacele de producție, pe toa
te bunurile materiale, omul de
vine Blăpin șl făuritor al propriu
lui său viitor. Se poate spune într- 
adevâr că o dată cu victoria socia
lismului omul pășește în imperiul li
bertății. (Aplauze),

Cucerirea puterii de Către claSfc 
muncitoare în țara noastră, succe
sele obținute în construcția socia
lismului constituie baza asigurării 
egalității In drepturi a tuturor ce
tățenilor In viața economică, poli
tică, juridică, socială și Culturală. 
Constituția prevede că drepturile 
cetățenilor nu pot fi îngrădite de 
nici un considerent de naționali
tate, rasă, sex Său religia.

Progresul cohtinuu al țârii, întă
rirea și dezvoltarea bâzei econo
mice a societății, Științei și cultu
rii, ridicarea nivelului de viață ma
terială $1 culturală a întregului 
popor consolidează și lărgesc drep
turile și libertățile celor ce mun
cesc, asigură dezvoltarea democtâ- 
tiei socialiste. In procesul desă- 
VîrȘirll Construcției socialismului Se 
creează posibilități tot mai largi 
pentru manifestarea liberă a pef- 
sonălității omului In toate dome
niile vieții sociale, ceea ce face 
să crească tot mai mult contribu
ția maselor poporului ia înfăptui
rea vastului program de dezvoltare 
a societății. în scopul ridicării ni
velului de bunăstare și civilizație 
a întregului popor.

Proiectul de Constituție procla
mă și garantează dreptul Ia mun
că al tuturor cetățenilor — una dih 
cuceririle fundamentale ale regi
mului nostru socialist Construirea 
socialismului asigură membrilor so
cietății condiții de muncă cores
punzătoare pregătirii lor, posibili
tăți nelimitate de afirmare a ener
giei, talentului și aptitudinilor lor 
creatoare, în țara noastră munca 
fiind criteriul determinant al pozi
ției individului în societate Sînt 
ocrotite veniturile rezultate din 
muncă, proprietatea personală a 
cetățenilor, dfâptul la moștenire a- 
supra el.

Constituția tării garantează drep-

(Continuate in pag. 3-a)
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tul la lilvățătilint, la odihnă, la a- 
ilcjurarsa materială pentru băttî- 
nețe, boală sau incapacitate de

noastre Socialiste, a legăturilor strîn- 
se dintre partid și popor. (Aplauze).

Pornind de lâ rolul cfescînd pe 
care-1 au organizațiile sociale și 
Obștești in societatea noastră, Con

muncă, reflectînd grija partidului 
și guvernului pentru crearea unor 
condiții de viață tot mai bune ce-
lor ce muncesc. Pe baza succese
lor obținute în dezvoltarea econo
miei și creșterea venitului națio
nal, statul cheltuiește anual din 
buget o pătrime pentru învățăffitH- 
tul de toate gradele, pentru ne- 

г. voile social-culturale ale maselor,
*' odihnă, pensii, ocrotirea sănătății

și asigurări sociale, creînd ast
fel posibilitatea exercitării in fapt 
a drepturilor înscrise in consti
tuție»

Una din marile victorii politice ale 
regimului socialist obținute pe ba
za aplicării politicii naționale juste, 
marxlst-leniniste, a partidului comu
nist este făurirea prieteniei frățești 
dintiut^poporul român și naționalită
țile conlocuitoare din păiria » noas
tră.

Constituția proclamă și garantea
ză egalitatea deplină în drepturi a 
cetățenilor țării, fără deosebire de 
naționalitate sau rasă. Baza adevă
ratei egalități și a afirmării multi
laterale a tuturor cetățenilor o con
stituie dezvoltarea ecohomlcă în 
Wăte regiunile, creșterea armonioa- 
ii a forțelor de producție pe în
tregul teritoriu al țării.

O expresie a drepturilor largi de 
Care se bucură oamenii muncii apar- 
finind naționalităților conlocuitoare 
din tara noastră, a participării lor 
la conducerea treburilor obștești 
este faptul că din rîndul acestora se 
numără 67 de deputațl în Marea 
Adunare Națională •*- organul su
prem ăl puterii de stat — și aproape 
16 000 de deputați în sfaturile popu
lare. Regimul ndstru asigură tuturor 
națlbnaKTdților conlocuitoare folosi
rea liberă a limbii materne, cărți, 
ziare, reviste, teatre, învățămînt de 
toate gradele în limba proprie. 
Oamenii muticii români, maghiari, 
germani și de alte naționalități alcă
tuiesc împreună marea familie a Ro
mâniei socialiste, muncesc sifilis 
Utilțl, sUb CondUcefeâ partidului, pen
tru înflorirea patriei comune. (Vii și 
puternice aplauze).

k. Socialismul a creat femeilor po
sibilitatea de a lua parte activă la 
viață politică și socială a țării. A- 
Ceastd se oglindește in numărul 
mare de femei cate slnt deputate 
în Marea Adunare Națională șl în 
sfaturile populare, care îndeplinesc 
funcții de răspundere în economie, 
in aparatul de stat și în Otgahi 
«ațiiln obștești Reflectlhd grija 
partidului și guvernului pentru 
creșterea rolului femeilor în so
cietate, Constituția consfințește e- 
galitatea în drepturi a femeii cu 
bărbatul, ocrotește căsătoria și fa* 
milia, interesele mamei și copilu
lui. (Aplauze).

