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si România

Există largi posibilități ca 
diții, ale trecerii poporului vietnamez la 
munca pașnică de reconstrucție și dezvol
tare a țării sale—să amplificăm și mai 
mult colaborarea româno - vietnameză, 
ridicînd astfel pe o treaptă superioară 
si dînd noi dimensiuni conlucrării si soli- 
darității care s-au dezvoltat între țările 
și popoarele noastre

• » •

NICOLAE CEAUȘESCU

Bucuros de marea sa victorie, poporul 
vietnamez păstrează pentru totdeauna în 
amintire faptul că partidul, guvernul și 
poporul român i-au acordat un sprijin 
activ și un ajutor prețios. Me bucurăm 
împreună pentru marile victorii ale po- 
poarelor noastre, pentru dezvoltarea 
fructuoasă a solidarității dintre Vietnam

LE DUAN

NICOLAE CEAUȘESCU
Ministrul afacerilor externe și cooperării

al Republicii Niger

în ziua de 15 noiembrie, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit pe ministrul afacerilor externe și cooperării al Republicii Niger, căpitan Moumouni Djermakoye Adamou, care face o vizită oficială în țara noastră.La întrevedere a participat George Macovescu, ministrul afacerilor externe.A fost de față ambasadorul Kossoml Bourem.Cu acest prilej, oaspetele a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu salutul frățesc al președintelui Consiliului Militar Suprem, șeful statului Niger, locotenent-colonel Seyni Ko- untche, împreună cu urări de succes poporului român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat pe oaspete să transmită, din partea sa, un salut prietenesc și cele mai bune urări președintelui Seyni Kountche, iar poporului Republicii Niger urări de prosperitate.Președintele Nicolae Ceaușescu șl ministrul MoumouniAdamou au examinat apoi aspecte ale relațiilor dintre cele două țări. A fost exprimată, în timpul întrevederii, dorința de a realiza o colaborare mai strînsă între România și Republica Niger, de a adinei raporturile economice, politice, tehnico-științifice, culturale, de a promova o cooperare reciproc avantajoasă în domenii de interes comun,

Djermakoye

în folosul și spre bi-

nele ambelor țări șl popoare, al înțelegerii și colaborării între națiuni, în cadrul convorbirii a fost relevată hotărîrea României și a Republicii Niger de a conlucra activ pe tărîmul vieții internaționale, de a milita cu fermitate pentru o nouă ordine economică și politică internațională, întemeiată pe egalitate și echitate, care să favorizeze progresul mai rapid al tuturor țărilor, și în primul rind al țărilor în curs de dezvoltare, pentru statornicirea unui climat de securitate și cooperare în lume, pentru dreptul fiecărei națiuni de a-și făuri soarta de sine stătător, pentru triumful idealurilor de bunăstare, fericire și libertate ale popoarelor.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de cordialitate și prietenie.
Ministrul comerțului din Republica FilipinePreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, în cursul zilei de sîmbătă, pe Troadio Quiazon, ministrul comerțului al Republicii Filipine, care se află în tara noastră cu prilejul primei sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-filipineze de colaborare economică și tehnică.La întrevedere a participat tovarășul Ion Pătan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale.Ministrul filipinez a arătat că îl revine deosebita onoare de a transmite președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu cele

din partea președin- Filipine, Ferdinand doamnei Imelda Mar-mai bune urări telui Republicii Marcos, și a cos.Mulțumind, Ceaușescu a transmită din . rășei Elena Ceaușescu salutări cordiale și prietenești președintelui Ferdinand Marcos și doamnei Imelda Marcos, iar poporului filipinez cele mai bune urări de prosperitate și progres.în .timpul întrevederii a fost exprimată, de ambele părți, satisfacția fată de evoluția ascendentă a relațiilor de colaborare româno-filipineze pe baza înțelegerilor stabilite de

tovarășul Nicolae rugat pe oaspete să partea sa și a tova-
ceî doi șefi de stat la Manila, în a- prilie anul acesta. Apreciindu-se rezultatele pozitive ale lucrărilor primei sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-filipineze de colaborare economică și tehnică, care s-au desfășurat la București, a fost exprimată hotărîrea de a se traduce în viată toate acordurile încheiate între cele două țări, în vederea amplificării și diversificării schimburilor comerciale, a relațiilor de cooperare economică șl tehnică dintre România și Filipine, în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii șl colaborării internaționale.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.

, JUDEJUL ARAD A ÎNDEPLINIT
La Palatul Republicii au continuat, sîmbătă dimineața, convorbirile oficiale între tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Le Duan, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam.La convorbiri au participat :Din partea română — tovarășii Manea Mănescu, membru al Comite-

Politic Executiv al prim-ministru al

Sîmbătă la amiază, tovarășul Le Duan, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, a plecat într-o călătorie pe Valea Prahovei.în drum spre Sinaia, înaltul oaspete, împreună cu membrii delegației de partid și guvernamentale a R.D. Vietnam, a vizitat municipiul Ploiești și două din marile întreprinderi ale orașului : întreprinderea de utilaj petrolier „1 Mai“ și Combinatul petrochimic de la Brazi.Primul secretar al Comitetului Central al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam a fost însoțit de tovarășii Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru al guvernului, Paul Niculescu, membru al Comitetului Politic Executiv, viceprim-ministru al guvernului, ministrul educației și învățămîntului, Ion Catri- ncscu, șef de secție la C.C. al P.C.R., de Tudor Zamfira, ambasadorul României la Hanoi, de alte persoane oficiale.La întreprinderea „1 Mal“, oaspeții au fost îhtîmpinațl de Ion Cîrcei, prim-secretar al Comitetului județean Prahova al P.C.R., de reprezentanți ai conducerii uzinei, de numeroși muncitori. Au fost prezentate diferite instalații de foraj aflate în fabricație. Pe o platformă specială este înfățișa

tululP.C.R.,Paul Niculescu, membru tului Politic Executiv alP.C.R., viceprim-ministru nului, ministrul educației și învăță- mîntului. Ion Pățan, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Mihai Marinescu, yiceprim-mi-

guvernului, al Comite- C.C. al al guver-
guvernulul, președintelenistru al _Comitetului de Stat al Planificării, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Ion Florescu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Constantin Mitea, consilier al' președintelui republicii, Silviu Curti- ceanu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat, Ion Ciubotaru, director în Ministerul Afacerilor Externe, Tudor Zamfira, ambasadorul țării noastre la Hanoi.

valea Prahoveită apoi o instalație de foraj pentru adincimea de 6 000 m.Oaspeții vietnamezi au avut cuvinte de apreciere pentru realizările colectivului prahovean și au cerut numeroase explicații privind funcționarea instalațiilor, capacitățile lor de forare, modul în care sînt livrate la export. în acest context sînt evocate posibilitățile de colaborare dintre uzina ploieșteană și beneficiari din R.D. Vietnam, gazdele arătînd că două instalații românești au și fost exportate în R.D. Vietnam. Cu același interes se vizitează Secția sape de foraj, unde sînt prezentate cîteva din cele mai noi realizări ale întreprinderii în acest domeniu, pentru foraj în straturi foarte dure.Oaspeții au acordat, de asemenea, o mare atenție modului cum este utilată uzina, în acest sens fiind informați de activitatea de autodotare desfășurată de muncitori, tehnicieni și ingineri, activitate care a permis unității să reducă importul și, în același timp, să-și asigure integral necesarul de mașini și unelte;în încheierea vizitei, tovarășul Le Duan a semnat în cartea de onoare a întreprinderii, mulțumind pentru căldura cu care a fost primit și fe- licitînd colectivul pentru succesele obținute.

La combinatul de la Brazi, membrii delegației de partid și guvernamentale vietnameze au avut prilejul să cunoască modul în care se valorifică, la cote superioare, una din bogățiile noastre trolul. Directorul general al centralei de resort a arătat că actualul cincinal producția a crescut, pe calea valorificării superioare a țițeiului, cu 60 la sută. $i âicl sînt evocate posibilitățile de colaborare dintre cele două țări, gazdele subliniind că unitatea lor are legături cu beneficiari din peste 80 de țări ale lumii.în același context, se relevă că, în cadrul relațiilor de prietenie și colaborare frățească dintre cele două țări, numeroși muncitori, tehnicieni și ingineri vietnamezi au studiat și s-au specializat la unitatea de la Brazi,După ce au vizitat instalațiile combinatului, oaspeții și-au luat rămas bun de la gazde, urînd întregului colectiv noi succese în activitatea pe care o desfășoară.în cursul după-amiezii, oaspeții au ajuns la Sinaia, pentru o scurtă odihnă în frumoasa stațiune montană de la poalele Bucegilor.(Agerpres)

naturale — pe-in

Din partea vietnameză — tovarășii Le Thanh Nghi, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, viceprim- ministru al Guvernului R.D. Vietnam, Nguyen Co Thach, adjunct al ministrului afacerilor externe, Nguyen Van Kha, adjunct al șefului secției economice și plan a C.C. al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, Le Khac, vicepreședinte al Comitetului «de Stat pentru Plan, Nguyen Van Dao, adjunct al ministrului comerțului exterior, Nguyen Thanh Ha, ambasadorul R.D. Vietnam la București, Dau Ngoc Xuan, secretar personal al primului secretar al C.C. al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, Nguyen,Hung Dinh, secretar al viceprim-ministru- lui Guvernului R.D. Vietnam, Luu Van Loi, asistent al ministrului a- facerilor externe, Le Trang, director în Ministerul Afacerilor Externe.Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Le Duan au reluat schimbul de vederi consacrat dezvoltării relațiilor de prietenie, solidaritate și colaborare dintre cele două țări și partide. Desfășurate în aceeași atmosferă cordială, tovărășească, de înțelegere și respect reciproc, convorbirile au relevat hotărîrea comună de a amplifica și ridica pe o treaptă superioară conlucrarea româno-vietna- meză, în toate domeniile de activi- "tate, în folosul accelerării construcției socialiste în cele două țări, în interesul cauzei generale a socialismului și păcii în lume.

PLANUL CINCINAL
Telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al P. C. R.

Cu prilejul vizitei delegației Partidului Celor ce Muncesc 
din Vietnam și a Guvernului Republicii Democrate 

Vietnam, condusă de tovarășul Le Duan
Luni, 17 noiembrie, vor avea loc:

• SOLEMNITATEA SEMNĂRII
DOCUMENTELOR OFICIALE In jurul orei 11

• MARELE MITING AL PRIETENIEI 
ROMÂNO-VIETNAMEZE în jurul orei 11,30.

Ambele evenimente vor fi transmise direct la radio și televiziune

Locuitorii meleagurilor arădene — români, maghiari, germani și de alte naționalități — animați, asemenea întregului popor, de adinei și sincere sentimente ale respectului și prețuirii pe care vi le poartă, raportează cu justificată mîndrie patriotică și deplină satisfacție îndeplinirea la 15 noiembrie 1975 a 1971—1975, la dustrială.Acest avans transmisă de Arad al P.C.R. județean — ne sfîrșitul anului ducție suplimentară de 1,6 miliarde lei.Arătîndu-se că industria arădeană a înregistrat un ritm mediu anual de creștere de 12 la sută — îneît în 1975 producția anului 1970 se realizează în numai 175 de zile, iar a anului 1938 în numai 15 zile — în telegramă se subliniază că vizitele efectuate în județul Arad de secretarul general al partidului au mobilizat puternic colectivele de oameni ai muncii, contribuind efectiv la sporirea substanțială a potențialului productiv al industriei arădene.Beneficiind din plin de grija permanentă a conducerii partidului șl statului pentru dezvoltarea industria-

planului cincinal producția globală in-— se scrie în telegrama Comitetul județean și consiliul popular permite ca pînă la să realizăm o pro-

lă a județelor, creșterea continuă a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor, de sprijinul prețios pe care dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, l-ați acordat permanent și județului nostru, remarcăm cu satisfacție că în anii cincinalului pe care-1 încheiem numărul' locurilor de muncă nou create a crescut cu 10 500, au fost construite și date în folosință 9 880 apartamente, 5 650 case noi, 3 500 locuri în cămine pentru nefamiliști, 200 săli de clasă, 2 135 locuri în cre- șe și grădinițe și alte obiective social- culturale, iar veniturile bănești ale populației din sectorul socialist de stat au crescut cu 32,9 la sută în anul 1974 față de 1970.

Nutrind dragoste partid, pentru secretarul său general — se scrie în încheierea telegramei — oamenii muncii arădeni, în frunte cu comuniștii, asigură Comitetul Central al partidului, pe dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vor precupeți energia și capacitatea lor creatoare pentru înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le revin din mărețul program adoptat de Congresul al XI-lea, de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea fermă a României spre comunism.

Publicăm în paginile II și III

PROIECTUL LEGII
creșterii și ameliorării

animalelor

PROIECTUL LEGII
privind regimul tăierii

animalelor
După cum s-a anunțat. Comitetul Politic Executiv al 

C.C. al P.C.R. a examinat, în ședința din 4 noiembrie 
a.c., proiectele acestor legi, care sînt supuse dezbaterii 
publice.

Propunerile și sugestiile privind aceste proiecte de 
lege vor ii adresate Marii Adunări Naționale și Minis
terului Agriculturii și Industriei Alimentare, în termen 
de 21 de zile.

