
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ! La invitația președintelui Nicolae Ceausescu 
si a tovarășei Elena Ceausescu, 

președintele Austriei, Rudolf Kirchschlâger si soția, 
va face o vizită in tara noastră

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena. Ceaușescu, dr. Rudolf Kir-

chschlăger, președintele federal al Republicii Austria, împreună cu doamna Herma Kirchschlâger, va fac/; o vizită de stat în RepublicaSocialistă România, Intre 8 și 11 noiembrie a. c.
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Ieri, pe platforma industrială Militari din Capitală a primit delegația parlamentară finlandeză

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a analizat importante probleme ale stimulării 

progresului tehnic în construcții
în lumina hotărîrilor celui de-al XI-lea Congres și Conferinței Naționale 

ale partidului, amplu dialog cu proiectanții, constructorii, cercetătorii, cadre 
de conducere din ministere economice privind modernizarea materialelor, 
perfecționarea tehnologiilor și creșterea eficienței în activitatea de construcții

In cursul dimineții de vineri, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a analizat, in cadrul unui cu
prinzător dialog de lucru, pro
punerile specialiștilor privind 
realizarea unor noi soluții con
structive, materiale de construc
ție și elemente prefabricate re
zistente și ușoare, care să con
ducă la economii de materiale 
și îndeosebi de metal, la redu
cerea costului lucrărilor, la 
ridicarea gradului de funcțio
nalitate și confort al construc
țiilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
însoțit de tovarășii Manea 
Mănescu, Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanu, Ion Dincă, 
Gheorghe Oprea, Ion Pățan, 
Virgil Trofin losif Uglar, llie 
Verdeț, Ion Ursu, Richard Win
ter, Angelo Miculescu, vice prim- 
ministru, de alți membri ai gu
vernului, a analizat aceste im
portante propuneri și soluții în 
cadrul vizitei făcute la expozi
ția organizată pe platforma 
industrială Militari din Capita
lă, unde sînt prezentate reali
zările în acest domeniu ale 
institutelor de cercetare-proiec- 
tare, inginerie tehnologică, ale 
unor unități de profil din toate 
ramurile economiei naționale.Acest dialog de lucru, la care au participat, proiectanți, constructori, cercetători, cadre de conducere din ministerele economice, are loc in urma măsurilor stabilite de conducerea partidului și a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu și se in- scrie in șirul analizelor făcute de secretarul general al partidului a problemelor de însemnătate deosebită pentru traducerea in viață a hotări- rilor celui de-al XI-lea Congres și Conferinței Naționale ale partidului.La sosire, numeroși oameni ai muncii de pe platforma industrială Militari au făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu o primire călduroasă, dind expresie sentimentelor de adincâ dragoste și prețuire pe care întregul nostru popor le nutrește față de secretarul general al partidului pentru grija sa constantă față de progresul neîntrerupt al economiei țării, pentru bunăstarea și fericirea națiunii noastre socialiste.

în cursul dialogului de lucru, care a durat aproape trei ore, a fost abordată o vastă problematică legată de introducerea mai rapidă in activitatea de construcții a unor tehnologii și materiale noi, cu o eficientă ridicată, sporirea gradului de industrializare a lucrărilor prin folosirea prefabricatelor și extinderea mecanizării. creșterea productivității muncii, îmbunătățirea funcționalității și aspectului construcțiilor social-culturale.în timpul vizitării expoziției, specialiștii au prezentat tovarășului Nicolae Ceaușescu rezultatele, cercetărilor vizind reducerea consumurilor, realizarea unor consti-ucții mai ușoare, diversificarea elementelor și materialelor de construcții, înlocuirea — acolo unde este posibil — a metalului și a cimentului cu alte materiale in construirea obiectivelor destinate industriei, agriculturii, transporturilor, edificiilor social-culturale și locuințelor. Au fost prezentate soluții mai economice, cu un grad inalt de industrializare, pentru 

construirea locuințelor, tehnologii de realizare a acestora, din panouri mari și elemente spațiale, care asigură o mai mare funcționalitate apartamentelor și o mai bună finisare.Intre, realizările obținute in acest, larg cerc de preocupări se află o serie de tipuri noi de grinzi, pereți și planșee cu grosimi mai mici dar cu rezistență sporită, pereți executați din beton precomprimat, fișii ceramice de dimensiuni mari, beton celular autoclavizat și alte materiale eficiente, care asigură creșterea productivității muncii și reducerea costului construcțiilor. Au reținut, de asemenea, atenția noile modele de elemente prefabricate pentru acoperirea halelor, care asigură un grad sporit de iluminare naturală, soluții optimizate de construcții industriale, agrozootehnice, locuințe și obiective social-culturale elaborate pe baza indicațiilor secretarului general al partidului și care prevăd îmbunătățiri atit in realizarea lor, cit și in privința funcționalității.Toate aceste realizări concretizează 

In fapt indicațiile și recomandările cuprinse in cuvîntarea secretarului general al partidului la consfătuirea de lucru din septembrie cu cadrele din proiectare și construcții industriale, din cercetarea științifică și proiectarea tehnologică, și la Plenara din noiembrie 1976 a C.C. al P.C.R., precum șt concluziile formulate cu prilejul unor analize similare in Capitală și alte zone ale țării in cadrul unor vizite de lucru.în prima parte a vizitei, secretarul general al partidului a analizat cu atenție o serie de produse din beton armat cu fibre de sticlă în loc de oțel, cu largi aplicații in construcțiile de locuințe, social-culturale și industriale. Specialiștii subliniază că testele făcute cu noile materiale au dat rezultate foarte bune, existînd posibilitatea folosirii lor pe scară largă, ele prezentînd, între altele, "avantajul că sînt mai ușoare cu circa 50 la sută. Rețin atenția în mod deosebit noile soluții constructive pentru hale industriale și agrozootehnice Cu structuri din beton precomprimat, cu pereți din azbopan și alte materiale ușoare, cu acoperișuri realizate, de asemenea, din materiale ușoare. în acest context este prezentată o soluție nouă de înlocuire a podurilor rulante din halele industriale cu așa-numitele poduri „portal", care pot fi deplasate și în afara halelor, soluție ce conduce la importante economii de materiale de construcții și metal. Apreciind această realizare, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă specialiștilor extinderea acestei soluții la marile obiective aflate în construcție. Noile soluții constructive ale halelor asigură, de asemenea, o iluminare naturală mai bună a locurilor de muncă, așa cum a cerut în repetate rin- duri secretarul general al partidului cu prilejul vizitelor de lucru.Specialiștii informează că noile construcții se realizează cu consumuri sensibil micșorate de metal, ciment și alte materiale în condițiile menținerii rezistenței și sporirii funcționalității lor. Apreciind în ansamblu eforturile depuse de proiectanți, ar- hitecți, de alți specialiști pentru realizarea unor elemente de construcție și metode constructive pentru obiectivele industriale și agrozootehnice mai simple, mai eficiente, mai puțin costisitoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat specialiștilor u- nele posibilități care pot ușura și mai mult construcțiile și reduce consumurile de materiale și a indicat să se continue studiile și cercetările în acest domeniu. Remarcind avantajele poliesterului armat cu fibre de sticlă în fabricarea elementelor de contrucție pentru halele industriale ușoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să se dezvolte capacitățile de producție pentru asemenea materiale în scopul satisfacerii integrale a nevoilor economiei și eliminării importului.
(Continuare in pag. a Il-a)

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri, delegația parlamentară finlandeză, condusă de Ahti Pekkala, președintele Parlamentului, vicepreședinte al Partidului de Centru. care vizitează țara noastră, la invitația Marii Adunării Naționale.Din delegație fac parte Eino Loik- kanen,' deputat din partea Partidului Social-Democrat, Matti Asunmaa. deputat din partea Partidului de Centru, Helvl Niskanen, deputat din partea Uniunii Democrate a Poporului Finlandez, Heikki Perho, deputat din partea Partidului Conservator, Kerttu Hemmi. deputat din partea Partidului Popular Liberal.La primire au participat Nicolae Giosan. președintele Marii Adunări Naționale. Aneta Spornic, vicepreședinte al M.A.N., Iancu Drăgan, deputat.A fost de față Matti Hâkkânen, ambasadorul Finlandei la București.în numele membrilor delegației și al său personal, președintele Parlamentului finlandez a adresat vii mulțumiri, șefului statului român pentru întrevederea acordată, pentru prilejul oferit de a cunoaște realizările obți
MESAJUL 

adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
revistei „Igaz Szo“ cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la aparițieDragi tovarăși.Cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la apariția primului număr al revistei „Igaz Szo“, îmi face o deosebită plăcere să adresez întregului colectiv redacțional, tuturor colaboratorilor revistei un salut călduros și cele mai bune urări.înființarea, cu 25 de ani in urmă, a revistei dumneavoastră — în perioada care a urmat cuceririi puterii politice de către clasa muncitoare și trecerii la construcția noii orînduiri in România — constituie o vie ilustrare a politicii naționale juste promovate cu consecvență de Partidul Comunist Român, a preocupării constante a statului nostru socialist de a asigura condiții pentru manifestarea plenară, in deplină egalitate, a tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire de naționalitate, în toate domeniile de activitate. împreună cu celelalte peste 30 de publicații în limba maghiară ce apar în prezent în România, revista „Igaz Sz6" asigură posibilitatea pentru dezvoltarea largă a vieții culturale a oamenilor muncii de naționalitate maghiară din țara noastră.Constituie o vie realitate a societății noastre faptul că,. pe baza politicii partidului nostru de ridicare economico- socială și culturală a tuturor regiunilor patriei — inclusiv a celor în care muncesc și trăiesc și oameni ai muncii de alte naționalități — s-a întărit și se întărește continuu prietenia și frăția dintre români, maghiari, germani, devine tot mai puternică unitatea moral-politică a întregului popor in marea operă istorică de făurire a societății socialiste pe pămintul României.în anii de cind a fost creată, revista „Igaz Sz6“ a adus o contribuție importantă la promovarea politicii naționale a partidului nostru, a acționat pentru educarea oamenilor in spiritul înaltelor idealuri ale socialismului, pentru afirmarea și dezvoltarea creației literar-artistice în limba maghiară din România inspirate din noile realități ale patriei, din bogatele tradiții ale luptei înfrățite a oamenilor muncii români și maghiari pentru progres și o viață mai bună.

DECRET PREZIDENȚIAL 
privind conferirea ordinului 

„Meritul cultural" clasa I revistei „Igaz Szo"Pentru contribuția adusă, pe tărîmul culturii șl literaturii, la înfăptuirea politicii Partidului Comunist Român de construire a societății socialiste, la adîncirea unității frățești â tuturor oamenilor muncii din Republica Socialistă România, fără deosebire de naționalitate, cu prilejul
aniversării a 25 de ani de la apariția primului număr, Președintele Republicii Socialiste România decretează : Articol unic. — Se conferă ordinul „Meritul cultural*  clasa I revistei „Igaz Sz6“.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

ÎN EDITURA POLITICĂ A APĂRUT VOLUMUL: 

SUB SEMNUL PRIETENIEI FRĂȚEȘTIROMÂNO-COREENE 
Vizita oficială de prietenie a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, 

în Republica Populară Democrată Coreeană
- 20-23 mai 1978 —

nute de poporul român in dezvoltarea economico-socială a țării.Totodată, președintele Parlamentului a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut călduros din partea președintelui Republicii Finlanda, Urho Kekkonen, precum și urări de prosperitate și fericire pentru poporul român.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a adresat, la rîndul său, președintelui Republicii Finlanda un cordial salut șl urări de sănătate și fericire, de bunăstare și prosperitate pentru poporul finlandez.în timpul întrevederii au fost relevate cu satisfacție bunele relații dintre România și Finlanda și a fost exprimată dorința de a aprofunda și diversifica colaborarea fructuoasă dintre cele două țări pe plan politic, economic, tehnico-științific și cultural, de a se folosi mai bine posibilitățile existente in vederea extinderii acestei colaborări în folosul ambelor popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale. S-a subliniat cu acest prilej că schimburile de păreri și contactele între parlamentele celor două țări sint de natură să contribuie la adîncirea prieteniei româno- finlandeze, la extinderea conlucrării bilaterale, la mai buna cunoaștere și 

apropiere dintre popoarele noastre, la promovarea idealurilor de pace și colaborare între națiuni.Schimbul de vederi in probleme ale situației internaționale actuale a relevat necesitatea intensificării eforturilor guvernelor, parlamentelor, ale forțelor progresiste pentru rezolvarea marilor probleme care confruntă astăzi omenirea. în context s-a relevat importanta statornicirii pe conti- hentul european a unui sistem real de securitate și cooperare prin transpunerea în viață a prevederilor Actului final al Conferinței de la Helsinki. în același timp, s-a evidențiat necesitatea înfăptuirii unor măsuri concrete de dezarmare și, în primul rind, de dezarmare nucleară, de a se acționa pentru soluționarea pe calea tratativelor a stărilor de încordare și conflict din diferite zone ale lumii. De ambele părți s-a manifestat interesul ca România și Finlanda, parlamentele celor două țări să conlucreze tot mai strins pe plan extern, pentru a-și aduce o contribuție sporită Ia Înfăptuirea aspirațiilor de libertate, pace și progres ale popoare-, lor.întrevederea s-a desfășurat într-e atmosferă cordială, prietenească.

Asemeni tuturor mijloacelor de educație a maselor șl stimulare a vieții cultural-artistice din țara noastră, revistei îi stau . în față sarcini deosebit de importante, reieșite din istoricele hotăriri ale Congresului al XI-lea, ale Conferinței Naționale a partidului, ale Congresului educației politice și al culturii socialiste. Ea este chemată să militeze neobosit, prin articolele și creațiile literar-artistice pe care le publică, pentru o artă și literatură pătrunse de nobilele idealuri socialiste, de concepția noastră mate- rialist-dialectică și istorică, care să contribuie la educația patriotică, socialistă a oamenilor muncii, la întărirea continuă a prieteniei, solidarității și frăției tuturor cetățenilor patriei in munca și lupta unită pentru progresul și înflorirea patriei comune, Republica Socialistă România.înfățișînd în paginile ei realizările dobîndite in înfăptuirea politicii naționale a partidului și statului nostru, revista este chemată să combată cu fermitate, de pe pozițiile ideologice ale societății noastre socialiste, mentalitățile retrograde, concepțiile naționaliste, șovine, mentalități care dăunează profund intereselor tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, cauzei prieteniei și ințelegerii dintre popoare.Prin întreaga sa activitate, revista să-și facă un titlu de cinste din a cultiva cu consecvență spiritul de înaltă răspundere, patriotismul fierbinte și atașamentul profund al tuturor fiilor țării — indiferent de naționalitate — față de patria socialistă, față de Republica Socialistă România, in care toți cei ce muncesc, români, maghiari, germani și de alte naționalități, își pot realiza, acționind. înfrățiți, aspirațiile cele mai înalte de progres, bunăstare și pace.încredințat că întregul colectiv redacțional al revistei va face totul pentru a-și Îndeplini cu cinste înaltele îndatoriri ce-i revin, vă adresez tuturor, cu prilejul acestei aniversări, urarea de noi șl noi succese și împliniri în activitatea ce o desfășurat! pe tărîmul artei și culturii socialiste, al înfloririi vieții spirituale a întregului popor.

în paginile 3, 4, 5, 6 
se publică sub 

formă de broșură
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a analizat importante probleme ale stimulării progresului tehnic in construcții(Urmare din pag. I)In soluțiile privind construcția halelor, secretarul general al partidului remarcă, de asemenea, folosirea incă pe scară largă a profilelor de laminate și cere specialiștilor ca, pe baza experienței dobîndite în unele domenii, să se treacă mai decis la înlocuirea acestora cu elemente din tablă Îndoită, care se pot realiza prin simple amenajări în cadrul fiecărui șantier, descongestionlnd în acest fel unitățile metalurgice care pe această cale vor avea posibilitatea să realizeze alte produse pentru economia națională și export.Ca și cu prilejul altor vizite, secretarul general al partidului a manifestat un interes deosebit față de soluțiile și materialele realizate pentru construcția de locuințe care au în vedere o concepție nouă privind sporirea gradului de confort și îmbunătățirea aspectului exterior și interior. Exponatele prezentate — panouri prefabricate pentru una și două camere, elfemente spațiale complet finisate prevăzute cu geamuri, cu instalațiile necesare, pereți despărțitori mobili, instalații șl articole sanitare din materiale plastice — reflectă preocupările cercetătorilor, proiectanțllor, constructorilor pentru materializarea indicațiilor privind ridicarea gradului de industrializare a realizării blocurilor de locuințe, folosirea unor materiale noi, a unor finisaje superioare, cu aspect plăcut și ușor de întreținut, în stil arhitectonic specific și original, precum și mărirea gradului de confort.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat realizările în acest domeniu, vizitînd un apartament de 4 camere din elemente mari prefabricate, cu pereți interiori ușori, mobili, care permit o compartimentare după nevoile și gustul locatarilor.O impresie deosebită a făcut un alt apartament din elemente spațiale, vizitat în cadrul expoziției, apartament finisat integral In fabrica de specialitate din Brașov după tehnologii de concepție proprie. Pe această bază au fost construite plnă acum la Brașov peste 1 000 de apartamente. De menționat că o singură echipă de muncitori termină în circa o săp- tămînă montarea integrală a unul bloc cu cinci niveluri. Apreciind acest grad Înalt de industrializare a locuințelor, avantajele pe care le prezintă, secretarul general al partidului a indicat crearea unor unități similare celei de la Brașov, în primul rînd în marile centre urbane, apoi, treptat. In toate județele tării. Totodată, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut extinderea elementelor spațiale și la alte construcții. îndeosebi la căminele studențești.In continuare, secretarului general al partidului îi slnt prezentate o serie de soluții îmbunătățite în proiectarea și construcția unor instalații industriale din diferite ramuri ale economiei naționale.In domeniul metalurgiei, unde soluțiile propuse asigură unele avantaje economice, tovarășul Nicolae Ceaușescu arată că există încă mari rezerve nefolosite care pot conduce la reducerea in continuare a consumului de metal și sporirea eficienței economice, cerînd fn acest scop revizuirea tehnologiilor pentru unele instalații mari, complexe, cu con

sumuri mari de metal, cum sînt furnalele, oțelăriile, fabricile de aglomerare.Rețin atenția concepțiile noi prezentate de Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini In proiectarea de inginerie tehnologică. Se evidențiază preocupările In direcția modernizării proceselor tehnologice prin introducerea liniilor automate, a mașinilor- agregat și a centrelor de conducere automată a proceselor de fabricație.Specialiștii din cercetare, proiectare șl inginerie tehnologică din domeniul chimiei au prezentat tovarășului Nicolae Ceaușescu o serie de tehnologii și soluții moderne ce permit o reducere substanțială a consumului de metal și a costului investițiilor, între acestea se remarcă tehnologiile pentru instalațiile de electroliză care asigură o diminuare a cheltuielilor cu circa 70 la sută și a consumului de metal cu peste 70 Ia sută, precum și realizarea unor protecții antiacide din materiale noi, al căror cost este de circa 7 ori mai mic.Soluții eficiente au fost prezentate și de specialiștii din Industriile minieră, petrolieră, energetică, transporturi, industrie ușoară și din alte domenii de activitate. Secretarul general al partidului a dat în același timp indicații privind îmbunătățirea In continuare a soluțiilor preconizate. In sectorul energetic, s-a reco

mandat extinderea In continuare a amplasării în aer liber a unor instalații, procedeu care și-a confirmat marile avantaje. Apreciind rezultatele obținute de specialiștii din cadrul consiliilor populare, secretarul general al partidului recomandă să se intensifice preocupările pentru sporirea gradului de funcționalitate al locuințelor și construcțiilor social-culturale, pentru adaptarea unor proieete-tip, potrivit zonelor țării și tradițiilor locale, și reducerea în continuare a consumurilor de materiale și a costurilor.Se examinează, de asemenea, unele tehnologii elaborate în domeniul gospodăriei comunale, menite să le înlocuiască pe unele din cele existente, mai costisitoare, în lucrările de aducțiune a apei, canalizări și tratare a apei potabile.Factorii de răspundere din domeniul construcțiilor raportează secretarului general al partidului că pînă în prezent au fost găsite soluții și mijloace prin a căror aplicare în anul 1979 se poate obține o reducere pe întreaga economie a cheltuielilor de investiții cu 10 miliarde lei și o economie de metal de aproape 300 000 de tone.Apreciind aceste rezultate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut cadrelor de conducere din organele economice de sinteză să elaboreze, în cel mai scurt timp, programe de măsuri
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în vederea generalizării, la nivelul întregii economii, a celor mai eficiente soluții prezentate.Această analiză aprofundată a unor probleme esențiale ale afirmării revoluției tehnico-științifice intr-un sector de o deosebită însemnătate pentru progresul țării, cum sînt construcțiile, se înscrie în cadrul preocupărilor conducerii partidului și statului pentru înfăptuirea în cele mai bune condiții a hotărîrilor Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale P.C.R. privind dezvoltarea continuă și într-un ritm înalt a economiei românești și, pe această cale, ridicarea neîncetată a nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii.Noua întîlnire a secretarului general al partidului cu cadre de conducere din toate organismele și instituțiile de resort, cu specialiști din - diferite domenii care concură la realizarea sarcinilor de investiții din industrie, agricultură, transporturi, dm domeniul social-cultural a pus, totodată, în evidență existența unor însemnate rezerve de reducere a cheltuielilor materiale în construcții, precum și necesitatea valorificării superioare a materialelor și materiilor prime, a utilajelor din dotare în vederea creșterii eficienței activității, a executării integrale a tuturor obiectivelor economico-sociale prevăzuta în planurile de stat.
în continuarea anchetei „Scînteii", sub egida cerințelor „SÂPTĂMÎNII RECORD" ÎN AGRICULTURĂ

Ce întreprindeți pentru intensificarea recoltării, transportului 
și depozitării producției, pentru încheierea semănatului?

CONCRET, RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRILE: 1. Cum se realizează vitezele zilnice la recoltat și semănat?
2. Ce măsuri ați luat pentru depozitarea recoltei în ritm cu recoltarea? 3. Ce dificultăți întîlniți

în realizarea programelor de lucru?ILFOV : • Combinele vor lucra numai grupat © Mijloacele de transport ale unităților agricole - folosite mai judicios DOLJ : • Zilnic vitezele de lucru sînt depășite ® Urmărim lichidarea decalajelor dintre recoltare, transport și depozitareTovarășul Marin ARGINT, secretar al comitetului județean de partid :1. în acest an s-au cultivat 182 000 hectare cu porumb. Pentru a încheia recoltarea pînă la 25 octombrie, comandamentul județean a stabilit o viteză zilnică de 8 610 hectare. Dar media realizărilor pe ultimele două zile este de numai 5100 hectare. Sint unități, cum ar fi cele din consiliile intercooperatiste Anghelești, Bolintin, Budești, Ghimpați și altele care realizează ritmurile de lucru prevăzute. Cauza nereallzării vitezei zilnice, mal ales la culesul mecanic, o constituie funcționarea necorespunzătoare a combinelor, ca urmare a faptului că nu au fost grupate. Pentru .folosirea la întreaga capacitate a celor 765 de combine din S.M.A., comandamentul județean a stabilit ca să lucreze în formații de cite 5—6. ,In plus, alături de personalul tehnic din județ, au fost repartizați, pe toată durata campaniei, specialiști din Ministerul Agriculturii, de la I.C.M.A. șl Centrul de pregătire a cadrelor de la Ștefănești, care vor lucra efectiv In toate formațiile de combine.

2. Există decalaje Intre cantitățile de porumb recoltate și cele livrate la bazele de - recepție. Măsurile stabilite urmăresc folosirea cu randament sporit a mijloacelor de transport : au fost organizate echipe permanente de încărcare și descărcare ; bazele de recepție vor pune de urgență în funcțiune toate mijloacele mecanice de încărcare a pătulelor ; vor fi amenajate planuri înclinate pentru bascularea rapidă a campioanelor ; mașinile și remorcile vor fi încărcate de cu seara. Intrucît la capacitatea de transport avem un deficit zilnic de 2 000 de tone, au fost luate măsuri în vederea folosirii tuturor camioanelor din cooperativele agricole. Solicităm însă organelor de resort să asigure carburanți la nivelul cerut.3. Intre alte măsuri, prin care să se asigure condiții optime de desfășurare a lucrărilor, menționez : hrană caldă la clmp, aprovizionarea ritmică a grupelor de combine cu carburanți, parcarea la capul locului a mașinilor In timpul nopții in vederea evitării deplasărilor în gol. (Lucian Ciubotaru).