Tinerei generații îi sînt create 
minunate Condiții de pregătire 
pentru viață, de manifestare a e- 
iabului șl energiei sale clocotitoa
re, de înfăptuire a celor mai în
drăznețe visuri și năzuințe, de a- 
firmâte nestlnghetită în activitatea 
creatoare pusă în Slujba poporu- 

..Iul, a patriei socialiste. Proiectul 
noii Constituții consfințește aceste 
drepturi, subliniind că Republica 
Socialistă România asigură dezvol
tarea aptitudinilor fizice și intelec
tuale ale tineretului, (Aplauze).

In socialism manele participă la 
activitatea de conducere a treburi
lor statului. Cu cit înaintăm pe ca
lea desavîrșitli construcției socia
liste, participarea celor ce muncesc 
la rezolvarea problemelor vieții so
ciale se extinde, se lărgește demo
crația socialistă. A devenit o practi
că în activitatea partidului și gu
vernului consultarea poporului în 
cele mai importante probleme ale po
liticii interne și externe, în elabo
rarea planurilor de dezvoltare a eco
nomiei naționale, sprijinirea în toa 
te acțiunile pe care le întreprind pe 
inițiativa creatoare a milioanelor de 

-’oameni ai muncii. Aceasta e o do- 
"'Sadă a forței și vitalității orînduirli

stituția asigură dreptul de asociere 
al cetățenilor iu organizații sindi
cale, cooperatiste, de tineret, fe
mei, soeial-culturale, în uniuni de 
creație, asociații științifice, tehnice.
statul sprijină activitatea organiza
țiilor de masă și obștești, dezvol
tarea bazei lor materiale, ocrotește 
patrimoniul acestora. Constituția 
subliniază importanța activității or
ganizațiilor de masă și obștești prin 
cate Partidul Comunist Român, ca 
forță politica conducătoare a so
cietății, înfăptuiește O legătură or
ganizată cu clasa muncitoare, ță
rănimea, intelectualitatea și cele
lalte categorii de oameni ai mun
cii, asigură larga participare a ma- 
selOr la viata politică, economică. 
Socială, culturală, la exercitarea 
controlului obștesc, le mobilizează 
în lupta pentru desăvîrșîrea con
strucției socialiste.

Constituția României Socialiste re
flectă împlinirea aspirațiilor de li
bertate ale celor ce muncesc, ea re
prezintă Carta libertății și suverani
tății naționale, a înfloririi națiunii 
socialiste, a egalității depline în 
drepturi pentru toți cetățenii pa
triei, fără deosebire de naționalita
te, a afirmării multilaterale a dem
nității și personalității omuîui, con
structor al socialismului, făuritor 
cohștient al propriei sale istorii. 
(Aplauze puternice, prelungite).

TOVARĂȘI,

întreaga istorie a dezvoltării so
cietății Omehești demonstrează Că 
statul a reprezentat întotdeauna 
principalul mijloc cu ajctorul că
ruia clasele dominante și-au men
ținut și exercitai puterea, ifi con
dițiile otînduiril socialiste cînd, 
pentru prima dată, puterea apar 
tine celor ce munceac, clasa mun
citoare, clasa conducătoare a so
cietății, folosește statul în scopul 
lichidării exploatării omului de că
tre om, construirii socialismului și 
comunismului. (Aplauze).

Experiența țării noastre, ca și a 
celorlalte țări socialiste, arată că, 
pe măsura înaintării pe drumul so
cialismului, funcțiile Statului evo
luează Corespunzător cerințelor tot 
mai complexe ale societății; spo
resc considerabil atribuțiile statu
lui de organizator al economiei 
naționale, al activității științifice 
și culturale, în toate domeniile 
vieții sociale, în asigurarea pro
gresului continuu al țării și ridică 
rîi bunăstării poporului.

Creștefea continuă a forțelor de 
producție, caracterul socialist al 
economiei impun planificarea, con 
ducerea și îndrumarea centralizată, 
unitară a tuturor domeniilor de ac
tivitate în scopul dezvoltării armo
nioase a întregii societăți. Princi
piul centralismului democratic —- 
principiu călăuzitor fundamental al 
activității de stat — asigură îmbina
rea și concentrarea tuturor forțe
lor într-o singura direcție, spre Un 
Singur țel — înflorirea continuă a 
economiei, științei și culturii, avîn- 
iul întregii vieți sociale.