„Scînteia" pune coloanele sale la dispoziția citito
rilor, a cetățenilor care vor să iacă sugestii și propu
neri.

profunde sentimente de și recunoștință pentru

LA ORDINEA ZILEI A

Legumele 
pentru primăvară

Cum se îndeplinește sarcina de a se asigura 

în fiecare județ o puternică bază de producțieîn cadrul programului stabilit de conducerea partidului pentru îmbunătățirea aprovizionării populației cu produse agroalimentare, un loc important îl ocupă măsurile cu privire la sporirea producției de legume și valorificarea lor superioară. La consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din 17 octombrie a.c., tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat ca, pînă la sfîrșitul acestui an, în fiecare județ să se întocmească programe de asigurare, cu o anumită rezervă în plus, a necesarului de legume. Se are în vedere ca toate județele, cu mici excepții la unele sortimente de legume timpurii, să-și satisfacă producție proprie necesarul consum la legume.Pe baza indicațiilqr date de cretarul general al partidului, ganele de specialitate au acționat ferm pentru a pune pe baze noi producția de legume a anului viitor. în acest scop, la Centrala de legume-fructe s-a analizat cu reprezentanții fiecărui județ în parte ce cantități sînt necesare pentru consumul populației, pentru fabricile de conserve, cum vor fi produse și condițiile tehnico-materiale care trebuie asigurate. O deosebită atenție a fost acordată creării unei puternice . zone legumicole pentru aprovizionarea Capitalei, la aceasta concurînd județele Ilfov, Teleorman și Ialomița.

din dese- or-

Important este ca, paralel cu definitivarea programelor pe județe, să fie aplicate imediat măsurile tehnice și organizatorice de care depinde, în cea mai mare măsură, producția. După cum se știe, în legumicultura baza viitoarei recolte se pune tocmai în aceste zile de toamnă. Legumele, verdețurile se însămînțează toamna devreme. Este vorba de unele sortimente mult solicitate în primele zile ale primăverii : spanac, salată, ceapă și usturoi verde, precum și alte sortimente care vin să le înlocuiască pe cele care au fost păstrate peste iarnă sub formă conservată sau în silozuri. Trebuie consemnat ca pozitiv faptul că, în cooperativele a- gricole a fost însămințată o suprafață totală de 4 600 hectare eu le- gume-verdețuri, care este cu 300 ha mai mare docît cea prevăzută initial în plan. în județul Prahova au fost însămîntate 302 ha cu asemenea sortimente de legume, față de 200 ha cit se planificase. Și în județele Ialomița, Teleorman, Constanța, Timiș, Hunedoara, Sibiu și altele au fost depășite suprafețele prevăzute a se însămînța, iar culturile — beneficiind de umezeala și temperaturile ridicate din ultima perioadă — se dezvoltă corespunzător. Este o măsură foarte bună
(Continuare tn pag. a Il-a)
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PROIECTUL LEGI
privind regimul tăierii animalelor

Creșterea efectivului de animale și a producției de carne reprezintă una din preocupările de bază ale partidului și statului nostru în scopul îmbunătățirii continue a aprovizionării populației și ridicării nivelului de trai.Satisfacerea cerințelor de came de consum pentru populație, în condițiile creșterii exigentei consumatorilor, impune pe lingă valorificarea superioară a animalelor și instituirea unui regim de tăiere a a- cestora, care să garanteze aplicarea
CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALEArt. 1. Tăierea animalelor aparți- nînd organizațiilor de stat, cooperatiste, celorlalte organizații obștești și persoanelor fizice se efectuează în abatoare sau secții ale acestora, sub controlul sanitar-veterinar al statului, potrivit prevederilor prezentei legi.Art. 2. Tăierile de animale pentru fondul de stat de carne se vor efectua potrivit sarcinilor rezultate din planul național unic de dezvoltare economico-socială.Art. 3. Animalele supuse tăierii vor trebui să aibă în viu o greutate corespunzătoare în funcție de specie, vîrstă și rasă, pentru a se asigura o eficientă economică ridicată la valorificare.Greutățile minime ale animalelor la care se vor putea efectua tăierile, pe specii, categorii, vîrste și rase, se aprobă anual prin decret prezidențial.Art. 4. Tăierea animalelor pentru consum familial se poate face cu autorizarea sanitar-veterinară și la domiciliul deținătorului animalului.Bovinele de orice categorie se vor tăia numai de întreprinderile de industrializare a cărnii.Art. 5. Organizațiile socialiste vor putea cumpăra bovine de la între
CAPITOLUL II

CONDIȚII PENTRU TĂIEREA ANIMALELORArt. 7. Pot fi supuse tăierilor următoarele categorii de animale :a) animalele sănătoase ajunse la greutatea economică stabilită și care nu sînt destinate reproducției ;b) animalele sănătoase provenite din unități, localități sau zone de carantină, care se taie pentru evitarea contaminării, indiferent de greutate, cu aprobarea dată, în condițiile legii, de organele sanitar-veterinare județene sau ale municipiului Bucu

măsurilor de sporire în continuare a șeptelului și să asigure respectarea strictă a normelor de igienă și sa- nitar-veterinare la tăierea animalelor.Totodată este necesară organizarea și amplasarea judicioasă a rețelei de unități pentru tăierea animalelor, corelate cu creșterea șeptelului, potrivit prevederilor programului national de dezvoltare a zootehniei.în acest scop. Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege : 

prinderile de industrializare a cărnii sau vor putea achiziționa tineret bovin, în greutate de pînă la 150 kg,’ pe bază de împuternicire dată de întreprinderile pentru industrializare a cărnii și sub-controlul acestora, numai pentru creștere, producție și in- grășare.Producătorii cu gospodării individuale și membrii cooperativelor a- gricole de producție pot vinde și cumpăra bovine pentru creștere, producție și ingrășare. Aceste vîn- zări-cumpărări se vor evidenția în registrul agricol. Bovinele cumpărate pentru creștere și ingrășare vor fi valorificate la fondul de stat.Art. 6. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare răspunde, prin întreprinderile de industrializare a cărnii, de contractarea și achiziționarea animalelor de la producători, precum și de tăierea animalelor destinate pentru fondul de stat de carne, coordonînd aceste activități pe întreaga economie.Carnea și celelalte produse rezultate din tăierea bovinelor se achiziționează numai de către întreprinderile de industrializare a cărnii din subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.

rești, în raza cărora se află animalele ;c) animalele sănătoase, utilizate în scop experimental pentru cercetări științifice, indiferent de greutate, pe baza aprobării unităților de cercetare, în condițiile și în numărul prevăzut în planul de cercetări ;d) femelele declarate inapte pentru producție și reproducție.Clasarea femelelor la bovine și ovine ppntru tăiere se face de către a /ti "C■ 

medicul veterinar inspector de stat, atestată prin documente oficiale, de două ori pe an, iar în caz de nevoie și la alte date solicitate de producători, potrivit normelor aprobate de Consiliul de Miniștri, la propunerea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.Art. 8. Tăierea femelelor în stare de gestație diagnosticabilă este interzisă.Fac excepție cazurile deosebite, stabilite de medicii veterinari inspectori de stat în funcție de starea sănătății animalelor.Art. 9. Tăierea animalelor se va putea face și în cazul cînd acestea :a) sînt afectate de boli incurabile cu evoluție acută și supraacută, boli transmisibile, precum și pentru lichidarea unor focare epizootice ;b) au suferit accidente traumatice, toxice sau de altă natură, ce le-ar putea cauza moartea ;c) sînt afectate de boli provocate experimental, pentru obținerea de produse biologice, de către unitățile profilate în acest scop ;d) sînt suspecte, de boli și se taie pentru precizarea diagnosticului.Tăierea animalelor în situațiile prevăzute la alineatul precedent se
CAPITOLUL III

ORGANIZAREA Șl FUNCȚIONAREA ABATOARELORArt. XI. în comune, orașe și municipii tăierea animalelor se face în a- batoare. în funcție de condiții și necesități, în unele localități se pot înființa secții de tăiere a animalelor care vor funcționa pe lingă abatoare.Abatoarele și secțiile de tăiere a animalelor vor avea obligatoriu o dotare care să asigure condiții de igienă și sanitar-veterinare, precum și posibilitatea colectării subproduselor.Art. 12. Normele tehnologice privind tăierea animalelor, precum și normele privind transportul cărnii se stabilesc de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.Art. 13. în unitățile mari de creștere și ingrășare a animalelor, care nu au abatoare proprii, se pot organiza, potrivit normelor sanitar-veterinare. secții de tăiere a animalelor pentru situațiile prevăzute la art. 9.Art. 14. în municipii și orașe tăierea animalelor pentru consumul familial se poate face în afară de abatoare și în secții de tăiere a animalelor, ce se vor organiza, de regulă, în piețe, cu aprobarea organelor sanitar-veterinare.Art. 15. Amplasarea, proiectarea și executarea abatoarelor și secțiilor, de, 

face potrivit normelor elaborate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, aprobate de Consiliul de Miniștri.Art. 10. Produsele rezultate din tăierile prevăzute la articolul precedent se valorifică astfel :a) carnea și subprodusele stabilite „,bune pentru consum uman" pe baza certificatului eliberat de medicul veterinar inspector de stat, se valorifică prin abatoare sau secții de tăiere, cu excepția cărnii și subproduselor provenite din tăierea porcinelor, ovinelor și caprinelor a- parținînd .gospodăriilor populației și necontractate la fondul de stat de carne, care pot fi reținute pentru nevoile proprii de consum ;b) carnea și subprodusele stabilite „condiționat bune pentru consum uman" pe baza certificatului eliberat de medicul veterinar inspector de stat, se valorifică potrivit prevederilor de la litera a. după îndeplinirea condițiilor speciale de punere în consum, prevăzute de normele stabilite de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, cu avizul Ministerului Sănătății ;c) carnea și subprodusele improprii consumului uman se valorifică potrivit normelor sanitar-veterinare.

tăiere a animalelor, precum și a instalațiilor aferente acestora se vor face cu respectarea dispozițiilor legale privind sistematizarea teritoriului și a localităților urbane și rurale, precum și a normelor sanitare și sanitar-veterinare.Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va elabora proiecte tip, orientative, cu privire la amplasarea, construcția, dotarea și exploatarea abatoarelor și secțiilor de tăiere a animalelor.Art. 16. Funcționarea abatoarelor și a secțiilor de tăiere a animalelor este permisă numai dacă sînt autorizate de organele sanitare și sanitar-veterinare de stat.Autorizația poate fi retrasă în cazul cînd nu se asigură respectarea regulilor de igienă și profilaxie și condițiile necesare pentru buna desfășurare a activității sanitar-veterinare.Art. 17. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va asigura dezvoltarea capacităților de tăiere la unitățile în subordine, in raport cu creșterea resurselor de animale pe fiecare județ, pentru a se evita transportul animalelor între județe.Art. 18. Comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor lua măsuri peptru înființarea în comune 

de abatoare sau secții de tăiere a animalelor, în funcție de volumul tăierilor și dezvoltarea economică a acestora.Abatoarele sau secțiile de tăiere a animalelor prevăzute la alineatul precedent se organizează și vor funcționa potrivit prevederilor Legii nr. 7/1971 privind organizarea și dezvoltarea activităților industriale, de prelucrare a produselor agricole, de construcții și prestări de servicii în unitățile aparținînd consiliilor populare, cooperației agricole, meșteșugărești și de consum.Art. 19. Comitetele executive ale consiliilor populare municipale și birourile executive ale consiliilor populare orășenești și comunale vor lua măsuri pentru redeschiderea a- batoarelor și secțiilor de tăiere care în prezent sînt dezafectate și se justifică a fi reamenajate, în termen de 90 de zile de la primirea proiectelor tip, orientative, prevăzute Ia art. 15, alin. 2. Materialele și forța de muncă necesare se vor asigura din resursele existente pe plan local.Art. 20. Tăierea animalelor pentru consum public și colectiv se face în abatoare.Tăierile de porcine, ovine și caprine proprietatea persoanelor fizice, pentru consum familial, se fac în abatoare sau secții de tăiere a a- nimalelor, ca prestări de servicii cu plată.în cazurile in care solicitările populației pentru tăierea acestor a- nimale depășesc capacitatea abatoarelor și secțiilor de tăiere a animalelor sau pînă la construirea acestora, medicul veterinar de la circumscripția sanitar-veterinară poate a- proba, certificînd starea sănătății, ca tăierea pentru consum familial să se facă la domiciliul deținătorului animalului.Art. 21. Abatoarele/ și secțiile de tăiere a animalelor sînt obligate să valorifice pieile, părul, lina, coarnele, sîngele și unghiile rezultate de la tăierea animalelor.Subprodusele prevăzute la alineatul precedent rezultate din tăierea animalelor proprietatea persoanelor fizice se vor achiziționa potrivit normelor legale în vigoare.Art. 22. Cantitățile de carne rezultate din tăierea animalelor de către abatoare pentru unitățile de alimentație publică, cantine și alte unități similare se vor comunica întreprinderilor de industrializarea cărnii, constituind intrări la fondul de stat de carne și în același timp livrări la fondul pieței.Art. 23. Tăierea animalelor în a- batoarele și secțiile de tăiere prevăzute la art. 18 se va efectua de persoane autorizate de către comitetele sau birourile executive, ale consiliilor populare municipale, orășenești sau comunale, cu avizul medicului de la dispensarul medical în raza căruia funcționează abatorul sau secția respectivă.

CAPITOLUL IV

RĂSPUNDERI Șl SANCȚIUNIArt. 24. încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională sau penală.Art. 25. Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an, sau cu amendă, tăierea vacilor și junincilor gestante, cu excepția celor prevăzute la art. 8, alin. 2 și art. 9, precum și tăierea bovinelor în afara abatoarelor, cu excepția tăierilor prevăzute la art. 9.Art. 26. Constituie contravenție ia normele privind regimul tăierii animalelor următoarele fapte, dacă nu sînt săvîrșite în astfel de condiții încît, potrivit legii penale, constituie infracțiune :a) tăierea femelelor gestante, altele decît cele menționate la art. 25 ;b) tăierea porcinelor, ovinelor, caprinelor pentru consum familiaL în afara abatoarelor și secțiilor de tăiere a animalelor, cu excepția tăierilor aprobate a se face la domiciliul deținătorilor ;c) tăierea de animale în abatoare și secții de tăiere de către persoane neautorizate ;d) punerea în consum fără examen trichinelescopic a cărnii provenite de la porcii tăiați pentru care acest examen este obligatoriu potrivit normelor sanitar-veterinare ;e) contractarea sau achiziționarea bovinelor destinate tăierii sau !n- grășării, precum și a cărnii de bovine rezultată din tăierile provocate de situații deosebite prevăzute la art. 9, bună pentru consumul uman, în alte condiții sau de către alte persoane, fizice ori juridice, decît cele prevăzute la art. 5 și 6 ;f) tăierea animalelor destinate fondului de stat de carne, sub greutatea minimă stabilită, cu excepția celor prevăzute la art. 8, alin. 2 și art. 9.
CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALEArt. 32. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va elabora, cu avizul Ministerul Sănătății, norme conținînd reguli obligatorii de igienă privind tăierea animalelor la domiciliul deținătorilor, în termen de cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii.Art. 33. Prezenta lege intră în vigoare după 30 zile de la publicarea în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.

Art. 27. Contravențiile prevăzuta la art. 26 se sancționează după cum urmează :a) cu amendă de la 500 la 700 let, contravențiile prevăzute la lit a, b Și c ;b) cu amendă de la 800 lei la 1 000 lei, cele prevăzute la lit. d și e ;c) cu amendă de la 100 la 250 lei, în cazul tăierii mieilor și de la'200 la 1 000 lei în cazul celorlalte specii șl categorii de animale, pentru contravențiile prevăzute la litera f.Sancțiunea pentru contravenția prevăzută la art. 26 lit. e se aplică șl persoanelor juridice.Art. 28. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunii se fac prin proces-verbal încheiat de primari, ofițeri și subofițeri de miliție, medici veterinari inspectori de stat și de personalul anume împuternicit de ministrul agriculturii și industriei alimentare.Art. 29. împotriva procesulul-ver- bal de constatare a contravenției se poate face plîngere în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia.Plîngerea însoțită de copia proce- sului-verbal de constatare a contravenției se depune la organul sau unitatea din care face parte agentul constatator.Art. 30. Plîngerea se rezolvă de conducătorul unității din care face parte agentul constatator ori de un împuternicit al acestuia, ierarhic superior agentului constatator.în cazul contravențiilor constatate de primar, plîngerea se rezolvă de comitetul sau biroul executiv al consiliului popular.Art. 31. Prevederile art. 26—30 se completează cu dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

Art. 34. Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 676/1959 privind unele măsuri pentru dezvoltarea creșterii animalelor și reglementarea tăierilor Ia unele categorii de animale, publicată în Colecția de hotă- rîri și dispoziții ale Consiliului de Miniștri nr. 20 din 8 iunie 1959, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.

din Buzău
(Urmare din pag. I)

m sprijinul diversificăriiAutoutilarea

produce

Așa, pre- ope- și la

im- be- ale un cu
produselor prelucrare din Buzău tot mai multor

au fost însămînțate toate destinate acestor culturi Bistrița-Năsăud, Covasna, și altele, de obicei ju- trlmită

între- a mase- s-a
producfiei

La întreprinderea de prelucrare a maselor plastice

Calitatea prinderii de lor plastice pus atenției neficiari interni și externi,căror solicitări cresc de Ia an la altul. Concomitent preocuparea pentru îmbunătățirea continuă a calității, colectivul. de muncă al unității și-a . concentrat eforturile spre realizarea de noi produse din mase plastice. în acest scop, prin a- telierul de autoutilare au fost aduse modificări mașinilor și instalațiilor din dotare, adap- tîndu-le noilor tehnologii de prelucrare a maselor plastice, spre exemplu, în secția de lucrare a polietilenei s-au rat modificări la extrudere sudeze, trecîndu-se la producerea pe scară largă a foliilor subțiri din polietilenă, solicitate șl la export. Printre produsele solicitate de beneficiari se numără și vasele destinate echipării mașinilor de stropit substanțe

împotriva dăunătorilor culturilor agricole, conteinere pentru transportul produselor granula- re, navete pentru mărfurile alimentare etc. în secția de prelucrare a policlorurii de vinii, specialiștii unității, împreună cu muncitorii și maiștrii atelierului de autoutilare. au refăcut o veche instalație, care acum mari cantități de țevi pentru irigații. Nu este mai puțin importantă realizarea carcasă- rii metalice a filtrelor de ulei pentru autoturismele Dacia. Prin aceasta, filtrele de ulei se realizează integral în întreprinderea de prelucrare a maselor plastice din Buzău, acoperind necesarul economiei naționale, întregul flux tehnologic de fabricare a filtrelor este echipat cu contribuția atelierului priu de autoutilare.
Mlhal.BĂZU
corespondentul „Scînteii' Oradea : secvența dintr-un peisaj al industriei noi Foto : S. Cristian

Abilitatea
infractorilor era 
de fapt... lipsă 

de control

bine. După care s-a dus cu el la cenzori să-1 semneze. Și... l-au semnat. Apoi l-a citit și în fața comitetului. Apoi urma sâ-1 citească și în fața adunării generale, dar n-a mai apucat, fiindcă au intervenit organele în drept. în raport de modul săvîr- șirii infracțiunilor, cuantumul prejudiciului și periculozitatea socială a faptelor, Tribunalul municipiului București a pronunțat, in primă instanță, următoarele pedepse cu închisoarea : 7 ani pentru Maria Dincă, 9 ani pentru Emilian Stoian.