Tovarășul Iulian IOANA, directorul direcției agricole :1. Vitezele zilnice la recoltare au crescut de la o zi la alta. La sfecla de zahăr, față de 132 ha prevăzute in grafic realizăm, în medie, 145 ha. Pe 50 la sută din suprafețe recolta a fost strînsă. La porumb, media ultimelor zile este de peste 3 500 ha față de 3 200—3 300 ha cît era înainte, producția fiind strînsă de pe 52 la sută din suprafața cultivată. S-a încheiat semănatul orzului pe 37 900 ha și acum toate forțele sint concentrate la însămînțarea griului pe cele 107 000 ha prevăzute, lucrare ce se va încheia pînă la 15 octombrie.2. în fiecare unitate agricolă au fost organizate echipe de încărcare și descărcare a mijloacelor de transport atît în cîmp, cît și la spațiile de depozitare. Totodată, am extins descărcarea mecanizată la bazele de recepție. Folosim, de asemena, 2 000 atelaje ale cooperativelor agricole. Cu toate acestea pe cîmp există încă 9 520 tone porumb și 9 515 tone sfeclă de zahăr. Pentru a urgenta transportul și depozitarea acestor produse, acționăm pentru folosirea mai judicioasă a mijloa

celor de transport, care în loc de 3 curse pe zi fac, in medie, numai două transporturi. Vom acționa mai ales în unitățile din consiliile intercooperatiste Robănești, Bîrca și Boureni, unde decalajul dintre recoltarea și depozitarea producției este mare.3. Sint, ce-i drept, și unele cauze subiective care determină întîrzierea lucrărilor. Dar întîmpinăm șl unele greutăți. Pentru transportul produselor, cooperativele agricole au cerut la I.T.A. să asigure în această lună o capacitate zilnică de 4 300 tone. S-au asigurat numai 1250 tone. Nu întotdeauna depozitele de combustibil Bechet, Băilești și Moțăței sînt aprovizionate în mod ritmic cu benzină și motorină. De asemenea, la unele baze de recepție mijloacele de transport staționează chiar două-trei ore. Pentru perioada imediat următoare, comandamentul județean a stabilit și va urmări să se lucreze întreaga zi- lumină, să se asigure o mai bună organizare a muncii în fiecare unitate, acțiune de care răspund activiști de partid și specialiștii de la forurile agricole județene. (Nicolae Băbălău).

GALAȚI: © Problema numărul unu : realizarea vitezei de recoltare planificate la porumb © Folosim și mijloace de transport ale altor unități economice din județTovarășul Tralan GĂTEJ, secretar al comitetului județean de partid :1. Recoltarea strugurilor s-a realizat pe 19 000 hectare din totalul de 24 600 hectare. Față de graficul zilnic de prelucrare de circa 3 000 tone, realizăm 2 700 tone. Am luat măsuri energice pentru accelerarea recoltării strugurilor, îndeosebi în cooperativele agricole Bălășești, Bljnzi etc. Problema numărul unu este realizarea vitezei de recoltare la porumb. Față de 1 244 hectare pe zi la recoltatul mecanic, pe 11 octombrie s-au realizat 1100 hectare, iar la culesul manual, față de 1 425 hectare — numai 1200 hectare. La sfecla de zahăr s-a recoltat 60 la sută din suprafață, lucrarea fiind în grafic. Cît privește însămîn- țatul griului, ritmul se depășește zilnic cu circa 600 hectare. Semănatul se va încheia pînă la sfirșitul săptămânii in curs.2. în cîmp rămîn cantități relativ mici de produse : în jur de 1 200 tone porumb, 100—150 tone legume, 200 tone sfeclă de zahăr. La legume situația este legată de capacitatea de prelucrare a fabricii din Tecuci, iar 

la sfecla de zahăr — de cea a fabricii din Sascut. Acțiuni deosebite : la transportul legumelor lucrează cîte o zi pe săptămînă și duminica 200 autocamioane de la combinatul siderurgic și alte unități economice din Galați și Tecuci, iar la transportul porumbului — alte 400 mijloace de transport, în zilele de sîmbătă și duminică. S-a stabilit ca mașinile I.T.A. să realizeze de la două curse în sus pe zi, iar pe distanțe scurte — chiar și 5 curse. La Fabrica de conserve din Tecuci se lucrează și noaptea pentru a se asigura prelucrarea legumelor recoltate.3. Avem încă zone, îndeosebi în nordul județului, unde porumbul are o umiditate ridicată, fapt ce impune recoltarea pe parcele. Comandamentul județean a luat măsuri energice pentru a se intensifica ritmul zilnic de recoltare în fiecare unitate agricolă. în acest scop, activiști de partid și de stat, specialiști ai direcției agricole județene se află în unități pentru a urmări, sprijini și impulsiona desfășurarea campaniei agricole de toamnă. (Dan Plăeșu).

La conducerea 
tractoruluiConsemnăm o inițiativă meritorie de pe ogoarele județului Constanța. Comitetul comunal de partid al comunei Ovidiu a hotărît ca membrii comandamentului local pentru agricultură să urce pe tractoare pentru a lucra noaptea la arat. Primarul, Gheorghe Dobrițoiu, a intrat în componența secției de mecanizare de la Poiana, vicepreședintele consiliului popular, Dumitru Poșa — la „Lumina", președintele cooperației de consum, Ion Bocioagă, și contabilul consiliului popular, Ion Holban — la „Ovidiu" și așa mai departe. Alți 10 șecretari ai comitetelor comunale de partid și președinți de cooperative agricole din localitățile Valul Traian, Lipnița, Deleni, Mereni, Topraisar și altele lucrează în schimburi de noapte, cel puțin 4 ore pe tractoare la arat. In ajutorul cooperatorilor au venit 180 de muncitori din unitățile industriale ale orașului Constanța, care lucrează în secțiile de mecanizare pe tractoare. Ca rezultat, au fost grăbite lucrările de sezon. Arăturile pentru în- sămînțări urmează să se încheie în următoarele două zile. (George Mi- hăescu).
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PROIECT

Pe baza hotărîrii Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. din 11 octombrie a.c. se supune 
dezbaterii publice proiectul LEGII 1NVĂȚĂMINTULUI.

Propunerile, observațiile și sugestiile cetățenilor 
la proiectul Legii vor fi transmise Marii Adunări 
Naționale.



2 Programul Partidului Comunist Român de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate șl Înaintare a României spre comunism stabilește, ca obiective fundamentale ale învă- țămintului, pregătirea multilaterală a cadrelor necesare tuturor domeniilor de activitate, in strînsă legătură cu cerințele producției de bunuri materiale și spirituale, formarea și educarea omului nou, perfecționarea continuă a pregătirii profesionale, științifice șl tehnice a oamenilor muncii, asigurarea condițiilor pentru dezvoltarea și afirmarea capacităților creatoare ale membrilor societății, ridicarea nivelului general de cultură și cunoaștere al poporului.învățămîntul are misiunea de a asigura Însușirea de către tinerele generații a cunoștințelor științifice, tehnice și culturale, a deprinderilor necesare exercitării unor profesii utile societății, formarea lor in spiritul concepției materialist dialectice și istorice despre natură și societate, al umanismului socialist, al ideologiei și politicii Partidului Comunist Român, al principiilor eticii și echității socialiste, cultivarea in rindurile acestora a dragostei față de patrie, partid și popor, față de idealurile de pace și progres social.învățămîntul are datoria de a asigura tuturor tinerilor, indiferent de specializarea pe care și-o aleg, o temeinică pregătire în științele fundamentale, fără de care nici un specialist nu-și poate îndeplini la nivel corespunzător sarcinile încredințate, precum și însușirea concepției revoluționare despre lume, cunoașterea istoriei și culturii patriei.în vederea realizării acestor obiective, partidul șl statul asigură perfecționarea și modernizarea permanentă a învățămîn- tului de toate gradele, dezvoltarea sa pe baze revoluționare, in strînsă legătură cu cerințele vieții economice și social-culturale a României.La temelia școlii stă principiul politehnizărll, îmbinarea strînsă a muncii, invâțămintului și cercetării — factori primordiali pentru construcția socialismului și comunismului in patria noastră, pentru progresul și civilizația omenirii. Asigurarea policalificării, a posibilității de a trece de la o specialitate sau activitate la alta contribuie atit la satisfacerea în condiții superioare a intereselor generale ale societății, cit și la dezvoltarea multilaterală a personalității umane.Potrivit prevederilor Constituției, statul garantează dreptul la învățătură și asigură accesul neîngrădit al tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, rasă, sex sau religie, în învățămîntul de toate gradele, corespunzător cerințelor dezvoltării economice și sociale a țării, precum și dorințelor și aptitudinilor fiecăruia.în acest scop, statul alocă o parte importantă din mijloacele sale materiale pentru continua dezvoltare și modernizare a în- vățămîntului, asigură pregătirea și perfecționarea personalului didactic, precum și baza materială necesară desfășurării procesului de învățămînt.în spiritul umanismului socialist ce caracterizează întreaga politică a partidului și statului nostru, care situează in centrul operei de făurire a noii societăți omul, satisfacerea tot mai deplină a nevoilor sale materiale și spirituale, școala are îndatorirea de onoare de a asigura educarea socialistă și pregătirea tinerelor generații pentru muncă și viață, cultivarea în rindurile acestora a pasiunii pentru nou, pentru știință și adevăr, a datoriei de a-și consacra întreaga energie, capacitate de muncă și pricepere edificării societății socialiste și comuniste, a răspunderii pentru viitorul națiunii și continua înflorire a patriei.Tineretul școlar și universitar trebuie să Învețe să-și însușească tot ce este nou și înaintat în domeniul științei și cunoașterii umane, să se pregătească temeinic pentru a se încadra in producție, in activitatea economică și socială, pentru a deveni constructor conștient al socialismului și comunismului, militant activ pentru traducerea in viață a Programului partidului de făurire a noii societăți.Organele de conducere a invățămîntului, unitățile de Invăță- mînt și întregul personal didactic răspund de înfăptuirea politicii partidului și statului în domeniul invățămîntului, de continua îmbunătățire a conținutului procesului instructiv-educativ, de realizarea integrării organice a invățămîntului cu producția și cercetarea științifică, asigurînd îndeplinirea de către școală a sarcinilor ce-1 sînt încredințate de societate in vederea pregătirii și educări} tinerelor generații.

în scopul stabilirii cadrului juridic unitar de organizare, desfășurare și dezvoltare a invățămîntului, Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.
Capitolul I

Principii generale
Art. 1. — învățămîntul — factor principal de cultură și civilizație, de educare a omului nou — asigură infăptuirea politicii partidului și statului privind pregătirea cadrelor pentru toate domeniile activității economice și sociale pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane, formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a tineretului, creșterea unor generații temeinic pregătite pentru muncă și viață, devotate patriei, partidului și poporului, cauzei socialismului și comunismului.Prin infăptuirea obiectivelor șl sarcinilor sale, Învățămîntul contribuie la ridicarea continuă a nivelului de pregătire profesională. de cultură și conștiință al Întregului popor, la progresul general al societății.Art. 2. — Cetățenii Republicii Socialiste România au dreptul la invățătură, fără deosebire de naționalitate, rasă, sex sau religie și fără orice altă Îngrădire ce ar putea constitui o discriminare.Fiecărui cetățean îl este asigurat accesul la toate gradele și formele de Învățămînt, in raport de nevoile dezvoltării economice și sociale a țării, precum și de dorința și aptitudinile sale.Art. 3. — învățămîntul in Republica Socialistă România este Învățămînt de stat.Școala este despărțită de biserică. Confesiunile, congregațiile sau comunitățile religioase pot organiza, in condițiile prevăzute de lege, școli pentru pregătirea personalului de cult.Art 4. — învățămîntul de toate gradele se desfășoară în limba română.în conformitate cu prevederile Constituției Republicii Socialiste România, pentru naționalitățile conlocuitoare se asigură desfășurarea invățămîntului de toate gradele și în limbile acestor naționalități.Art. 5. — întregul Învățămînt este gratuit. La nici o formă de învățămînt nu se percep taxe școlare. Statul suportă toate cheltuielile pentru asigurarea personalului didactic și a bazei materiale necesare desfășurării procesului de Învățămînt.Pentru învățămîntul primar, gimnazial, liceal și profesional se asigură gratuit manuale școlare.Art. G. — Elevii și studenții beneficiază din partea statului sau a unităților social-economice de burse și alte forme de sprijin material. în condițiile stabilite de lege.Art 7. — Sistemul de învățămînt este organizat lntr-o concepție unitară și cuprinde Învățămîntul preșcolar, primar, gimnazial, liceal și superior.Pentru a asigura tuturor cetățenilor un nivel de pregătire profesională și culturală, corespunzător cerințelor etapei actuale de dezvoltare a României, invățămintul obligatoriu are durata de 10 ani.învățămîntul are un caracter deschis, absolvenții unei forme de învățămînt avind posibilitatea să continue studiile în forme superioare.Art. 8. — în scopul pregătirii unor categorii de cadre necesare economiei naționale, funcționează Învățămîntul profesional și de maiștri, precum și cursurile de calificare.Pentru ridicarea nivelului de pregătire al oamenilor muncii din agricultură se organizează învățămîntul agrozootehnic de masă.Art 9. — învățămîntul trebuie să asigure tineretului o temeinică pregătire în științele fundamentale,—, matematică, fizică, chimie, biologie — precum și însușirea concepției revoluționare despre lume, cunoașterea istoriei și culturii patriei.



3în Învățămintul gimnazial $1 liceal, elevii studiază obligatoriu două limbi străine, la alegere. în lnvățămtntul superior, indiferent de profilul de pregătire, studenților li se asigură perfecționarea cunoștințelor in limbile străine studiate.Art 10. — învățămintul se desfășoară pe baza principiului integrării cu producția, cercetarea științifică șl proiectarea. Elevii, studenții și personalul didactic participă la activitatea productivă, de cercetare și proiectare, de creație tehnică, științifică și cultural-artisttcă, la realizarea obiectivelor dezvoltării economice și sociale a tării.învățămintul asigură tineretului formarea multilaterală, capacitatea de a se adapta cerințelor dezvoltării rapide a forțelor de producție, progresului economiei naționale și cunoașterii umane.Art. 11 — Prin Întregul său conținut, procesul lnstructiv-edu- cativ din Învățămintul de toate gradele trebuie să asigure :a) un Înalt nivel de pregătire științifică, tehnică și culturală, policalificarea și pregătirea în profile largi a elevilor și studenților, astfel Incit, după absolvire, să se integreze rapid și eficien*  in procesul de producție șl in activitatea socială, să Îndeplinească în cele mai bune condiții obligațiile ce le revin și, atunci clnd este neoesar, să poată trece de la o specialitate sau activitate la alta ;b) Însușirea de către elevi și studențl a politicii șl ideologiei Partidului Comunist Român, a socialismului științific, a concepției materialist dialectice și istorice despre lume și viață, formarea de oameni Înaintați, constructori activi ai socialismului și comunismului;c) formarea șl dezvoltarea atitudinii Înaintate față de muncă, de avutul obștesc și de îndatoririle sociale, a spiritului revoluționar, creator, a devotamentului față de cauza socialismului și comunismului ;d) cultivarea dragostei față de patrie, partid și popor, față de trecutul de luptă pentru libertate socială și națională al poporului român, al clasei muncitoare și Partidului Comunist Român, a hotărîrii de a contribui la dezvoltarea economică și socială a țării, de a apăra cu orice sacrificiu cuceririle revoluționare ale poporului, independența și suveranitatea patriei ;e) educarea In spiritul unității și prieteniei frățești a tinerilor, a tuturor oamenilor muncii din patria noastră, fără deosebire de naționalitate ;f) promovarea spiritului colectiv șl de întrajutorare, de dreptate, a dragostei de adevăr, cinstei, modestiei și corectitudinii, a respectului față de legile țării și de normele de conviețuire în societate ;g) cultivarea respectului față de celelalte popoare, a solidarității cu tineretul de pretutindeni, cu toate forțele progresiste, democratice din Întreaga lume.Art. 12 — în societatea noastră munca reprezintă un drept și o îndatorire de onoare a tuturor cetățenilor, criteriul fundamental de apreciere a contribuției fiecăruia la progresul societății, o necesitate pentru formarea, dezvoltarea și afirmarea personalității umane.Școala trebuie să educe tinerii In spiritul dragostei față de muncă, al hotărîrii de a desfășura o activitate utilă societății, care să le asigure mijloacele de existență și dezvoltare spirituală, să cultive intransigența față de orice formă de sustragere de la muncă, de viață parazitară, care contravin principiilor eticii și echității socialiste, sînt incompatibile cu esența și țelurile societății socialiste.Toți tinerii au datoria să se pregătească temeinic, să-și însușească cunoștințele necesare pentru a se încadra în muncă în diferite sectoare ale activității economice și social-culturale și a participa activ la progresul general al patriei.Ari, 13 — întreaga organizare a lnvățămîntului, numărul elevilor din învățămintul liceal, profesional și de maiștri, precum și al studenților, se stabilesc în raport cu nevoile dezvoltării economice și sociale a țării.Tinerii își pot alege formele de învățămînt și viitoarea meserie sau profesie în funcție de cerințele de forță de muncă ale societății, de posibilitățile și aptitudinile lor.Tuturor absolvenților li se asigură, potrivit pregătirii obținute prin studiile efectuate, locuri de muncă, în condițiile stabilite de lege. • , i

Art. 14 — Personalul didactic din Învățămintul de toate gradele are obligația să asigure un înalt nivel calitativ întregului proces instructiv-educativ, să se preocupe de continua perfecționare a pregătirii sale profesionale, politice și pedagogice, să fie model de ținută și comportare In toate împrejurările, în școală, familie și societate, să participe activ la formarea și educarea comunistă, revoluționară a elevilor și studenților, a tuturor cetățenilor țării.Toate cadrele didactice trebuie să fie buni specialiști șl buni educatori, avînd îndatorirea de a se preocupa permanent de pregătirea elevilor și studenților pe baza celor mai noi realizări din domeniul științei, tehnicii și culturii, de educarea lor în spiritul ordinii și disciplinei, al responsabilității sociale pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin in școală. în muncă și viață.Art. 15 — Consiliul Superior al Educației și învățămîntului și Ministerul Educației și învățămîntului poartă întreaga răspundere pentru înfăptuirea unitară a politicii partidului și statului in domeniul Învățămîntului, a măsurilor privind organizarea, îndrumarea șl controlul acestuia.Ministerele și celelalte organe centrale răspund, potrivit legii, de realizarea sarcinilor ce revin unităților de învățămînt din domeniul lor de activitate.Consiliile populare răspund de aducerea la îndeplinire a sarcinilor privind învățămintul în unitățile administrativ-teritoriale în care funcționează.Art. 16 — în organizarea și desfășurarea procesului instructiv-educativ, în asigurarea condițiilor de muncă și viață ale elevilor, studenților și personalului didactic. Ministerul Educației și învățămîntului colaborează cu Uniunea Tineretului Comunist, Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România, Organizația Pionierilor, cu Uniunea Generală a Sindicatelor din România și Consiliul Național al Femeilor.Unitățile de învățămînt colaborează cu organizațiile de copil și tineret, cu celelalte organizații obștești, precum și cu instituțiile de stat care au sarcini în domeniul educației.Art. 17 — Școala conlucrează cu familia în educarea copiilor și tineretului, în pregătirea lor pentru muncă și viață.Comitetele cetățenești de părinți și consiliile comitetelor cetățenești de părinți, forme organizate de colaborare între școală și familie și de control al societății asupra activității din învă- țămlnt, contribuie la perfecționarea procesului de instruire și educare a preșcolarilor și elevilor, la integrarea socială a tinerei generații.Art. 18 — Conducerea fiecărei unități de învățămînt se realizează pe baza principiului muncii și conducerii colective, cu participarea largă a personalului didactic, a elevilor și studenților, a reprezentanților oamenilor muncii din alte unități socialiste, precum și a comitetelor cetățenești de părinți.Directorul, decanul, rectorul, celelalte cadre din conducerea unităților de învățămînt, întregul personal didactic răspund de respectarea prevederilor legale în adoptarea hotărîrilor și in întreaga activitate a unităților, de buna organizare și desfășurare a procesului instructiv-educativ.Art. 19 — Consiliul de Miniștri răspunde de aducerea la îndeplinire a hotărîrilor de partid și de stat în domeniul învățămîntului, asigură elaborarea programului unitar de pregătire și perfecționare a forței de muncă și urmărește îndeplinirea de către Ministerul Educației și învățămîntului, celelalte ministere și organe centrale și locale a obligațiilor ce le revin în acest domeniu.
Capitolul II

Sistemul de învățămînt
Art. 20 — Sistemul de învățămînt In Republica Socialistă România cuprinde :a) învățămintul preșcolar ;b) Învățămintul primar — clasele I—IV ;



4 c) Învățămintul gimnazial — clasele V—'VIII ;d) invățămintul liceal, organizat pe două trepte : treapta I — clasele IX—X și treapta a Il-a — clasele XI—XII, la cursurile de zi, și clasele XI—XIII, la cursurile serale ;e) invățămintul superior.Invățămintul. primar, gimnazial și treapta I de liceu constituie Invățămintul obligatoriu de 10 ani.
SECȚIUNEA 1

Invățămintul preșcolarArt. 21 — Invățămintul preșcolar are scopul de a contribui la stimularea gindirii și inteligenței copiilor, la dezvoltarea lor fizică armonioasă, la însușirea unor cunoștințe necesare pregătirii pentru școală, la educarea acestora in spiritul dragostei față de patrie, partid și popor, formarea unor deprinderi de muncă, de ordine și disciplină, a trăsăturilor de caracter și comportare înaintate.Activitatea instructiv-educativă in grădinițele de copii se desfășoară pe baza programelor unitare, stabilite de Ministerul Educației și Învățămîntului. în organizarea și desfășurarea procesului instructiv-educativ, unitățile de invățămint colaborează cu organizațiile de copii și femei.Art. 22 — Invățămintul preșcolar se organizează pentru copiii In virstă de 3—6 ani și se realizează prin grădinițe de copii.Grădinițele de copii funcționează, de regulă, împreună cu școli.Programul grădiniței de copii este de 4—6 ore pe zi. In condițiile legii, se pot organiza și grădinițe cu program prelungit sau cu program săptămînaLArt. 23. — Grădinițele de copii se organizează de către consiliile populare județene și al municipiultii București, de regulă, pe circumscripții școlare. Se pot organiza grădinițe de copii și pe lingă unități socialiste de stat sau cooperatiste, cu acordul consiliului popular județean ori al municipiului București.Ari. 24. — Planul de cuprindere a copiilor In invățămintul preșcolar face parte integrantă din planul național unic de dezvoltare economico-socială a țării.Rețeaua de grădinițe se aprobă, potrivit normelor prevăzute de lege, de Ministerul Educației și învățămîntului, cu avizul Comitetului de Stat al Planificării, pe baza propunerilor consiliilor populare județene și al. municipiului București.
SECȚIUNEA 2

Invățămintul primar și gimnazialArt. 25. — Invățămintul primar și gimnazial asigură însușirea de către elevi a cunoștințelor științifice, tehnice și culturale fundamentale, contribuie la dezvoltarea lor intelectuală și fizică, la educarea politico-ideologică și patriotică, la formarea moral- cetățenească, cultivă interesul și dragostea acestora pentru muncă, le formează deprinderi practice, îi orientează și ii pregătește, potrivit cerințelor de forță de muncă și aptitudinilor lor, pentru continuarea studiilor in invățămintul liceaLArt. 26. — Invățămintul primar și gimnazial se desfășoară In școli organizate pe circumscripții școlare.în funcție de mărimea populației școlare, de gradul de dispersare a localităților și de baza materială existentă, școlile funcționează cu clasele I—IV, I—VIII sau I—X.în fiecare comună și oraș funcționează cel puțin o școală cu clasele I—X.Art. 27. — Școlile se înființează și se organizează corespunzător normelor unitare de structură aprobate potrivit legii.Art. 28. — învățămintul primar și gimnazial se organizează ca Invățămint de zi.în clasa I a învățămîntului primar sint cuprinși copiii care au împlinit vîrsta de 6 ani pină la data începerii anului școlar.Art 29. — învățămintul primar și gimnazial se desfășoară pe baza unor planuri de invățămint și programe școlare unice. Planurile de Invățămint, programele și manualele școlare se 

elaborează și se asigură de Ministerul Educației și Invățămln- tului.Procesul de pregătire și educare a elevilor se realizează prin lecții, lucrări de laborator, practică productivă, precum și prin cercuri de elevi și alte activități instructiv-educative.Art. 30. — Practica productivă se efectuează în școli, în întreprinderi și alte unități economice și are ca scop să asigure elevilor cunoștințele și deprinderile necesare pentru muncă, prin efectuarea unor lucrări și realizarea de produse utile.Conținutul practicii productive se stabilește prin planurile de Invățămint și programele școlare, eșalonat pe clase, in funcție de particularitățile de virstă și capacitatea de efort ale elevilor, de structura economico-socială a localităților.Art. 31. — Elevii care promovează clasa a VIII-a slnt obligați să urmeze cursurile de zi ale treptei I de liceu.
SECȚIUNEA 3