In vederea ridicării continue a ni
velului activității de stat se impune 
perfecționarea formelor și metodelor 
de organizare, conducere si planifi
cate corespunzător sarcinilor con
crete ale dezvoltării societății. Tre
buie sâ se țină seama de ceea ce 
experiența, practica noastră a do
vedit a fi necesar și viabil; învățîn- 
du-se atîț din succese cît și din 
neajunsuri e necesar sâ se aducă 
îmbunătățirile pe care le impun 
viața, cerințele construcției socia
liste.

Măsurile luate de conducerea 
partidului și guvernului cu privire 
ia îmbunătățirea muncii de condu
cere și planificare a economiei duc 
la creșterea Contribuției, în elabo
rarea planurilor economice anuale 
și de perspectivă a ministerelor și 
întreprinderilor, cărora le revine un 
rcl principal, activ în determinarea 

sarcinilor din sectoarele de Care 
răspund. Dispunînd încă din aCest 
dn de planul pe întreaga perioadă 
de cinci ani, ministerele și întreprin
derile au sarcina de a stabili amă
nunțit, din timp, toate măsurile 
pentru asigurarea înfăptuirii preve
derilor planului în cele mai buhe 
condițiuni.

Dezvoltarea continuă a activității 
de stat, experiența acumulată în 
acest domeniu au făcut necesară și 
posibilă lărgirea atribuțiilor minis
terelor și celorlalte instituții cen
trale, precum și ale conducerilor în
treprinderilor. Aceasta Vă perîhite 
rezolvarea mai operativă a proble
melor al căror volum șl diversitate 
cresc neîncetat, vă determina Spo
rirea răspunderii Organelor de Stat 
în conducerea și îndrumarea cOh- 
cretă a activității economice și dih 
alte domenii. în aceiași timp, ele 
trebuie să dea dovadă de o grijă 
deosebită pentru întărirea discipli
nei de stat, respectarea legilor 15- 
rîi, apărarea intereselor statului și 
tuturor oamenilor muncii.

Principiul de bază în activitatea 
organelor economice și de planifi
care — ea 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 eapăbii un condu
cător, din oricâte sector ai Vieții so
ciale, el poate Sâ CufloaScă și Să 
rezolve tu mod just problemele din 
sfera Sa de activitate, numai în mă
sura în Cafe se biZuie pe experiența 
colectivului în cere lucrează. Sub- 
aprecierea colectivului; Subiectivii* 
mul și afbitrariul în muncă gene
rează greșeli, creează teren prielnic 
pentru tot felul de abuzuri cate aduc 
prejudicii operei de construcție so
cialistă. De aceea Congresul aJ 
IX-lea al partidului nostru a tra
sat că sarcină luarea măsurilor or
ganizatorice care să asigure îmbina
rea afmohioasă a răspunderii per
sonale cu conducerea colectivă elît 
în activitatea organelor centrale, 
cît și a instituțiilor și întreprinde
rilor.

Clasa muncitoare, poporul au în
credințat conducătorilor organelor 
de stat centrale șl locale șl din în
treprinderi sarcina de mare răspun
dere de a administra fabricile, uzi
nele, minele, șantierele, gospodări
ile agricole de stat, instituțiile pu
blice. Ei trebuie să răspundă aces
tei încrederi muncind cu elan și 
pricepere pentru buna gospodărire, 
dezvoltarea Și înflorirea continuă a 
unităților pe care le conduc.

In dezvoltarea societății socialis
te apar o serie de contradicții nean- 
tagohiste, care trebuie să-și găsească 
rezolvarea în mod organizat Și con
știent.

Aceasta impune o permanentă Îm
bunătățire a activității organelor de 
stat, a metodelor lor de muncă. 
Forța motrice a mersului înainte a 
societății noastre este critica și 
autocritica Câte ajuță la dezvăluirea 
lipsurilor, la promovarea noului în 
toate sectoarele vieții sociale. Cri
tica și autocritica trebuie să fie fo
losite în activitatea tuturor Organe
lor de stat, ca un factor de seamă 
al construcției socialiste.

Controlul are un rol deosebit de 
important în asigurarea realizării 
sarcinilor; el este O parte insepa
rabilă a muncii de conducere co
lectivă. De aceea este necesar să 
aducem îmbunătățiri organizatorice 
care să asigure efectuarea uhui con
trol concret și permanent în toate 
sectoarele vieții Sociale. Organele de 
Stat trebuie să acorde mai multă a- 
tențle decît pînă acum atragerii ce
lor mal buni activiști, a specialiș
tilor cu cea mâi înaltă calificare, a 
oamenilor de știință la rezolvarea 
tuturor problemelor pe care le ri
dică activitatea din domeniul res
pectiv. Ele trebuie să se sprijine p₽ 
forța creatoare inepuizabilă si Ine
galabilă a oamenilor muncii, pe 
spiritul lor de inițiativă, pe tot 
ceea ce are mai bun societatea noas
tră socialistă. (Vii aplauze).

TOVARĂȘI.