Cum era și normal, magistrații n-au ținut cont de „sfaturile" acordate cu atîta mărinimie. Sperăm însă că „avocatul" de circumstanță va fi descifrat de conducerea E.G.O. Tg. Jiu și i se va achita „onorariul" corespunzător. Sîntem curioși să-1 auzim cum va „pleda" și în căzui lui.
Căsătorie

Legumele pentru primăvară
deoarece legumele-verdețuri ce se vor obține în cantități mai mari la primăvară le vor putea suplini pe cele care, în acest an, nu au fost produse în cantități îndestulătoare.Nici în această toamnă, ca și in alți ani de altfel, în unele județe nu au fost însămînțate toate suprafețele prevăzute a se cultiva cu legume- verdețuri. De exemplu, în cooperativele agricole din județul Vaslui, din cele 50 hectare prevăzute a se cultiva cu legume-verdețuri au fost însămînțate numai 30 hectare, adică mai puțin cu 9 ha la spanac, 4 ha la salată și 4 ha la ceapă. De asemenea, nu suprafețele în județele Gorj, Sălajdețe care solicită să li se legume din altă parte. Centrala de specialitate a recomandat să se continue lucrările de plantare și însă- mînțare a legumelor-verdețuri pentru a exista garanția că, la primăvară, piața va fi bine aprovizionată cu aceste produse.Tot în această perioadă se fac lucrări de care depinde într-o măsură hotăritoare nivelul recoltei la celelalte sortimente de legume. Pentru a se înlătura neajunsurile care s-au

Nici în ruptul capului nu le-ar fi venit să creadă locatarilor blocurilor TS 9 și TS 10, din Drumul Taberei, că asociația lor are un ditamai gol în fonduri — aproape 72 009 de lei. Nu ar fi crezut acest lucru nici membrii comitetului, nici cenzorii...— Onorată instanță, el este de vină. Mă determina să iau bani...— Ba dumneaei... Că nu eu țineam banii. Eu n-am vrut decît s-o ajut...Așa s-au acuzat în instanță, unul pe altul, fosta împuternicită Maria Dincă și fostul președinte al asociației de locatari din blocurile TS 9 și TS 10, Emilian Stoian. Atunci cînd erau în respectivele funcții lucrurile s-au petrecut însă altfel : amîndoi erau amatori de chefuri și plimbări prin locuri pitorești, amîndoi frecventau localuri cît mai „șic“... Fapt pentru care se „împrumutau" după dorință din casa asociației. Ce au făcut în tot acest timp controlorii ? Iată o mostră, cuprinsă în depoziția unuia dintre ei :— în ședințele noastre de comitet, Stoian afirma că urmărește îndeaproape activitatea împuternicitei și o califica întotdeauna drept bună. Lucru pe care l-am crezut și noi...Așa a fost crezut Stoian și cînd. la o verificare de ochii lumii, a întocmit singur procesul-verbal în care arăta că fondului de rulment îi merge cum nu se poate mai

de
„Avocat" 
circumstanță

în ziuate pahare, șoferului Constantin N., din Tîr- gu-Jiu, i-a cășunat din senin pe un cetățean și l-a luat la bătaie, cauzîndu-i leziuni a căror vindecare au necesitat 70 de zile îngrijiri medicale. Desigur, o faptă gravă pentru care autorul a fost trimis în fața instanței de judecată. Tocmai cînd C.N. încerca s-o scalde, ba că el nu știe nimic, ba că victima s-ar fi lovit singură, iată că primește un nesperat ajutor de la un „a- vocat" cu semnătură indescifrabilă, dar așternută pe o hirtie cu antet foarte descifrabil : „E.G.O. Tg. Jiu, Biroul personal și remunerare a muncii", nr. 2 959, din 5. 08, 1975. în sus-zisa hîrtiuță adresată judecătoriei, indescifrabilul semnatar nu se mulțumește doar să-1 elogieze pe huligan, dar chiar dă sfaturi instanței. „în cazul că se va reține vinovăția angajatului nostru N.C., rugăm să-i aplicați pedeapsa muncii corec- ționale pe care s-o execute în unitatea noastră", Unde „sînt toate condițiile ca cel în cauză să se reeduce".

de 4 martie, fiind după mai mul-

„de ocazie"

„dar“ : odată scopul „căsniciei" sale fiind atins — scăparea de pedeapsă — proaspătul mire a refuzat să mai știe de mireasă. Numai că legea și societatea nu conferă același scop unei căsnicii. Drept pentru care, la solicitarea procuraturii, Tribunalul municipiului București a anulat o atare căsătorie fictivă, iar împotriva celor trei a fost reluată urmărirea penală, fiecare pri- mindu-și pedeapsa cuvenită. Nu putem însă să nu facem o referire și la ușurința (ca să nu-i zicem altfel) cu care victima a acceptat „cadourile" și oferta de căsătorie.

rilor, cheful celor trei amici e gata să se spargă. Și ce-i de făcut ? „Mă duc eu să mai fac rost", zice Sandu V. Și s-a dus. în lipsa lui, celorlalți doi — Constantin Vasilescu și Alexandru Gruia — ce le-a venit în cap ? Să intre alături la amicul Sandu și să-i ia butelia de la aragaz. Zis și făcut. Și iată-i pe cei doi, în toiul nopții, pornind cu , butelia în spinare in căutare de cumpărător. în final, toată aventura s-a sfîrșit prost : G. Vasilescu și Al. Gruia au fost condamnați de Judecătoria sectorului 2 la cite un an închisoare. Sentință definitivă.
— Onorată instanță, recunosc și regret fapta... Dar i-am dat victimei 5 000 de lei ca să se căsătorească cu Popescu...— Tot 5 000 am dat și eu...— Regret sincer cele întîmplate... E adevărat, și eu i-am dat 5 000 de lei ca să se căsătorească cu mine. Pină atunci n-o cunoșteam, dar, cum se ivise ocazia să scap de pedeapsă, m-am însurat...La prima vedere, replicile de mai sus par neverosimile. Și totuși, ele au răsunat aievea, intr-o sală de judecată. Și faptele la care se referă s-au petrecut aievea....în urmă cu mai bine de un an, Ion Stan, în deplină înțelegere cu Petre Ștefan și Adrian Popescu, a atras, sub un pretext nevinovat, o tînără cunoștință de-a sa și apoi toți trei au violat-o. în mod firesc, pentru fapta lor josnică, cei trei au fost arestați, urmînd să fie trimiși în judecată. Dar... Pentru că a urmat un dar de cite 5 000 lei de căciulă și o „ofertă" de căsătorie din partea lui Adrian Popescu ; deși pînă la tristul eveniment nu-1 mai văzuse, victima și-a retras plîngerea și s-a căsătorit cu el. Conform prevederilor legii, toți trei au scăpat de pedeapsă datorită acestei căsătorii de ocazie. A urmat însă și al doilea

Dosarele
alcoolului

— Așa, care va să zică 1 Să mă dați jos din mașină 1 Pe mine 1?...Supărat foc fiindcă datorită stării de ebrietate și scandalului provocat în autobuz, Dinu Ion (lucrător la I.S.C.I.P. Ul- meni) a fost dat jos din autobuz, s-a întors •îndărăt la tovarășii de petrecere ; le-a cerut ajutor. Dintre toți, mai „săritor" s-a arătat Toma Gheorghe, din comuna Span- țov, județul Ilfov (unde s-au și petrecut lucrurile) : praf a făcut geamurile autobuzului. Faptele s-au consumat în zori. Cind oamenii plecau la lucru. Și n-au mai ajuns la vreme din cauza autobuzului avariat. Pentru isprava lui, Toma Gheorghe a fost condamnat la 4 luni închisoare. Și obligat la despăgubiri.
★— A naibii treabă 1 Nu băut....Era ora 1 noaptea. în Constantin Vasilescu, din

mai e nimic deapartamentul lui str. Lunca Flo-

Din caietul
grefierului

„în ziua respectivii n-am avut discuții cu 
partea vătămată și nici după ce i-am frac
turat picioarele cu levierul nu ne-am cer
tat, ceea ce am crezut că am rămas in bune 
relații și mă mir că a făcut caz de acest 
schimb reciproc de lovituri...".(Din „nedumeririle" lui Ilie Radu, comuna Otopeni, condamnat la 2 ani și 6 luni închisoare pentru vătămare corporală gravă.)

„...Chem in judecată de divorț pe soția 
mea pentru că subsemnatul am fost lovit 
in primul an de căsnicie (1949 — n.n.) de 
tatăl soției mele, in bucătărie...".(„Motiv de divorț" într-un dosar aflat pe rol la Judecătoria sectorului 6.)

Emil MARINACHE 
Dinu POPESCU

manifestat anul acesta, atît în ce privește nivelul producției, cît și eșalonarea acesteia, trebuie aplicate cu cea mai mare răspundere prevederile din programele județene de dezvoltare a legumiculturii. în mod deosebit se cere ca grădinile să fie amplasate pe cele mai potrivite terenuri, cu sol corespunzător și posibilități de irigare. însă eforturile trebuie concentrate în vederea fertilizării grădinilor cu cantități cît mai mari de îngrășăminte naturale și chimice și executării neîntîrziate a arăturilor pe toate suprafețele. Or, din datele furnizate de centrala de specialitate rezultă că aceste lucrări se desfășoară în ritm necQrespunzător, mai ales în județele Alba, Dolj, Gorj, Vaslui. Mehedinți, Bihor, Brăila și altele. Trebuie luate măsuri energice ca toate terenurile destinate culturii legumelor să fie arate din toamnă și nivelate, astfel încît să existe garanția obținerii unor randamente mari la hectar în 1976.Pentru îmbunătățirea aprovizionării populației cu legume extratimpu- rii și timpurii, conducerea partidului a indicat ca fiecare județ să aibă o suprafață minimă de sere și solarii, în anul viitor vor fi date în funcțiune primele 34 ha de sere din cele 900 ha prevăzute a se realiza pînă în 1978. Ele vor fi amplasate în județele Ilfov, Timiș, Constanța, Mureș, Hunedoara, Prahova, Brașov, Bacău, Cluj etc. Producția de legume timpurii poate spori foarte mult prin extinderea solariilor — adăposturi acoperite cu folii de polietilenă. Pentru a cîștiga timp este necesar ca încă de pe acum să înceapă construirea scheletelor la solariile noi și să se repare cele vechi, să se are terenul, la primăvară rămînînd să se facă doar așezarea foliei de polietilenă și plantarea răsadurilor.în mai mare măsură decît pînă acum va trebui să se extindă cultura legumelor pe loturile de teren deținute de populație. Așa cum s-a arătat și la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din 17 octombrie, există circa 1,5 milioane hectare de teren deținute ca loturi în folosință personală de cooperatori sau de țăranii din zona necooperativizată. O bună parte din producția de legume poate fi realizată pe aceste terenuri. Trebuie extinsă experiența comunelor Balta Doamnei, județul Prahova, Poiana Mare, județul Dolj, Vidra, județul Ilfov, Brădeanu, județul Buzău, și a altora, unde în curțile sătenilor se cultivă legume în solarii. Fiecare metru pătrat de teren din curțile locuitorilor de la sate se cere să fie cultivat cu legume, problemă care trebuie să intre încă de pe acum în preocuparea consiliilor populare comunale. Pentru aceasta ei trebuie să fie sprijiniți cu semințe, răsaduri și diferite materiale.înfăptuirea obiectivului prevăzut de conducerea partidului de a se spori simțitor producția de legume și a se asigura eșalonarea ei pe o perioadă cît mai lungă în cursul anului impune ca din aceste zile de toamnă lucrările din legumicultura să se execute cu cea mai mare răspundere. Organele și organizațiile de partid, consiliile populare și organele agricole au datoria să urmărească, zi de zi, îndeplinirea programului de dezvoltare a legumiculturii, să sprijine unitățile cultivatoare în rezolvarea tuturor problemelor de care depinde creșterea producției de legume a anului 1976.
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’ROIECTUL EGII
creșterii și ameliorării animalelor

în Republica Socialistă România, creșterea animalelor reprezintă o activitate de interes național, avind un rol de seamă în aprovizionarea populației cu carne, lapte, ouă și alte produse de origine animală și a industriei cu materii prime necesare sporirii. producției bunurilor de consum.Edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră, creșterea continuă a nivelului de trai și a capacității de consum a populației necesită ridicarea ponderii zootehniei în producția agricolă, prin sporirea efectivelor de animale, îmbunătățirea potențialului productiv al acestora și perfecționarea tehnologiilor de exploatare și valorificare eficientă a tuturor resurselor de furaje.Pentru atingerea acestor obiective, statul creează condiții de dezvoltare continuă a creșterii animalelor, atit în unitățile agricole socialiste, cit și în gospodăriile populației, prin alocarea unor importante fonduri de investiții în vederea construirii de noi obiective zootehnice, acordarea de credite pentru procurarea de animale, prin încadrarea unităților cu personal de specialitate, organizarea unor unități specializate în producerea materialului de reproducție, importul de animale din rase perfecționate și stabilirea unor prețuri stimulatoare pen
CAPITOLUL I