învățămintul licealArt. 32. — învățămintul liceal asigură tinerilor cunoștințele științifice, culturale și de specialitate, precum și policalificarea in meserii necesare încadrării in muncă sau continuării studiilor in învățămintul superior.învățămintul liceal continuă educarea prin muncă și pentru muncă a tineretului, asigură pregătirea unitară a tuturor elevilor in domeniul științelor fundamentale — matematică, fizică, chimie, biologie — precum și însușirea unor temeinice cunoștințe teoretice și practice de specialitate, în raport cu profilul liceului.Totodată, învățămintul liceal asigură educarea politico-ideologică și moral-cetățenească a elevilor, formarea lor ca oameni cu un larg orizont de cultură și cunoaștere, cu un înalt nivel de conștiință socialistă.Art. 33. — învățămintul liceal se realizează prin licee, organizate pe tipuri și profiluri. Liceele se organizează, de regulă, cu mai multe profiluri, în funcție de cerințele de pregătire a forței de muncă.Rețeaua liceelor, nomenclatorul tipurilor șî profilurilor de licee, precum și al meseriilor în care se pregătesc elevii prin liceu se aprobă prin decret prezidențial.Art. 34. — învățămintul liceal de zi se organizează pe două trepte, fiecare cu durata de 2 ani. învățămintul liceal seral se organizează numai pentru treapta a Il-a și are durata de 3 ani.Treapta I de liceu este parte integrantă a învățămîntului obligatoriu de 10 ani și are menirea de a completa cunoștințele generale din învățămintul gimnazial și de a asigura tuturor tinerilor pregătirea intr-o meserie care să le permită să se Încadreze în producție ca practicant, să se înscrie la școala profesională sau să continue studiile in treapta a Il-a de liceu.Programele de invățămint la disciplinele fundamentale șl de cultură generală sint unice pentru toate tipurile și profilurile de liceu. Diferențierea pe tipuri și profiluri se realizează in treapta I prin disciplinele legate de meseria in care elevii se pregătesc și prin activitatea practică.Treapta a Il-a de liceu completează elevilor cunoștințele la disciplinele fundamentale și adîncește cunoștințele și deprinderile practice in meserie, pentru a se putea încadra direct în producție sau ca practicant, ori de a continua studiile în invățămintul superior.Programele de Invățămint la disciplinele fundamentale sint unice pentru întregul invățămint liceal, asigurind tinerilor continuitatea pregătirii începute în treapta I, precum și posibilitatea de a-și ‘alege profilul de invățămint' superior pe care îl doresc.Diferențierea pregătirii pe tipuri și profiluri de liceu în treapta a Il-a se realizează prin discipline de specialitate specifice profilului și meseriei alese, precum și prin activitatea practică.Art. 35. — Liceele se înființează și funcționează pe baza unei concepții unitare, sub conducerea, îndrumarea și controlul Ministerului Educației și învățămintului.Organizarea liceelor se face pe baza normelor unitare de structură de către Ministerul Educației și învățămîntului, împreună cu celelalte ministere sau alte organe centrale, precum și cu consiliile populare județene și al municipiului București.



Liceele se organizează ca unități de sine stătătoare cu clasele IX—XII. In cohdițiiie prevăzute de lege, liceele folosesc, in comun cu școlile profesionale și de maiștri, baza materială, atelierele, laboratoarele și celelalte dotări.Art. 36. — Planul anual de școlarizare pentru treapta I șl treapta a II-a de liceu se aprobă prin decret prezidențial, la propunerea Ministerului Educației și învățămîntului, impreună cu ministerele și celelalte organe centrale de profil și consiliile populare județene și al municipiului București.Repartizarea planului anual de școlarizare pe licee se face de către Ministerul Educației și Învățămîntului, la propunerea ministerelor, a celorlalte organe centrale de profil și consiliilor populare județene și al municipiului București.Art. 37, — în clasa a IX-a se înscriu fără concurs toți absolvenții învățămîntului gimnazial.Unitățile de învățămînt au obligația să asigure orientarea școlară și profesională a elevilor în vederea realizării planului de școlarizare la toate tipurile și profilurile de licee.în cazul în care numărul elevilor depășește numărul locurilor stabilite pentru fiecare unitate de învățămînt, înscrierea în clasa a IX-a se face pe baza verificării cunoștințelor și aptitudinilor acestora, potrivit normelor elaborate de Ministerul Educației și învățămîntului. Cei care nu au fost admiși vor fi îndrumați să se înscrie la alte unități de învățămînt care dispun de locuri libere.Art. 38. — I<a absolvirea clasei a X-a, elevii primesc diplomă de absolvire a învățămîntului obligatoriu de 10 ani, precum și certificat de calificare care le dau dreptul să se încadreze în producție ca practicanți în meseriile în care s-au pregătit, să șe. înscrie în învățămîntul profesional ori să continue studiile în treapta a Il-a a învățămîntului liceal.Art. 39. — Admiterea în treapta a II-a de liceu se face pe bază de concurs, organizat potrivit normelor stabilite de Ministerul Educației și învățămîntului.La concursul de admitere pentru treapta a II-a, cursuri serale, Se poate înscrie orice persoană care desfășoară o activitate socială utilă și îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege.întreprinderile și celelalte unități socialiste sînt obligate să sprijine muncitorii șl ceilalți oameni ai muncii care urmează învățămîntul liceal serai să frecventeze cursurile și să-și însușească temeinic cunoștințele predate.Art. 40. — Procesul instructiv-educativ în învățămîntul liceal se desfășoară pe baza planurilor de învățămînt, programelor și manualelor școlare elaborate de Ministerul Educației și Învățămîntului, în colaborare cu celelalte ministere și alte organe centrale interesate.Planurile de învățămînt se întocmesc diferențiat, pe tipuri și profiluri de licee. Ele sînt unitare pentru fiecare profil și cuprind disciplinele științifice fundamentale, disciplinele de cultură generală și social-politice, disciplinele de specialitate, precum și practica în producție.Art. 41. — Procesul instructiv-educativ se desfășoară prin lecții, lucrări de laborator, practică în producție, efectuată în timpul liceului și al stagiului de practicant, precum și prin cercuri și alte activități politico-ideologice și cultural-sportive.Art. 42. — Practica în producție se organizează, potrivit legii, în funcție de profilul liceelor, în concordantă cu cerințele de calificare pentru meseriile în care se pregătesc elevii.Art 43. — Absolvenții primei trepte a învățămîntului liceal care nu continuă studiile în treapta a II-a de liceu sau în școala profesională se încadrează în producție, fiind obligați să efectueze un stagiu de practicant cu durata de 6—12 luni.Absolvenții treptei a II-a de liceu la care nomenclatorul de pregătire prevede efectuarea unui stagiu de practicant și care nu continuă studiile în învățămîntul superior se încadrează în producție. avînd obligația să efectueze un stagiu de practicant de 6—18 luni.Durata stagiului de practicant pentru fiecare meserie, organizarea și conținutul acestuia, precum și. modul de retribuire a practicanților se stabilesc prin decret al Consiliului de StatArt. 44. —, Studiile liceale se încheie cu examenul de bacalaureat, organizat potrivit normelor stabilite de Ministerul Educației și învățămîntului. Candldațli care promovează examenul de bacalaureat primesc diploma de bacalaureat șl certificatul de calificare, care le dau dreptul să participe la concursul de admitere la orice instituție de învățămînt superior sau să se încadreze in producție, potrivit legii.

SECȚIUNEA 4 x _

învățămîntul superiorArt. 45. — învățămîntul superior pregătește specialiști cu înaltă calificare pentru toate domeniile de activitate, asigură însușirea de către studenți a celor mai noi realizări din domeniul științei, tehnicii și tehnologiei, a socialismului științific și concepției materialist dialectice și istorice despre lume și Viață, a ideologiei și politicii partidului, contribuie la progresul științei, tehnicii și culturii.Art. 46. — Învățămîntul superior se realizează prin politehnici, universități, institute, conservatoare și academii, organizate pe facultăți și secții.în cadrul facultăților funcționează catedre, formate din cadrele didactice de aceeași specialitate sau de specialități apropiate, organizate potrivit normelor unitare de structură.Art. 47. — Durata studiilor în învățămîntul superior este de 3—6 ani.Studiile în instituțiile de învățămînt superior se realizează prin învățămînt de zi.La unele facultăți sau secții se poate organiza șl învățămînt seral sau fără frecvență, cu o durată de stpdii mai mare cu un an față de cea stabilită pentru învățămîntul de zi.Art. 48. — înființarea instituțiilor de învățămînt superior, facultăților și secțiilor, nomenclatorul de profiluri și specializări pentru cursurile de zi, serale și fără frecvență din învățămîntul superior, durata studiilor, precum și planul de școlarizare se aprobă prin decret al Consiliului de Stat, la propunerea Ministerului Educației și învățămîntului.Art. 49. — Admiterea în Învățămîntul superior se face pe bază de concurs.Se pot prezenta la concursul de admitere persoanele care posedă diploma de bacalaureat. La învățămîntul seral și fără frecvență sînt admise numai persoane încadrate în muncă.Condițiile de înscriere, disciplinele și probele de concurs, precum și organizarea și desfășurarea acestuia se stabilesc de Ministerul Educației și învățămîntului.Art. 50. — Absolvenții cu diplomă ai învățămîntului superior, încadrați în muncă, pot urma o altă facultate prin învățămîntul fără frecvență sau seral, în condițiile stabilite de lege.Art. 51. — In scopul pregătirii temeinice a studenților pentru muncă și viață și al participării nemijlocite a învățămîntului superior la activitatea economică, științifică și culturală a țării, întregul proces instructiv-educativ din învățămîntul superior se desfășoară pe baza integrării acestuia cu producția, proiectarea și cercetarea științifică.învățămîntul superior trebuie să asigure pregătirea specialiștilor în profiluri largi, care să le permită adaptarea rapidă la transformările care au loc în viața economică și socială, în domeniul științei și tehnicii.Art. 52. — Procesul instructiv-educativ se desfășoară în conformitate cu planurile de învățămînt și programele stabilite de Ministerul Educației și învățămîntului, împreună cu ministerele și celelalte organe centrale interesate.Art 5X — Ministerul Educației și învățămîntului, organele de conducere ale unităților de învățămînt superior, întregul personal didactic răspund de conținutul științific și politico-ideologic al procesului instructiv-educativ, de elaborarea cursurilor, manualelor și materialelor didactice ajutătoare, necesare desfășurării procesului de învățămînt.Art 54. — Practica în< producție a studenților trebuie să asigure însușirea cunoștințelor și deprinderilor necesare exercitării eficiente a viitoarei profesii, a unei temeinice pregătiri practice prin participarea nemijlocită la activitatea de producție, cercetare științifică și proiectare, la activități economice, social- politice, cultural-educative, didactice și de ocrotire a sănătății.Activitățile desfășurate de studenți în cadrul practicii în producție se stabilesc pe baza planurilor de învățămînt și programelor de practică.Unitățile de producție, cercetare, proiectare, de prestări de servicii, instituțiile social-politice, de învățămînt, sanitare, cultural-artistice pentru desfășurarea practicii în producție a studenților și cadrelor didactice șe stabilesc de Ministerul Educației Și învățămîntului, împreună cu ministerele și celelalte



6 *...............................organe centrale care au în subordonare facultăți, ecțil sau specializări ;i consiliile populare județene și al municipiului București.în instituțiile de învățămint superior se pot organiza, potrivit legii, unități de producție, cercetare, proiectare, precum și de prestări de servicii.Art. 55. — Studiile !n instituțiile de Învățămint superior se încheie prin examenul de diplomă. Absolvenții care promovează examenul primesc diplome, care le dau dreptul să fie repartizați în producție în condițiile prevăzute de lege.
Capitolul III

învățămintul profesional, 
de maiștri, cursurile 

de calificare și învățămintul 
agrozootehnic de masă

SECȚIUNEA 1

Școlile profesionaleArt 56. — Școlile profesionale asigură elevilor, prin procesul instructiv-educativ, cunoștințele de specialitate și deprinderile practice necesare exercitării meseriilor în care se califică, pregătirea politico-ideologică, formarea și dezvoltarea conștiinței lor muncitorești, educarea acestora în spiritul ordinii și disciplinei, al răspunderii pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate, pentru bunul mers al activității unităților economice.Art. 57. — Școlile profesionale pregătesc muncitori calificați în strînsă legătură cu cerințele de forță de muncă ale economiei naționale pentru anumite meserii, stabilite prin nomenclatorul aprobat potrivit legii.La școlile profesionale se primesc absolvenți ai lnvățămîntului obligatoriu de 10 ani.Școlile profesionale funcționează cu învățămint de zi și seral și au durata de 1—1'/a ani.Art. 58. — Școlile profesionale se organizează, potrivit normelor unitare de structură, de ministere, alte organe centrale ale administrației de stat și cooperatiste, precum și de consiliile populare județene și al municipiului București, cu acordul Ministerului Educației și învățămîntului și funcționează pe lingă întreprinderi și alte unități socialiste.Art. 59. — Școlile profesionale funcționează împreună cu școli maiștri sau centre de calificare ori ca unități de sine stătă- re.condițiile prevăzute de lege, școlile profesionale pot folosi mun cu licee de profil baza materială.60. — în școlile profesionale se desfășoară cursuri de re pentru mai multe meserii In funcție de necesarul de ri calificați. '— Nomenclatorul meseriilor șl durata pregătirii prin ofesionale, precum și planul anual de școlarizare se a decret prezidențial, la propunerea Ministerului Edu- rvățămîntului, împreună cu ministerele și celelalte ale și locale care organizează școli profesionale.1 planului anual de școlarizare pe meserii, pentru se face de ministere și celelalte organe centrale organizează astfel de școli, cu «cordul Minlste- ■1 învățămîntului.iterea în școlile profesionale se face pe bază nizat în condițiile stabilite de ministerele și 

celelalte organe centrale șl locale care organizează școli profesionale, cu acordul Ministerului Educației și învățămîntului.
Art 63. — Planurile de învățămint, programele și manualele școlare se elaborează de ministerele șl celelalte organe centrale și locale care organizează școli profesionale și se aprobă de Ministerul Educației și învățămîntului.Art. 64. — Planurile de învățămint ale școlilor profesionale se elaborează diferențiat, în funcție de meseriile în care acestea pregătesc muncitori calificați. Planurile cuprind pregătirea practică, disciplinele de specialitate, tehnice și tehnologice specifice, precum și disciplinele și activitățile menite să contribuie la educarea politico-ideologică și moral-cetățenească a elevilor.Procesul instructiv-educativ se desfășoară prin participarea nemijlocită la activitatea productivă, prin lecții, lucrări de laborator, precum și prin activități extrașcolare organizate cu elevii.Art. 65. — Practica în producție se organizează potrivit legii și se desfășoară zilnic, alternînd cu învățămintul teoretic, în funcție de meseria în care se face pregătirea.Art 66. — Cursurile școlii profesionale se încheie prin susținerea unei probe practice în meseria în care s-a efectuat pregătirea. Absolvenții școlii profesionale primesc diplomă de absolvire care le dă dreptul la încadrarea în producție, potrivit legii.

SECȚIUNEA 2

Școlile de maiștriArt. 67. — Școlile de maiștri asigură elevilor, prin procesul instructiv-educativ, cunoașterea celor mai noi realizări în domeniul meseriei, a tehnicilor și tehnologiilor moderne de lucru, precum șl cunoștințele de conducere și organizare științifică a producției și a muncii.Art. 68. — Școlile de maiștri se organizează pe Ungă Întreprinderi șl alte unități socialiste de către ministere și celelalte organe centrale, precum și de consiliile populare județene și al municipiului București și funcționează, de regulă, Împreună cu școli profesionale.Durata studiilor este de 1—1% ani la Învățămintul de zl și de 2 ani la învățămintul seral.Art. 69. — Nomenclatorul specialităților care se pregătesc prin școli de maiștri și durata studiilor pentru fiecare specialitate se aprobă prin decret al Consiliului de Stat, iar planul anual de școlarizare prin decret prezidențial, la propunerea Ministerului Educației și învățămîntului, împreună cu ministerele și celelalte organe centrale și locale care organizează astfel de școli.Art. 70. — Admiterea în școlile de maiștri se face pe bază de concurs, care se organizează și se desfășoară în condițiile stabilite de lege.Art. 71. — Procesul instructiv-educativ din școlile de maiștri se desfășoară pe baza planurilor de învățămint, programelor șl manualelor școlare elaborate de ministere și alte organe centrale și locale care organizează asemenea unități școlare, cu acordul Ministerului Educației și învățămîntului.Art.72. — La învățămintul de zl, jumătate din timpul de școlarizare este afectat practicii în producție. Practica în producție se organizează și se desfășoară potrivit legii.Art. 73. — Cursurile școlilor de maiștri se încheie prin examen de absolvire, care constă din susținerea unul proiect sau lucrări de diplomă pe o temă stabilită cu consultarea întreprinderilor pentru care aceștia se pregătesc. Elevii care promovează examenul de absolvire a școlii de maiștri primesc diploma de absolvire, care le dă dreptul la încadrarea în funcția de maistru, în condițiile prevăzute de lege.
SECȚIUNEA 3

Cursurile de calificareArt. 74. — în scopul pregătirii muncitorilor calificați din rîndul persoanelor care nu au calificarea tntr-o meserie, se organizează cursuri de calificare la locul de muncă.



J

Cursurile de calificare se organizează de întreprinderi *1  alte unitătl socialiste, in colaborare cu organizațiile de sindicat șl de tineret.Pentru pregătirea muncitorilor necesari mal multor unități socialiste, cursurile de calificare pot fi organizate și in licee, scoli profesionale sau centre de calificare.Art. 75. — Organizarea cursurilor de calificare se face fără scoatere din producție și se aprobă de ministere și celelalte organe centrale de stat și cooperatiste, consiliile populare Județene și al municipiului București sau de conducerile centralelor Industriale cărora le sînt subordonate aceste unități, potrivit planului de școlarizare și în limita fondurilor alocate.Art. 76. — Cursurile de calificare au durata de 3—12 luni, în funcție de complexitatea meseriilor, și cuprind persoane care au absolvit cel puțin învățămîntul obligatoriu, organizat în perioada în care și-au efectuat studiile.Condițiile de înscriere, meseriile și durata cursurilor se stabilesc de organele centrale interesate, cu acordul Ministerului Muncii și al Ministerului Educației și învățămîntului, pe baza nomenclatorului de meserii aprobat.Planul anual de școlarizare se stabilește prin planul național unic de dezvoltare economico-socială.Art. 77, — Cursurile de calificare se desfășoară potrivit programelor elaborate de organele în subordinea cărora se află unitățile socialiste care le organizează.Art. 78, — Cursurile de calificare se încheie prin examenul de calificare, susținut In fața comisiei de încadrare și promovare a muncitorilor din unitatea respectivă, pe baza căruia absolvenții primesc certificat de absolvire, care le dă dreptul la încadrarea în producție în condițiile prevăzute de lege, corespunzător calificării obținute.
SECȚIUNEA 4

învățămîntul agrozootehnic de masăArt. 79. — învățămîntul agrozootehnic de masă are scopul de a asigura completarea și îmbogățirea permanentă a cunoștințelor țăranilor cooperatori, mecanizatorilor, muncitorilor din întreprinderile agricole de stat sau din alte sectoare ale agriculturii, în strînsă legătură cu activitatea pe care aceștia o desfășoară la locurile de muncă.Art. 80. — învățămîntul agrozootehnic de masă are caracter permanent șl se organizează pe profile de activitate șl formații de muncă de către unitățile agricole de stat și cooperatiste, sub îndrumarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.Art'. 81. — Pregătirea practică se realizează direct în procesul de producție al unităților agricole In care lucrează și constă din efectuarea de lucrări practice specifice și învățarea oonducerll tractoarelor și a celorlalte mașini agricole.Pregătirea teoretică se organizează în perioada de iarnă in școli profesionale, licee agroindustriale ori alte unități școlare sau de producție șl se realizează pe baza normelor și programelor elaborate de Ministerul Agriculturii șl Industriei Alimentare, împreună cu Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție și cu Ministerul Educației șl învățămîntului.Art. 82. — Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare este obligat să elaboreze materialele didactice necesare lnvățămln- tulul agrozootehnic de masă.Materialele didactice se acordă cursanțllor In mod gratuit.Art. 83. — In zonele necooperatlvizate, in perioada de iarnă, direcțiile generale județene pentru agricultură și industrie alimentară, împreună cu comitetele județene de cultură și educație socialistă organizează cicluri de conferințe agrozootehnice și alte forme de pregătire a oamenilor muncii din agricultură, potrivit specificului zonei respective.
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Capitolul IV

Învățămîntul în limbile 

naționalităților 
conlocuitoareArt. 84., — Tinerilor din rîndul naționalităților conlocuitoare li se asigură condiții egale de a se pregăti In orice formă de în- vățămînt și de a fi repartizați în orice loc de muncă. în raport de nevoile economiei și vieții sociale, de pregătirea și aptitudinile lor.Art. 85. — în unitățile administrativ-teritoriale locuite șl de populație de altă naționalitate decît cea română se organizează, în conformitate cu nârmele unitare de structură, unități de învă- țămînt, secții, clase sau grupe cu predarea și în limbile naționalităților respective.Art. 86. — Pentru a putea participa activ la întreaga viață politică, economică și social-culturală a tării, tinerilor din rîndul naționalităților conlocuitoare li se asigură Însușirea limbii române. în acest scop, in unitățile de învățămlnt primar, gimnazial și liceal, cu predarea In limbile naționalităților conlocuitoare. se studiază limba română, iar unele discipline, prevăzute in planul de Învățămlnt, se predau in limba română.Art. 87. — Părinții sau tinerii aparțlnlnd naționalităților conlocuitoare pot opta pentru Înscrierea in unitatea de învățămlnt cu predarea în limba naționalității respective sau în limba română.Tinerilor aparțlnlnd naționalităților conlocuitoare, care frecventează unități de învățămlnt cu predare In limba română, 11' se asigură, la cerere, in condițiile legii, ca obiect de studiu șl limba naționalității lor.Art. 88. — La concursurile de admitere organizate, potrivit legii, candidați! din rîndul naționalităților conlocuitoare au dreptul de a susține probele in limba naționalității lor la disciplinele pe care le-au studiat In această limbă.Art. 89. — Pentru desfășurarea învățămîntului în limbile naționalităților conlocuitoare, Ministerul Educației și învățămîn- tulul asigură pregătirea șl perfecționarea personalului didactic, precum și manuale și alte materiale didactice necesare.

Capitolul V

Activitatea politico- 
educativă și studiul științelor 

sociale in invățămîntArt. 90. — învățămîntul de toate gradele are îndatorirea de a asigura, odată cu pregătirea temeinică, profesională, științifică și culturală a tuturor tinerilor, educarea lor comunistă, revoluționară. formarea acestora ca oameni noi, multilateral dezvoltați, constructori conștienți și devotați al socialismului șl comunismului.Fiecare unitate de învățămlnt- trebuie să fie un puternic centru de educație socialistă și comunistă a copiilor șl tinerilor.Art. BL — Prin întregul său conținut, procesul de invățămînt trebuie să contribuie la educarea elevilor și studenților in spiritul concepției revoluționare a clasei muncitoare, la formarea în rindurile acestora a unei gîndiri științifice, creatoare. 