Mărea Adunare Națională, expre
sie a voinței întregului popor, cate 
asigura participarea maselor, prin 
reprezentanții lor, la conducerea tă
rii, este organul suprem al puterii 
de stat și unicul organ legiuitor al 
țării. Constituția stabilește că Ma
rea Adunare Națională elaborează 
principiile de bază ale politicii in
terne și internaționale ale țării, 
adoptă planul de stat, bugetul, nor
mele fundamentale în vederea dez
voltării societății.

Marea Adunare Națională orga

nizează toate organele centrale ale 
statului, stabilește împuternicirile, 
modul de funcționare șl controlea
ză activitatea lor. Se statornicește 
rolul Mani Adunări Naționale tn 
exercitarea controlului general al 
aplicării constituției, eă hotăritld 
in mod exclusiv asupra caracteru
lui constitutional al legilor.

O expresie a dezvoltării demo
crației noastre socialiste pste șpo-' 
rirea ătribuțiunilor Marii Adunări 
Naționale în exercitarea controlu
lui asupra economiei șl întregii 
activități de stat. Aceasta are o 
deosebită importanță pentru îmbu
nătățirea muncii organelor si orga
nizațiilor centrale și locale ale admi
nistrației de Stat, a întregului aparat 
de stat. Proiectul de Constituție 
prevede sporirea rolului comisiilor 
permanente Iii efectuarea, potrivit 
competenței lor, a controlului de 
către Marea Adunare Națională. 
Oricare cetățean al tării se poate 
adresa Marii Adunări Naționale și 
comisiilor acesteia în orice proble
mă de interes general de Stat, pre
cum șl In probleme de interes per
sonal.

In scopul asigurării continuității 
permanente a puterii de stat și re
zolvării problemelor dintre sesiu
nile Marii Adunări Naționale de 
către un organ colectiv, emanind 
din Marea Adunare Națională și 
subordonat acesteia, funcționează 
consiliul de Stat cate îndeplinește 
atrlbuțiuni însemnate In viața ță
rii noastre. Consiliul de Stat răs
punde 1П fața Marii Adunări Na
ționale de exercitarea atribuțiilor, 
respectarea șl executarea in acti
vitatea de stat a legilor șl hotătî- 
rilor Marii Adunări Naționale. Fie
care dintre membrii Consiliului de 
Stat poartă răspunderea pentru 
întreaga activitate a acestuia.

In proiectul de Constituție se a- 
cordă o atenție deosebită stabilirii 
atribuțiilor Consiliului de Miniștri 
■— organ suprem al administrației 
de stat, cate exercita conducerea 
generala a activității executive pe 
întreg teritoriul țării. In aceasta 
se exprimă creșterea rolului și 
răspunderii ministerelor, a Consi
liului de Miniștri ca. organ colec
tiv, in înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului. Consiliul 
de Miniștri asigură executarea le
gilor, conduce, coordonează și con
trolează întreaga activitate a mi
nisterelor și a eelorlaite organe ale 
administrației de stat centrate $1 
locale. Proiectul noii Constituții 
Stabilește că Consiliul de Miniștri 
îșl desfășoară activitatea pe baza 
conducerii colective, care garan
tează înfăptuirea în practică a uni
tății de acțiune politică și admi
nistrativa a ministerelor și celor
lalte organe centrale ale adminis
trației de stat. Răspunderea colec
tivă s Consiliului de Miniștri In 
fața Marii Adunări Naționale se 
exprimă prin aceea că fiecare mem
bru al său este răspunzător atit 
pentru propria se activitate, cit și 
pentru întreaga activitate a Con
siliului de Miniștri,

finind seama de experiența de 
pina acum, in cadrul Consiliului 
de Miniștri se va crea un organ 
mai reâtrîns care să aibă sarcina 
rezolvării in colectiv a probleme
lor ce necesită o rezolvare urgen
tă. Ih acest Scop se propune for
marea Biroului Permanent al Con
siliului de Miniștii. Sîntem con
vinși Că aceasta va contribui la 
îmbunătățirea conducerii colective 
a activității generale a Consiliului 
de Miniștri.

Sfaturile populare, organe lo
cale ale puterii de stat in regiuni 
raioane, orașe și comune, au atri
buții de mare răspundere în con
ducerea economiei locale, în gOș- 
podăriree- orașelor șl satelor, in în
drumarea activității de Învățămînt. 
cultură și sănătate, ele aduc o 
contribuție însemnată la dezvolta
rea societății noastre. în procesul 
desăvîrșirii construcției socialismu
lui vor crește și mai mult rolul și 
importanța sfaturilor populare șl de 
aceea este necesar să se îmbună
tățească și perfecționeze continuu 
munca lor.

Sesiunile vor trebui să îndepli
nească un rol tot mai important 
in activitatea sfaturilor populare, 
lărgindu-și sfere de preocupări in 
vederea rezolvării efective â ce
lor mai importante probleme de 
stat pe plan local. Lucrătorilor sfa
turilor populare le revine datoria 
de a ridica continuu nivelul acti

vității lor, de a-»i îmbunătăți me
todele și stilul de touncă, de a ma
nifesta receptivitate față de ceea 
câ e tlou și înaintat, grijă și soli
citudine fața de cererile și nevoile 
oamenilor muncii. Ridicarea con
tinuă a nivelului activității organe
lor locale ale puterii de stat va 
aduce o contribuție însemnată 1* 
înflorirea regiunilor, raioanelor, 
rașelor și comunelor patriei, la 
creșterea bunăstării celor ce mun
cesc.