CREȘTEREA
Art. 1. — Creșterea animalelor este o activitate de interes național și are ca scop aprovizionarea populației la nivelul cerințelor crescînde de consum și acoperirea nevoilor de materie primă ale industriei cu produse de origine animalieră.Dezvoltarea creșterii animalelor se realizează potrivit Programului național de dezvoltare a zootehniei și creștere a producției animaliere, ale cărui prevederi sînt obligatorii pentru toți deținătorii de animale.Art. 2. — Pentru dezvoltarea creș- , terii animalelor, stabilirea ponderii speciilor pe zone geografice și administrative, alegerea raselor și a sistemului de creștere și exploatare. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor asigura valorificarea superioară a pășunilor și fînețelor, îndeosebi a celor din zona de deal și munte, precum și a tuturor resurselor furajere din agricultură, industria alimentară și din celelalte activități ale economiei.Art. 3. — în vederea îmbunătățirii continue a aprovizionării populației cu produse animaliere și evitării cheltuielilor necesitate de transportul produselor de la distanțe mari, Ministerul Agriculturii și' Industriei Alimentare împreună cu consiliile populare vor asigura, în fiecare județ, condițiile necesare dezvoltării creșterii animalelor, care să acopere nevoile proprii de consum și să realizeze disponibilitățile stabilite prin plan.Art. 4. — în agricultura socialista, beneficiind de sprijinul multilateral al statului, dezvoltarea creșterii animalelor va fi orientată în continuare spre concentrarea, specializarea și integrarea producției și se va realiza prin construirea de noi unități, rațional dimensionate, și modernizarea celor existente.Art. 5. — Unitățile agricole socialiste au obligația să întrețină în condiții optime, în conformitate cu prescripțiile tehnice, adăposturile de animale, construcțiile anexe și mijloacele tehnice din dotare și să mențină în stare permanentă de funcționare echipamentul tehnic.Schimbarea destinației construcțiilor zootehnice sau a mijloacelor din dotare este permisă numai cu aprobarea organului ierarhic superior.Construcțiile zootehnice cu Valoare de peste 200 de mii lei nu se pot scoate din circuitul producției animaliere decît cu aprobarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.Art. 6. — Statul sprijină și îndrumă dezvoltarea creșterii animalelor în gospodăriile populației, asi- gutind :— reproducători, prin stațiunile comunale de montă ;— material seminal și asistență tehnică pentru însămînțarea artificială la animale, fără plată ;— asistentă tehnică și mijloace financiare pentru îmbunătățirea și amenajarea pajiștilor naturale, în vederea sporirii resurselor furajere ;— dreptul de a folosi, în condiții avantajoase, pășuni și finețe proprietate de stat ;— unele sortimente de furaje pen-

CAPITOLUL II

AMELIORAREA
Art. 11. — Ameliorarea efectivelor de animale, în sensul creșterii potențialului genetic, se realizează pe baza programelor de ameliorare elaborate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Prin aceste programe se stabilesc metodologia de selecție. tehnologia de creștere, volumul de activitate și cadrul organizatoric pentru producerea, controlul calității și folosirea materialului de reproducție din fiecare specie de animale.Producerea și folosirea materialului 

de reproducție se realizează în cadrul programului de zonare a creșterii animalelor și are ca scop îndeplinirea planurilor anuale și de perspectivă.

tru producția animală șl pentru reproducătorii cu potențial genetic ridicat.în scopul valorificării depline a condițiilor pedoclimatice și social- economice existente în diferite zone ale țării, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare împreună cu consiliile populare organizează producția zootehnică în profil teritorial și răspund de realizarea producției animaliere.Pentru dezvoltarea în continuare a creșterii animalelor, Academia de științe agricole și silvice, prin unitățile de cercetare de profil și institutele de învățămînt agronomic superior, participă la activitatea de elaborare și aplicare a celor mai eficiente metodologii de ameliorare a raselor, la extinderea folosirii în unitățile de producție a materialului de reproducție ameliorat și îmbunătățirea tehnologiilor de creștere și răspund de aplicarea și realizarea acestora pe zonele și grupele de unități ce le sint repartizate.în vederea îndeplinirii acestor sarcini se impune crearea unui cadru juridic unitar privind creșterea, ameliorarea și reproducția animalelor.în acest scop, Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege ;
ANIMALELORtru animalele și produsele contractate cu statul, în condițiile prevăzute de lege ;— acordarea de prime pentru flecare junincă la prima fătare ;— îndrumarea tehnică prin cadre cu pregătire de specialitate, asistență veterinară și medicamente de uz veterinar ;— credite, în condiții avantajoase pentru crescători, in vederea procurării de animale de producție.Populația de la sate și orașe poate cumpăra sau prelua pe bază de contract, în vederea creșterii și îngră- șării, animale și păsări de la unitățile agricole socialiste.Art. 7. — Pentru asigurarea nevoilor proprii de consum și sporirea disponibilităților de valorificare, toți locuitorii din mediul rural și urban care au condiții de creștere a animalelor sînt obligați să realizeze sarcinile de efective și producție stabilite de birourile, respectiv comitetele executive ale consiliilor populare comunale, orășenești și municipale. Comitetele și birourile executive ale consiliilor populare comunale, orășenești și municipale vor întocmi programe de perspectivă și planuri a- nuale de creștere a animalelor în gospodăriile populației.în elaborarea acestor programe și planuri, comitetele și birourile executive ale consiliilor populare sinț obligate să se consulte cu cetățenii în vederea stabilirii sarcinilor concrete ce le revin, în funcție de condițiile existente în fiecare gospodărie.Programele și planurile se supun dezbaterii adunărilor generale ale locuitorilor din comune, orașe și municipii și devin obligatorii după a- doptarea lor de către consiliile populare.Art. 8. — în vederea asigurării a- nimalelor necesare pentru creștere și îngrășare la gospodăriile populației, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare împreună cu consiliile populare vor lua măsuri de sporire a efectivelor matcă în aceste gospodării. în același scop, vor sprijini organizarea producerii de purcei, pui, precum și alte specii și categorii de animale, atît în cadrul gospodăriilor populației direct, cît și în cadrul asociațiilor crescătorilor de animale din localitate.Art. 9. — în vederea asigurării necesarului de furaje pentru animalele deținute de unitățile socialiste și de gospodăriile populației, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare împreună cu consiliile populare vor organiza producția de furaje, vor asigura dezvoltarea bazei materiale a producției de nutrețuri combinate și vor urmări modul de conservare și folosire a tuturor resurselor furajere, în conformitate cu normele în vigoare.Art. 10. — Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va elabora norme tehnice de creștere și exploatare a animalelor, diferențiate pe sisteme de creștere, pe zone geografice și pe forme de proprietate, fundamentate pe rezultatele obținute de unitățile de cercetare de profil. A- ceste norme sînt obligatorii atît pentru unitățile agricole socialiste, cît și pentru gospodăriile populației.

ANIMALELORArt. 12. — Prin material de reproducție, în sensul prezentei legi, se înțelege :a. — reproducătorii masculi și tineretul mascul reținut pentru controlul performanțelor proprii ;b. — tineretul mascul și femei reținut pentru testarea părinților sau rudelor colaterale din speciile bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, iepuri de casă și animale de blană ;c. — femelele din specia taurine în totalitatea lor și femelele din speciile porcine, ovine, caprine, bubaline, cabaline, iepuri de casă și animale de blană, cuprinse în evidențele de selecție și recunoscute pe bază de certificate de calitate ;d. — liniile și nucleele de păsări recunoscute, precum și ouăle de in

cubație șl puii de o zi, care s-au obținut din aceste linii sau din combinații deplinii selecționate pentru producerea de hibrizi ;e. — nucleele de animale și păsări utilizate pentru crearea de noi rase, tipuri, linii sau hibrizi ;f. — materialul seminal folosit la însămînțări artificiale și zigoții utilizați în lucrările de transplantare.Art. 13. — Pentru producerea, controlul calității și folosirea materialului de reproducție la animale. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, prin organele sale de specialitate, poartă răspunderea și asigură :a. — organizarea și y funcționarea unităților producătoare de material de reproducție, prin concentrarea permanentă a animalelor de elită în vederea constituirii unor nuclee de cea mai mare valoare zootehnică ;b. — organizarea și funcționarea unităților și punctelor de lucru în care se efectuează testarea după performante proprii și descendenți a a- nimalelor. care se selecționează pentru menținerea și perfecționarea nucleelor de elită și pentru asigurarea de reproducători la restul efectivelor ;c. — producerea sortimentelor de nutrețuri necesare unităților în care se efectuează lucrări de testare și selecție, după rețetele cerute de tehnologia acestora, în scopul evidențierii corecte a potențialului genetic și organizarea producerii de furaje pentru restul efectivelor, la nivelul cerut de potențialul lor productiv ;d. — cuprinderea în controlul oficial de producție a efectivelor necesare realizării lucrărilor de ameliorare, din rîndul celor mai bune nuclee de animale existente în unitățile agricole socialiste și la gospodăriile populației, în scopul cunoașterii capacității productive a animalelor și identificării celor mai valoroase e- xemplare ;e. — garantarea de către stat a calității zootehnice a materialului de reproducție, consemnată în certificatele de calitate eliberate în urma controlului oficial de producție ;f. — înscrierea in registrele genealogice de stat a exemplarelor care, prin valoarea performanțelor lor, pot contribui la ameliorarea raselor ;g. — gospodărirea fondului de reproducători și a materialului de reproducție, prin repartizarea dirijată a acestora, pentru satisfacerea cerințelor din toate zonele și sistemele da creștere a animalelor ;h. — importul de animale, păsări, ouă și material seminal din rasele și tipurile ameliorate care pot fi utilizate în condițiile, climatice și tehnologice de exploatare ale unităților de producție din țara noastră, cu garantarea de către exportatori a indemnității acestora pentru bolile transmisibile specifice ;i. — apărarea sănătății efectivelor de animale supuse selecției prin asigurarea permanentă a asistenței sa- nitar-veterinare preventive și curative, acordată prin personal veterinar propriu din unitățile care le dețin sau din circumscripțiile veterinare teritoriale.Art. 14. — Academia de științe a- gricole și silvice, prin unitățile de cercetare de profil din subordine, are obligația și poartă răspunderea pentru :a. — perfecționarea permanentă a metodelor de ameliorare și programelor sau instrucțiunilor de aplicare a acestora ;b. — conducerea lucrărilor pentru crearea de noi rase, tipuri, linii sau hibrizi de animale și păsări ;c. — îndrumarea lucrărilor de studiere a capacității de adaptare a materialului de reproducție importat și stabilirea modului de folosire a,acestuia în procesul de ameliorare a animalelor ;d. — elaborarea și urmărirea aplicării tehnologiilor noi de creștere și exploatare a animalelor ;e. — producerea și livrarea de material de reproducție cu valoare genetică ridicată, din unitățile proprii deținătoare de animale.Art. 15. — Organizarea, conducerea, coordonarea și îndrumarea acțiunilor de producere și folosire a materialului de reproducție Ia animale sînt în sarcina Ministerului A- griculturii și Industriei Alimentare și se realizează prin unități specializate care au ca obiect :a. — producerea, creșterea șl întreținerea animalelor de reproducție, cu rol în ameliorarea efectivelor ;b. — testarea materialului de reproducție după performanțe proprii sau după descendenți ;c. — înmulțirea prin creștere în rasă curată sau prin încrucișare a animalelor selecționate ;d. — producerea, conservarea șl livrarea materialului seminal pentru însămînțări artificiale sau a zigoților folosiți in lucrările de transplantare.Art. 16. — în scopul evidențierii potențialului productiv al animalelor din unitățile specializate, prevăzute la articolul 15, furajarea se va face după norme, rații și rețete științific fundamentate, întocmite de unitățile de cercetare de profil și aprobate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, aplicate numai în unitățile cu acest specific de activitate.Art. 17. — Ministerul Agriculturii scop.
CAPITOLUL III

ORGANIZAREA REPRODUCȚIEI ANIMALELORArt. 23. Activitatea de reproducție a animalelor are ca principal obiectiv folosirea rațională a efectivelor- matcă și tineretului de prăsilă, creșterea, continuă a natalității și obținerea de produși mai valoroși, care să exprime potențialul genetic îmbunătățit, ca urmare a lucrărilor de ameliorare efectuate. 

și Industriei Alimentare organizează, conduce și îndrumă lucrările de a- preciere și certificare a calității materialului de reproducție la animale, prin unitățile care au ca obiect de activitate efectuarea controlului oficial de producție.Unitățile de reproducție și selecție au, de asemenea, sarcina de a îndruma și controla modul in care se e- fectuează folosirea în unitățile de producție a materialului de reproducție selecționat, precum și de a asigura difuzarea și de a urmări reproducerea acestuia.Pentru asigurarea prelucrării exacte a datelor rezultate din controlul de producție și creșterea operativității în luarea deciziilor de selecție, unitatea republicană de reproducție și selecție va organiza sistemul automat de prelucrare a informațiilor.Controlul oficial de producție se referă la înregistrarea performanțelor animalelor supuse selecției, precum și la respectarea condițiilor de întreținere, furajare și îngrijire din unitățile care produc, testează sau primesc in folosință material de reproducție ameliorat.Art. 18. — Calitatea de material de reproducție și valoarea acestuia se atestă prin certificate de origine și productivitate, eliberate de unitatea județeană de reproducție și selecție care efectuează controlul de producție la animale.Nu se vor elibera certificate decît pentru animalele care sînt înmatriculate prin numere sau coduri aplicate direct pe o parte a corpului sau prin crotalii standardizate.Sistemul de înmatriculare a animalelor și de marcare a celuilalt material de reproducție se stabilește de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.Art. 19. — Pentru ameliorarea e- fectivelor de animale se va folosi ca principală metodă creșterea în rasă curată.înmulțirea animalelor prevăzute la articolul 13, literele a și f, se va face numai prin creștere în rasă curată.Lucrările de metisare și hibridare, efectuate în scopul creșterii capacității productive a animalelor și păsărilor în unitățile de producție, se vor realiza dirijat, cu sprijinul tehnic și sub îndrumarea unităților care efectuează controlul oficial de producție, pe baza unor programe științific fundamentate, întocmite prin grija Academiei de științe agricole și silvice, de către unitățile de cercetare de profil și aprobate de către . Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.Art. 20. — Reproducătorii masculi — tauri, vieri, berbeci și armăsari — folosiți în unitățile producătoare de material seminal, în ' stațiunile și punctele comunale de montă, precum și întregul efectiv de animale din unitățile cuprinse în prevederile articolului 15, literele a și c, se supun anual bonitării și clasării.Organizarea și desfășurarea lucrărilor de bonitare, normele tehnice și metodologia de apreciere a materialului de reproducție se vor stabili de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.Pentru controlul originii reproducătorilor, al calității și salubrității materialului seminal, precum și pentru aprecierea producției animalelor supuse controlului oficial, unitatea republicană de reproducție și selecție va înființa, cu aprobarea Ministerului Agriculturii și Industriei A- limentare, laboratoare proprii care vor funcționa și ca laboratoare de expertiză.Art. 21. Omologarea raselor, tipurilor, liniilor și hibrizilor noi de animale, păsări, albine și viermi de mătase, ce se realizează în unitățile de cercetare și producție, precum și de gospodăriile populației, se face de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, pe baza concluziilor desprinse din analiza rezultatelor obținute In lucrările de verificare avizate de Consiliul zoovete- rinar.Lucrările de verificare se organizează în centre de omologare a performanțelor la animale de către unitățile care efectuează controlul oficial de producție și se desfășoară în condițiile stabilite prin protocoale de verificare întocmite împreună cu unitatea centrală de cercetare de profil, extinzîndu-se asupra a cel puțin două generații succesive.în cazul în care se consideră necesar, se supun aceleiași verificări și nuclee de animale din rasele importate sau care se intenționează a se importa.Art. 22. în scopul evidențierii și popularizării unităților agricole socialiste și crescătorilor care se disting in activitatea de creștere a e- fectivelor de mare valoare zootehnică, precum și în folosirea unei tehnologii moderne de exploatare, Ministerul Agriculturii și Industriei A- limentare și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor organiza, anual, expoziții-concurs de animale și păsări, cu stabilirea campionilor rasei pe județe, zone și țară și cu acordarea unor stimulente în bani, obiecte și diplome, în limitele fondurilor ce le-au fost alocate in acest