• capacității de a acționa in concordanță cu cerințele dezvoltării economiei, științei și culturii, ale progresului social, de a manifesta o atitudine intransigentă față de tot ceea ce este Învechit și retrograd.Art. 92. — Toți tinerii, indiferent de specializarea pe care și-o aleg și de domeniul în care vor lucra, trebuie să posede temeinice cunoștințe sociale și politice pentru a putea participa activ la edificarea noii societăți, la conducerea întregii vieți economice și sociale.In acest scop, în întregul învățămînt, odată cu disciplinele științifice fundamentale, de cultură generală și de specialitate, se studiază discipline istorice, economice, filozofice și social-politice.Art. 93. — Predarea științelor sociale se realizează pe baza Programului Partidului Comunist Român, a ideologiei și politicii sale, a materialismului dialectic și istoric și a principiilor socialismului științific, a celor mai noi realizări ale practicii revoluționare și cunoașterii umane.Art. 94. — Studiul științelor sociale are menirea să asigure însușirea de către tinerele generații a ideologiei și politicii partidului, să contribuie la cultivarea în rîndujile acestora a trăsăturilor conștiinței socialiste, a idealurilor și convingerilor comuniste, la formarea lor ca militanți activi pentru progresul și prosperitatea patriei, pentru triumful idealurilor de pace, libertate și dreptate socială în lume.Predarea științelor sociale trebuie să asigure cunoașterea de către elevi și studenți a trecutului de luptă al partidului și poporului nostru, a perspectivelor de dezvoltare a României, însușirea unor temeinice cunoștințe economice, social-politice și filozofice, înțelegerea legilor obiective ale dezvoltării sociale, a proceselor și fenomenelor care au loc în natură și societate.Științele sociale trebuie să contribuie la formarea și dezvoltarea spiritului combativ al elevilor și studenților față de ideile șl teoriile neștiințifice, mistice, față de orice influențe străine concepției comuniste despre lume și viață.Art. 95. — Cadrele didactice din domeniul științelor sociale au datoria să-și ridice necontenit nivelul de pregătire politico-ideo- logică, să asigure predarea acestor discipline în strînsă legătură cu realitățile social-politice, cu preocupările partidului și statului nostru, cu problemele vieții internaționale și evoluția societății contemporane ; ele au datoria să participe la activitatea practică, social-politică, la propagarea ideologiei și politicii partidului în rîndul maselor de oameni ai muncii.Art. 96. — Educarea comunistă a tineretului reprezintă o îndatorire socială și etică fundamentală a întregului personal didactic.Toate cadrele didactice, indiferent de disciplina pe care o predau, răspund de educarea și pregătirea multilaterală a elevilor și studenților, de imprimarea în rîndurile acestora a spiritului de ordine și disciplină, a cinstei și corectitudinii, a respectului față de legile țării și normele socialiste de conviețuire, a atitudinii înaintate, responsabile față de muncă, de îndatoririle școlare și obștești.în învățămîntul de toate gradele, cadrele didactice au obligația să asigure îndrumarea nemijlocită a elevilor și studenților, să participe activ, împreună cu aceștia, la întreaga desfășurare a procesului de învățămînt, producție și cercetare, precum și la activitățile politico-ideologice și cultural-educative.Pentru organizarea și coordonarea activității de instruire și educare a elevilor, în învățămîntul gimnazial, liceal și profesional, fiecare clasă are un diriginte, desemnat de consiliul de conducere al unității școlare din rîndul cadrelor didactice cu înaltă competență și bogată experiență, care se bucură de prestigiu și autoritate în școală și in afara ei.Art. 9’, — în munca de educare a elevilor șl studenților un rol important îndeplinesc organizațiile de copii și tineret, care sint chemate să cultive, împreună cu școala, răspunderea copiilor și tinerilor față de învățătură, de pregătirea pentru muncă și viață, să organizeze activitatea politico-ideologică, cultural- artistică, sportivă, folosirea utilă a timpului liber.Art. 98. — Pentru cultivarea și dezvoltarea unor talente și aptitudini deosebite, în unitățile de învățămînt se organizează cluburi, cercuri, cenacluri, ansambluri și formații ale elevilor și studenților, care își desfășoară activitatea în afara programului școlar. j

Capitolul VI

Educația fizică și sportul 
în invățămintArt. 99. — în învățămîntul de toate gradele se organizează în mod obligatoriu activitatea de educație fizică și sport.Educația fizică și sportul contribuie la menținerea și întărirea sănătății, creșterea capacităților fizice și intelectuale, dezvoltarea armonioasă fizică și morală a copiilor și tineretului, la formarea în rîndul acestora a unor deprinderi sănătoase de muncă și viață.Art. 100. — Activitatea de educație fizică șl sport se organizează și se desfășoară pe baza planurilor și programelor de învățămînt elaborate de Ministerul Educației și învățămîntului împreună cu Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport.Activitățile de educație fizică șl sport se stabilesc în mod diferențiat, pe cicluri de învățămînt, în funcție de vîrsta și de cerințele asigurării dezvoltării, fortificării și creșterii rezistentei organismului copiilor și tinerilor.Art. 101. — Unitățile de învățămînt sînt obligate să organizeze activitatea de educație fizică și sport a preșcolarilor, elevilor și studenților cu respectarea planurilor și programelor de învățămînt și răspund de eficiența acestei activități.Unitățile de învățămînt organizează, împreună cu organizațiile de copii și tineret, asociații și cercuri sportive școlare și universitare prin care se asigură participarea largă a elevilor și studenților la activitatea sportivă de masă și de performanță.Ministerul Educației și învățămîntului în colaborare cu Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport răspund de selecționarea copiilor și tinerilor pentru sportul de performanță, de pregătirea temeinică a acestora în vederea obținerii unor rezultate sportive superioare și organizează participarea lor la concursuri și competiții sportive.Art. 102. — Ministerul Educației și învățămîntului Împreună cu Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport răspund de întregul proces de pregătire și perfecționare a cadrelor pentru activitatea de educație fizică și sport.

Capitolul VII

Cercetarea științifică
SECȚIUNEA 1

Cercetarea științifică 
în învățămîntul superiorArt. 103. — Cercetarea științifică în învățămîntul superior se realizează pe baza planurilor anuale și de perspectivă, parte integrantă a planului național unic de dezvoltare economico- socială.întreaga orientare a activității de cercetare științifică din Învățămîntul superior trebuie să asigure participarea cadrelor didactice șl a studenților la rezolvarea problemelor esențiale legate de dezvoltarea economică și socială a țării, de progresul științei și culturii.Art. 104. — Cadrele didactice șl studenții din institutele de învățămînt superior au obligația de a participa la activitatea de cercetare științifică, proiectare tehnologică și de introducere a progresului tehnic. ...... ,



Personalul didactic desfășoară activitate da cercetare potrivit sarcinilor stabilite prin normele de muncă.Studenții participă la activitatea de cercetare împreună cu personalul didactic și de cercetare științifică pe baza sarcinilor stabilite prin planurile de învățămîntArt 105. — Activitatea de cercetare în domeniul științelor tehnice, economice și ale naturii se desfășoară împreună și In cadrul institutelor centrale și al academiilor de profil, sub conducerea acestora și face parte integrantă din planurile unitare de cercetare pe ramuri și domenii ale științei.Activitatea de cercetare în domeniul științelor sociale și politice se desfășoară, de regulă, în catedrele și unitățile de cercetare din învățămînt, sub conducerea Ministerului Educației și învățămîntului, în colaborare cu Academia de științe sociale și politice.Art. 10G. — Coordonarea unitară a activității de cercetare științifică din învățămînt se face de către Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie și Ministerul Educației și învățămîntului, iar pe ramuri și domenii ale științei de către institutele centrale de cercetare și academiile de științe.Art. 107. — Unitățile de învățămînt superior răspund de buna organizare a participării cadrelor didactice și a studenților la activitatea de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, precum și de integrarea laboratoarelor și a bazei materiale proprii în cadrul institutelor centrale de cercetare și al academiilor de profil.Activitatea de cercetare științifică a cadrelor didactice și studenților se desfășoară pe bază de contracte de cercetare încheiate, potrivit legii, cu unitățile socialiste.Art. 108. — Personalul didactic din învățămîntul superior are obligația și poartă răspunderea pentru antrenarea studenților la rezolvarea sarcinilor de cercetare științifică, pentru îndrumarea și orientarea corespunzătoare a activității cercurilor tehnico-științifice studențești și dezvoltarea la studenți a pasiunii pentru nou, pentru însușirea celor mai noi cuceriri ala științei și tehnicii, ale cunoașterii umane.
SECȚIUNEA 2

Cercetarea științifică 
în învățămîntul liceal, 

profesional și de maiștriArt. 109. — Personalul didactic din învățămîntul liceal, profesional și de maiștri participă la activitatea de cercetare în cadrul unităților de cercetare, societăților științifice ale personalului didactic, cercurilor metodico-științifice, precum și în colectivele constituite pe plan local pentru soluționarea unor probleme privind dezvoltarea economico-socială a județelor, precum și a unor probleme tehnice ale unităților economice din industrie, agricultură, construcții și alte ramuri ale economiei din localitățile respective.Art. 110. — Elevii sînt antrenați la activitatea de cercetare în cadrul lucrărilor efectuate în laboratoare și al practicii în pro- ucție, precum și prin cercurile tehnico-științifice, concursuri, .limpiade, sesiuni de comunicări și alte manifestări cu caracter tultural-științific.Art 111. — îndrumarea unitară a activității de cercetare a cadrelor didactice din învățămîntul liceal, profesional și de maiștri se realizează pe domenii și ramuri ale științei, de către institutele centrale de cercetare și academiile de științe prin societăți și uniuni tehnico-științifice ale personalului didactic.Art 112. Unitățile de învățămînt personalul didactic, împreună cu organizațiile de tineret, trebuie să cultive în rîndul elevilor spiritul de creație științifică, pasiunea pentru însușirea 

de către aceștia a metodelor și tehnicilor de cercetare, să asigure participarea lor largă la activitatea cercurilor tehnico-științifice. la olimpiade, la concursurile tehnice, precum și la alto manifestări științifice.
Capitolul VIII

Personalul didacticAri. 113. — Activitatea instructiv-educativă în unitățile de învățămînt se realizează de personalul didactic.Personalul didactic este format din :a) educatoare — în învățămîntul preșcolar ;b) învățători și institutori — în învățămîntul primar ;c) profesori și maiștri-instructori — în învățămîntul gimnazial, liceal, profesional și de maiștri ;d) asistenți, lectori (șefi de lucrări), conferențiari și profesori universitari — în învățămîntul superior.Art. 114. — Funcțiile didactice se ocupă în învățămîntul preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional și de maiștri prin repartizare sau concurs, iar in învățămîntul superior prin concurs.Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice au un ca-, racter deschis. La aceste concursuri se poate prezenta orice persoană care are o temeinică pregătire profesională și polivico- ideologică, militează pentru traducerea în viață a politicii partidului și statului, a principiilor eticii și echității socialiste, îndeplinește condițiile de vechime și alte condiții prevăzute de lege.Persoanele care se prezintă la concurs pentru ocuparea funcțiilor didactice trebuie să îndeplinească și următoarele condiții da studii :a) pentru educatoare și învățător — absolvirea, cu examen de bacalaureat, a liceului pedagogic ;b) pentru institutor și pentru profesor în ciclul gimnazial —• absolvirea, cu examen de diplomă, a unei facultăți cu durata de cel puțin 3 ani ;c) pentru profesor în învățămîntul liceal — absolvirea, cu examen de diplomă, a unei facultăți cu durata de cel puțin 4 ani ;d) pentru profesor în învățămîntul profesional și de maiștri — absolvirea, cu examen de diplomă, a unei facultăți cu durata de 4 ani sau a unui institut de învățămint superior tehnic cu durata de 3 ani ;e) pentru maistru-instructor — absolvirea, cu examen de diplomă, a școlii de maiștri sau a unui institut de învățămînt superior tehnic cu durata de cel puțin 3 ani ;f) pentru asistent universitar, lector (șef de lucrări), conferențiar și profesor universitar — absolvirea, cu examen de diplomă, a unei facultăți cu durata de cel puțjn 4 ani.Pentru ocuparea funcțiilor de conferențiar și profesor universitar este necesar și titlul științific de doctor. Specialiștii cu înaltă pregătire și bogată experiență în activitatea productivă, economică și socială pot participa la concurs, în condițiile prevăzute de lege, și dacă nu au titlul științific de doctor.Concursul pentru ocuparea posturilor în învățămîntul de toate gradele se organizează și se desfășoară potrivit Statutului personalului didactic.Art. 115. — In vederea asigurării unei legături permanente între învățămînt, producție și cercetare, cadrele didactice care predau discipline tehnice și tehnologice în învățămîntul liceal, profesional, de maiștri, precum și personalul didactic din învățămîntul superior, au obligația să lucreze periodic în producție, cercetare și proiectare sau în alte unități socialiste de profil.Perioadele și condițiile trecerii personalului didactic în producție, cercetare și proiectare, ca și a personalului din aceste domenii în învățămînt, se stabilesc prin Statutul personalului didactic.Art. 116. — Personalul didactic are următoarele îndatoriri principale :a) să-și ridice necontenit nivelul de pregătire profesională șl politico-ideologică, să-și Însușească realizările noi In domeniul său de specialitate $i al pedagogiei;



10b) să fie model de ținută șl comportare In Întreaga activitate, atît In Instituția de Învățămînt, cit și In societate șl familie ;c) să asigure un Înalt nivel de pregătire profesională, politică și culturală elevilor șl studenților, In strinsă legătură cu practica, cu progresele științei și tehnicii, să sprijine elevii și studenții care au greutăți la Învățătură pe Întreg parcursul anului școlar, precum și în perioada premergătoare examenelor de corigență sau restanță ;d) să educe elevii șl studenții In spiritul răspunderii față de muncă și învățătură, al respectului față de normele vieții școlare și universitare, față de legile țării și îndatoririle cetățenești, al dragostei și devotamentului față de patrie, partid și popor, al înaltelor idealuri ale socialismului și comunismului ;e) să acționeze pentru a Imprima In conștiința și conduita tinerilor spiritul de ordine și disciplină, de răspundere socială pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin în școală, muncă și viață ;f) să sprijine acțiunile educative, politico-ideologice, cultural- artistice și sportive ale organizațiilor de copii și tineret ;g) să contribuie prin activitatea de creație științifică, tehn’că și artistică la progresul economiei, științei și culturii naționale ;h) să participe la activitățile social-obștești, cultural-educative și de răspîndire a cunoștințelor științifice, la întreaga muncă ce se desfășoară pentru ridicarea nivelului de conștiință și cultură al maselor.Art. 117. — Pentru asigurarea respectării stricte a normelor eticii și echității socialiste, ale disciplinei școlare și universitare de către întregul personal didactic, pe lîngă inspectoratele școlare județene și al municipiului București, precum și pe lingă consiliile rectorilor sau instituțiile de învățămînt superior funcționează colegii de disciplină. La Ministerul Educației și învățămîntului funcționează Colegiul central de disciplină al personalului didactic din învățămînt.Colegiile de disciplină analizează abaterile săvîrșite de cadrele didactice în instituțiile de învățămînt șl în afara acestora, care afectează prestigiul profesiei de educator și aplică sancțiunile prevăzute de lege.Art. 118. — Normele privind disciplina personalului didactic, organizarea și funcționarea colegiilor de disciplină, precum șl cele referitoare la încadrarea, promovarea și perfecționarea cadrelor didactice se stabilesc prin Statutul personalului didactic, aprobat prin decret al Consiliului de Stat.
Capitolul IX

Drepturile și îndatoririle 
elevilor și studenților

Arh 119. — Elevii și studenții au următoarele drepturi :a) să urmeze, în mod gratuit, fără plata vreunei taxe școlare, orice formă de învățămînt, potrivit cu nevoile dezvoltării economice și sociale a țării și cu aptitudinile lor.Elevii din învățămîntul primar, gimnazial, liceal și profesional beneficiază, în mod gratuit, și de manuale școlare ;b) să folosească baza didactico-materială existentă In instituțiile de învățămînt ;c) să beneficieze, potrivit legii, de burse, cazare în internate șl cămine, masă la cantine și alte forme de sprijin material, de asistență medicală gratuită, precum și de odihnă in unitățile organizate în acest scop ;d) să beneficieze de formele de stimulare prevăzute de lege pentru activitatea practică-productivă șl de cercetare desfășurată, precum și pentru rezultatele deosebite obținute la Învățătură ;
e) să participe la activitatea cercurilor științifice, tehnice și artistice, a cenaclurilor literare, ansamblurilor artistice, asociațiilor șl cluburilor sportive, la editarea revistelor școlare și universitare, la concursuri, expoziții și alte activități tehnice, cul- tural-artlstice și sportive ;f) să participe ia conducerea unității de Învățămînt in cadrul organelor de conducere colectivă ;
g) să fie repartizați in muncă, la absolvire, potrivit legii.

Art. 120. — Elevii și studenții de la Învățămîntul seral și studenții de la Învățămîntul fără frecvență beneficiază de drepturile prevăzute la articolul precedent, lit. a alin. 1, lit. b șl e, precum și de programarea în schimburi de lucru care să le permită frecventarea cursurilor și de concediu anual de studii, în condițiile prevăzute de lege, pentru pregătirea și susținerea examenelor.-Art 121. — Elevii și studenții sint obligați:a) să învețe temeinic șl să muncească cu pasiune pentru a-șî Însuși cele mai noi cuceriri ale științei, tehnicii și culturii, ale cunoașterii umane, să manifeste interes pentru tot ce este nou și înaintat, să-și lărgească necontenit orizontul cultural-știin- țific, să se pregătească cu înaltă responsabilitate pentru muncă și viață, pentru a se încadra în producție, în activitatea economică și socială ;b) să-și însușească Ideologia șl politica partidului, concepția sa despre lume și viață, să cunoască istoria și trecutul de luptă-al poporului, al clasei muncitoare și al partidului, să acționeze în spiritul unității și prieteniei frățești a tinerilor, a tuturor oamenilor muncii din patria noastră, fără deosebire, de naționalitate, să se formeze ca oameni înaintați, militanți activi pentru înfăptuirea Programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism ;c) să fie devotați patriei, partidului șl poporului, gata oricînd să apere, eu orice sacrificiu, cuceririle revoluționare, independența și suveranitatea țării, să lupte pentru triumful cauzei socialismului, progresului și păcii în lume ;d) să participe la activitățile practice, de producție, cercetare și proiectare, sâ-șl însușească, In cele mai bune condiții, meseria sau profesia pentru care se pregătesc, să-și formeze temeinice deprinderi de muncă pentru a contribui activ la dezvoltarea economică și socială a țării ;e) să respecte Constituția și legile țării, principiile eticii șl echității socialiste, să-și formeze înalte trăsături moral-cetățe- nești, să se comporte în toate împrejurările corespunzător normelor socialiste de conviețuire în societate ;f) să frecventeze cu regularitate cursurile, să participe la toate activitățile stabilite prin planul de Învățămînt ; să respecte regulamentele școlare șl universitare, ordinea șl disciplina, să aibă o ținută și o comportare corespunzătoare în unitatea de invăță- mînt și în afara ei ;g) să păstreze și să folosească cu grijă baza materială a unității de învățămînt, precum și a unităților în care efectuează practica productivă ori activitatea de cercetare și proiectare ;h) să respecte normele de organizare și funcționare a internatelor, căminelor și cantinelor și să participe-la activitățile de au- togospodărire a lor ;i) să se prezinte și să muncească, după absolvire, la locul do muncă în care au fost repartizați.
Capitolul X

Obligațiile unităților 
de învățămint cu privire 

la perfecționarea pregătirii 
personalului muncitor

SECȚIUNEA 1

Perfecționarea pregătirii muncitorilor, 
tehnicienilor și maiștrilorArt 122. — In scopul perfecționării continue a pregătirii pro- , fesionale a personalului muncitor din toate domeniile de activitate, in raport de noile cuceriri ale științei și tehnicii, 



11de cerințele dezvoltării economlco-sociale a țării, ie organizează, in condițiile prevăzute de lege, forme de perfecționare a pregătirii profesionale.Perfecționarea pregătirii profesionale a personalului muncitor se organizează de către ministere, celelalte organe centrale, consiliile populare județene și al municipiului București, pa specialități și profiluri din domeniul lor de activitate.Art. 123. — Ministerul Educației și învățămîntului Îndrumă și coordonează, potrivit legii, Întreaga activitate de perfecționare a pregătirii personalului muncitor, asigurînd înfăptuirea unitară a politicii partidului și statului în acest domeniu.Ministerul Educației și învățămîntului, împreună cu Ministerul Muncii și Comitetul de Stat al Planificării, elaborează, pe baza propunerilor ministerelor, celorlalte organe centrale, precum și ale consiliilor populare județene și al municipiului București, proiectul planurilor anuale și de perspectivă de perfecționare a pregătirii profesionale ca parte integrantă a planurilor și programelor de asigurare, pregătire și perfecționare a forței de muncă.Art. 124. — Pentru realizarea programelor de perfecționare organizate de ministere, celelalte organe centrale, consiliile populare județene și al municipiului București și unitățile din subordine, Ministerul Educației și învățămîntului acordă, prin unitățile de învățămînt și de cercetare, îndrumare și asistență de specialitate, elaborează, Împreună cu celelalte ministere șl organe centrale, programe și tematici-cadru pentru organizarea cursurilor de perfecționare, materiale documentare și alte lucrări necesare îmbunătățirii organizării și conținutului activității de perfecționare.Art 125. — Activitățile desfășurate de cadrele didactice in cadrul perfecționării pregătirii profesionale a personalului muncitor constituie o Îndatorire de serviciu, fiind incluse în norma didactică obligatorie a acestora.
SECȚIUNEA 2

Perfectionarea pregătirii personalului 
muncitor prin cursuri postuniversitareArt. 126. — Cursurile postuniversitare constituie o formă de perfecționare a pregătirii specialiștilor din diferite domenii ale economiei, științei, tehnicii șl culturii care au absolvit o instituție de învățămînt superior cu durata de cel puțin 4 ani la cursurile de zi sau cel puțin 5 ani la cursurile serale sau fără frecvență, in scopul completării, adîncirii sau reînnoirii cunoștințelor profesionale.Art. 127. — Cursurile postuniversitare se organizează de către instituțiile de învățămînt superior și se desfășoară în cadrul acestora.Art 128. — Nomenclatorul de perfecționare pe domenii șl planul anual de școlarizare la cursurile postuniversitare se a- probă prin decret prezidențial, la propunerea Ministerului Educației și învățămîntului, pe baza cererilor ministerelor și celorlalte organe centrale interesate.Planurile de învățămînt șl programele pentru cursurile postuniversitare se elaborează de instituțiile de învățămînt superior, împreună cu ministerele și celelalte organe centrale interesate și se aprobă de Ministerul Educației și învățămîntului.Art 129. — Cursurile postuniversitare se realizează, de regulă, fără frecvență șl au o durată de 9—12 luni. Pentru activități didactice șl pentru verificarea cunoștințelor, pe durata cursului se pot organiza 2—3 sesiuni de activități colective, cu scoatere de la locul de muncă, insumînd 20—30 de zile.Art 130. — Absolvirea cursurilor postuniversitare se face prin examene, precum și prin, susținerea unei lucrări de absolvire potrivit planului de Învățămînt.Absolvenții cursurilor postuniversitare primesc diplomă de absolvire.

SECȚIUNEA 3

Perfectionarea prin doctorat
Art 131. — Doctoratul este forma superioară de perfecționare a pregătirii specialiștilor în diferite ramuri ale științei, tehnicii și culturii.