Sarcini importante revin sfaturi
lor populare In organizarea parti
cipării active a cetățenilor la re
zolvarea pe plan local a treburilor 
de stat șl obștești. întreaga lor ac
tivitate trebuie să ducă la întări
rea continuă a legăturilor cu ma
sele largi de oameni ai muncii, la 
extinderea șl intensificarea iniția
tivei cetățenești, la dezvoltarea 
democrației noastre socialiste.

Proiectul constituției stabilește 
drepturile $î îndatoririle deputați- 
lor, relevînd însemnătatea deose
bită a rolului lor în orihduitea 
noastră socialistă, înalta răspunde
re pe care o au în fața ihtregului 
popor pentru progresul șl propă
șirea patriei. Spre deosebire de 
parlamentele burgheze alcătuite tn 
marea lor majoritate din repre
zentanți ai Claselor exploatatoare, 
în organele puterii de stat din ța
ra noastră sini aleși cei mai de 
seamă fii ai poporului —> munci
tori, țărani, intelectuali — aceasta 
reprezentind cea mai grăitoare ex
presie a democratismului ortndul- 
rii socialiste, in Marea Adunare 
Națională slnt 272 de deputațl 
muncitori și țărani, 183 intelec
tuali, iar în sfaturile populare paste 
30 000 muncitori, aproape B6 000 
țărani și peste 24 000 intelectuali. 
Deputatul are datoria de a cu
noaște îndeaproape problemele ca
red preocupă pe Oamenii muncii, 
cerințele Și nevoile dezvoltării e- 
conomice ți sociale a regiunilor si 
raioanelor țării, de a-și aduce con
tribuția activă ia soluționarea a- 
cestora, la Înfăptuirea politicii 
partidului și guvernului.

TOVARĂȘI,
Legile țării noastre exprimă voin

ța și interesele întregului popor, ser
vesc înfloririi patriei, bunăstării celor 
ce muncesc, asigură manifestarea li
beră a aptitudinilor și capacităților ce
tățenilor in viața politică, econo
mică și sociai-cuiturală. in aceasta 
îți găsește izvorul noua atitudine fa
tă de legi a oamenilor muncii, 
Conștiința Înaltelor răspunderi și 
îndatoriri cetățenești față de socie
tatea socialistă. Proiectul noii Con
stituții consemnează obligațiile fiecă
rui cetățean de a respecta legile 
țării, de а-și aduce contribuția la 
dezvoltarea proprietății socialiste, a- 
părerea patriei, înflorirea întregii 
societăți.

Ea rezultat al întăririi orinduirii 
socialiste, al dezvoltării economiei și 
ridicării bunăstării populației, 01 
creșterii nivelului de cultură și a! 
conștiinței socialiste a maselor, Se 
manifestă cu tot mai mare forță no
ua atitudine cetățenească, spiritul de 
răspundere al oamenilor muncii față 
de interesele colectivității, ale pa
triei socialiste. Această Se oglindește 
Și în reducerea infracțiunilor, a ca
zurilor 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. In același 
timp, în lume acționează imperialis
mul, Ostil socialismului, ceea ce 
face Ca, pe diferite Căi, să pătrun
dă din afară concepții străine. A- 
ceasta impune păstrarea vigilente; 
și a combativității față de orice ma 
nîfestare dăunătoare intereselor se 
cialismulul. Organele de stat, just 
ti* au îndatoriri de mere însemn 
tate în apărarea cuceririlor reVOl 
tionăre ale oamenilor muncii, a 1 
turor legilor Statului împotriva a> 
lora care atentează le interes 
Celor ce ttiunCeȘC, ele cauzei 
Cialismului; Întreaga lor activi 
trebuie să fie pătrunsă de grija 
de om, de spiritul răspunderii 
Ini respectarea legalității socla'

O însemnătate deosebită ar 
etapa actuală activitatea educ 
desfășurată de organele de 5 
obștești In rîndul oamenilor 
cil, cultivarea înaltelor tr?

(Continuare tn pag. 4-C
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etice și cetățenești ale acestora. 
Opinia publică joacă un rol tot 
mai important în respectarea nor
melor de conviețuire socială, ea 
constituie un ajutor de preț în ac
tivitatea organelor statului socialist. 

Partidul și statul acordă o aten
ție deosebită întăririi continue a 
capacității de apărare a țării, asi
gurării muncii pașnice a poporului 
român. Armata noastră, creată și 
educată de partid, este scut de nă
dejde al cuceririlor revoluționare 
ale poporului, al independenței și 
suveranității naționale. (Aplau
ze puternice). In colabora 
re cu armatele țărilor participan
te la Tratatul de la Varșovia și 
ale celorlalte țări socialiste, ea își 
aduce contribuția la apărarea cau
zei socialismului și păcii în lume.