Art. 24. Pentru realizarea sarcinilor arătate la articolul 23, in planul național unic de dezvoltare econo- mico-socială se vor stabili indicatori anuali de natalitate pe specii de animale și pe județe.în baza acestor indicatori, conducerea unităților socialiste va întocmi, cu asistența tehnică a specialiștilor 

din unitățile de reproducție ș! selecție, planuri de montă și fătări pentru animalele aparținînd acestor unități.Pentru animalele din gospodăriile populației, planul de montă și fătări se întocmește de către personalul de- specialitate local, împreună cu deținătorii de animale.Art. 25. Reproducătorii masculi se pot folosi numai după autorizare. Autorizarea folosirii reproducătorilor masculi pentru montă naturală se face de către unitatea județeană, iar pentru însămințarea artificială, de către unitatea republicană care e- fectuează controlul oficial de producție.Reproducătorii ajunși la vîrsta de montă pentru care nu s-a autorizat folosirea se supun sterilizării.Art. 26. Producerea materialului de reproducție se asigură după cum urmează :a. — reproducătorii masculi și tineretul mascul destinat testării performanțelor proprii vor fi produși de către unitățile prevăzute la articolul 15, literele a, b și c, precum și de către alte unități socialiste sau de gospodăriile populației, din animale cuprinse în controlul oficial de producție, prin împerecheri nominalizate ;b. — tineretul mascul și femei necesar pentru testarea părinților sau rudelor colaterale se va produce prin împerecheri dirijate, atît în unități agricole socialiste, cît și în gospodăriile populației, pe bază de contract încheiat cu unitățile în cadrul cărora sînt organizate lucrări de testare, deținătorii avind obligația să îl livreze la data și în condițiile convenite ;c. — materialul de reproducție femei din specia taurine se va produce în unitățile agricole socialiste și în gospodăriile individuale din prăsilă proprie, iar materialul de reproducție femei din celelalte specii, prevăzute în articolul 12, litera c, se produce în unitățile agricole socialiste sau în gospodăriile populației din animale cuprinse în controlul oficial de producție ;d. — liniile selecționate de păsări, ouăle de incubație și puii de o zi se vor produce de către unitățile avicole de selecție și de către gospodăriile populației, membri ai asociațiilor de crescători, cu autorizația unității care efectuează controlul oficial de producție ;e. — nucleele destinate creării de noi rase, tipuri sau linii se constituie în unități de cercetare științifică și, în mod excepțional, în alte unități agricole sau la gospodăriile populației, sub controlul și îndrumarea unității de cercetare de profil, din cadrul Academiei de științe agricole și silvice ;f. — materialul seminal pentru in- sămînțări artificiale se va produce astfel :—materialul seminal congelat și zigoții pentru transplantare, în unitățile specializate autorizate de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare ;— materialul seminal refrigerat și brut, pînă la înlocuirea acestuia cu material seminal congelat, în unitățile județene de reproducție și selecție sau în subunități de insămîn- țărl artificiale ;— materialul seminal pentru lucrări experimentale, în unități de cercetare, pe baza planului tematic anual.Materialul seminal se livrează sau se difuzează însoțit de un buletin de expediție emis de unitatea producătoare, care atestă proveniența și calitatea acestuia.Art. 27. Activitatea de reproducție, prin însămînțări artificiale, se organizează de către unitățile județene de reproducție și selecție sau de către unități agricole de stat, care răspund de buna funcționare a punctelor de însămînțări artificiale, din raza lor de activitate.Operațiunile privind însămînțarea artificială se vor executa de ingineri zootehniști și medici veterinari care răspund de rezultatul acestor lucrări. Pînă la asigurarea necesarului de astfel de cadre se poate utiliza și alt personal special instruit pentru e- fectuarea acestei activități, în aceleași condiții de răspundere.Dreptul de a face însămînțări artificiale se acordă în baza unei autorizații emise de unitățile județene de reproducție și selecție.în întreprinderile agricole de stat și in cooperativele agricole de producție, șeful de fermă răspunde de activitatea de reproducție și de în- sămînțare artificială. De îndeplinirea planului de montă și fătări pentru a- nimalele din gospodăriile populației răspund medicii veterinari de circumscripție și personalul de specialitate care efectuează însămînțarea artificială.Art. 28. în localitățile în care pentru una sau mai multe specii nu se practică însămînțarea artificială a a- nimalelor, birourile, respectiv comitetele executive ale consiliilor populare comunale, orășenești și municipale, vor organiza stațiuni comunale de montă, sub îndrumarea personalului local cu pregătire zootehnică sau veterinară și care au în răspunderea lor planul de montă și fătări pentru animalele din gospodăriile populației.în localitățile în care nu se întrunește efectivul de bovine, ovine, caprine, cabaline și porcine pentru organizarea unei stațiuni comunale de montă, inclusiv în localitățile în care sînt organizate cooperative a- gricole de producție, atunci cînd situația acestora o cere, birourile, respectiv comitetele executive ale consiliilor populare comunale, orășenești sau municipale vor înființa puncte de montă, cu reproducători proprietate de stat sau cu reproducători autorizați care aparțin gospodăriilor populației.

Art. 29. Folosirea materialului de reproducție și înmulțirea acestuia în unitățile de producție, în scopul sporirii efectivelor de animale ameliorate, se desfășoară în conformitate cu programul de reproducție elaborat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în baza unei metodologii unitare, corespunzătoare fiecărui sistem de reproducție și fiecărei specii de animale.Art. 30. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, comitetele e- xecutive ale consiliilor populare județene și al municipiului București și toți deținătorii de animale au o- bligația de a asigura procesul normal de reproducție, la toate speciile de animale, cu reproducători de calitate superioară, potrivit normelor stabilite.Repartizarea reproducătorilor pentru producerea de material seminal congelat sau refrigerat și pentru montă naturală se face anual de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ia propunerea unității republicane de reproducție și selecție, pe baza necesarului stabilit cu ocazia lucrărilor de bonitare.Art. 31. — Reproducătorii din speciile taurine, ovine, porcine și cabaline se vor procura exclusiv din rasele prevăzute în harta de zonare și numai din unitățile supuse controlului oficial de producție.Livrarea reproducătorilor masculi se face cu asistenta tehnică a unității județene de reproducție și selecție în raza căreia se află unitatea furnizoare. Reproducătorii livrați vor fi Însoțiți de certificate de origine și productivitate, precum și de certificate sanitar-veterinare.Art. 32. — Mijloacele financiare necesare procurării animalelor de reproducție se constituie pentru unitățile agricole de stat din mijloace circulante proprii, iar la celelalte unități specializate și la consiliile populare din fondurile de investiții.în unitățile agricole cooperatiste materialul de reproducție se procură din fondul propriu de dezvoltare și din credite pe termen lung, în conformitate cu normele legale în vigoare.Materialul seminal, inclusiv zigoții, produs în unitățile care prelucrează material seminal congelat, se livrează contra cost la unitățile beneficiare.Unitățile de reproducție și selecție plătesc materialul seminal din fonduri bugetare în condiții și la preturile ce se vor stabili de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, cu avizul Ministerului Finanțelor și îl difuzează gratuit cooperativelor agricole de producție, asociațiilor economice intercoopera- tiste și gospodăriilor populației.Art. 33. — Reproducătorii masculi testați după descendenți, din specia taurine, sînt asimilați fondurilor fixe și sint exceptați de la amortizare. De asemenea, nu se amortizează cele
CAPITOLUL IV

RĂSPUNDERI
Art. 37. — încălcarea dispozițiilor din prezenta lege atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională sau penală, după caz.Art. 38. — Producerea de material seminal congelat în afara unităților autorizate sau de la reproducători pentru folosirea cărora nu s-au emis autorizații constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.Cu aceeași pedeapsă se sancționează difuzarea materialului seminal produs în afara unităților autorizate sau de la reproducătorii pentru folosirea cărora nu s-au emis autorizații.Difuzarea din culpă a materialului seminal produs în condițiile prevăzute la alineatul precedent se pedepsește cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă.Art. 39. — Declararea unor date neadevărate privind originea, vîrsta, performantele productive sau starea de sănătate a materialului de reproducție constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.Art. 40. — Executarea de Insămîn- țări artificiale de persoane neautorizate constituie infracțiunea de exercitare fără drept a unei profesii și se pedepsește conform articolului 281 din Codul Penal.Art. 41. — Constituie contravenții la prevederile prezentei legi următoarele fapte, dacă nu sînt săvîrșite în astfel de condiții incit, potrivit legii penale, constituie infracțiune :a. refuzul îndeplinirii sarcinilor de creștere a animalelor stabilite de către consiliile populare potrivit art. 7 jb. nerespectarea normelor tehnica privind asigurarea numerică a reproducătorilor masculi folosiți la montă naturală, în funcție de încărcătura normată de femele ;c. nerespectarea planului de împerecheri nominalizate pentru producerea de reproducători, deprecierea, înstrăinarea neautorizată sau tăierea care nu poate fi justificată prin certificat sanitar-veterinar a materialului de reproducție ;

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALEArt. 45. — Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Buletinul Oficial al Repu

lalte animale de reproducție asimilate fondurilor fixe, de la unitățile specializate din subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și de la consiliile populare.Art. 34. — Pentru a cunoaște în orice moment, pe rase, numărul și calitatea reproducătorilor din unitățile de însămînțări artificiale sau de montă naturală și din celelalte unități socialiste, precum și dreptul de folosire a acestora, evidenta reproducătorilor se va ține nominal astfel:a. unitatea republicană de reproducție și selecție va ține evidența taurilor, a armăsarilor și a berbecilor din import, a celor folosiți la producerea de material seminal congelat, precum și a celor din unitățile județene de reproducție și selecție, unitățile deținătoare fiind obligate să informeze asupra intrărilor și ieșirilor de reproducători ;b. unitățile județene de reproducție și selecție vor ține evidența reproducătorilor proprietate de stat procurați din fondurile alocate județelor pe care ii au în administrare și a celorlalți reproducători autorizați pentru montă, indiferent de proprietate ;c. unitățile agricole socialiste și birourile, respectiv comitetele executive ale consiliilor populare comunale, orășenești și municipale vor ține evidența reproducătorilor din dotare sau repartizați pentru folosire temporară.Art. 35. — Organele tehnice de specialitate, unitățile agricole socialiste și gospodăriile populației sînt obligate să întrețină, în conformitate cu normativele tehnice elaborate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, reproducătorii masculi și femelele de prăsilă în condiții care să asigure o fecunditate și prolificitate ridicată, prevenirea avorturilor și pierderilor de animale gestante, a mortalității la fătare sau după fătare, precum și să înregistreze și să raporteze corect produșii obținuți.Medicii veterinari de circumscripții și specialiștii din unități sînt o- bligați să ia măsuri pentru prevenirea și tratarea tulburărilor de reproducție la animale și să execute diagnosticarea gestației, în conformitate cu regulile stabilite de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.Art. 36. — Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, împreună cu Ministerul Industriei Chimice și celelalte organe centrale cu sarcini în asigurarea producerii de preparate și medicamente de uz veterinar vor lua măsuri pentru a satisface în permanentă, din producția internă, necesarul de produse biologice și medicamentoase pentru prevenirea și combaterea tulburărilor de reproducție la animale.Tratamentul tulburărilor de reproducție la bovinele din unitățile agricole cooperatiste și gospodăriile populației se execută gratuit.
Șl SANCȚIUNI

d. folosirea la montă a reproducătorilor masculi neautorizați ;e. schimbarea destinației construcțiilor zootehnice, cu încălcarea prevederilor articolului 5, alineatele 2 »i 3 ;f. păstrarea materialului seminal sau a ouălelor de incubație în condiții care determină deprecierea lor ;g. neasigurarea individualizării sau individualizarea care creează dubii asupra identității animalelor supuse controlului oficial, a animalelor folosite în lucrările de testare a reproducătorilor masculi, precum și a materialului seminal sau a ouălelor de incubație ;h. înscrierea, din culpă, în evidenta zootehnică, în certificatele privind calitatea materialului de reproducție sau în cele veterinare a unor date eronate privind originea, vîrsta, performanțele productive, indicii de calitate a materialului seminal sau starea de sănătate a materialului de reproducție ;i. refuzul sterilizării masculilor neautorizați ca reproducători.Art. 42. — Contravențiile prevăzute la articolul 41 se sancționează după cum urmează :— contravențiile prevăzute la literele a, b, c și d, cu amendă de la 300 la 1 500 lei ;— contravențiile prevăzute la literele e, f, g și h cu amendă de la 1 000 la 3 000 lei ;— contravențiile prevăzute la litera 1 cu amendă de la 1 000 la 3 000 lei și confiscarea animalului., Sancțiunile contravenționale pot fi aplicate și persoanelor juridice. A- menzile aplicate persoanelor juridice vor fi imputate de acestea persoanelor fizice vinovate.Art. 43. — Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de împuterniciți ai ministrului agriculturii și industriei alimentare, din aparatul central al ministerului, din unitățile de reproducție și selecție și din aparatul organelor agricole județene și al municipiului București.Art. 44. — Dispozițiile articolelor 41—43 se întregesc cu cele ale Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

blicii Socialiste România. Pe data Intrării în vigoare, orice dispoziții con-. trare se abrogă.
„CRONICA 

DEVANSĂRII 
CINCINALULUI"Sub egida Consiliului județean al sindicatelor Neamț a fost tipărită o foaie volantă intitulată sugestiv „Cronica devansării cincinalului". în cele 6 pagini ale tipăriturii sînt reflectate momente importante din întrecerea socialistă, inițiative valoroase lansate în unitățile economice, fapte de muncă ale fruntașilor în producție, activitatea organizațiilor de sindicat, sub conducerea organe

lor și organizațiilor de partid, pentru devansarea cincinalului. 
(Ion Manea).