Doctoratul se organizează, potrivit legit de instituții de In- vățămlnt superior, academii do științe și institute centrale de cercetare.Tematica șl conținutul activităților pentru obținerea titlului de J doctor se stabilesc pe ramuri și domenii ale științei de către institutele centrale de cercetare, academiile de științe și instituțiile de învățămînt superior. In colaborare cu unitățile de producție și social-culturale de profitArt 132. — Specialitățile In care se organizează doctoratul se aprobă, în condițiile stabilite de lege, odată cu nomenclatorul de profiluri și specializări pentru învățămîntul superior.Art. 133. — Stabilirea cifrei de școlarizare și repartizarea acesteia pe instituții de învățămînt superior, academii de științe, institute centrale de cercetare și unități de cercetare se fac de Ministerul Educației și învățămîntului, cu avizul Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie și al Comitetului de Stat al Planificării.Art. 134. — Modul de organizare a admiterii la doctorat, a stagiului de pregătire a doctoranzilor și de obținere a titlului științific de doctor se stabilesc prin decret al Consiliului de Stat.
SECȚIUNEA 4

Perfecționarea pregătirii 
personalului didacticArt. 135. — întregul sistem de perfecționare a pregătirii pro*  ] fesionale a personalului didactic are ca scop însușirea temeinică a disciplinei de specialitate și a metodicii predării acesteia, a ideologiei și politicii partidului și statului nostru, a realizărilor noi în domeniul specialității și al pedagogiei, a metodelor de muncă cu preșcolarii, elevii și studenții.Art. 136. — Perfecționarea pregătirii personalului didactic se organizează de Ministerul Educației și învățămîntului prin unități de învățămînt și de cercetare științifică.Ministerele economice, celelalte organe centrale și locale care organizează unități de învățămînt au obligația de a sprijini perfecționarea pregătirii personalului didactic, în concordanță cu dezvoltarea tehnicii și tehnologiilor de producție, cu cerințele procesului instructiv-educativ.Art. 137. — Activitățile de perfecționare a pregătirii personalului didactic se organizează diferențiat, in funcție de specificul muncii și de ciclul de învățămînt in care acesta iși desfășoară activitatea, pe baza planurilor anuale și de perspectivă elaborate de Ministerul Educației și învățămîntului, după cum urmează :a) pentru personalul didactic din învățămîntul preșcolar șl primar se organizează cursuri de perfecționare, activități me- todico-științifice periodice, consfătuiri și schimburi de experiență, precum și activități de pregătire în vederea definitivării în funcție și obținerii gradelor didactice ;b) pentru personalul didactic din învățămîntul gimnazial, liceal, profesional și de maiștri se organizează cursuri de perfecționare, stagii In unități productive, activități științifice șl metodice, consfătuiri și schimburi de experiență, precum și activități de pregătire pentru definitivarea In funcție și obținerea gradelor didactice ;c) pentru personalul didactic din învățămîntul superior se organizează perfecționarea prin doctorat, cursuri postuniversitare, stagii In unități de producție, cercetare și proiectare, seminarii periodice, de scurtă durată, consfătuiri și manifestări științifice de specialitate.Participarea la activitățile de perfecționare este obligatorie.Art. 138., — Perfecționarea pregătirii personalului didactic care predă discipline de științe sociale In învățămîntul de toate gradele se face de către Ministerul Educației șl învățămîntului. Împreună cu Academia „Ștefan Gheorghiu".Art. 139. — Perfecționarea pregătirii cadrelor cu funcții de conducere, Îndrumare și control din învățămîntul preșcolar,



12primar și gimnazial se organizează de către inspectoratele școlare, iar a celor din învățămîntul liceal, profesional și de maiștri, din învățămîntul superior și de la inspectoratele școlare, de către Ministerul Educației și învățămîntului.
Capitolul XI

Conducerea unităților 
de invățămîntArt. 140. — Conducerea unităților de invățămînt se realizează, potrivit legii, pe baza principiului muncii și conducerii colective.Art. 141. — Organele de conducere colectivă ale unităților de învățămînt sînt :a) consiliul de conducere — la grădinițele de copii, școli, licee, ț , școli profesionalei și de maiștri ;b) consiliul profesoral — la facultăți și senatul — la instituțiile de invățămînt superior ;c) consiliul științific — la unitățile de cercetare din cadrul instituțiilor de învățămînt superior, organizat potrivit legii.Art. 142. — Consiliul de conducere al grădiniței de copii, școlii, liceului, școlii profesionale și de maiștri este alcătuit din director și directori adjuncți, reprezentanți ai personalului didactic, aleși de adunarea generală a personalului didactic, reprezentanți ai organizației Partidului Comunist Român, organizațiilor de sindicat, de copii și tineret, desemnați de către acestea, activiști de partid și de stat, reprezentanți ai consiliilor populare, ai comitetelor cetățenești de părinți, precum și specialiști și muncitori din unitățile de producție, cercetare și proiectare.Art. 143. — Consiliul profesoral al facultății și senatul instituției de învățămînt superior sînt alcătuite, după caz, din decan și prodecani, rector și prorectori, reprezentanți ai personalului didactic, aleși de adunarea generală a personalului didactic, iar pentru senate, de către consiliile profesorale ale facultăților, secretarul organizației Partidului Comunist Român, reprezentanți ai organizațiilor de sindicat și tineret, desemnați de către acestea, precum și activiști de partid și de stat, reprezentanți ai ministerelor și altor organe centrale, consiliilor populare, personalități ale vieții economice, științifice și culturale, specialiști și muncitori din unitățile de producție, cercetare și proiectare.Art. 144. — Numărul membrilor organelor de conducere colectivă este de 3—15 la unitățile care au mai puțin de 50 posturi didactice ; 21—29 la unitățile cu 50—100 posturi didactice ; 31—41 la unitățile cu 101—500 posturi didactice ; 53—55 la unitățile cu 501—1 000 posturi didactice ; 61—63 la unitățile cu 1 001—1 300 posturi didactice ; 89—91 la unitățile cu peste 1 300 posturi didactice.Din totalul membrilor acestor organe, 2/3 vor fi cadre didactice și, în raport de unitatea de învățămînt, 6—10 la sută elevi și 12—15 la sută studenți.Art. 145, — Președintele consiliului de conducere al grădiniței de copii, școlii, liceului, școlii profesionale și școlii de maiștri este directorul unității de învățămînt.Președintele consiliului profesoral al facultății este decanul acesteia.Președintele senatului instituției de învățămînt superior este o personalitate a vieții politice, științifice, economice sau culturale, desemnată în condițiile prevăzute de lege.Art. 146. — Consiliul de conducere al grădiniței de copii, școlii, liceului, școlii profesionale și școlii de maiștri are următoarele atribuții principale :a) organizează, îndrumă șl controlează întregul proces lnstruc- tlv-educativ și răspunde de conținutul și rezultatele activității de instruire și educație, în conformitate cu dispozițiile legale ;b) dezbate principalele probleme ale activității instructiv-edu- cative șl stabilește măsuri pentru perfecționarea acesteia;

c) aprobă programul acțiunilor politico-ideologice, cultural- educative șl sportive ;d) face propuneri pentru numirea directorilor și directorilor adjuncți ;e) contribuie la generalizarea experienței pozitive din activitatea personalului didactic, la îmbunătățirea metodelor de predare și a practicii productive a elevilor.In realizarea atribuțiilor sale, consiliul de conducere colaborează cu comitetul cetățenesc de părinți.Art. 147. — Consiliul profesoral al facultății are următoarele atribuții principale :a) organizează, îndrumă și controlează desfășurarea procesului instructiv-educativ ;b) participă la elaborarea planurilor și programelor de învățămînt și face propuneri pentru îmbunătățirea acestora ;c) organizează, asigură și îndrumă realizarea integrării învă- țămîntului cu producția și cercetarea științifică, aprobă planul anual de producție, cercetare, proiectare și servicii ;d) avizează statele de funcțiuni ale personalului didactic întocmite de catedre ;e) aprobă planurile anuale ale unităților de producție, cercetare, proiectare și servicii ;f) stabilește planul comun al activităților politico-ideologice, cultural-educative și sportive ;g) face propuneri pentru numirea decanului și prodecanilor ,h) aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice ;i) organizează activitatea de perfecționare a pregătirii personalului didactic ;j) aprobă acordarea titlului științific de doctor.Art. 148. — Senatul instituției de învățămînt superior îndeplinește următoarele atribuții principale :a) îndrumă și controlează desfășurarea procesului instructiv- educativ ;b) avizează planurile și programele de învățămînt elaborate de facultăți ;c) aprobă planul anual de producție, cercetare, proiectare și servicii al instituției de învățămînt superior, urmărește și îndrumă realizarea integrării învățămîntului cu producția Și cercetarea științifică ;d) îndrumă activitatea de cercetare științifică ;e) aprobă planul de activități politico-ideologice, cultural-educative și sportive al instituției de învățămînt superior ;f) confirmă componența consiliilor profesorale ale facultăților și a consiliilor științifice ale unităților de cercetare ;g) face propuneri pentru numiri în funcțiile de rector șl prorectori, precum și pentru structura cadrelor și numirea șefilor de catedră ;h) hotărăște asupra rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și le înaintează spre confirmare Ministerului Educației și învățămîntului ;i) avizează statele de funcțiuni, în vederea aprobării lor de către Ministerul Educației și învățămîntului ;j) aprobă planul de perfecționare a personalului didactic al Instituției de învățămînt superior ;k) hotărăște, în condițiile legii, asupra conferirii titlului de „doctor honoris causa" ;l) adoptă bugetul de venituri și cheltuieli al instituției de învățămînt superior și urmărește executarea lui ;m) stabilește măsuri cu privire la îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și de trai ale studenților și personalului muncitor al instituției de învățămînt superior.Art. 149. — Conducerea colectivă a activității operative a instituțiilor de învățămînt se exercită de către birourile executive ale organelor de conducere colectivă.Din birourile executive fac parte, după caz, directorul și directorii adjuncți, rectorul, prorectorii, decanii și prodecanii, secretarul organizației Partidului Comunist Român, președintele Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști sau al Asociației Studenților Comuniști, secretarul organizației Uniunii Tineretului Comunist, comandantul instructor al unității de pionieri, reprezentantul sindicatului.Președintele biroului executiv este directorul, decanul sau rectorul unității de învățămînt respective.Art. 150. — Birourile executive ale consiliilor de conducere, 
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consiliilor profesorale și senatelor unităților de învățămint asigură aducerea Ia îndeplinire a hotăririlor acestor organe.Birourile executive răspund de organizarea și buna desfășurare a procesului instructiv-educativ, de gospodărirea și folosirea tuturor mijloacelor financiare și materiale ale unităților de învățămint, de respectarea prevederilor legale in adoptarea hotăririlor și in întreaga activitate a instituțiilor de învățămint.Art. 151. — Conducerea curentă a activității unităților de în- vățămint și aducerea la îndeplinire a hotăririlor organelor de conducere ale acestora și a sarcinilor stabilite de organul căruia ii este subordonată instituția de învățămint se realizează de :a) director — la grădinițe de copii, școli, licee, școli profesionale și de maiștri ;b) rector — la instituțiile de învățămint superior, decan — ia facultăți și șef de catedră — ia catedră.în activitatea lor, aceștia sînt ajutați de directori adjuncți, prorectori ori prodecani, potrivit legii.Art. 152. — Organele de conducere colectivă se aleg pe o perioadă de 2 ani la grădinițele de copii și școli și de 4 ani la celelalte unități de învățămint.Directorii și directorii adjuncți se numesc potrivit legii, de regulă nu mai mult de două ori consecutiv, iar rectorii, prorectorii, decanii, prodecanii, șefii de catedră de cel mult două ori consecutiv.Componența organelor de conducere colectivă ale grădinițelor de copii, școlilor, liceelor, școlilor profesionale și școlilor de maiștri se aprobă de către consiliile populare comunale, orășenești, municipale ori sectoarelor municipiului București, in raza cărora își desfășoară activitatea, ale facultăților de către senate, iar a senatelor de către Ministerul Educației și învățămintului.Art. 153. — Consiliile de conducere, consiliile profesorale și senatele se întrunesc o dată pe trimestru și ori de cite ori este nevoie, din inițiativa președintelui, rectorului, decanului, directorului sau la cererea a cel puțin o treime din numărul membrilor acestora.Birourile executive se intrunesc o dată pe lună și, la cererea președintelui, ori de cite ori este nevoie.Organele de conducere colectivă adoptă hotăriri cu majoritatea membrilor ce le compun.Ari. 154. — Organele de conducere colectivă ale unităților de învățămint în întregul lor și fiecare membru în parte răspund in fața organelor centrale și locale cărora le sînt subordonate unitățile respective ; fiecare membru răspunde in fața organului de conducere colectivă din care face parte și a președintelui acestuia pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate.Art. 155. — Unitățile de învățămint sînt subordonate Ministerului Educației și învățămîntului și altor organe centrale sau locale, după cum urmează :a) grădinițele, școlile primare șt gimnaziale funcționează în dublă subordonare, față de Ministerul Educației și învățămintului și consiliile populare din unitatea administrativ-teritorială in care își desfășoară activitatea ;b) liceele funcționează în dublă subordonare față de Ministerul Educației și învățămintului și față de ministerele și celelalte organe centrale de profil.Liceele sînt subordonate, de asemenea, consiliilor populare județene sau al municipiului București ;c) școlile profesionale și de maiștri sînt subordonate întreprinderilor său altor unități socialiste pe lingă care funcționează, ministerelor, celorlalte organe centrale sau locale care le organizează și Ministerului Educației și învățămîntului ;d) instituțiile de Învățămint superior, facultățile, secțiile ori specializările din cadrul acestora funcționează în dublă subordonare față de Ministerul Educației și învățămîntului și față de ministerele și celelalte organe centrale de profil.
Capitolul XII

îndrumarea, controlul 

și coordonarea 
învățămîntuluiArt. 156. — Pentru îndrumarea, controlul și coordonarea fn- vățămîntului de toate gradele se organizează Consiliul Superior al Educației și învățămîntului.

Consiliul Superior al Educației și învățămîntului răspunde de înfăptuirea politicii partidului și statului in domeniul învățămîntului, studiază și dezbate problemele fundamentale ale dezvoltării învățămîntului de toate gradele In concordanță cu cerințele progresului economic și social al țării, controlează și îndrumă activitatea Ministerului Educației și învățămintului și a celorlalte ministere și organe centrale și locale, face propuneri conducerii partidului și statului pentru îmbunătățirea continuă a activității in învățămint.în acest scop. Consiliul Superior al Educației și învățămîntu- lui îndeplinește următoarele atribuții principale :a) elaborează programe privind perfecționarea organizării Învățămîntului, îmbunătățirea conținutului și creșterea eficienței procesului instructiv-educativ în toate unitățile de învățămint ;b) analizează și ia măsuri pentru integrarea învățămintului cu producția și cercetarea științifică, pentru legarea strînsă a întregului proces de învățămint cu activitatea practică, economică și socială ;c) studiază și dezbate, diferențiat, pe forme de învățămint — preșcolar, primar și gimnazial, învățămintul liceal, profesional și de maiștri. învățămintul superior — modul în care se desfășoară procesul instructiv-educativ și ia măsuri pentru respectarea strictă a hotăririlor partidului și legilor țării în întreg sistemul de învățămint ;d) analizează activitatea politico-ideologică și cultural-educa- tivă desfășurată în unitățile de învățămint și adoptă măsuri pentru perfecționarea continuă a acestei activități, elaborează și supune spre aprobare programe privind activitatea politico- educativă și predarea științelor sociale ;e) dezbate modul în care se desfășoară activitatea de cercetare științifică în învățămint și ia măsuri pentru creșterea contribuției acesteia la rezolvarea problemelor dezvoltării economice și sociale a țării ;f) analizează activitatea desfășurată pentru pregătirea și perfecționarea personalului didactic și propune măsuri pentru utilizarea și repartizarea rațională a acestuia pe întreg teritoriul tării ;g) dezbate proiectele de acte normative care interesează domeniul său de activitate și face propuneri pentru perfecționarea legislației învățămîntului ;h) controlează modul în care Ministerul Educației și învățămîntului, celelalte ministere și organe centrale, precum și consiliile populare județene și al municipiului București asigură aducerea la îndeplinire a hotăririlor de partid și de stat în domeniul învățămîntului.Art. 157. — Consiliul Superior al Educației și învățămîntului este alcătuit din cadre didactice, cercetători științifici, cadre cu funcții de conducere din unitățile de învățămint și de la inspectoratele școlare, reprezentanți ai organelor centrale de partid, ai organizațiilor de copii, de tineret, de sindicat și femei, ai Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, academiilor de științe și institutelor centrale de cercetare științifică, ai ministerelor și celorlalte organe centrale care au atribuții în domeniul învățămîntului, muncitori și alți oameni ai muncii din unitățile socialiste.Președinte al Consiliului Superior al Educației și învățămîntului este un activist de partid și de statConducerea operativă a Consiliului Superior al Educației șl învățămîntului se asigură de către biroul executiv, alcătuit din ministrul educației și învățămîntului, ca președinte, vicepreședinți și membri.Componența Consiliului Superior al Educației și învățămîntului se aprobă prin decret prezidențial.Ari. 158. — în cadrul Consiliului Superior al Educației și învă- țămîntului funcționează, ca organe de specialitate, următoarele secțiuni :a) consiliul pentru învățămintul preșcolar, primar și gimnazial ;b) consiliul pentru învățămintul liceal, profesional și de maiștri;c) consiliul pentru învățămintul superior ;d) consiliul pentru munca politico-educativă și predarea științelor sociale In învățămintOrganizarea și funcționarea Consiliului Superior al Educației și învățămîntului se stabilesc prin decret al Consiliului de Stat



14Art. 159. — Ministerul Educației șl învățămîntului poartă Întreaga răspundere pentru buna organizare a activității In domeniul învățămîntului, pentru controlul și îndrumarea de specialitate a tuturor unităților de învățămînt, pentru respectarea și aplicarea prevederilor prezentei legi.în exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Educației și învățămîntului colaborează cu consiliile populare județene și al municipiului București, cu ministerele șl celelalte organe centrale care au în dublă subordonare unități de învățămînt.Art. 160. — Ministerul Educației șl învățămîntului are următoarele atribuții principale :a) răspunde de conținutul, organizarea șl desfășurarea procesului instructiv-educativ în toate unitățile de învățămînt jb) conduce, îndrumă și controlează activitatea didactică, metodică. educativă și științifică a unităților de învățămînt ;c) îndrumă și controlează, împreună cu organizațiile de copil șl tineret, activitatea politico-ideologică, cultural-artistică șl sportivă desfășurată în unitățile de învățămînt ;d) elaborează, împreună cu ministerele și celelalte organe centrale interesate, proiectele planurilor de școlarizare, ale rețelei și profilurilor unităților de învățămînt ;e) elaborează și, după caz, aprobă, potrivit legii, planurile de Învățămînt și programele școlare ;f) organizează activitatea de cercetare științifică pedagogică ;g) asigură, împreună cu celelalte organe centrale interesate, elaborarea și îmbunătățirea continuă a manualelor, stabilește planul de editare a acestora, conduce și Îndrumă presa pedagogică, activitatea de informare și documentare din învățămînt ;h) asigură elaborarea și aplicarea unitară, potrivit legii, a sistemului de pregătire și perfecționare a personalului didactic, de cercetare științifică, de conducere, îndrumare și control din întregul învățămînt și alte unități subordonate ;i) asigură cadrele didactice necesare pentru toate unitățile de învățămînt, numește, transferă personalul didactic și acordă gradele didactice potrivit legii ;j) organizează, prin instituțiile de învățămînt superior, învă- țămîntul postuniversitar și doctoratul și acordă titlurile științifice ;k) îndrumă, organizează șl controlează, Împreună cu Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, academiile de științe și institutele centrale de cercetare, ministerele și celelalte organe centrale interesate, activitatea de cercetare științifică și inginerie tehnologică din unitățile de învățămînt și de cercetare subordonate Ministerului Educației și învățămîntului ;l) îndrumă și coordonează activitatea de perfecționare a pregătirii profesionale a personalului muncitor din unitățile socialiste, potrivit legii ;m) asigură aplicarea prevederilor legale privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material elevilor și studenților ;n) organizează repartizarea nominală a absolvenților lnvăță- mintului superior și urmărește asigurarea locurilor de muncă, potrivit legii, absolvenților învățămîntului obligatoriu de 10 ani și ai învățămîntului liceal care nu continuă studiile în forme superioare, precum și absolvenților Învățămîntului profesional ;c) aprobă planurile șl programele de Învățămînt la disciplinele de cultură generală, sociale și de educație cetățenească predate în școlile pentru pregătirea personalului de cult șl controlează desfășurarea procesului de învățămînt ;p) organizează schimburi sau alte acțiuni în probleme de învățămînt și de colaborare științifică, pe baza sarcinilor ce-i revin din acorduri cultural-științifice sau alte înțelegeri internaționale.Art. 161. — Ministerele și celelalte organe centrale au, în domeniul învățămîntului, următoarele atribuții principale :a) elaborează, împreună cu Ministerul Educației și învăță- mintului, propuneri privind planurile anuale de școlarizare și de dezvoltare a rețelei școlare din profilul lor de activitate ;b) răspund, împreună cu Ministerul Educației și învățămîntului. de îndrumarea și controlul procesului de învățămînt, inclusiv a practicii în producție, pentru liceele și instituțiile de învă- țămint superior care funcționează în dublă subordonare ;

c) elaborează, împreună cu Ministerul Educației șî Învățămîntului, planurile de învățămînt și programele la disciplinele de specialitate din profilul lor de activitate pentru unitățile de învățămînt pe care le au în dublă subordonare îd) elaborează, în condițiile prevăzute de lege, cu sprijinul Ministerului Educației și învățămîntului, planurile de învățămînt. programele și manualele școlare pentru școlile profesionale și de maiștri, precum șl pentru cursurile de calificare ; răspund de buna desfășurare a procesului instructiv-educativ din aceste unități ;e) asigură, în condițiile prevăzute de lege, Împreună cu Ministerul Educației și învățămîntului, personalul didactic pentru disciplinele de specialitate și alte cadre calificate necesare bunei desfășurări a practicii în producție ;f) asigură, în condițiile legii, baza materială necesară procesului instructiv-educativ, precum și dotarea atelierelor, laboratoarelor și cabinetelor școlare ;g) stabilesc întreprinderile și alte unități socialiste care au obligația, de a sprijini unitățile de invățămînt, p'recum și atribuțiile acestora, în condițiile legii, asigură elevilor șl studenților locuri de muncă pe timpul practicii în producție și urmăresc calificarea acestora la nivelul tehnicii și tehnologiilor moderne ;h) stabilesc, cu acordul Ministerului Educației și învățămîntului și al Ministerului Muncii, condițiile de primire la cursurile de calificare și aprobă, potrivit prevederilor legale, organizarea acestora de către unitățile socialiste subordonate ;i) repartizează în producție, potrivit legii, absolvenții învățămîntului obligatoriu de 10 ani și absolvenții de liceu care nu continuă studiile în forme superioare de învățămînt și asigură încadrarea în producție a absolvenților învățămîntului liceal, profesional și de maiștri.Art. 162. — Inspectoratele școlare județene și al municipiului București, organele de specialitate ale consiliilor populare județene sau al municipiului București, subordonate acestora și Ministerului Educației și învățămîntului, au următoarele atribuții principale :a) îndrumă și controlează procesul instructiv-educativ din grădinițele, casele de copii preșcolari și școlari, școlile, liceele, școlile profesionale și școlile de maiștri din unitatea terltorial-admi- nistrativă în care funcționează, indiferent de subordonarea acestora ;b) asigură cuprinderea în învățămintul obligatoriu de 10 ani, pînă la absolvirea acestuia, a tuturor copiilor de vîrstă școlară ;c) asigură aplicarea unitară a planurilor de învățămînt, a programelor școlare și a normelor metodologice emise de Ministerul Educației și învățămîntului cu privire Ia organizarea și desfășurarea procesului instructiv-educativ ;d) răspund de perfecționarea continuă a procesului de învățămînt. de ridicarea nivelului de pregătire teoretică și practică a elevilor, de creșterea eficienței activității educative în rîndurile tineretului școlar ;e) asigură încadrarea unităților de învățămînt cu personal didactic de predare și de conducere, în conformitate cu prevederile Statutului personalului didactic și cu celelalte norme legale in vigoare ;f) organizează și Îndrumă activitatea de perfecționare a pregătirii personalului didactic ;g) organizează participarea personalului didactic la cercetarea științifică și la activitatea practică social-politică ;h) urmăresc asigurarea bazei didactico-materiale necesare unităților de învățămînt ;i) se preocupă de asigurarea condițiilor de muncă și de viață ale elevilor și personalului didactic.Art. X63. — Unitățile de învățămînt de toate gradele *u  în principal următoarele atribuții :a) răspund de organizarea, desfășurarea și conținutul procesului instructiv-educativ, potrivit planurilor și programelor de învățămînt ;b) răspund de integrarea învățămîntului cu producția și cercetarea și realizarea planului de producție, cercetare și proiectare ;c) organizează activitatea personalului didactic, urmăresc îndeplinirea de către acesta a îndatoririlor ce îi revin în cadru] procesului instructiv-educativ, precum și perfecționarea continuă a pregătirii sale profesionale și politico-ideologice ;d) răspund de aplicarea regulamentelor școlare și universitare 



15șl respectarea ordinii șl disciplinei In rindul elevilor, atudențt- lor și personalului didactic ;e) asigură participarea elevilor, studenților și personalului didactic la activitățile politlco-ideologice șl cultural-educative desfășurate In unitățile de Învățămînt și in afara acestora, precum și la acțiuni de interes obștesc ;f) asigură utilizarea rațională a bazei dldactlco-materlale șl atribuirea, potrivit legii, de burse și alte forme de sprijin material elevilor și studenților.Art. 164. — Părinții sau ceilalți ocrotitori legali sînt datori să asigure participarea copiilor la activitatea școlară și să colaboreze cu personalul didactic în pregătirea și educarea acestora.In unitățile de invățămint se organizează, în condițiile legii, comitete cetățenești de părinți.Art. 165. — In comunele In care funcționează mal multe unități școlare se constituie un colectiv de coordonare format din directorii acestor unități, precum și din reprezentanți ai organizațiilor de copii și tineret, de sindicat, ai comitetelor cetățenești de părinți, care își desfășoară activitatea sub îndrumarea și controlul consiliului popular comunal. Colectivul de coordonare are ca sarcină cuprinderea tuturor copiilor In învățămîntul obligatoriu de 10 ani, folosirea corespunzătoare a personalului didactic și a bazei materiale, perfecționarea continuă a procesului in- structiv-educativ.Art. 166. — In scopul coordonării unor activități de învă- țămint, de integrare a acestuia cu producția și cercetarea, ă activității educative și social-culturale In rîndul studenților și cadrelor didactice, gospodăririi spațiului de Învățămînt și cazare, In centrele universitare In care funcționează mai multe instituții de Învățămînt superior se organizează consilii ale rectorilor.Consiliul rectorilor este condus de către unul dintre rectori, ales pe o perioadă de un an, prin rotație.
Capitolul XIII

Baza materială 
a invățămîntului

Art. 167. — Pentru realizarea sarcinilor instructlv-educative, instituțiile de Învățămînt dispun, potrivit legii. In funcție de profil și gradul de Învățămînt, de spații de Învățămînt, laboratoare, cabinete, ateliere sau unități de producție, proiectare șl cercetare, biblioteci, baze sportive și altele asemenea.Ari. 168. — Ministerele șl celelalte organe centrale ale administrației de stat $1 consiliile populare care au in dublă subordonare unități de Învățămînt asigură, direct Bau prin unități din sistemul lor, baza materială necesară funcționării in bune condiții a acestora.Unitățile de invățămint slnt sprijinite șl de alte unități socialiste care, pe baza planurilor de colaborare, pot asigura utilaje, instalații și aparate prin transfer, materiale șl scule contra cost, precum și asistență tehnică pentru buna desfășurare a activității practice.Dotarea cu mijloace necesare desfășurării activității didactice a unităților de invățămint se face pe baza haremurilor aprobata potrivit normelor legale.Art. 169. — Dezvoltarea șl modernizarea bazei materiale a tn- vățămîntului se asigură prin planul național unic de dezvoltare economico-socială.Fondurile pentru finanțarea unităților de invățămint de toate gradele se asigură in condițiile stabilite de lege.