Dezvoltarea și întărirea statului 
socialist, care va reprezenta încă 
multă vreme un factor esențial al 
progresului societății, creșterea 
rolului său organizator în viața 
socială, este o cerință a înaintării 
țării noastre pe drumul desăvîrși- 
rii construcției socialismului. A- 

.ceasta corespunde intereselor cau
zei generale a celor ce muncesc, 
contribuie la afirmarea socialismu
lui pe plan mondial ca model de 
organizare a societății și a relați
ilor internaționale.

Orînduirea noastră este puterni
că; ea se bazează pe comunitatea de 
interese și țeluri a claselor și cate
goriilor sociale din care este alcă
tuită societatea, pe unitatea între
gului popor în jurul partidului și 
guvernului. Acesta este cadrul în 
care are loc dezvoltarea continuă a 
democrației socialiste, lărgirea drep
turilor și libertăților cetățenești, con
comitent cu creșterea răspunderii 
membrilor societății față de intere
sele 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 
democratism. Superioritatea demo
crației socialiste stă în faptul că ea 
asigură participarea la exercitarea 
puterii, la conducerea treburilor ță
rii a întregului popor, în interesul 
propriei sale bunăstări și fericiri. 
Acesta este izvorul inepuizabil al 
forței și vitalității societății noastre, 
garanția mersului victorios înainte 
pe drumul progresului și civilizației 
socialiste. (Aplauze prelungite).

TOVARĂȘI,

Proiectul de Constituție oglindeș
te hotărîrea poporului român de 
a-și consacra toate forțele muncii 
pașnice, constructive, pentru pro
gresul și înflorirea patriei. In de
plină concordanță cu aceasta, ei re
flectă principiile de bază ale poli
ticii externe a țării, ' stabilește o- 
biectivele fundamentale ale statului 
socialist român în relațiile cu ce
lelalte state. Constituția Republicii 
Socialiste România exprimă voința 
poporului român de pace și prietenie 
între popoare. (Vii aplauze).

înfăptuind politica partidului, 
statul nostru pune în centrul po
liticii sale externe întărirea rela
țiilor de prietenie și colaborare 
frățească cu toate țările socialiste, 
considerind ca o îndatorire a sa 
internaționalistă să-și aducă con
tribuția activă la întărirea unită
ții și coeziunii sistemului socialist 
mondial sub steagul marxism-leni- 
nismului — cerință esențială a 
dezvoltării procesului revoluționar 

mondial, al victoriei cauzei socia
lismului și păcii în lumea întreagă. 
(Aplauze puternice).

In același timp, țara noastră 
promovează relații multilaterale, e- 
ccnomice, tehnico-științifice, cultu
rale cu toate statele, fără deose
bire de orînduire socială, în spi
ritul principiilor coexistenței paș
nice. Experiența vieții internațio
nale arată că dezvoltarea unor 
astfel de relații constituie un im
portant factor al progresului eco
nomic 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 
independenței naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului in tre
burile interne, avantajului reciproc. 
(Aplauze puternice). întreaga 
desfășurare a vieții internațio
nale arată că respectarea a- 
cestor principii are o însemnătate 
hotărîtoare pentru dezvoltarea unor 
relații normale între state, pentru 
asigurarea dreptului fiecărui popor 
de a-și hotărî propria soartă, de 
a-și rezolva singur treburile, potri
vit voinței sale. Imixtiunile sub 
orice formă, în treburile altor po
poare, frinează progresul lor so
cial, duc Ia încordare și neîncre
dere între state, dăunează colabo
rării internaționale, creează peri
cole pentru cauza păcii.

Militînd cu fermitate împotriva 
politicii agresive a imperialismu
lui, a oricăror încercări de submi
nare a independenței și suverani
tății popoarelor, țara noastră își 
manifestă solidaritatea cu toate 
popoarele care luptă pentru elibe
rarea lor națională și socială, pen
tru pace și progres. (Aplauze pu
ternice).

Poporul român și-a exprimat so
lidaritatea frățească cu lupta eroică 
a poporului vietnamez, i-a acordat 
și îi acordă sprijin pentru victoria 
cauzei sale drepte. (Aplauze 
puternice). Poporul nostru con
damnă cu hotărîre agresiunea 
imperialistă americană în Vietnam, 
recentele măsuri luate de guver- 
nuL S.U.A. de extindere a inter
venției care accentuează primej
diile pentru cauza păcii, agravea
ză situația internațională. Poporul 
român se pronunță pentru aplica
rea acordurilor de la Geneva, în
cetarea bombardamentelor împotri
va R. D. Vietnam și războiului de 
agresiune din Vietnamul de sud, 
retragerea tuturor trupelor inter- 
venționiste, respectarea dreptului 
poporului vietnamez de a-și re
zolva singur treburile interne.