ȘCOALA DIN POIANA 
SĂRBĂTOREȘTE 

200 DE ANIîn zilele de 15 și 16 noiembriea.c.  se desfășoară în satul Poiana, județul Ialomița, festivitățile prilejuite de împlinirea a 200 de ani de existentă documentară a școlii din localitate. De-a lungul celor două secole de activitate, în această așezare de pe malul Ialomiței au pri

mit lumina cărții mii de oameni.în telegrama adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, partici- panții la aniversarea bicentenară se angajează să răspundă prin fapte „indicațiilor pe care le-ați dat recent de la înalta tribună a forumului politic al tineretului privind realizarea unui învățămînt revoluționar, strîns legat de viață, de producție pentru a da patriei, societății cetățeni demni, cu un larg orizont de cultură, capabili să mînuiască și să folosească noile cuceriri ale științei și teh

Carnet culturalnicii, spre binele poporului și continua înflorire a României socialiste". (Aurel David).
„CAIETUL 

PROPAGANDISTULUI"Secția de propagandă a Comitetului județean de partid Gorj a editat, de curînd, o broșură metodică intitulată „Caietul propagandistului", în paginile căreia sînt cuprinse reco

mandări privind modul de pregătire a unei expuneri, principalele momente ale desfășurării unei dezbateri, selectarea bibliografiei și altele, sintetizînd experiența unor lectori și propagandiști cu bune rezultate în activitatea politico-educativă. Pe lîngă rubricile destinate e- vldenței temelor și cursanților, materialelor audio-vizuale, planurilor de dezbateri, convorbirilor recapitulative, caietul cu

prinde și un grafic de apariție în presă a consultațiilor pentru cursurile și dezbaterile din cadrul învățămîntului politico-ideologic de partid. (Dumitru Prună).
SALONUL IEȘEAN 

AL CĂRȚIIîntre 14 și 20 noiembrie a.c., la Iași se desfășoară lucrările Salonului cărții, acțiune organizată de comitetul județean de cultură și educație socialistă și centrul de librării-Iași. După festivitatea de deschidere, manifestările au continuat cu ziua editurii „Junimea", în cadrul

căreia au fost lansate mai multe volume. Totodată, la Casa armatei a avut loc o întîlnire pe tema „Veteranii povestesc din amintirile lor de război", susținută de Ion Gh. Pană, autorul lucrării „Radio Donau nu mai transmite". Ziua de sîmbătă a fost destinată editurii „Dacia". (Manole Corcaci).
IN SPRIJINUL RĂSPIN- 
DIRII CUNOȘTINȚELOR 

ȘTIINȚIFICESecția de propagandă a Comitetului județean de partid și Comitetul județean de cultu

ră și educație socialistă Arad au organizat, timp de două zile, o amplă și interesantă acțiune politico-educativă care a abordat probleme privind răspîndi- rea cunoștințelor științifice în rîndul maselor și activitatea științific-ateistă. Programul acțiunii a cuprins mai multe informări, expuneri, simpozioane, schimburi de opinii și dezbateri, la reușita cărora au participat locțiitorii secretarilor comitetelor comunale și orășenești de partid și președinții comisiilor de răspîndire a cunoștințelor științifice din cadrul consiliilor comunale și orășenești ala 
F.U.S. (Constantin Simion).



PAGINA 4 SClNTEIA - duminică 16 noiembrie 1975

în seria materialelor destinate celor ce participă la cursul de informare : probleme actuale ale politicii interne și externe a partidului și statului nostru,_ organizat în cadrul învătămîntului politico-ideologic de partid, publicăm azi consultația la tema a III-a din programul cursului : „DIRECTIVELE CONGRESULUI AL XI-lea ȘI DOCUMENTELE PLENAREI COMUNE A C.C. AL P.C.R. ȘI CONSILIULUI SUPREM AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE ȘI SOCIALE A ROMÂNIEI DIN 21—22 IULIE 1975 CU PRIVIRE LA PLANUL CINCINAL 1976—1980 ȘI ORIENTĂRILE DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIALE 
A ROMÂNIEI PENTRU PERIOADA 1981—1990“.După cum se știe, Congresul al XI-lea al partidului a adoptat în unanimitate Directivele cu privire la planul cincinal 1976—1980 și liniile directoare ale dezvoltării eco- nomico-sociale a României pentru perioada 1981—1990. Plenara comună a C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României din 21—22 iulie 1975, analizînd proiectul Planului național unic de dezvoltare economico-socială pe perioada 1976—1980 și constatînd că prevederile și indicatorii săi de bază sînt în deplină concordanță cu Directivele Congresului al XI-lea, cu posibilitățile și necesitățile de dezvoltare ale tării, a aprobat acest proiect, hotărind ca el să fie înaintat spre adoptare Marii Adunări Naționale.Parte integrantă a Programului partidului, decurgînd din acesta, ca o concretizare a prevederilor sale pentru perioada de timp determinată, Directivele Congresului al XI-lea se înscriu organic în Procesul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, început odată cu Congresul al X-lea, cu cincinalul 1971—1975 ; ele vor marca — după cum s-a apreciat la Congresul al XI-lea „parcurgerea unei părți însemnate a drumului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate in România".Caracteristic Directivelor este în primul rind anvergura fără precedent în tara noastră a obiectivelor stabilite. Niciodată în decursul istoriei sale România nu a mai cunoscut un program constructiv de o asemenea amploare, cu sarcini cantitative atit de mari și țeluri calitative atît de înalte. In aceasta își găsesc o mărturie elocventă stadiul la care a ajuns țara noastră în anii construcției socialiste, și în același timp, politica realistă și cutezătoare a partidului nostru întemeiată pe aplicarea creatoare a adevărurilor fundamentale ale socialismului științific corespunzător condițiilor concrete ale României, capacitatea sa de a mobiliza potențialul uman și material al țării în vederea accelerării progresului ei multilateral.în elaborarea Directivelor, ca și a Programului partidului, a celorlalte documente ale Congresului al XI-lea, un rol determinant a avut tovarășul Nicolae Ceaușescu mani- festîndu-se și cu acest prilej înaltele însușiri ce sînt proprii modului de gîndire și de acțiune al secretarului general al partidului : spirit creator, capacitatea de a investiga noile fenomene ale societății românești și de a prevedea în mod științific evoluția lor, de a elabora soluții originale, adecvate realităților țării și corespunzătoare intereselor vitale ale poporului român, ale înfloririi patriei.

★Care slnt, potrivit Directivelor Congresului, direcțiile fundamentale spre care vor fi orientate în următorii ani eforturile națiunii noastre ?Pornind de la teza materialismului dialectic potrivit căreia creșterea forțelor de producție reprezintă factorul decisiv, motor, al progresului oricărei societăți, și cu atît mai mult al societății socialiste, partidul a. pus în centrul întregii orientări prevăzute în Directive dezvoltarea susținută a bazei teh- nico-materiale a societății. în deplină concordanță cu această cerință obiectivă, legică, se prevede continuarea politicii de industrializare socialistă. Experiența celor aproape trei decenii de construcție socialistă atestă că tocmai datorită Industrializării au devenit posibile lichidarea înapoierii economice moștenite de la vechiul regim, dezvoltarea tuturor ramurilor economiei naționale și progresul rapid al întregii țări, ridicarea nivelului de trai al poporului, asigurarea unei independente reale. De aceea și în viitor industrializarea constituie un obiectiv central al politicii partidului, calea esențială pentru ridicarea României în rindul
Spectacolele baletului 

Operei comice din BerlinCine a urmărit, fie și un singur spectacol dat de Ansamblul Operei comice din Berlin, a înțeles de ce „teatrul lui Felsenstein" (celebrul regizor, prof. dr. Walter Felsenstein, întemeietorul regiei moderne în o- pera germană), se număra printre trupele care și-au spus cu multă autoritate cuvîntul în teatrul liric al vremii noastre. „Cavalerul Barbă Albastră" de Offenbach, „Omul de la Mancha", „Nunta lui Figaro", „Carmen", „Visul unei nopți de vară“.„ Sînt numai cîteva din montările acestui teatru, devenite momente de referință ale genului. Opera comică și-a propus, încă din vara anului 1947, cînd s-a început, la Berlin, construirea unei scene muzicale, să pledeze pentru un teatru viu, să evite așa-numite- le „spectacole costumate", statice. In 1966 s-a constituit și Ansamblul de balet. Discipol al lui Felsenstein, coregraful Tom Schilling a înțeles că spectacolul de balet trebuie să fie, ca și celelalte reprezentații ale Operei comice, mijloc de expresie a teatrului muzical, să aibă fantezie, strălucire și, mai ales, să comunice în mod direct cu publicul ; dansul să fie scop al acțiunii, iar acțiunea să comunice sensuri profunde, ca în „Abraxas" de Egk, „Păsări negre", „Marea" de Debussy.........Sînt citeva gîn-duri la reîntîlnirea cu reprezentanți ai acestui redutabil ansamblu, oaspeți, în aceste zile, ai publicului românesc.Ni f-a propus spre vizionare „Romeo și Julicta" de Prokofiev. Bineînțeles în Versiunea originală a Ope

țărilor avansate economic, pentru făurirea unei autentice civilizații socialiste, de binefacerile căreia să se bucure întregul popor.Specific procesului de industrializare în cincinalul următor este faptul că el se va desfășura în indisolubila legătură cu cerințele modernizării radicale a întregii e- conomii naționale, cu introducerea largă în producție a cuceririlor revoluției tehnico-științifice. Tocmai în acest fel se va putea asigura atingerea unor niveluri superioare de productivitate, ca bază a creșterii în ritm rapid a avuției naționale, a creării belșugului tuturor bunurilor.

Directivele Congresului al XI-lea- 
un program constructiv de o anvergura 

fără precedent pentru înflorirea 
României socialiste

Concomitent cu accelerarea dezvoltării economice, Directivele urmăresc realizarea de progrese însemnate pe linia creării unor condiții superioare de civilizație socială în toate zonele țării, a apropierii tot mai mult a condițiilor de viață de la sate de cele de la orașe.Pornind de la faptul că în zilele noastre o cerință obiectivă a creșterii accelerate a economiei, a progresului întregii societăți o constituie participarea cit mai activă la circuitul economic mondial, Directivele înscriu, de asemenea, între direcțiile principale de acțiune în viitor, dezvoltarea comerțului exterior al României și îmbunătățirea structurii sale, extinderea cooperării internaționale în producție, tehnică, știință, stabilind în acest scop necesitatea lărgirii și diversificării relațiilor economice cu toate țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire.
★Dar care sînt căile, mijloacele preconizate de Directive pentru realizarea acestor obiective fundamentale ?In primul rînd creșterea rapidă în continuare a forțelor de producție. în acest scop, sînt prevăzute serioase sporuri cantitative, ritmuri inalte de dezvoltare în toate ramurile economiei naționale.Industria, de exemplu, urmează să-și sporească volumul producției în viitorul cincinal cu 54—61 la sută, într-un ritm mediu anual de 9—10 la sută — nivel ce va putea fi încă majorat, prin valorificarea mai intensă a rezervelor interne din economie. Aceasta va determina accentuarea poziției conducătoare a industriei in economie, creșterea ponderii ei în crearea venitului național.în cadrul acestei dezvoltări rapide, de ansamblu, o atenție prioritară se va acorda ramurilor industriale în măsură să valorifice în mod superior resursele de materii prime și munca socială — industria 

rei comice, în care conflictul nu este dezlănțuit între două case, ci între clase sociale. (Julieta este fiica unui aristocrat bogat, iar Romeo, un simplu pescar. Julieta își pune capăt zilelor, știind că Romeo va fi executat. Epilogul nu mai poate fi astfel împăcarea in moarte, ci moartea lui Romeo la că- pătîiul soției...)Tom Schilling se abate de la structura piesei lui Shakespeare, dar îi urmărește

din linii drepte, unghiuri ascuțite, înghețațe, de acele rotiri galeșe, care reliefau și mai mult culorile terne. Marea artă a coregrafului Tom Schilling — de subliniat colaborarea cu maestra Olga Lepeșinskaia — constă (așa cum gîndea și W. Felsenstein) in compunerea unei „simfonii“-coregrafi- ce. Fiecare personaj nu este „o voce" de acompaniament, ci, așa cum arătam, egală în valoare cu
CARNET MUZICAL

simbolurile, dă un alt ritm desfășurării, stîrnește în fiece moment interes, prin soluțiile pe care le propune. Sînt în prim plan Romeo- Julieta, dar fiecare membru al ansamblului este de fapt „vioara intîi". Se evită pantomima superficială, iar mișcările de dans, mereu altele, la fiecare personaj, se contrapunctează. se u- nesc ca idee pe grupuri de personaje, apoi pe ansamblu. „Sosirea la bal" a in- vitaților (o dată mai mult ne-am amintit de teatrul lui Brecht) este o expresie a virtuozității. în compunerea unor diferite tipologii de personaje, în stăpînirea limbajului grotesc. în știința îmbinării straniului eu comicul. Măștile nu sînt doar pentru colorarea carnavalului, ci pentru accentuarea ridicolului, a inex- presivității figurilor ca de ceară ale invitaților. Pașii sînt rigizi, țanțoși, ridicol- maiestuoși. Nu mai vorbim de dansul Contesei, compus

celelalte. Nu se admit formule statice, se construiesc tablouri vii, convingătoare.Baletul „Romeo și Julieta" oferit de Ansamblul Operei comice din Berlin este un moment semnificativ în actuala stagiune lirică. Am asistat la o versiune coregrafică originală, la o coregrafie funcțională, gîn- dită organic, atentă la structura muzicii. Poate, uneori, s-au introdus note cam dure în desfășurarea acțiunii (prezența poliției la bal), unele rezolvări au fost cam facile (fuga lui Romeo din închisoare), dar, în întregul lui, spectacolul se ridică la înaltul nivel care a consacrat reprezentațiile O- perei comice berlineze. Am asistat la evoluția unei mari dansatoare, Hanneiore Bey (care topește cele mai dificile momente de virtuozitate în incandescența unduirii feline, în comunicarea limpede a sentimentului), a unui partener, Ro

constructoare de mașini, chimia, e- nergetica, metalurgia, iar în interiorul fiecăreia, așa-ziselor . subra- muri „ihdustrializante", purtătoare prin excelență ale tehnicii celei mai înalte — electronica și • electrotehnica, mecanica fină și optica, producția de mijloace de automatizare și ale tehnicii de calcul, de ma- șini-unelte, petrochimia etc. ; a- cestea se vor dezvolta în ritmuri cu mult superioare nu numai mediei generale pe ansamblul industriei, ci chiar și nivelurilor ramurilor din care fac nemijlocit parte — 18—20 la sută anual sau chiar mai mult.Marile progrese pe calea dezvoltării industriale vor fi însoțite de o nouă și puternică înflorire a agriculturii, a cărei producție globală urmează să crească în perioada 1976—1980, după cum s-a precizat la plenara din iulie a.c., cu 34— 36 la sută față de media anilor 1971—1975, o creștere mai accentuată realizîndu-se în ramura producției animaliere. Spre a se asigura aceste sporuri substan

țiale sînt prevăzute lărgirea și modernizarea, în continuare, a bazei tehnico-materiale a agriculturii, extinderea mecanizării, chimizării, a utilizării energiei electrice — ceea ce va accentua procesul de transformare a producției agricole într-o varietate a muncii industriale — mai buna folosire a pămîntu- lui, vaste lucrări 'de irigații și îmbunătățiri funciare etc.Dezvoltarea accelerată a forțelor de producție în viitorul cincinal are la bază înfăptuirea unui amplu program de investiții, însumînd aproape 1 000 miliarde lei. Viața însăși a - confirmat justețea opțiunii fundamentale a politicii economice a partidului nostru -—ele menținere a unei rate inalte a a- cumulării. Cincinalurile precedente au relevat in mod semnificativ că, cu cit a fost mai mare rata de creștere a fondului de dezvoltare, cu atît s-au creat posibilități mai mari pentru sporirea a însuși fondului de consum și ridicarea pe a- ceastă bază a nivelului de trai al poporului. Este grăitor, de altfel, că în cincinalul 1976—1930 sporirea la 33,5 la sută a ratei fondului de dezvoltare determină o creștere medie anuală a fondului de consum de circa 8 la sută, nivel superior tuturor mediilor anuale din cincinalele anterioare.O trăsătură esențială a Directivelor este faptul că în dezvoltarea economico-socială a țării ele urmăresc nu numai aspectele de ordin cantitativ, cit mai ales pe cele calitative, ca atribute specifice unei economii avansate.Această orientare și-a găsit o vie expresie în atenția excepțională acordată încorporării în producție a celor mai avansate cuceriri ale științei și tehnicii. Este revelatoare în acest sens aprecierea cincinalului viitor drept un „cincinal al revoluției tehnico-științifice". Ca o pîrghie decisivă în realizarea acestei sarcini, Directivele evidențiază intensificarea activității de cercetare științifică, orientarea ei fermă spre nevoile concrete ale diverse

land Gawiik, cu o excelentă plastică a gestului, a mișcărilor. Apoi Hildegard Riihl, in rolul Contesei, Dagmar Pogrzeba, Gizcla Ambros... întreg ansamblul — alcătuit din buni artiști- dansatori. De notat și ingeniozitatea decorurilor lui Reinhardt Zimmermann, simple coloane de culoarea cărămizii, care devin, rînd pe rînd, decorul pieței, interiorul castelului, coloanele de biserică, coloanele închisorii, coloanele reci care acoperă mormîntul...Baletul „Romeo și Julieta", cu participarea orchestrei Operei române, avînd la pupitru pe Karl Fritz Voigtmann, este, repetăm, un eveniment pentru iubitorii teatrului liric. O invitație de a urmări în continuare și celelalte spectacole din turneul bucu- reștean al acestui excelent ansamblu.
Smaranda OȚEANU