Capitolul XIV

Dispoziții comune, finale 

și tranzitoriiArt. 170. — Structura anului de Învățămînt, durata activităților didactice și a programului săptămînal de activitate instruc- tiv-educativă a elevilor și studenților, sesiunile de examene, perioadele de desfășurare a concursurilor, precum și vacanțele școlare și universitare se stabilesc prin decret al Consiliului de Stat.Art. 171. — Verificarea pregătirii elevilor șl studenților se face pe întregul parcurs al anului de învățămînt în cadrul lecțiilor, seminariilor, lucrărilor de laborator, practicii productive și al celorlalte forme de activitate. Aprecierea cunoștințelor obținute se face cu note de la 10 la 1. Nota minimă de promovare este 5 la fiecare disciplină de învățămînt.Art. 172. — La formele de Învățămînt la care admiterea se face prin concurs, conținutul probelor de concurs se stabilește în strictă concordanță cu cunoștințele cuprinse în programele și manualele școlare.Art. 173. — Dispozițiile prezentei legi se aplică, In mod corespunzător, Academiei „Ștefan Gheorghiu", precum și instituțiilor de învățămînt organizate de Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne și Ministerul Muncii.Art. 171. — Pentru asigurarea unor categorii de muncitori calificați necesari unităților cooperatiste și atelierelor aparținind meșteșugarilor, poate funcționa, ca formă de pregătire profesională, ucenicia la locul de muncă, în care pregătirea practică a tinerilor se realizează în procesul activității productive din unitățile respective, iar pregătirea teoretică se asigură prin învățămînt seral, organizat în școli profesionale sau prin învățămînt de zi cu durata de 1—l*Za  luni pe an.La această formă de pregătire, care are durata de 1—IVj ani, se primesc tineri care au absolvit învățămîntul de 10 ani.Dispozițiile referitoare la înscrierea, nomenclatorul meseriilor, planul anual de școlarizare pentru școlile profesionale se aplică in mod corespunzător și în cazul uceniciei la locul de muncă. fDrepturile ucenicilor se stabilesc potrivit legii.Art. 175. — Pentru creșterea și educarea copiilor minori ai căror părinți sînt decedați, necunoscuțl sau în orice altă situație care duce la instituirea tutelei, dacă nu au bunuri sau alte mijloace materiale proprii și nu există persoane care au fost obligate să-i întrețină, precum și a copiilor minori a căror sănătate, dezvoltare fizică, morală sau intelectuală este primejduită, se organizează, potrivit legii, case de copii preșcolari și școlari.Art. 176. — Pentru copiii cu deficiențe fizice sau intelectuale se organizează, în condițiile legii, unități apeciale de învățămînt.Art. 177. — Grădinițele, școlile, liceele, școlile profesionale și școlile de maiștri care funcționează ca unități de sine stătătoare, precum și instituțiile de Învățămînt superior au personalitate juridică.Art. 178. — Ministerul Educației și Invățămîntului elaborează, cu consultarea celorlalte ministere și organe de stat și obștești interesate, regulamente pentru organizarea activității în unitățile de invățămintArt 179. — Cetățenii străini și persoanele fără cetățenie pot fl admiși In Instituții de învățămînt din Republica Socialistă România, potrivit legii, precum și prevederilor din convențiile internaționale la care România este parte, pe baza aprobării Ministerului Educației și Invățămîntului.Art 180. — Diplomele, certificatele și celelalte acte de studii obținute în străinătate sînt valabile numai după echivalarea lor de către Ministerul Educației și Invățămîntului cu acte de studii eliberate de unitățile de învățămînt din țară.Art. 18L — Prezenta lege intră în vigoare la data daPe aceeași dată se abrogă :— Legea nr. 11/1968 privind învățămîntul în Republica Socialistă România, cu modificările ulterioare ;



16— Legea nr. 2/1966 cu privire la înființarea, organizarea șl funcționarea liceelor de specialitate ;— Decretul nr. 1 063/1968 privind încheierea de contracte între studenți și rectorul instituției de invățămint ;— Decretul nr. 278/1973 privind stabilirea normelor unitare do structură pentru instituțiile de invățămint ;— Decretul nr. 207/1977 privind organizarea și funcționarea în- vățămîntului liceal ;— Decretul nr. 208/1977 privind organizarea și funcționarea învățămîntului profesional ;— Hotărîrea Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Consiliului de Miniștri nr. 91/1955 cu privire la organizarea școlilor profesionale de ucenici, a școlilor tehnice și a școlilor tehnice de maiștri ;— Hotărirea Consiliului de Miniștri nr. 247/1955 privind unele măsuri organizatorice și modul de finanțare în vederea aplicării Hotărîrii Comitetului Central al Partidului Comunist Român și Hotărîrii Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România cu privire la organizarea școlilor profesionale de ucenici, a școlilor tehnice și a școlilor tehnice de maiștri ;

— Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 6/1957, pentru unele măsuri privind practica in producție a studenților și elevilor școlilor tehnice ;— Hotărirea Consiliului de Miniștri nr. 1 378/1966 pentru aplicarea Legii nr. 2/1966 cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea liceelor de specialitate ;— Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 1 945/1968 privind unele măsuri referitoare la învățămintul seral și fără frecvență de la școlile de specializare postliceală ;— Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 1245/1971 privind durata studiilor la invățămintul de subingineri ;— Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 354/1974 privind măsuri pentru generalizarea primei trepte a învățămîntului liceal începînd cu anul 1974/1975 ;— Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 577/1975 privind unele măsuri de generalizare a primei trepte de liceu și planul de școlarizare în anul școlar 1975/1976 ;— Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 643/1975 privind unele măsuri pentru organizarea liceelor economice de contabilitate și comerț.

(Acest text aî proiectului LEGII TNVĂȚĂ- 
M1NTULUI, publicat sub formă de broșură, 
face parte integrantă din ziarul „Scînteia**  

nr. 11243 din 14 octombrie 1978)
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La aniversarea revistei „Igaz Szo"
Adunarea festivă de la Tîrgu Mureș

iiiHStru

Vineri după-amiază a avut loc la Tg. Mureș o adunare festivă prilejuită de împlinirea a 25 de ani de la apariția primului număr al revistei literare „Igaz Sz6“ din localitate.Adunarea s-a desfășurat In atmosfera de puternică însuflețire prilejuită de mesajul adresat revistei de tovarășul Nicolae Ceaușescu, mesaj primit de redactori, colaboratori și cititori cu deosebită satisfacție și bucurie, cu sentimente de profundă recunoștință.La adunarea festivă au luat parte reprezentanți ai vieții noastre culturale și științifice, activiști de partid și de stat, reprezentanți ai organizațiilor de masă și obștești, numeroși ei tl tori.Mesajul adresat de secretarul general al partidului și Decretul prezidențial prin care revistei „Igaz Sz6“ i-a fost acordat, cu prilejul im- pliniril a 25 de ani de existență, ordinul „Meritul cultural" clasa I, au fost citite de tovarășul Nicolae Vereș, prim-secretar al Comitetului județean al P.C.R., președintele Consiliului popular județean.Inmînînd înalta distincție, primul secretar al comitetului județean de partid a transmis, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, cele mai calde felicitări colectivului redacției, tuturor colaboratorilor, urindu-le, totodată, o activitate rodnică, pusă In slujba înfăptuirii politicii partidului, a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate In țara noastră.Mulțumind pentru mesajul adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu și pentru înalta distincție, redactorul șef, Hajdu Gydzd, a arătat că ele sînt o expresie a aprecierii muncii colectivului redacțional al revistei, care, prin întreaga ei activitate contribuie la educarea maselor de oameni ai muncii maghiari din România în spiritul principiilor politicii interne și externe a partidului și statului nostru, la înflorirea vieții spirituale în țara noastră. Vorbitorul a • jwimat hotărîrea întregului colec- a.» redacțional de a contribui cu forțe sporite la traducerea în fapt a Programului Partidului Comunist Român, de a milita cu pasiune pentru frăția tuturor oamenilor muncii din patria noastră, fără deosebire de naționalitate.în cuvîntul său, Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, a relevat că revista mureșeană „Igaz Szo“ se în
Primire la C. C. al P. C. R.Tovarășul Iosif Banc, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, a primit, vineri, delegația de activiști ai Partidului Comunist Chinez, In frunte cu tovarășii Tien In, membru al C.C. al P.C. Chinez, prim-secretar al Comitetului provincial Ge- țiang al P.C.C., președintele Comitetului Revoluționar al provinciei Ge- țiang, și Cien Pei-șien, membru al C.C. al P.C. Chinez, prim-secretar al Comitetului provincial Hubei al P.C.C., președintele Comitetului Revoluționar al provinciei Hubei, care, la invitația C.C. al P.C.R., efectuează o vizită de prietenie și pentru schimb de experiență în țara noastră, tncepînd de la 12 octombrie. La primire au participat tovarășii Mihai Marinescu, membru al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului Organizării Economico-Sociale, loan Florea, membru al C.C. al P.C.R., adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Lucian Drăguț, prim-vicepreședinte al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității E- conomice și Sociale, Cornel Iuga, adjunct al ministrului finanțelor.INFORMAȚIIVineri după-amiază a sosit în Capitală Tan Sri Datuk Haji Omar Yoke Lin Ong, președintele Senatului din Malayezia, care, la invitația Marii Adunări Naționale, face o vizită în țara noastră.Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost întimpinat de Nicolae Giosan, președintele Marii .Adunări Naționale, Virgil Teodorescu, vicepreședinte al M.A.N„ și loan Ceterchi, președintele Grupului Român al U- niunii Interparlamentare.în aceeași zl, președintele Senatului din Malayezia s-a întîlnit cu președintele Marii Adunări Naționale. în timpul întrevederii, desfășurată într-o atmosferă cordială, s-a efectuat un schimb de informații în legătură cu modul de organizare și activitate a celor două forumuri legislative, subliniindu-se rolul lor important în întărirea relațiilor prietenești dintre România și Malayezia, al colaborării și cooperării dintre cele două țări și popoare, importanța contactelor dintre parlamentari pentru dezvoltarea raporturilor dintre țările noastre, contribuția însemnată pe care acestea o aduc la promovarea spiritului de înțelegere între popoare și a păcii în lume.

★La Invitația C.C. al P.C.R., In perioada 3—13 octombrie o delegație a Partidului „Programul Socialist Bir- manez", alcătuită din col. Aung Myint, membru al C.C., secretarul Comitetului pentru industrie și resurse naturale al Comitetului Central, și U Maung Maung OO, membru al C.C., a efectuat o vizită de prietenie in țara noastră.
★Vineri seara a sosit In Capitală ministrul oțelului și minelor al Indiei, Biju Patnaik, care, la invitația Mi

scrie, prin întreaga ei activitate, ca un important mesager al frăției tuturor oamenilor muncii din patria noastră, fără deosebire de naționalitate, al patriotismului și al mobilizării maselor la înfăptuirea societății socialiste.Colectivul redacțional a fost salutat, de asemenea, de George Maco- vescu, președintele Uniunii scriitorilor din Republica Socialistă România, care a urat redactorilor și colaboratorilor revistei noi succese In activitatea de viitor.
COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R., 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCURedactorii și colaboratorii, masa largă a cititorilor revistei „Igaz Sz6“ au primit cu unanimă recunoștință și însuflețire, într-o emoționantă unitate de gînduri și simțăminte, mesajul cald, vibrant, atît de bogat în idei și îndrumări prețioase pe care ni l-ați adresat cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la apariția primului număr al publicației noastre.Ne exprimăm sincerele mulțumiri și cea mal profundă gratitudine pentru cuvintele de apreciere cu care ați onorat activitatea revistei „Igaz Szo", ca și pentru acordarea ordinului „Meritul Cultural" clasa I, ceea ce constituie încă o dovadă și o confirmare elocventă, strălucită a grijii ce o poartă conducerea partidului nostru, dumneavoastră personal, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, înfloririi culturii patriei noastre socialiste, vieții culturale și literar-artistice a naționalităților conlocuitoare care trăiesc pe pămîntul României în frățească și indestructibilă unitate cu poporul român. Mesajul dumneavoastră, însuflețitor, pătruns de înalt spirit revoluționar, distincția deosebită acordată revistei „Igaz Sz6“, reflectînd in chip grăitor încrederea conducerii de partid, prețuirea activității și muncii noastre de creație, întăresc crezul nostru de scriitori militanți, angajați cu trup și suflet pe calea înfăptuirii mărețelor țeluri ale socialismului și comunismului in România.Această prețuire șl încredere ne Îndeamnă șl ne obligă să slujim și in viitor, cu toată forța și capacitatea noastră de muncă, politica internă și externă a Partidului Comunist Român, știmulînd cu răspundere și pasiune crearea unor opere de valoare, tinerele talente din mijlocul poporului, organized în paginile revistei dezbateri rodnice și dăruind astfel literaturii patriei noastre comune, România socialistă, noi lucrări artistice care să dăinuie, spre a contribui tot mai eficient la formarea șl dezvoltarea conștiinței socialiste, patriotice, a oamenilor muncii, la îmbogățirea continuă și desăvir- șirea profilului lor moral. în deplină concordanță cu hotărîrile Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale Partidului Comunist Român, călăuziți de exemplul luminos al vieții și activității dumneavoastră prodigioase, de înflăcărat luptător revoluționar pentru ridicarea României pe trepte de progres din ce în ce mai înalte, pentru pace și colaborare în lumea întreagă, vom milita neabătut în spiritul dragostei fierbinți față de patrie, al principiilor eticii și echității socialiste, întărind necontenit frăția și unitatea de nezdruncinat dintre toți cei ce muncesc în patria noastră, fără deosebire de naționalitate, dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că noi, scriitorii maghiari din România, redactorii și colaboratorii, cititorii revistei „Igaz Szo", în condițiile deplinei egalități în drepturi, asigurate de politica națională a partidului nostru, in spiritul îndrumărilor dumneavoastră luminoase, vom acționa cu hotărîre și în viitor, în strînsă șl organică unitate cu toți oamenii de cultură, literatură și artă din țara noastră, pentru transpunerea în viață a directivelor mărețe cuprinse in Programul Partidului Comunist Român, pentru înfăptuirea societății socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului în scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România.
în aceeași zi, delegația de activiști ai Partidului Comunist Chinez a fost primită de tovarășul Ion Dincă, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., primarul general al Capitalei.In cadrul discuțiilor au fost evocate relațiile de prietenie și colaborare multilaterală dintre partidele, popoarele și țările noastre, relații care se dezvoltă continuu în spiritul convorbirilor și înțelegerilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Hua Kuo- fen, președintele Comitetului Central 

al Partidului Comunist Chinez, premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze. Au fost înfățișate oaspeților chinezi experiența dobindită și preocupările actuale ale partidului nostru in perfecționarea conducerii activității în diferite domenii economico-sociale, realizările obținute de oamenii muncii, sub conducerea partidului, în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate. Discuțiile s-au desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie.
nisterului Industriei Metalurgice, va face o vizită în țara noastră.Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost întimpinat de Neculai Agachi, ministrul industriei metalurgice, de alte persoane oficiale.Au fost prezenți Ashok Kumar Ray, ambasadorul Indiei la București, și membri ai ambasadei.

★Vineri seara, ambasadorul Republicii Columbia la București. Fernando Urdaneta, a oferit o recepție cu prilejul încheierii misiunii sale în țara noastră.Au participat Ilie Rădulescu, ministru secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, reprezentanți al altor instituții centrale, oameni de artă și cultură, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați In țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic.
★între 8 și 13 octombrie, un grup de cadre și cursanți ai Colegiului regal de studii din domeniul apărării din Marea Britanie, condus de generalul Peter C. Shapland. a efectuat o vizită în țara noastră.
★Vineri a fost semnat la București protocolul de schimburi artistice între Agenția română de impresariat artistic-A.R.I.A. și Direcția impresa- rială bulgară Sofiaconcert, pe- anii 1979, 1980 și preliminariile pe 1981.
★Vineri la Ateneul Român s-a deschis o expoziție documentară austriacă dedicată compozitorului Franz Schubert, de la a cărui moarte se împlinește luna viitoare un secol și jumătate. Au rostit scurte a- locuțiuni Zeno Vancea, vicepreședinte al Uniunii compozitorilor, șl Philipp Hoyos, însărcinat cu afaceri ad-interim al Austriei la București.(Agerpres)

Au mal luat cuvîntul Tiîvlșl Lajos, maistru la Fabrica de zahăr din Tg. Mureș, membru al consiliului de conducere al revistei sărbătorite, Ioanichie Olteanu, redactor-șef al revistei „Viața românească", Letay Lajos, redactor-șef al revistei „U- tunk", șl Romulus Guga, redactor-șef al revistei „Vatra".în încheierea adunării, cel prezențl au adoptat textul unei telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, in care se spune :

CRONICĂPrin decret prezidențial, tovarășa Maria Stănescu a fost numită în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Finlanda, în locul tovarășului Constantin Vlad, care a fost rechemat în centrala M.A.E.
vremeaTimpul v probabil pentru zilele de 15, 16 și 17 octombrie. în țară : Vremea va fi relativ frumoasă cu cerul variabil. Izolat va burnița. Ceață Îndeosebi dimineața. Vînt slab. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 1 și 11 grade, iar cele maxime intre 11 și 21 grade. în București : Vremea va fi relativ frumoasă cu cerul variabil. Ceață slabă dimineața și seara. Vînt slab. Temperatura ușor variabilă.
tv

PROGRAMUL 1
12,00' Telex
12,05 Roman foileton : Putere fără glo

rie
12,55 Curs de limbă spaniolă
13.20 Concert distractiv
14,00 Documentarul românesc
14.20 ,,Dintre sute de catarge**  — ver

suri și proză închinate mării
• A.R.I.A. (la Sala Palatului) : 
Concert extraordinar de muzică 
ușoară susținut de BISSER KI
ROV și formația sa (R.P. Bulga
ria) — 20.
• Teatrul Național București (sala 
mică): Căsătoria — 15; Viața unei 
femei — 20; (sala Atelier): Fata 
din Andros — 15,30
• Filarmonica ,,George Enescu* * 
(Ateneul Român): Concert sim
fonic susținut de Filarmonica din 
Oradea. Dirijor: Ervin Acel. So
list: Viktor Tretiakov (U.R.S.S.) 
— 20
• Opera Română: Cosi Fan Tutte 
(reluare) — 19
• Teatrul de operetă: Lăsațl-mă 
să cînt — 19,30
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Leonce și Lena — 15; Undeva, o 
lumină — 19,30; (sala Grădina 
Icoanei): Elisabeta I — 19,30
• Teatrul Mic: Nebuna din 
Chaillot — 19,30
• Teatrul de comedie: Opus unu- 
singur — 19,30
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 
ru): Carambol — 19,30
• Teatrul Giulești (sala Giulești): 
Romanțioșii — 19,30; (sala Ma
jestic) : Noaptea păcălelilor — 19,30
• Teatrul evreiesc de stat: Cu 
femeile nu-i de glumit — 19,30
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy): Revista In 
luna de miere — 19,30; (sala Vic
toria) : Salutări de la Vasile —
19,30
• Teatrul ,,Ion Vasilescu": Po
veste de iubire — 19,30
• Ansamblul artistic ,.Rapsodia 
română“ : Cîntece de tinerețe fără 
bătrinețe (premieră) — 19,30
• Teatrul „Ion Creangă**: „Ander
sen — 7 povești** — 17
• Teatrul „Țăndărică**: Fata babei 
și fata moșneagului — 17
• Circul București: Dlvertls circ 
— 16; 19,30

14.40 Cînteoe patriotice >
15,00 Fotbal : U.T.A. — F.C. Argeș (di

vizia A).
16.50 Agenda culturală
17.20 Clubul tineretului
18.20 Săptămîna politică internă șl In

ternațională
18.35 Antologia filmului pentru copil și 

tineret. Anii de aur ai comediei : 
Harold Lloyd

19,30 Telejurnal
19.50 Ediție specială : Săptămînă-record 

în agricultură >
20,00 Teleenciclopedia
20.40 Viața rațională : Unde e fum de 

țigară e și boală (II)
20.50 Film serial : Om bogat, om sărac 

— episodul 18
21.40 întîlnire cu satira și umorul
22,15 Telejurnal • Sport
22.35 Melodii românești de ieri și de azi

PROGRAMUL 2
20,00 Desene animate
20.20 Tinerii și muzica lor
20.40 Flacăra vie a științei : Gheorghe 

Asachi (1788-1869)
21,10 Pagini muzicale de mare populari

tate
21,45 Dicționar cinematografic : Michfcle 

Morgan

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 13 OCTOMBRIE 1978Extragerea I : 58 77 72 54 61 80 8 46 40.Extragerea a II-a : 53 41 62 65 5650 3 33 25.FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 1 199 149 lei, din care 434 036 lei report categoria I.