Este mai necesar decît oricînd ca 
popoarele iubitoare de pace, toate 
forțele mondiale ale păcii și pro
gresului să intensifice eforturile îm
potriva acțiunilor agresive ale im
perialismului, să lupte intr-un sin
gur front și să-și întărească unita
tea — condiție esențială pentru 
afirmarea dreptului ia libertate al fie
cărui popor, pentru dezvoltarea pro
cesului de înnoire social-poiitică a 
lumii, pentru salvgardarea păcii 
omenirii. (Aplauze îndelungate).

TOVARĂȘI,

Legea fundamentală pe care Ma
rea Adunare o va adopta acum este 
expresia voinței întregului nostru 
popor. Proiectul de Constituție primit 
cu mare însuflețire și entuziasm 
a format obiectul unei ample dis
cuții publice, în adunări, mitinguri, 
presă și radio, în cadrul căreia oa
menii muncii și-au exprimat depli

na adeziune și aprobare. Partici
parea maselor largi la dezbaterea 
proiectului de Constituție este încă 
o manifestare a democrației socia
liste.

In cadrul dezbaterilor s-au făcut 
numeroase propuneri, dintre care o 
parte au fost introduse în textul 
prezentat Marii Adunări Naționale. 
Cele mai multe se referă la proble
me care se pot rezolva prin lege 
sau privesc activitatea diverselor 
organe de stat,- ele vor fi studiate 
și își vor găsi soluționarea cores
punzătoare.

Proiectul de Constituție a Repu
blicii Socialiste România a fost pri
mit cu viu interes și peste hota
rele țării de opinia publică din ță
rile socialiste și din numeroase 
alte țări ale lumii, fiind larg co
mentat în presa internațională.

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

In condițiile cind imperialismul 
intervine cu brutalitate pentru a 
împiedica lupta de eliberare a po
poarelor, călcînd în picioare suve
ranitatea și independenta lor na
țională, cind într-un șir de țări 
reacțiunea intensifică atacurile Îm
potriva drepturilor și libertăților 
democratice ale oamenilor muncii, 
întețește asuprirea națională și 
socială, cînd colonialismul mai 
menține un șir de popoare în stare 
de robie, — Constituția Republicii 
Socialiste România arată ce poate 
Înfăptui un popor care a scuturat 
jugul asupririi naționale și sociale 
și Înaintează pe drumul socialis
mului. (Vii aplauze).

Constituția României Socialiste, 
realizările mărețe ale patriei noas
tre, demonstrează superiorita'b orîn
duirii socialiste asupra celei capi
taliste. contribuie la creșterea for 
țel 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 în
suflețește și mai mult clasa mun
citoare, țărănimea, intelectualitatea, 
pe 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).

Sînlem chemați, tovarăși deputați, 
să adoptăm legea fundamental^ 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. In fața țării 
noastre Se deschid perspective mă
rețe, nici o generație nu a avut fe
ricirea de a fi părtașă 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 prospe 
ritatea patriei 1 (Vii și puternice a- 
plauze).

Ne exprimăm convingerea că, sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân, oamenii muncii nu vor precu
peți 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 o- 
vaționează puternic; minute în șir 
răsună urale).

Mîndrie, satisfacție, încredere
(Urmare din pag. l-a)

de mină Bercea Gheorghe. Dăltuite 
cu litere de aur în cartea istoriei 
poporului român, ele sînt mărturie a 
succeselor obținute în desăvîrșirea 
construcției socialiste în patria noas
tră.

— Mă bucur din adîncul inimii 
că patria noastră a devenit repu
blică socialistă — spunea cu mîn- 
drie și emoție în glas Lupuț Nico
lae, miner în brigada lui Ianc Vic
tor. E urmare firească a succeselor 
dobîndite de oamenii muncii sub 
conducerea partidului. Brigada noas

Două nume noi 
pe buzele tuturor

Ziua de ieri și-a urmat cursul 
normai. In galerii și pe schele, in 
iabrici și uzine pretutindeni a vi 
braț clocotul muncii însuflețite. 
Locaiilăfi/e Văii Jiului au început 
pregătirile pentru marea sărbătoa
re a lui 23 August. Pe frontispici
ile clădirilor flutură drapele roșii 
și tricolore, sini arborate lozinci 
mobilizatoare. In contextul frazelor 
cu apărut două nume noi: Parti
dul Comunist Român și Republica 
Socialistă România. Două nume noi 
in istoria poporului român, două 
nume noi pe buzele tuturor cetă
țenilor patriei. Primul datează din
19 iulie, ziua deschiderii lucrărilor 
celui de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, zi în 
care partidul nostru și-a primit 
numele sub care a condus, în anii 
din urmă, poporul la atitea victo
rii de prestigiu. Cel de-al doilea 
datează de ieri, 20 august. Data de
20 august, ca și cea de 19 iulie, va 
ii înscrisă cu litere de aur în isto
ria României. Cu numai trei zile 
înaintea celei mai mari sărbători 
a poporului român — 23 August — 
fn Capitala patriei a avut loc o 
altă sărbătoare, întîmpinată cu en
tuziasm și bucurie în inimi de că
tre tofi oamenii muncii. In frumoa
sa sală a Palatului Republicii, Ma
rea Adunare Națională s-a întru
nit pentru a vota noua Constitu
ție a patriei.