★Ansamblul de balet al O- perei comice din Berlin a prezentat, simbătă seara. în Capitală, un nou spectacol, intitulat „Caleidoscop", în coregrafia lui Tom Schilling. Spectacolul, care s-a bucurat de o frumoasă primire din partea publicului, va fi repetat duminică seara, pe aceeași scenă, a Operei române din București, urmînd să fie prezentat marți și la Brașov. (Agerpres) 

lor ramuri ale economiei. Prin rolul său major la promovarea progresului tehnic, cercetarea științifică se va afirma în cincinalul viitor tot mai mult ca o forță nemijlocită de producție.Valorificarea superioară a resurselor materiale ale țării constituie un alt factor calitativ ce va cunoaște o puternică afirmare in viitorul cincinal. Directivele Congresului al XI-lea prevăd în acest sens o mare varietate de măsuri — de la înnoirea radicală a nomenclatoarelor de fabricație, pînă la generalizarea u- norS procedee tehnologice cu consumuri scăzute de combustibil și e- nergie, folosirea înlocuitorilor sau reciclarea deșeurilor.Cu deosebită putere se reflectă In Directive, ca un aspect, de asemenea, de ordin calitativ al dezvoltării viitoare, sporirea substanțială a e- ficienței producției. înaltele exigențe care se pun în acest domeniu rezultă grăitor din faptul că ple- riara din iulie a.c. a indicat majorarea și mai mult a ritmului de creștere a productivității muncii in 

industrie, de la 6.7—7,2, cit este prevăzut în Directive, la 9,1 la sută, a trasat tuturor colectivelor din e- conomie sarcina de a acționa energic și sistematic în direcția bunei gospodăriri a bazei de materii prime și energetice, reducerii costurilor de producție și, îndeosebi a cheltuielilor materiale. îmbunătățirii calității produselor, utilizării intensive’ a fondurilor fixe productive, înnoirii și modernizării produselor, realizării în termene cit mai scurte a investițiilor.Un aspect calitativ deosebit de însemnat al dezvoltării noastre e- conomice în viitorul cincinal rezidă deopotrivă în repartiția rațională a forțelor de producție pe teritoriul țării. Această linie generală, care s-a dovedit atît de fertilă, va fi continuată cu și mai mare energie, preconizîndu-se ritmuri superioare de industrializare în județele mai puțin dezvoltate, astfel îneît, în anul 1980, nici un județ să nu realizeze o producție industrială mai mică de 10 miliarde lei. Este de observat că importanța repartiției raționale a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării depășește sfera strict economică, între implicațiile sociale ale acestui proces inscriindu-se creșterea numerică a clasei muncitoare în toate județele țării, consolidarea bazei economice a deplinei egalități a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate.In procesul de dezvoltare armonioasă a tuturor județelor, un rol important va avea acțiunea de sistematizare economico-socială a teritoriului, în perioada 1976—1980 urmînd să fie adusă la îndeplinire o primă etapă din prevederile „Programului național de sistematizare a teritoriului și localităților urbane și ruraler. Pe această cale se vor asigura utilizarea cit mai completă a perimetrului construi- bil, creșterea gradului dotării edi- litar-gospodărești și social-culturale a localităților, dezvoltarea elementelor de urbanizare la sate, ridicarea nivelului de civilizație.Realizarea obiectivelor viitorului

Un milion 
de vizitatori 
la Muzeul 

național
Zilele acestea a pășit pragul Muzeului de istorie al Republicii Socialiste România vizitatorul cu numărul un milion. Zilnic, așadar, în cei trei ani de la deschiderea muzeului, aproximativ 800 de pionieri, școlari și studenți, tineri muncitori ori lucrători ai ogoarelor, oameni ai muncii sau bătrîni cu tîmplele cărunte s-au oprit cu firească emoție în fața zecilor de mii de exponate din cele peste 60 de săli ale prestigioasei instituții muzeale bucureștene, într-un fascinant periplu prin mileniile trecutului național, „au citit" cu nesaț din fiecare filă a acestei uriașe „cărți de istorie" zbuciumul și viața strămoșilor, aspra lor luptă pentru apărarea ființei naționale, pentru dreptate socială, pentru independență națională. Și, sîntem siguri, fiecare dintre ei a părăsit sălile muzeului mai bogat, mai tare, mai ho- tărît să apere, să sporească moștenirea strămoșească și. deopotrivă, dornic să mai revină in muzeu.în ce ne privește, de pe acum ne pregătim, cu bucurie, să consemnăm și vizitatorul cu numărul... două milioane.

Silviu ACHIM 

cincinal necesită cadre cu un grad tot mai înalt de pregătire. Tocmai pornind de la această realitate, Directivele prevăd ample măsuri de pregătire a forței de muncă — în perioada 1976—1980 urmînd să fie asigurată formarea profesională a circa 1,8—2 milioane persoane, prin toate formele de instruire.Un rol decisiv în această privință îi revine școlii, chemată să realizeze, pe toate treptele sale, o pregătire multilaterală și totodată o calificare complexă, cu profil larg, potrivit cerințelor de dezvoltare modernă a economiei. Este de remarcat că în cincinalul viitor se va încheia generalizarea învătămîntului de 10 ani, se va lărgi simțitor rețeaua liceelor de specialitate, se vor dezvolta în continuare învățămîntul profesional și cel superior. Concomitent, se va desfășura acțiunea de reciclare a tuturor categoriilor de oameni ai muncii, avînd drept scop completarea și înnoirea cunoștințelor lor.N-am putea încheia această trecere în revistă a căilor și mijloace

lor preconizate în Directive pentru realizarea obiectivelor majore ale etapei actuale fără a aminti necesitatea de a așeza pe baze științifice întreaga viață economico-socială. Aceasta presupune studiul minuțios al realităților de la fiecare ioc de muncă, o bună organizare în toate sectoarele, ordine, disciplină și conștiinciozitate desă- virșită, spirit de responsabilitate în luarea deciziilor, ca și în desfășurarea întregii activități.
★In ce privește scopul urmărit prin toate măsurile și prevederile Directivelor Congresului al XI-lea, acesta îl constituie satisfacerea la un nivel tot mai înalt a necesităților materiale și spirituale ale oamenilor muncii, ridica

Recomandări bibliografice• * * Programul Partidului Comunist Român de făurire a societățiisocialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. Partea a III-a, în volumul „Congresul al XI-lea al P.C.R", p. 645—649.♦ • * Tezele Comitetului Central al Partidului Comunist Român pentru Congresul al XI-lea al partidului, p. 11 ; 13—22.* • * Directivele Congresului al XI-lea al P.C.R. cu privire la planulcincinal 1976—1980 și liniile directoare ale dezvoltării economico- sociale a României pentru perioada 1981—1980, în volumul „Congresul al XI-lea al P.C.R.", p. 693—694 ; 696—697 ; 700 -701 ; 751—752 ; 757—781 ; 803—804 ; 810.NICOLAE CEAUȘESCU : Raportul Comitetului Central cu privire la activitatea P.C.R. în perioada dintre Congresul al X-lea și Congresul ai XI-lea și sarcinile de viitor ale partidului, în volumul ■ „Congresul al XI-lea al P.C.R.", p. 44—48 ; 65—67 ; 75; 77 ; 79 ;85—87.NICOLAE CEAUȘESCU : Cuvîntare Ia Plenara comună a C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României, p. 17—30 ; 40—47 ; 53—63.
★La această temă mai pot fi folosite următoarele materiale: „Documente fundamentale pentru viitorul României socialiste", in „Era Socialistă", nr. 14/1974 ; „O viziune unitară și de perspectivă asupra dezvoltării", în • „Revista Economică", nr. 14/1974 ; Seturile de planșe „Cincinalul revoluției tehnico-științifice" și „Obiective fundamentale ale etapei următoare a istoriei României socialiste", Ed. Politică, 1975 ; Diafilmul „Probleme fundamentale ale politicii economice a P.C.R. în etapa dezvoltării multilaterale a societății socialiste", Animafilm, 1975.

Liceul cu... 37 
de academicieniLa cițiva pași de a- cea căsuță modestă, cu aspect medieval, aflată în curtea bisericii din Scheii Brașovului — in , care a funcționat prima școală unde lecțiile au fost predate în limba română și unde Coresi a tipărit primele cărți în limba strămoșilor noștri — își desfășoară activitatea de cinci pătrare de veac o prestigioasă instituție școlară, care în decursul existenței ei a adus o contribuție de preț Ia îmbogățirea patrimoniului spiritual, la emanciparea politică și culturală a poporului român : Liceul nr. 1 din Brașov.Gimnaziul românesc din Brașov a prins viață în noiembrie 1850, în contextul spiritual și social-politie al dezvoltării conștiinței naționale a românilor ardeleni, al luptei lor din anii furtu- noși ai revoluției de la 1848—1849. Rod al eforturilor depuse de acea pleiadă de cărturari patrioți. in frunte cu Gheorghe Barițiu, Ion Popazu, Andrei Șagu- na, Iacob Mureșan și alții, susținuți cu aceeași bărbătească hotă- rîre de cărturari revoluționari ca Simion Bărnuțiu, Timotei Ci- pariu — Gimnaziul românesc de la Brașov a constituit o izbîndă remarcabilă a luptei românilor ardeleni pentru afirmarea ființei lor naționale, pentru 

progres și cultură. Gimnaziul românesc s-a impus de la început ca o instituție de certă valoare pedagogică, științifică și culturală. Pe lingă gimnaziu au început să funcționeze o școală primară de băieți și una pentru fete, o școală reală inferioară, o școală comercială secundară, un curs de ucenicie pentru diverse meserii etc. Aici s-au format ca oameni de cultură și știință, ca patrioți înflăcărați mulți intelectuali din ambele părți ale Car- paților, care apoi s-au răspîndit în toate provinciile locuite de români (dintre foștii e- levi și profesori îi a- miptim pe Titu Maio- rescu, Ciprian Porum- bescu, Șt. O. Iosif, Sextil Pușcariu, Octavian Goga, Lucian Bla- ga, Gheorghe Dima, Constantin Lacea, Ion I. Lepădatu, luptătorul comunist Ilie Cristea).Direcțiile de perfecționare și modernizare, preconizate de partid, spre un învă- țâmint strîns legat de realitățile vieții, de practică și-au găsit și aici o reflectare concretă în orientarea realistă a procesului Instructiv-educativ. în acest scop, liceul a fost dotat cu numeroase laboratoare, cabinete și ateliere. Saltul calitativ pe care l-a cunoscut procesul de invățămînt reiese

rea nivelului general de trai al întregului popor — țelul suprem al politicii partidului, al operei de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. Este semnificativă în acest sens acțiunea de creștere susținută a veniturilor tuturor oamenilor muncii. Concomitent cu aceasta vor spori considerabil fondurile sociale de consum ; de exemplu, numai în 5 ani cheltuielile social-culturale ale statului, în medie pentru fiecare familie, vor crește cu aproape 50 la sută. Astfel se vor crea condiții pentru creșterea reală a veniturilor populației cu 37 la sută, atingindu-se — după cum a indicat plenara din iulie 1975 — limita maximă prevăzută în Directive. Corespunzător puterii crescute de cumpărare a populației, volumul desfacerilor de mărfuri va înregistra un ritm mediu anual de creștere superior celui prevăzut în Directive — 8 la sută, față de 7—7,7 la sută. O contribuție substanțială la creșterea nivelului general de trai vor avea, de asemenea, vastul program de construcții de locuințe, dezvoltarea bazei materiale a ocrotirii sănătății, asistenței sociale, înfăptuirea unor ample lucrări edi- litar-gospodărești.O expresie a preocupării atente și a grijii deosebite pe care conducerea partidului o manifestă față de condițiile de viață ale oamenilor muncii, o constituie și recentele măsuri adoptate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. in direcția îmbunătățirii aprovizionării populației ; ele urmăresc deopotrivă asigurarea unor cantități îndestulătoare de produse, într-un sortiment cit mai larg, cit și desfacerea lor in bune condiții, promovarea unui comerț civilizat, prompt, capabil să satisfacă la un înalt nivel cerințele de servire ale oamenilor muncii.
★Acum, cînd ne aflăm în ajunul trecerii la noul cincinal, elaborat pe baza Directivelor Congresului al XI-lea, este deosebit de important ca invățămintul de partid să înlesnească fiecărui cursant cunoașterea și însușirea aprofundată a tuturor obiectivelor și sarcinilor stabilite în vederea accelerării progresului economico-social al țării.Se înțelege că lecțiile, dezbaterile vor avea cu atît mai mult ecou și eficiență, cu cît, odată cu explicarea orientărilor de ansamblu, vor pune mai bine în lumină sarcinile concrete ce decurg pentru fiecare colectiv, pentru fiecare comunist și om al muncii, cele mai eficiente căi de acțiune și mijloace în vederea soluționării problemelor practice de la fiecare Ioc de muncă.In conștiința întregului popor. Directivele apar, pe bună dreptate, ca un document de excepțională însemnătate. a cărui transpunere în viață — prin munca harnică a clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității — va duce la o puternică înflorire a patriei, la și mai mari progrese pe călea bunăstării și civilizației socialiste.
Ioan FRIIAN
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| Mulțumire

din succesele remarcabile obținute in ultimii ani de elevi și absolvenți ai liceului, cu toții însuflețiți de faptul că l venerabila instituție școlară a dat țării... 37 academicieni și sute de oameni de știință, și cultură, re- cunoscuți în țară și peste hotare prin realizările lor.
Nicolae MOCANII 
corespondentul . 
„Scînteii"

★La adunarea festivă, care a avut loc sîm- bătă, consacrată aniversării au luat parte tovarășul Virgil Trofin, prim-secretar al Comitetului județean al P.C.R., reprezentanți ai Ministerului Educației și în- vățămîntului, foști e- levi ai școlii, invitați.într-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții au adoptat textul unei telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin care cei 1 400 de elevi și 50 de profesori își reafirmă hotă- rîrea de a transpune in viață sarcinile trasate învățămîntului prin hotărîriJe Congresului al XI-lea al partidului.In aceeași zi au avut loc o sesiune științifică de comunicări, vernisajul unei expoziții documentare, o întîlnire cu foști e- levi ai liceului sărbătorit. (Agerpres)

FAPTUL
DIVERS
Cuvînt
de pictor

în rubrica noastră din 3 apri
lie 1975, sub titlul „Poveste fru
moasă", scriam că patru dintre 
pereții grădiniței nr. 39 din car
tierul Viziru I al Brăilei fuseseră 
împodobiți cu fresce reprezen
tând basmele copilăriei. Atunci, 
in aprilie, realizatorul fresce
lor, pictorul brăilean Constantin 
Boer Dondoș, ne spunea că o să 
mai picteze și alte fresce. Și tot 
gratuit. Zilele acestea am fost 
din nou la grădinița, nr. 39. Alte 
patru fresce împodobesc alți 
patru pereți. Copiii grădiniței — printre care și cele două fiice 
ale artistului — se joacă acum 
intr-un decor ca in... basme.