Primul ministru al Guvernului Re- Sublicii Socialiste România, tovarășul lanea Mănescu, a primit In cursul zilei de vineri, in vizită de rămas bun, pe ambasadorul Republicii Populare Ungare la București, Gydr- gy Blczd, care și-a Încheiat misiunea in țara noastră.Cu acest prilej a avut loc o convorbire, care s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială, tovărășească.
Sosirea unei delegații a Partidului 

Comunist al Uniunii SovieticeLa Invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, vineri la amiază a sosit în Capitală, lntr-o vizită de prietenie în țara noastră, o delegație a P.C.U.S., compusă din Andrei Gromîko, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., conducătorul delegației, Boris Ponomariov, membru supleant al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S., Konstantin Rusakov, secretar al C.C. al P.C.U.S. Din delegație face parte, de asemenea, Vasili Drozdenko, membru al C.C. al
Ministrul afacerilor externe 

al Republicii Socialiste România
va face o vizităMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Ștefan Andrei, va efectua o vizită oficială In Italia, la invitația ministrului afa-

Vizita delegației parlamentare 
finlandezeDelegația parlamentară finlandeză, condusă de Ahti Pekkala, președintele Parlamentului, vicepreședinte al Partidului de Centru, a avut, vineri la amiază, o întrevedere cu Dumitru Bejan, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale.Cu acest prilej au fost abordate aspecte ale relațiilor de, colaborare șl cooperare economică dintre România și Finlanda, evidențiindu-se posibili

Adunare cetățenească pentru desemnarea candidatului 
Frontului Unității Socialiste io vederea alegerii 

unui deputat in Marea Adunare NaționalăLa Casa de cultură din Gherla a avut loc, vineri, adunarea cetățenească pentru depunerea candidaturii de deputat în vederea alegerilor parțiale care vor avea loc în circumscripția electorală nr. 8, Gherla, a Marii Adunări Naționale. Au participat oameni ai muncii, români și maghiari, din Gherla, Buza, Cămăra- șu, Cătina, Fizeșul Gherlei, Geaca, Mintiul Gherlei, Mociu, Sic, Sînmar- tin, Țaga și Unguraș.Din însărcinarea Consiliului Național al F.U.S., tovarășul Mihal Marina, secretar al Comitetului județean
cinema

• Gustul și culoarea fericirii:
SCALA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30, FLAMURA — 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.15
• Acel blestemat tren blindat: 
PALATUL SPORTURILOR ȘI 
CULTURII — 18
• Cele 12 munci ale Iul Asterix: 
FLAMURA — 9; FLOREASCA —
15.30
• Avaria: FLOREASCA — 18; 20
• Zbor mortal: PATRIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30, FAVbRIT — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15
• Cianura și»., picătura de ploaie: 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20,30, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.15
• Orchestra ambulantă: CINEMA 
STUDIO — 10; 12; 14, BUZESTI
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15
O Plopii de la marginea satului: 
CINEMA STUDIO — 16; 18; 20
O Oamenii rămîn oameni: CAPI
TOL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30, GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20,15, LUCEAFĂRUL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 30,30
O Portret cu ploaie: BUCEGI — 
9: 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.15
© Septembrie — 9,15; 11,30; 13,45, 
Pasiența — 16; 18,15; 20,15: CEN
TRAL
• Star: EFORIE — 9; 12.30; 16;
19.30, EXCELSIOR — 9; 12,30; 16;
19.30, MODERN — 9; 12,30; 16;
19.30
e Revanșa: ARTA — 8.30: 10,45; 
13,15; 10,45; 18; 20.30, DACIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20.15
o Ghinionistul: MIORIȚA — 9:
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, GIULEȘTI
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, VIC
TORIA — 9,30; 12; 14.30; 17; 19,45 
O Trenul de Benares: TOMIS — 
8,30; 10,45; 13; 15,30; 18; 20,30
• Din nou... Disney — 9,15; 10,45; 
12,45; Dragoste și statistică — 
15,30; 19: DOINA
• Drum fără întoarcere: PRO
GRESUL — 16; 18; 20
• Fiul feței palide: FESTIVAL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30
• Salty — 9; 11,15; 13,30; Iarba

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu, a primit, vineri, pe Wladyslaw Wojtaslk, ambasadorul R. P. Polone la București, la cererea acestuia.Cu acest prilej a avut loc o convorbire, desfășurată Intr-o atmosferă cordială. (Agerpres)

P.C.U.S., ambasadorul Uniunii Sovietice la București.La sosire, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de tovarășii Paul Niculescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, ministrul finanțelor, Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe, Vasile Mușat, secretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe Badrus, membru supleant al C.C. al P.C.R., ambasadorul țării noastre la Moscova.(Agerpres)

oficială în Italiacerilor externe al Republicii Italiene, Arnaldo Forlani, In perioada 19—21 octombrie 1978.

tățile extinderii șl diversificării acestora.A participat Matti Hăkkănen, ambasadorul Finlandei la București.
★Cu prilejul vizitei pe care delegația parlamentară finlandeză, condusă de Ahti Pekkala, președintele Parlamentului, o face în țara noastră, ambasadorul acestei țări la București, Matti Hăkkănen, a oferit, vineri, un dineu. (Agerpres)

de partid, secretarul Consiliului județean Cluj al F.U.S., a propus drept candidat de deputat al Frontului Unității Socialiste pentru această circumscripție pe tovarășul Kovacs Iosif, profesor universitar, prorector al Universității „Babeș-Bolyai" din CIuj-Napoca.Participanții au susținut candidatura și s-au angajat ca, împreună cu viitorul lor deputat, să muncească cu avint sporit pentru continua Înflorire a localităților din circumscripția lor, a întregii țări. (Agerpres)
verde de acasă —• 15,45; 18; 20: 
MUNCA
• Al treilea jurămînt: PACEA — 
15; 18,30, LIRA — 9,15; 12; 16; 19
• Melodii, melodii; FLACARA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15
4 întoarcerea proscrișilor: VIITO
RUL — 1.5,30: 17,45; 20
• Corsarul din insulă: FEREN
TARI — 10,30; 13; 15,30; 17.45; 20

t e a t r e

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALA A REPUBLICII

DEMOCRATE POPULARE YEMEN

Tovarășului ALI NASSIR MUHAMMAD 
Membru al Biroului Politic, 

Președintele Consiliului Prezidențial 
al Republicii Democrate Populare Yemen ADENAniversarea Zilei naționale a Republicii Democrate Populare Yemen Îmi oferă prilejul de a vă adresa sincere felicitări și urări de sănătate și fericire personală, de pace și bunăstare poporului prieten al țării dumneavoastră.Sînt convins că raporturile de prietenie și colaborare dintre țările noastre se vor intensifica și diversifica in continuare, în interesul celor două popoare, al cauzei păcii și înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

. Pentru poporul Republicii Democrate Populare Yemen, ziua de 14 octombrie are o semnificație cu totul deosebită, deoarece evocă declanșarea, in această zl a anului 1963, a luptei armate organizate care a dus, patru ani mai tîrziu, la proclamarea independenței naționale. Sub conducerea Organizației Politice Unificate a Frontului Național, tinărul stat și-a concentrat energiile în vederea lichidării înapoierii moștenite din trecut, valorificării resurselor naturale în folosul propriu, realizării unor adinei prefaceri sociale, reușind să Înregistreze o serie de rezultate de seamă pe acest drum. Astfel, In perioada care a urmat proclamării independenței au fost naționalizate întreprinderile străine, băncile, societățile de asigurare; statul a preluat, de asemenea, controlul asupra comerțului și transporturilor maritime. La sate, unde trăiesc majoritatea celor 1 700 000 de locuitori al țării, a fost Înfăptuită reforma agrară și au luat ființă primele cooperative a- gricole și ferme de stat. Concomitent, s-a manifestat preocuparea de a făuri o industrie proprie : in ultimii ani au luat ființă mai multe întreprinderi textile, de utilaje și materiale de construcții, care joacă un rol crescînd in consolidarea independenței economice. în 1977, pe-
Viceministrul la Ministerul 

al Republicii CostaIeri a părăsit România Bernd Niehaus, viceministru la Ministerul Relațiilor Externe și Cultelor al Republicii Costa Rica, care a efectuat o vizită in țara noastră, la invitația Ministerului Afacerilor Externe.In timpul vizitei, viceministrul costarican a avut convorbiri la Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, la Banca Română de Comerț Exterior și a vizitat obiective economice, so- clal-culturale și turistice din București și din județele Argeș și Brașov.Oaspetele a fost, de asemenea, primit la Academia de științe sociale
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL i Meciurile etapei a IX-a
• Azi, U.T.A.—F.C. Argeș 

și Politehnica Timișoara—OlimpiaEchipele F.C. Argeș Pitești și Politehnica Timișoara, care miercuri vor susține meciuri din turul al II-lea al „Cupei UEFA", vor juca astăzi partidele din etapa a IX-a a campionatului diviziei A la fotbal.F.C. Argeș va juca in deplasare cu formația U.T. Arad, iar Politehnica Timișoara va evolua pe teren propriu în compania echipei F.C. Olimpia. Ambele partide vor Începe la ora 15,00. Stațiile noastre de radio vor transmite, cu Începere din jurul
ÎN CÎTEVA RÎNDURI• Finala campionatului mondial masculin de baschet de la Manila se va disputa între selecționatele Iugoslaviei și U.R.S.S. Iată rezultatele înregistrate vineri seara : U.R.S.S.-Brazi- lia 94—85; Iugoslavia-Australia 105— 101; S.U.A.-Filipine 100—70; Italia- Cahada 100—83; Porto Rico-Senegal 97—83; R.P. Chineză-Republica Dominicană 115—112.• în meciul pentru titlul mondial de șah de la Baguio (Filipine) dintre marii maeștri Anatoli Karpov și Viktor Korcinoi, scorul a devenit egal: 5—5. Partida a 31-a, Întreruptă joi, a fost cîștigată de Korcinoi la mutarea a 71-a.O In optimile de finală ale turneului de tenis de la Barcelona, jucătorul vest-german Ulrich Pinner l-a întrecut cu 6—4, 6—0 pe cehoslovacul Jan Kodes, iar Wojtek Fibak (Polonia) a dispus cu 6—2, 6—2 de Pavel Slozil (Cehoslovacia).Pentru sferturile de finală este calificat și tenismanul român Ilie Năs- tase, care, după cum s-a mai anunțat, l-a eliminat în „optimi" cu 6—2, 6—1 pe Ramiro Benavides (Bolivia).• Turneul internațional feminin de tenis de la Bloomington (Minnesota) a continuat cu disputarea partidelor din sferturile de finală, în care s-au înregistrat următoarele rezultate : Chris Evert (S.U.A.)-Virginia Ru- zici (România) 6—0, 6—2; Wendy Turnbull (Australia)-Tracy Austin 

nultimul an al actualului plan de cinci ani, 76,6 la sută din producția industrială a țării a fost realizată în sectorul de stat.Chiar în aceste zile, la Aden a avut loc un important eveniment politic — crearea pe baza Organizației Politice Unificate a Frontului Național a Partidului Socialist Ye- menit care, așa cum s-a anunțat la congresul de constituire, se va călăuzi in activitatea sa de principiile socialismului științific.în spiritul politicii sale constante de prietenie și solidaritate cu statele arabe, cu eforturile lor pentru dezvoltare economică și socială, România socialistă urmărește cu viu interes rezultatele obținute de poporul din R.D.P. Yemen pe calea făuririi unei vieți noi. între Republica Socialistă România și R.D.P. Yemen s-au statornicit relații de colaborare prietenească, întemeiate pe deplina egalitate în drepturi șl avantajul reciproc. Expresie a cursului ascendent al acestor relații, in ultimii ani au fost încheiate acorduri comerciale, de cooperare economică, de colaborare culturală și științifică, corespunzător intereselor celor două țări, cauzei generale a apropierii intre națiuni in lupta pentru libertate șl progres.
Relațiilor Externe și Cultelor 

Rica a părăsit Capitala$1 politice și a participat la o masă rotundă organizată de Asociația română de drept internațional și relații internaționale, pe tema „Principiile dreptului internațional contemporan".La plecare, pe aeroportul Bucu- rești-Otopeni, oaspetele a fost condus de Ilie Rădulescu, ministru secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, de alte persoane o- ficiale.A fost de față Carlos E. Campos Monge, insărcinatul cu afaceri ad- interim al Republicii Costa Rica la București. (Agerpres)

orei 16,15, pe programul I, aspecte din ultima parte a acestor întilniri.
★Celelalte șapte meciuri ale etapei se vor desfășura duminică, după următorul program : Sportul studențesc — Jiul (stadionul Republicii, ora 11,00) ; Dinamo — F.C. Bihor (stadionul Dinamo, ora 15,00) ; Universitatea Craiova — Gloria ; Politehnica Iași — Steaua ; Chimia Rm. Vîlcea — A.S.A. ; F.C. Baia Mare — S.C. Bacău ; C.S. Tirgoviște — F.C. Corvinul.

(S.U.A.) 6—1, 7—5; Kerry Reid (Australia) -Barbara Potter (S.U.A.) 6—2, 3—6, 6—4; Virginia Wade (Anglia)- Betty Stove (Olanda) 1—6, 6—4, 6—2.• Selecționata de rugbi a Noil Zee- lande a sosit la Londra, în vederea turneului pe care-1 va întreprinde in Marea Britanie. Oaspeții vor susține 16 întilniri, printre care patru meciuri „test" cu reprezentativele Irlandei (4 noiembrie, la Dublin), Țării Galilor (11 noiembrie, la Cardiff), Angliei (25 noiembrie, la Londra) și Scoției (9 decembrie, la Edinburg).Rugbiștii neozeelandezi vor juca celelalte partide în compania unor e- chipe de club și a unor selecționate regionale.• Tradiționalul turneu internațional de box „Laleaua neagră", organizat de federația olandeză de specialitate, se va desfășura in acest an între 17 și 24 octombrie. Reuniunile turneului sînt programate în mai multe orașe, printre care Haga, Utrecht și Amsterdam. La această ediție vor participa și puglliștii români Radu Daniel (muscă) și Constantin Ghindăoanu (semimijlocie).• întîlnirile disputate aseară la patinoarul „23 August" din Capitală, în cadrul campionatului republican de hochei pe gheață, s-au încheiat cu următoarele rezultate: Dinamo — Dunărea Galați 7—3; Unirea Sf. Gheorghe — Sportul studențesc A.S.E. 9—4.
• „FOTOGRAFUL 

SUBMARIN", InstitutuI de oceanologie al Academiei de Științe a U.R.S.S. a fost pus la punct un aparat perfecționat de fotografiere submarină, care poate lua imagini de pe întinse suprafețe. In momentul in care atinge fundul oceanului, acționează blitzul e- lectronic și, simultan, are loc declanșarea. Camera este protejată împotriva presiunii apei de un cilindru inchis ermetic, în timpul unei singure imer- siunl, „fotograful submarin" e- fectuează 400 de clișee — material documentar extrem de prețios pentru geomorfologi, geofizicieni, hidrologi.
0 ZGÎRIE-NOR PE 

PERNE CU APĂ. înălțîn-

du-se mult deasupra celorlalte clădiri din oraș, edificiul de 166 metri, apărut recent la Frankfurt pe Main (R.F.G.), a fost construit pe perne umplute cu apă. Soluția, dictată de structura necorespunzătoare a solului — format din nisip, pietriș, argilă — este o premieră în materie de construcții. Temelia edificiului o constituie o placă din beton armat cu grosimea de patru metri, turnată intr-o groapă de fundație adîncă. întrucit, pe măsura înălțării clădirii, centrul său de greutate s-a deplasat dintr-un loc intr-altul, ris- cînd să deformeze placa de la bază, sub placă au fost așezate 22 de perne, confecționate din material plastic, umplute cu apă. Menținerea suprafeței perfect plane a plăcii a fost asigurată prin eliminarea, după necesități, a apei din pernele prevăzute cu supape speciale.

La Încheierea construcției, ta- sarea nu a depășit 20 de centimetri.
• MUZEE IN... TUR

NEU. Pe teritoriul Cehoslovaciei există 350 de muzee consacrate evoluției tehnicii de-a lungul vremii. Pe lingă Muzeul tehnic din Praga, centru științific național pentru studierea istoriei tehnicii și a științelor exacte, in diferite orașe cehoslovace funcționează muzee specializate consacrate ceramicii, sticlei și bijuteriilor, extracției și prelucrării aurului, tiparului ș.a.m.d. Unele exponate au stirnlt un viu interes și în străinătate, fiind solicitate în vederea deschiderii unor expoziții tematice. Astfel, Muzeul tehnic din Brno va alcătui o expoziție itinerantă de locomo

tive și modele de trenuri și căi ferate, care urmează să fie prezentată publicului vienez și parizian, precum și în diferite localități din R.D. Germană, Polonia, Iugoslavia.
• NOI 

CROBIENE. au apărut în două tulpini care provoacă trivit cercetătorilor
SPECII Ml-In sudul Africiiultima vreme noi de microbi pneumonie. Po- care aufăcut această descoperire, medicamentele cunoscute nu aravea efect asupra acestora ; doar aplicarea în masă a unui vaccin elaborat de cu- rînd împotriva pneumoniei ar putea împiedica răspindirea mi

crobului. Raportul întocmit de cercetătorii respectivi și care a fost dat publicității la Boston amintește că nu este pentru prima dată că oamenii de știință sint puși în situația să constate că diferiți agenți patogeni, datorită așa-numitelor mutații spontane, fac neputincioase medicamentele existente în combaterea bolii și impun căutarea altor soluții.
® Șl FAUNA DO

MESTICĂ ARE NEVOIE 
DE PROTECȚIE. Inițiativa zoologului K. Kittenberg de a înființa la Veszprem (Ungaria) o grădină zoologică in scopul

protejării organizata a animalelor domestice pe cale de dispariție s-a dovedit in multe privințe salutară. Grădina care-1 poartă numele achiziționează și conservă diverse „rarități" ale faunei. La un congres zoologic internațional, organizat cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la amenajarea acestei grădini zoologice, s-a anunțat că. recent, intr-un sat ungar a fost descoperită o rasă de animal domestic considerată total dispărut încă acum 50 de ani. Este vorba de rasa de oi „ratzka", apropiată de muflon, care cunoscuse o largă răspîndire în sudul teritoriului actual al U- niunii Sovietice în primul mileniu al erei noastre.
® MONTREALUL SUB 

TEROARE. In cel mai popu

lat oraș al Canadei, Montreal (2 775 000 locuitori), numărul șobolanilor a ajuns să-1 egaleze pe cel al populației. Proliferarea șobolanilor în conductele de canalizare ale orașului a devenit un adevărat coșmar pentru localnici — se arată intr-un raport al serviciului municipal de salubritate, publicat zilele a- cestea. Este în special vorba de un rozător originar din Asia, în ciuda numelui său științific de „rattus norvegicus", care și-a făcut apariția în Canada In secolul XVI, odată cu sosirea primilor coloni europeni.
© MONUMENT CHA

PLIN LA LONDRA. ° statuie lnfățișindu-1 pe Charlie Chaplin, in mărime naturală, va fi ridicată in cartierul din sudul Londrei, unde acesta și-a

petrecut copilăria, in sărăcie, înainte de a deveni unul dintre cei mai cunoscuți actori ai secolului nostru, s-a anunțat în capitala britanică. Statuia, care va fi realizată de sculptorul John Doubleday, îl va prezenta pe Charlie Chaplin în cunoscutele lui accesorii vestimentare din filmele care l-au făcut celebru.
• RECHIN ÎN APELE 

MĂRII KARSK. O echipă depescari din (Siberia de peninsula Taimîr Vest) a prins înapele Mării Karsk un rechin de doi metri. Nici cei mal bă-trîni dintre . ei nu-și amintesc să fi întîlnit vreodată un rechin în apele Mării Karsk, care este acoperită de ghețari o mare parte din an.



PAGINA 8 SClNTEIA — slmbâtă 14 octombrie 1978

La încheierea dezbaterilor generale ale 0. N. U., o concluzie dominantă: Mesaj al președintelui Nicolae Ceaușescu 
adresat președintelui Siriei

Ședința Comisiei C. A. E. R. 
pentru comerț exterior

Joi, Ia sediul din New York al Națiunilor Unite au luat sfîrșit dezbaterile politice generale ale celei de-a 33-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., în cadrul cărora au urcat la tribună reprezentanții a 142 de țări, printre care 11 șefi de state și guverne din cele 150 cit numără în prezent organizația, expunînd pozițiile țărilor respective in principalele probleme ale contemporaneității. Cele peste două mii de pagini, cit însumează intervențiile, cuprind un mare număr de idei, propuneri, sugestii în probleme esențiale pentru pacea, securitatea și progresul omenirii. în ultima ședință au rostit discursuri reprezentanții Libanului, Algeriei, Etiopiei, Insulelor Seychelles, Columbiei și Maltei.Temele dominante în dezbaterile generale au fost necesitatea respectării principiilor dreptului internațional și a repudierii politicii de forță, imperativul consolidării cursului spre destindere, pace, securitate, adoptarea unor măsuri practice de oprire a cursei înarmărilor și dezarmare, și în primul rînd dezarmarea nucleară, soluționarea pe cale politică a stărilor de tensiune și conflict, a tuturor problemelor litigioase dintre state, democratizarea relațiilor internaționale, lichidarea vestigiilor colonialismului, a neocolonialismului și apartheidului, edificarea unei noi ordini politice și economice mondiale.Desfășurarea dezbaterilor a pus in evidență, d dată mai mult, justețea și realismul aprecierilor partidului și statului ndstru, ale președintelui Nicolae Ceaușescu, asupra problemelor cardinale ale contemporaneității. De altfel, așa se și explică interesul larg cu care au fost primite aici, atît în rîndurile delegaților, cît și ale ziariștilor acreditați la Națiunile Unite, pozițiile de principiu ale țării noastre în toate problemele de importanță majoră aflate pe ordinea de zi, așa cum au fost ele prezentate in cuvîntarea șefului delegației României.

Ceea ce «-a impus atenției a fost aprecierea cvasiunanimă a delegațiilor participante la dezbateri că de la precedenta sesiune situația internațională s-a înrăutățit. Numeroși vorbitori au subliniat ca un motiv de serioasă îngrijorare tendințele unor state și grupări de state spre o nouă reîmpărțire a lumii, a zonelor și sferelor de influență. „De la sesiunea trecută și pînă acum — arăta ministrul de externe al Indiei, Atal Bihari Vajpae — cauza păcii nu a avut un curs ferm. Confruntările pentru noi sfere de influență s-au extins. Cursa
DE LA TRIMISUL NOSTRU

înarmărilor s-a accentuat atît calitativ cît și cantitativ, iar dezarmarea apare doar ca o dorință greu de realizat, omenirea fiind amenințată de spectrul unei confruntări nucleare* 4 Ca o reflectare a acestei îngrijorări, majoritatea covîrșitoare a celor ce au luat cuvîntul au subliniat necesitatea încetării cursei înarmărilor, în primul rînd lichidarea pericolului declanșării unei confruntări nucleare. „Este necesar — spunea ministrul de externe al Camerunului, Jean Keut- cha — ca noul cadru instituțional de deliberare și negociere în domeniul dezarmării, mecanismele și structurile mai democratice stabilite prin documentul final al sesiunii speciale a Adunării Generale consacrate dezarmării să fie cît mai bine folosite, astfel încît să permită realizarea unor progrese reale în înfăptuirea acestui deziderat vital al popoarelor".Cu aceeași fermitate s-a reliefat importanța hotăritoare pentru viitorul omenirii a edificării noii ordini economice internaționale, a instaurării unor raporturi noi, echitabile între state, evidențiindu-se în același timp necesitatea lifhidării subdezvol

tării șl a inegalităților dintre state. Un moment important al sesiunii l-a constituit reuniunea miniștrilor de externe ai țărilor „Grupului celor 77", între care și România, declarația adoptată exprimînd hotărîrea statelor membre de a contribui la pregătirea temeinică a sesiunii speciale din 1980 consacrată noii ordini economice, pentru a se asigura succesul acesteia, adoptarea unei strategii eficiente a dezvoltării.Ca un factor comun al tuturor problemelor abordate, fie ele politice, economice sau sociale, s-a subliniat necesitatea absolută ca la soluționarea lor să participe toate țările Multe din. delegațiile participante la dezbateri au ținut .să remarce in acest context că apropierea O.N.U. de universalitate (prin primirea Insulelor Solomon, numărul membrilor organizației a ajuns la 150, ceea ce înseamnă cvasiunanimitatea statelor lumii) trebuie să se oglindească și în structura sa, creîndu-se condițiilp ca toate statele membre să-și spună cuvîntul în mod egal și să aibă drepturi egale în toate activitățile organizației.Tocmai în direcția Întăririi rolului O.N.U. în viața internațională s-a pronunțat și se pronunță țara noastră. tn cadrul dezbaterilor s-au făcut referiri la activitatea desfășurată de Comitetul special pentru Carta O.N.U. și întărirea rolului organizației, creat din inițiativa României și a altor state. Se poate spune, în chip de concluzie generală, că dezbaterile au pus în evidentă cu toată acuitatea imperativul sporirii eficienței organizației în viața politică și economică mondială, astfel incit să-și poată îndeplini în cît mai bune condiții misiunea încredințată de popoare — aceea de instrument de bază în opera de edificare a unei lumi mai drepte și mai bune, a păcii, securității și cooperării.
N. PLOPEANU

DAMASC 13 (Agerpres). — Hafez Al-Assad, secretar general al Partidului Baas Arab Socialist, președintele Republicii Arabe Siriene, a primit. la Damasc, pe tovarășul Vasile Pungan, care i-a Inmînat un mesaj din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.Mulțumind pentru mesajul primit, președintele Hafez Al-Assad a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai calde urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și bunăstare pentru poporul român prieten. Șeful statului sirian a evocat rolul deosebit de important al intîlnirilor sale cu președintele Republicii Socialiste România, atît pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre poporul român și poporul arab sirian, cît și pentru contribuția pe care‘cele două popoare sînt chemate să o a- ducă la instaurarea unui climat de

pace șl securitate internațională, pentru clădirea unei lumi într-un spirit nou de colaborare și înțelegere între popoare.în continuare, tovarășul Vasile Pungan a prezentat considerentele președintelui • Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind situația actuală din Orientul Mijlociu și căile instaurării unei păci juste și trainice în această regiune, iar președintele Hafez Al-Assad a expus în aceste probleme poziția Republicii Arabe Siriene. Evidențiindu-se evoluția continuu ascendentă a relațiilor de prietenie și colaborare dintre popoarele român și sirian, s-a exprimat hotărîrea comună a conducătorilor celor două state de a se acționa și în viitor pentru diversificarea și multiplicarea acestor raporturi în interesul celor două' popoare, al păcii și securității internaționale.întrevederea s-a desfășurat intr-o atmosferă de caldă prietenie.