La ora 10, o dată cu deschiderea 
lucrărilor, butoanele aparatelor de 
radio au fost întoarse la maximum. 
Cuvintele tovarășului Nicolae Ceau
șescu s-au făcut cunoscute in în
treaga țară, au străbătut fiecare 
colț al patriei socialiste. In jurul 
difuzoarelor și aparatelor de radio 
oamenii s-au strins ciorchine. Pen

tru fiecare, schimbarea numelui

Imbold puternic 
în munca noastră

Sesiunea Marii Adunări Națio
nale care a început ieri, consti
tuie un eveniment istoric ce va 
trăi veșnic în inimile noastre, un 
eveniment ce ne călăuzește pașii 
spre înfăptuirile minunate ale zilei 
de mîine. Am ascultat la radio cu 
deosebită emoție expunerea făcu
tă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, asupra noii Constituții su
pusă dezbaterii și aprobării Marii 
Adunări Naționale.

In bogăția faptelor oglindite în 
expunere, care a înfățișat bilanțul 
luminos al înfăptuirilor obținute 
de poporul nostru, se oglindesc și 
însemnatele prefaceri care au 
transformat Valea Jiului în anii 
noștri, și în care este cuprinsă 
și munca noastră, a constructori
lor.

Cu 15 ani în urmă am venit în 
Valea Jiului, pe șantierul de la Pe
trila. De atunci, împreună cu bri

tră întîmpină acest eveniment și a 
XXI-a aniversare a eliberării pa
triei noastre cu 1 500 tone de căr- 
bune extrase peste plan în acest an. 
Munca noastră de viitor va fi și mai 
rodnică. Nu ne vom precupeți efor
turile pentru a contribui la înflori
rea continuă a patriei noastre.

In cuvinte simple dar calde și-au 
manifestat mîndria, satisfacția, în
crederea in viitor și dorința fermă 
de a contribui la înflorirea conti
nuă a patriei noastre socialiste și 
alți aninoseni strînși chiorchine în 
jurul aparatului de radio de la 
club.

patriei in Republica Socialistă Ro
mânia are o semnificație deosebi
tă. La Petroșani și Lupeni, la Pe- 
trila. Lenea și Aninoasa, la Vulcan 
și Uricani, pretutindeni a pătruns 
vestea noului nume al patriei 
noastre. Și ■ pretutindeni oamenii 
muncii și-au manifestat sentimen
tul de simpatie și admirație inentru 
acest eveniment ce confirm  ̂faste- 
tea politicii partidului nostru co
munist, înflorirea necontenită a 
patiiei socialiste.

Articolul numărul unu
' Sub pilnia unui difuzor, mat 
mulți mineri de la Petrila ascultau 
aienți. Apoi au încins discuții 
aprinse.

— Ăsla-i adevăratul nume al ță
rii noastre, ortaci — glăsui unul. 
Eu am studiat atent proiectul nolt 
Constituții și în minte mi-au rfl- 
mas întipărite multe articole. Arti
colul numărul unu, de pildă, scrie 
clar: „România este Republică So
cialistă. Republica Socialistă Ro
mânia este stat al оатей&ог mun
cii de Ia orașe și sate, suveran, 
independent și unitar. Teritoriul 
său este inalienabil și indivizibil".

_  E și firesc — completă altul. 
Din 1952, cind a fost elaborată 
Constituția anterioară, s-au petre
cut atitea în patria noastră, așa incit 
au fost necesare unele schimbări 
și in Constituție. Noua Constitu
ție constituie pentru noi, pentru 
fiecare om din patria noastră un 
izvor de mindrie patriotică, un 
imbold însuilețitor în muncă. Să 
recapitulăm deci: „România este 
republică socialistă. Să muncim în 
așa fel incit s-o facem mereu mat 
frumoasă, mereu mai unită, mereu 
mai puternică".

gada de zidari pe care o conduc 
am ridicat zeci de blocuri pe di
feritele șantiere din acest bazin 
carbonifer, în care locuiesc acum 
sute de familii de oameni ai mun
cii, trăind o viață nouă, viața lu
minoasă a zilelor noastre. îmi ex
prim bucuria și aprobarea deplină 
pentru noua Constituție care de» 
finește istoricele transformări pe
trecute in patria noastră, Republi
ca Socialistă România.

Ca cetățean al Republicii noastre 
socialiste, ca membru al Partidu
lui Comunist Român, mă angajez 
ca împreună cu brigada de zidari 
pe care o conduc să îndeplinim 
cu cinste toate sarcinile de plan 
ce ne revin iar noul bloc J 5 cu 
60 apartamente la care lucrăm să-l 
predăm în folosință cu 15 zile îna
inte de termen.

ARȘOI ANGHEL 
șef brigadă zidari 
șantierul Petroșani
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