MOSCOVA 13 — Corespondentul Agerpres, M. Coruț, transmite : Intre 10—13 octombrie 1978 a avut loc la Moscova cea de-a 53-a ședință a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru comerț exterior, la care au luat parte delegații . ale țărilor membre ale C.A.E.R., precum și din Iugoslavia.Delegația română a fost condusă de tovarășul Cornel Burtică, viceprim- ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale.Au fost examinate sarcinile comisiei vizind realizarea hotărîrilor stabilite de cea de-a 32-a ședință a sesiunii Consiliului de Ajutor Economic Reciproc și de Comitetul Executiv al C.A.E.R. și adoptate măsuri concrete privind perfecționarea. în continuare, a activității comisiei și a colaborării in domeniul comerțului exterior.

în perioada următoare, activitatea Comisiei permanente C.A.E.R. pentru comerț exterior va fi concentrată a- supra sarcinilor legate de realizarea programelor speciale de colaborare pe termen lung și de dezvoltare, în continuare, a comerțului reciproc. In acest context, au fost adoptate recomandări privind încheierea din timp a acordurilor comerciale de lungă durată pe perioada 1981—1985, pe baza rezultatelor lucrărilor de coordonare a planurilor economiilor naționale, precum șl încheierea mai devreme a protocoalelor comerciale anuale și a contractelor pentru cincinalul viitor.Ședința comisiei s-a desfășurat în- tr-o atmosferă prietenească, de înțelegere reciprocă și colaborare tovărășească.
Convorbiri economice româno-sovietice

WASHINGTON

Negocierile dintre Egipt si Israel 
în vederea încheierii unui tratat de pace

Acord asupra procedurii de desfășurare a tratativelorWASHINGTON 13 (Agerpres). — în capitala S.U.A. a avut loc o primă rundă de negocieri între Egipt și Israel în vederea încheierii' unui tratat de pace.Potrivit purtătorului de cuvlnt al negocierilor de la Washington, George Sherman, citat de agenția M.E.N., în cadrul primei ședințe, părțile au convenit asupra procedurii de desfășurare a negocierilor „pe baze colective". După cum s-a precizat, aceasta înseamnă examinarea

tuturor problemelor și aspectelor în ședințe plenare, cu participarea celor trei delegații, fără a se crea comisii sau grupuri de lucru, pornind de la premisa că „problemele aflate pe masa tratativelor sînt prin natura lor inseparabile și nu pot fi divizate".După prima rundă a negocierilor, secretarul de stat al S.U.A., Cyrus . Vance, s-a întîlnit separat cu șefii delegațiilor Egiptului și Israelului.

în timpul șederii la Moscova, tovarășul Cornel Burtică a purtat convorbiri cu N. S. Patolicev, ministrul comerțului exterior al U.R.S.S., și cu S. A. Skacikov, președintele Comitetului de stat pentru relații economice externe al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. Au fost examinate. într-o atmosferă de lucru, prietenească, probleme legate de dezvoltarea în continuare a schimburilor comerciale și cooperării economice dintre România și U.R.S.S., în spiritul indicațiilor stabilite de condu

cătorii de partid și de stat al celor două țări.
★Ministrul român al industriei metalurgice, Neculai Agachi, a avut în- tilniri de lucru la Moscova cu I. P. Kazaneț. ministrul industriei metalurgice al U.R.S.S., cu A. K. Antonov, ministrul industriei electrotehnice al U.R.S.S., și cu V. F. Jigalin, ministrul construcțiilor de mașini grele și de transport al U.R.S.S. S-a discutat lărgirea colaborării și cooperării economice româno-sovietice în domeniile metalurgiei și construcțiilor de mașini.

VIZITA IN AUSTRALIA A DELEGAȚIEI U.T.C. - U.A.S.C.R.

O relatare a agenției France Presse

în sprijinul rezolvării pe cale pașnică 
a tuturor problemelor litigioase 

întrevederea președintelui R.S.F. Iugoslavia cu președintele 
Republicii Capului VerdeBELGRAD 13 (Agerpres). — în cadrul convorbirilor desfășurate intre președintele Iosip Broz Tito și Aristides Pereira, președintele Republicii Capului Verde, secretar general al P.A.I.G.C., aflat în vizită oficială in Iugoslavia, președintele Tito a subliniat, referindu-se la situația actuală din Africa, pericolul reprezentat de amestecul străin m problemele africane și de imppnerea soluțiilor de bloc. El și-a exprimat îngrijorarea pentru conflictele locale apărute in

tre țările africane nealiniate, pronun- țindu-se pentru rezolvarea pe cale pașnică a tuturor problemelor care se ivesc între aceste țări și nu cu mijloace militare.în legăiură cu situația din Africa, președintele Pereira a arătat că este necesară soluționarea problemelor din această zonă in cadrul continentului african, țările africane fiind capabile să depășească singure problemele existente.
„Destinderea — o necesitate imperioasă"

Declarații ale cancelarului R.F. GermaniaTOKIO 13 (Agerpres). — Cancelarul R.F. Germania, Helmut Schmidt, și-a încheiat vineri vizita oficială de patru zile efectuată in Japonia și a părăsit Tokio, plecind spre Singapore.,Referindu-se la convorbirile sale cu premierul nipon, Takeo Fukuda, cancelarul R.F. Germania, Helmut Schmidt, a declarat că au fost abordate probleme privind evoluțiile politice și economice internaționale. Am coincis, a spus Schmidt, in aprecierea că promovarea pe mai departe a destinderii este o necesitate imperioasă.în cursul convorbirilor a fost exprimat acordul ambelor părți asupra importanței stabilității monetare pen

tru economia mondială. în ansamblu. Răspunzind negativ unei întrebări in legătură cu o eventuală alăturare a dolarului și yenului la sistemul monetar vest-eurbpean, Helmut Schmidt a afirmat că „paritățile fixate între monedele vest-europcne nu vor avea nici un efect asupra parității dintre dolar și yen sau dintre aceste două monede și cele vest- europene".Cancelarul vest-german a precizat că primul ministru nipon l-a informat de intenția sa de a invita celelalte șase state industrializate occidentale să țină la Tokio, in iunie, anul viitor, următoarea reuniune la nivel înalt. Guvernul R.F.G. va sprijini inițiativa Japoniei.

într-un interviu acordat ziarului 
mexican „Uno iVIas Um“, unul din 
conducătorii Frontului Sandinist de 
Eliberare Națională din Nicaragua. 
Eden Pastora, a relevat că in prezeni 
patrioții nicaraguaieni se regrupează 
în vederea unei noi ofensive împo
triva dictaturii lui Somoza. In foto- : 
grafie, o imagine comună tuturor 
localităților din Nicaragua peste care 
a trecut pirjolul trupelor dictatoru
lui : orașe pustiite, in ruine.

Trimisul special al agenției 
FRANCE PRESSE la Washington 
transmite o corespondență despre 
negocierile dintre Egipt și Israel, in 
vederea încheierii unui tratat de 
pace, negocieri- la care participă, 
după cum se știe, și Statele Unite. 
Subliniind că cele trei delegații au 
ajuns joi la un acord rapid in ce 
privește procedura de urmat, in 
vederea redactării cit mai grabnice 
a tratatului de pace, corespon
dentul citează aprecierile purtă
torului de cuvint unic, al celor 
trei delegații, tn.sensul că negocie
rile s-au desfășurat intr-o atmosfe
ră „constructivă, cordială și amica
lă" și că „s-au realizat progrese 
satisfăcătoare atit in cursul ședin
ței. plenare, cît și in cadrul intil- 
nirilor bilaterale". Se păstrează un 
secret total asupra discuțiilor, 
transmite in continuare corespon
dentul agenției France Presse, prac
tic existînd extrem de puține amă
nunte asupra conținutului pro
priu-zis al discuțiilor. După apre
cierile observatorilor, tratativele vor 
dura cel puțin două săptămâni. 
Dosarele aflate in fața negocia
torilor se referă la un mare număr 
de probleme, intre care : stabilirea

unui calendar al retragerilor succe
sive ale trupelor israeliene din Si
nai ; redesfășurarea forțelor O.N.U.; 
construirea unor noi stații de su
praveghere electronică ;• garantarea 
liberei circulații prin Canalul Suez 
și in Golful Akaba ; delimitarea 
zonelor de dezangajare militară ; 
stabilirea compensațiilor pe care 
cele două părți le reclamă reci
proc etc.

Prima zi a negocierilor a urmat, 
tn linii generale, formula adoptată 
în timpul reuniunii de la Camp 
David. După o scurtă ședință 
plenară, delegația americană, con
dusă de Cyrus Vance, a făcut na
veta Intre delegația israeliană, con
dusă de Moshe Dayan, și cea egip
teană, condusă de Kamal Hassan 
AH.

Reprezentanții egipteni și israe- 
lieni — conchide corespondentul 
France Presse — își manifestă do
rința de a semna tratatul de pace 
inainte de termenul de trei lunt 
fixat prin acordurile de la Camp 
David și de preferat inainte de 19 
noiembrie, clnd se împlinește un an 
de la vizita președintelui Anwar El 
Sadat la Ierusalim.

CANBERRA 13 (Agerpres). — La invitația mișcării Tineretului Comunist din Australia, o delegație a U- niunii Tineretului Comunist — Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, condusă de tovarășul Nicu Ceaușescu, sefcretar al C.C. al U.T.C., efectuează o vizită în această țară. Vineri, delegația s-a întîlnit la Sydney cu Mavis Robertson și Joe Palmada, secretari ai Comitetului Național Executiv al Partidului Comunist din Australia, și cu N. Warwick, secretar general al Mișcării Tineretului Comunist din Australia.Delegația tineretului român s-a lntilnit, de asemenea, la Canberra,

cu Bruce Noble, președintele Mișcării Tineretului Liberal, și Darcy Tronson, adjunct cu probleme de tineret al directorului federal al Partidului Liberal.In cursul aceleiași zile, delegația a avut o întrevedere cu Ian Sinclair, ministrul industriei primare, ministru interimar la Ministerul de Externe.în cadrul acestor lntîlniri, desfășurate intr-o atmosferă caldă, prietenească, s-a făcut un schimb de păreri in legătură cu mișcarea de tineret din cele două țări, cu dezvoltarea relațiilor pe linie de tineret in cadrul raporturilor de colaborare dintre România și Australia.
Programul Partidului Socialist YemenitADEN 13 (Agerpres). — In cadrul lucrărilor primului congres al Partidului Socialist Yemenit. care se desfășoară la Aden, delegații au adoptat, statutul și programul partidului. în statut se arată că P.S.Y. unește în rîndurile sale forțele revoluționare ale țârii, rolul conducător revenind clasei muncitoare, care reprezintă cele mai înaintate tradiții' ale celor ce muncesc.Programul Partidului Socialist Yemenit stipulează că, bazîndu-se pe teoria socialismului științific, partidul este hotărît să desăvîrșească etapa transformărilor național-democratice

în vederea construirii societății socialiste.Pe plan extern, în program sa subliniază că P.S.Y. militează pentru extinderea și adîncirea colaborării cu țările socialiste și solidarității cu mișcările de eliberare națională, mi- li tind totodată pentru respectarea strictă a principiilor coexistenței pașnice a statelor eu orinduiri social- econcmice diferite, precum șl pentru extinderea raporturilor de prietenie cu toate țările din regiune pe baza respectării suveranității naționale și a neamestecului In treburile Interne.
17 săptămîni în Cosmos
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agențiile de presă transmit:
Ședința Camerei Popu

lare a R.D.G. La BerJin a avut loc, vineri, cea de-a 7-a ședință a Camerei Populare a R.D. Germane, desfășurată in prezența lui Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat, a altor conducători de partid și de stat ai R.D.G. Deputății au examinat și aprobat legea cu privire la apărarea țării, prezentată de Heinz Hoffmann, ministrul apărării naționale.
Plenara C.C. al P.M.S.U., care a avut loc la Budapesta, sub președinția lui Janos Kadar, prim- secretar al C.C. al P.M.S.U., a dezbătut și aprobat rapoarte privind probleme internaționale actuale, situația in domeniul construcțiilor și industriei materialelor de construcții, inclusiv in domeniul construcțiilor de locuințe și gospodăririi locative pe perioada pină în anul 1990, anunță agenția M.T.I.

Plenara Consiliului Exe
cutiv al UNESCO a examinat cererea președintelui Consiliului Națiunilor Unite pentru Namibia referitoare la admiterea Ia viitoarea Conferință generală ce se deschide la Paris, la 24 octombrie, a Namibiei ca stat membru al UNESCO. Reprezentantul României, ambasadorul Valentin Lipatti, a arătat că Namibia, care a fost primită ca membră a F.A.O. și O.I.M., trebuie să fie admisă neintirziat ca stat membru al UNESCO. Consiliul Executiv a recomandat, cu o largă majoritate, conferinței generale admiterea Namibiei ca stat membru al UNESCQ.

un proiect de lege privind etica persoanelor care dețih funcții oficiale — funcționari guvernamentali, congres- mani, judecători și alții — care prevede obligația acestora de a face cunoscute autorităților fiscale veniturile și conturile lor curente în bancă. Se intenționează prevenirea și combaterea cazurilor de corupție, luare de mită și alte afaceri veroase in care pot fi implicați funcționarii de stat, ținînd seama de amplificarea acestor fenomene, în ultimii ani, in Statele Unite.
Congres de reumatolo

gie. 111 capitala Portugaliei a avut
întrevederi finlandezo-

iugoslave. Veselin Giuranovici,președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, aflat în vizită oficială în Finlanda, a avut

Demersuri diplomatice în legătură cu situația din libanDAMASC 13 (Agerpres). — Președintele Siriei. Hafez Al-Assad, a primit joi după-amiază pe prințul Sadruddin Agha Khan. trimisul special in Liban al secretarului general al O.N.U., Kurt Waldheim — relatează agenția siriană de informații „Sana". Au fost abordate probleme legate de misiunea cu care a fost însărcinat Sadruddin Agha Khan de secretarul general al O.N.U., care se înscrie in eforturile generale vizind oprirea vărsării de singe și respectarea acordului de încetare a focului din Liban. Anikiior, Sadruddin Agha

Khan a făcut o scurtă vizită de informare la Beirut.750 000 de persoane sint sinistrate și au nevoie de un ajutor imediat — a declarat la Beirut Assaad Rizk, ministrul libanez al muncii, problemelor sociale, educației și agriculturii. In regiunile supuse in continuare blocadei, aproximativ 150 000 de persoane se află intr-o situație critică, ca urmare a lipsei de apă potabilă și produse .alimentare. El a adăugat că numărul refugiațilpr din estul Beirutului, din regiunile muntoase și de pe, litoralul de nord al Libanului se ridică la 350 000 de persoane.

Cosmonauții sovie
tici Vladimir Kovalio- 
nok și Aleksandr Ivan- 
cenkov au continuat 
vineri operațiunile de 
descărcare d navei 
zosmice de transport 
„Progress-4". Apara
tele demontate de la 
bordul stației „Saliut"

au fost transbordate 
in compartimentul de 
bagaje al navei de 
transport. De aseme
nea. a fost încheiată 
operațiunea de umple
re cu combustibil a re
zervoarelor complexu
lui orbital. Joi s-a

efectuat un control 
medical al celor doi 
cosmonaut!, inclusiv 
în condițiile unor sar
cini fizice dozate, con- 
statindu-se că starea 
sănătății lor este bună 
după 17 .săptămîni de 
zbor.

suedia

Desemnarea șefului noului guvern

Comunicat. La Sofia a fost dat publicității comunicatul referitor la vizita efectuată de Willi Stoph, președintele Consiliului de Miniștri al R.D. Germane, în Bulgaria. Părțile au discutat probleme ale dezvoltării relațiilor bilaterale, îndeosebi în domeniile economic și tehnico-științific, și probleme internaționale actuale. Ele au subliniat că țările lor vor urma in continuare calea stabilită prin Actul final de la Helsinki de relaxare a încordării internaționale, pentru asigurarea securității și cooperării internaționale.
Manifestație studențeas-Circa 7 000 de studenți belgieni au organizat o manifestație de protest pe bulevardele principale ale Bruxelles-ului împotriva dublării taxelor de admitere in învățămintul superior. Demonstrații similare au avut loc și în alte orașe ale țării.

convorbiri cu primul ministru finlandez, Kalevi Sorsa. După cum transmite agenția Taniug, părțile au subliniat importanța eforturilor pentru înfăptuirea cuprinzătoare a prevederilor Actului final de la Helsinki. A fost exprimată, totodată, ho- tărirea părților de a continua schimbul de păreri în vederea pregătirii reuniunii de la Madrid a Conferinței pentru securitatea și cooperarea în Europa. La încheierea vizitei, președintele Finlandei, Urho Kekkonen, l-a primit pe premierul iugoslav.
Congresul sindicatelor din 

R. P. Chineză.In cadrul lucrâ_ rilor celui de-al IX-lea Congres național al sindicatelor din R.P. Chineză. Kan Iun-ho, vicepreședinte al Federației Sindicatelor din întreaga Chină, a prezentat proiectul de revizuire a statutului sindicatelor din China.
Măsuri pentru prevenirea

corupției. Camera Reprezentanților a Congresului S.U.A. a adoptat

loc al III-lea congres latin de reumatologie. Prof. dr. Victor Ciobanu, președintele Societății române de reumatologie, și conf. dr. Remus Nestor, șeful clinicii de reumatologie, ale căror lucrări prezentate au fost primite cu un viu interes, au fost aleși, la sfîrșitul lucrărilor, membri ai Societății portugheze de reumatologie.
Proliferarea grupărilor 

neofasciste. MinistruI de interne vest-german, Gerhart Baum, a apreciat că in R.F.G. există în prezent 83 de organizații și grupări neofasciste, care totalizează peste 17 000 de membri. Dar, a subliniat el. extremiștii de dreapta nu se bucură de sprijin in rindul populației.
Redresarea economică este tema scrisorii-program, adresată de președintele Valery Giscard d’Estaing primului ministru, Raymond Barre, asupra activității guvernului francez in următoarele șase luni. Președintele republicii insistă asupra necesității „de a se urmări redresarea economică a țării", ceea ce, după opinia sa, implică o îmbunătățire a competitivității internaționale a întreprinderilor franceze și o diminuare netă a ritmului anual al creșterii preturilor. Lupta împotriva șomaju-

lui trebuie, de.asemenea, să fie „o preocupare permanentă a guvernu- I lui".
Conferința Partidului Con

servator din Anglia ^-a in~ cheiat lucrările la Brighton. Margaret Thatcher, lidera partidului, a declarat că la reluarea lucrărilor sesiunii parlamentare conservatorii vor încerca să determine guvernul laburist să convoace alegerile generale anticipate.
Reapariția ziarului „New 

York Post". Singurul cotidian de seară din marea metropolă americană iși va relua apariția începînd de duminică. După cum s-a anunțat, ziarul nu a apărut timp de 64 de zile, ca urmare a unei greve a personalului, organizată in semn de protest împotriva concedierilor și pentru obținerea satisfacerii unor revendicări salariale. Cotidianul „New York Post" are un tiraj de 600 000 exemplare.PlOCiZUrL Ministrul britanic de externe, David Owen, a plecat spre Pretoria. El a menționat că Africa de Sud ar trebui „să-și dea seama de situația internațională și presiunile care se vor intensifica dacă rezoluția O.N.U. asupra Namibiei va fi nesocotită". După cum s-a mai anunțat, David Owen, împreună cu miniștrii de externe ai S.U.A. R.F.G., Canadei și Franței — cele cinci țări occidentale membre ale Consiliului de Securitate, autoare ale unor inițiative in vederea soluționării problemei namibiene, urmează să aibă convorbiri Ia Pretoria cu reprezentanții regimului rasist sud-african, într-o ultimă încercare de a determina acceptarea de către acesta a rezoluției Consiliului de Securitate pentru facilitarea accesului Namibiei la independență.
0 puternică explozie s a produs Ia bordul petrolierului grec „Spyros" aflat într-un doc din portul Singapore pentru reparații, provocînd moartea a cel puțin 57 de persoane și rănirea a altor aproximativ o sută. Dintre cei răniți, 20 persoane sînt în stare gravă.

încercări de soluționare 
a crizei de guvern 

din BelgiaBRUXELLES 13 (Agerpres). — Regele Baudouin al Belgiei i-a primit succesiv, pe toți liderii partidelor politice. La sfîrșitul convorbirilor, suveranul belgian l-a însărcinat pe Paul Van Den Boeynants, vicepre- mier și ministru al apărării In guvernul demisionar, cu misiunea de a realiza un compromis între diferitele formațiuni politice susceptibile să constituie viitoarea coaliție guvernamentală. Boeynants, membru al Partidului Social-Creștin, a prezidat un guvern în perioada martie 1966—iunie 1968. Potrivit procedurii in vigoare, suveranul belgian va desemna ulterior pe viitorul prim-mi- nistru.După cum s-a anunțat, criza de guvern a intervenit miercuri prin demisia primului ministru Leo Tin- demans.

STOCKHOLM 13 (Agerpres). — Riksdag-ut (parlamentul) suedez a aprobat, vineri, desemnarea președintelui Partidului Liberal — Ola Ulisten, ca șef al guvernului. Noul premier, recomandat in acest post de președintele forului legislativ, Henry Allard, a deținut funcția de vicepre- mier și ministru al ajutorului pentru dezvoltare în precedentul guvern de coaliție condus de Thorbjoern Faell- din, format din reprezentanții parti

delor de centru, conservator și liberal.în favoarea numirii sale s-au pronunțat cei 39 de deputați liberali, din totalul de 349 ai Hiksdag-ului. Constituția prevede însă că învestitura este acordată primului ministry desemnat de forul legislativ dacă jumătate din numărul total al deputății or nu votează contra. Deputății social- democrați (152) și ai Partidului de Centru (86) s-au abținut de la vot.
Fluctuații la bursa din New York

Ieri, piețele de schimb din lumea capitalistă an fost din nou zdrun
cinate de „seisme" monetare. In centrul lor s-a aflat și de. această dată 
dolarul american, care, a înregistrat noi recorduri de scădere in raport 
cu yenul japonez, marca vest-germană și francul elvețian. Totodată, 
aurul — refugiu tradițional pentru capitaluri in timpul agitațiilor mone
tare — s-a scumpit apreciabil.

Deriva monedei americane se datorește, potrivit specialiștilor ame
ricani, deficitului balanței comerciale a S.U.A., care in 1977 a 
fost de 26.4 miliarde dolari. La rindul său, deficitul comercial este pro
dusul dezechilibrului în relațiile economice cu Japonia (—7,3 miliarde 
de dolari in 1977), cit și creșterii vertiginoase a importurilor de petrol 
(de la 32,2 miliarde de dolari in 1976 la 42,1 miliarde in 1977).

Tocmai de aceea, observatorii de presă asociază noul moment de 
scădere a dolarului unei recente declarații a secretarului de stat ame
rican pentru energie, James Schlesinger, potrivit căreia S.U.A. nu vor 
reuși să reducă, așa cum și-au propus, importurile de petrol pină in 
1985. iar țările O.P.E.C. vor spori, probabil, prețul țițeiului cu 5—10 
la sută la incepMul anului viitor.

In fotografie : moment de derută la bursa din New York ; cursul 
aurului crește tot mai mult pe măsură ce scade cursul dolarului.
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