Intrînd într-un magazin dîn Tulcea să-și cumpere un palton, cînd să plătească, Petrea Stavăr, muncitor din localitate, a rămas uluit : în buzunar — nici urmă de portmoneu. Habar n-avea unde și cum îl pierduse sau dacă nu cumva i-1 furase cineva. A întrebat în dreapta, a întrebat în stingă. Nimic. S-a dus și la miliție. Și-a spus păsul și... l-a fost inmînat portmoneul cu bani. Pe cel care i-1 găsise nu l-a cunoscut. Dar i-a aflat numele. Se numește Radu Ba- boșcă, de fel din Luncavița. Stavăr îl anunță pe această cale că și-a cumpărat palton, să-i țină cald la iarnă.

capră unele sub că în

Pe pielea lorDoi consăteni — Marin Răduță și Ion Simulescu (din satul Petroșani) și Constantin Ene (din comuna Rifov) toți trei din județul Prahova și toți trei angajați la C.F.R., în loc să-și vadă de treburile lor sustrăgeau din vagoane piei de vită, de etc. Apoi le tăbăceau. Pe le vindeau așa, pe altele formă de haine. Pentru timpul liber, Marin Răduță era și croitor. La un control la domiciliul acestuia s-au găsit 11 haine de piele în lucru, iar alte două gata cusute pe umerașe. Cei trei negustori de piei își vor simți acum fapta pe... pielea lor.
Ori mașina,

9 *

ori... găina
Cine poate că creadă că un 

blid de mincare costă, uneori... 
10 000 de lei ? Sau că o găină 
poate să ajungă la respectabila 
sumă de... 12 000 lei 7 $i, totuși, 
o listă consistentă cu astfel de 
preturi bizare se află in evidența 
miliției județului Satu-Mare. 
Toate au o singură explicație : 
accidentele de circulație. Acci
dente soldate cu mari pagube 
materiale : autoturisme izbite in 
pomi, garduri, ziduri, stîlpi și in 
ce se mai află pe marginea dru
murilor. Explicația are o cauză : 
atenția șoferilor împărțită intre 
volan și... oala cu mincare, lap
tele sau găinile transportate pe 
bancheta de alături. Cu alte cu
vinte, cu un ochi la mașină, și 
cu altul la... găină. Pe urmă, la 
pungă.

Pe șoseaua
Bacău-
Buhusi»Un autocamion (31-BC-1190) gonea cu viteză excesivă. Era noaptea și șoferul se credea singurul stăpîn al șoselei. Dar pe raza comunei Racova mașina s-a i împotmolit. Nu in noroi sau în vreo groapă, ci într-o turmă de oi. 31 de mioare au fost ucise și cam tot atîtea s-au ales cu picioarele rupte. Din cercetările e- fectuate de organele de miliție rezultă că vina e împărțită între șofer (Mihai Grosu) și cioban (Constantin Crăciun). Primul circula cu viteză prea mare, iar al doilea mergea cu turma felinar. Concluzia : amîndoi buni de plată. fără sînt

I Nu erau
I de vină
| rîmătoriî...Călătorind cu un tren spre Satu-Mare. în ziua de 26 octombrie, cititorul nostru M. Isac își arată nedumerirea că din gara Suceava, un cetățean a urcat intr-un vagon de clasa a II-a trei rimători de cite 80—100 kg fiecare. A mers cu ei — spre indignarea călătorilor — pînă la stația Dej, de unde, cu un alt tren, dar tot într-un vagon de clasa a Il-a cu călători, i-a dus pînă la Jibou. De la Jibou, în continuare, cu alt tren și tot în vagon de călători, a pornit cu ei spre Zalău. Cînd cititorul nostru, M. Isac, i-a atras atenția conductorului trenului că nu face bine ce face, tolerînd prezența grăsunilor în vagonul de călători, „acesta mi-a trîntit ușa de la compartiment în nas. Gestul m-a îndurerat cu atît mai mult cu cît conductorul de tren respectiv mă cunoștea foarte bine. Pentru că, înainte de pensionare, am fost și eu ceferist, în ultimul timp arh lucrat corpul de control...". iarin

Rubricâ redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii'



SCINTEiA ~ duminică 16 noiembrie 1975 PAGINA 5

Primiri la C. C. al P. C. R.Sîmbătă, tovarășul Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a primit delegația de activiști ai P.M.S.U., condusă de Andriko Miklos, adjunct de șef de secție la C.C. al P.M.S.U., care, la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită de schimb de experiență în țara noastră.La primire, desfășurată într-o atmosferă cordială, prietenească, a participat tovarășul Gheorghe Fulea, adjunct de șef de secție la Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale.A fost prezent Farkaș Imre, însărcinat cu afaceri a.i. al R.P. Ungare la București.în timpul șederii în România, delegația a avut convorbiri la C.C. al P.C.R., la Curtea Superioară de Control Financiar, la Comitetele județene Brăila și Vrancea ale P.C.R., la Comitetul de partid al sectorului 2 din Capitală și a vizitat obiective economice și social-culturale din București și județele Brăila și Vrancea.Sîmbătă seara, delegația de activiști ai P.M.S.U. a părăsit Capitala, ple- cînd spre patrie.
★Sîmbătă, tovarășul Ioslf Banc, membru supleant al Comitetului Po

Vizita la Brașov a delegației 
parlamentare bulgareSîmbătă, în cea de-a doua zi a vizitei la Brașov, delegația parlamentară bulgară, condusă de tovarășul Vladimir Bonev, membru al Secretariatului C.C. al P.C. Bulgar, președintele Adunării Populare a Republicii Populare Bulgaria, a avut o întrevedere cu tovarășul Virgil Trofin, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Brașov al

Delegația română s-a întors
de la LondraSîmbătă Ia amiază ș-a Înapoiat de Ia Londra delegația română, condusă de Gheorghe Oprea, viceprim- ministru al guvernului, care a efectuat o vizită în Marea Britanie.La sosire, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de Neculai

Primire la Ministerul Comerțului Exterior
și Cooperării Economice InternaționaleTovarășul Ion Pățan, viceprim-mi- nistru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a primit, sîmbătă după-amiază, pe Ahmed Fuad, președintele Băncii M.I.S.R, din R.A. Egipt. Au fost abordate, cu această ocazie, probleme privind lăr

Ministrul apărării naționale a plecat la PragaSîmbătă seara, generalul de armată Ion Ioniță, ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, a plecat la Praga, unde va participa Ia ședința ordinară a Comitetului miniștrilor apărării ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia.
BULETIN RUTIER

Informații de la Direcția circulație din Inspectoratul 
general al miliției

„Atenție Ja tren"Aceasta este semnificația indicatorului instalat la pasajele de trecere nepăzite peste calea ferată. Cînd Intîlnesc acest indicator, conducătorii de vehicule sînt obligați să o- prească în locul unde au cea mai bună vizibilitate atît spre dreapta, cit și spre stingă, să se asigure că nu vine nici un tren și numai după aceea să se angajeze în traver- ’area căii ferate. Pe timp de noapte, p. ploaie sau ceață, se recomandă șoferilor să coboare din autovehicul, pentru a se asigura că pot trece peste linia ferată fără pericol. O grijă deosebită trebuie să se acorde bunel funcționări a motorului. Au fost destule cazuri în care motorul s-a oprit exact cînd autovehiculul se afla pe linia ferată. De curînd, la pasajul de trecere nepăzit peste calea ferată de pe raza comunei Tunari, județul Ilfov, conducătorul auto Ion Ganea s-a angajat la traversare, fără să se asigure. Autoturismul a fost surprins de un tren. Atît șoferul cit și alte trei persoane din autoturism și-au pierdut viața. Din păcate, în ultimele trei săptămîni s-au mai înregistrat asemenea accidente cu urmări tragice pe raza județelor Prahova, Harghita, Dolj și Suceava. Toate au avut una și aceeași cauză : neoprirea și neaslgurarea înainte de traversarea pasajelor nepăzite peste calea ferată.
Circulația 

pe „unda verde"Pe mai multe artere de mare trafic din București s-a introdus sistemul de dirijare în „undă verde" a circulației. în comparație cu sistemul „clasic", în care semafoarele funcționează independent de la o intersecție la alta, în noul procedeu de reglementare a traficului, din pricina inegalității distanțelor între intersecții, culorile verde, respectiv roșu, ale semaforului electric nu apar simultan pe ambele sensuri alo arterei de circulație. De aici, falsa impresie a unor pietoni că dacă autovehiculele de pe un sens au oprit la apariția culorii roșii, opresc în același timp și cele de pe sensul opus. în realitate, cele două opriri nu sînt simetrice în timp. Greșit procedează acei pietoni care, aflîndu-se pe trotuarul de pe partea pe care autovehiculele au oprit, se angajează în trecerea arterei, ignorînd faptul că aceasta nu este liberă pentru traversare, de- cît atunci cînd circulația vehiculelor se întrerupe pe ambele sensuri. Mai precis, atunci cînd apare culoarea verde pe lentila semaforului pentru £ letoni. Trebuie reținut și faptul că,i condițiile „undei verzi", prezența 

litic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a primit grupul de studiu al P.C. din Cehoslovacia, condus de Josef Polacek, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C. din Cehoslovacia, care, la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită în schimb de experiență în țara noastră.La primire, desfășurată într-o atmosferă caldă, tovărășească, au participat Lucian Drăguț, vicepreședinte al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, și Nicolae Drijman, adjunct de șef de secție la Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale.A fost prezent M. Jandik, însărcinat cu afaceri a.i. al R.S. Cehoslovace la București.în timpul șederii în România, grupul a avut convorbiri la Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, la Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, la Comitetele județene Ialomița și Ilfov ale P.C.R. și a vizitat obiective economice și social-culturale din Capitală și județele menționate.Grupul de studiu al P.C. din Cehoslovacia s-a înapoiat sîmbătă la Praga.

P.C.R., președintele consiliului popular județean.în aceeași zi, parlamentarii bulgari au fost oaspeții constructorilor de tractoare. Au fost vizitate apoi noile cartiere înscrise pe harta străvechiului oraș, monumente istorice și de artă, precum și stațiunea turistică internațională Poiana Brașov.în onoarea oaspeților, tovarășul Virgil Trofin a oferit un dineu.(Agerpres)

Agachi, ministrul industriei metalurgice, de membri ai conducerii unor ministere economice.A fost, de asemenea, prezent R. B. Dorman, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Marii Britanii la București.

girea colaborării și cooperării româ- no-egiptene în domeniile industrial și bancar.La primire au luat parte Nicolae Ștefan, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, și Vasile Vo- loșeniuc, președintele Băncii Române de Comerț Exterior.
La plecare în Gara de Nord erau prezenți generalul colonel Vasile Ionel, adjunct al ministrului apărării naționale, generali și ofițeri superiori.Au fost de față reprezentanți ai ambasadelor R.S. Cehoslovace și R.P. Ungare la București și atașații militari și aero ai celor două țări.

pietonilor pe mijlocul părții carosabile, in șuvoiul de autovehicule, este mult mai primejdioasă decît în alte împrejurări, avînd în vedere deplasarea în flux neîntrerupt și la mică distanță a acestora.
Șoferii amatori la sfîrșit 

de săptămînăStatisticile arată că în zilele de sîmbătă și duminică mai mult de jumătate din evenimentele rutiere sînt provocate din vina șoferilor amatori. Uneori, proporția este și mai mare, cum a fost cazul în zilele de 1 și 2 noiembrie, cînd din vina conducătorilor de autoturisme s-au produs aproape 80 la sută din accidente. Cauzele acestor accidente în ordinea frecvenței lor : neatenția la volan, neadaptarea regimului de viteză la condițiile drumului, conducerea sub influența alcoolului. în ce privește neatenția, ea se datorește și oboselii de la sfîrșitul unei săptămîni de muncă, fapt care duce la scăderea puterii de concentrare, diminuarea reflexelor, producerea de erori în a- precierea distanțelor. De asemenea, trebuie luat în considerare și făptui că șoferii amatori au o experiență mai redusă în conducere, iar sîmbă- ta și duminica se hazardează la drumuri lungi, obositoare, adeseori fără să facă pauze obligatorii de odihnă, în condițiile în care, zilnic, zeci de persoane obțin permise de conducere, este necesar ca fiecare dintre șoferii începători să dea dovadă de maximă prudență, îndeosebi în perioada in care ajung să parcurgă Ia volan cel puțin 40 000—50 000 kilometri.
Autovehiculul și fotbalulîntre autovehiculele statului și meciurile de fotbal (mai ales cele care eu loc în zilele din cursul săptămînii și care au „miză" mare) există o strînsă, dar nedorită legătură. Controale repetate ale organelor de miliție au depistat numeroase cazuri în care șoferii și. adeseori, împreună cu unii din șefii lor, vin la stadioane cu mașinile și benzina statului. La meciurile de fotbal din ziua de 5 noiembrie, spre exemplu, în zona stadionului „Steaua" și „Dinamo" au fost depistate nu mai puțin de 55 autocamioane și autospeciale ai căror șoferi se aflau în tribune ca snectatori. Aceste abuzuri în folosirea autovehiculelor statului sînt dăunătoare nu numai sub raportul risipei de carburanți, dar și al siguranței traficului rutier, Intrucît abaterile de pe traseu constituie unul din factorii favorizanți ai accidentelor de circulație. Nu puține evenimente s-au comis tocmai în condițiile îrt care șoferii efectuau curse de acest fel.

încheierea vizitei oficiale a ministrului afacerilor
externe și cooperării al Republicii Niger, 

Moumouni Djermakoye Adamou
La Ministerul Afacerilor Externe s-au încheiat sîmbătă dimineața convorbirile oficiale între ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macoves- cu, și ministrul afacerilor externe și cooperării al Republicii Niger, căpitan Moumouni Djermakoye Adamou, consacrate relațiilor bilaterale și unor probleme internaționale de interes comun.La convorbiri, desfășurate Intr-o
COMUNICAT COMUNLa invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, ministrul afacerilor externe și cooperării din Republica Niger, Moumouni Djermakoye Adamou, a efectuat o vizită oficială de prietenie în Republica Socialistă România, între 12 și 15 noiembrie 1975.în timpul vizitei, președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a primit pe ministrul afacerilor externe șl cooperării din Republica Niger, cu care a avut o convorbire cordială în probleme bilaterale și internaționale de interes comun.Ministrul afacerilor externe și cooperării, Moumouni Djermakoye A- damou, a transmis președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, din partea președintelui Consiliului Militar Suprem, șeful statului Niger, locotenent-colonel Seyni Kountche, un călduros mesaj de prietenie, urări de sănătate și fericire personală, de progres și bunăstare pentru poporul român.Mulțumind pentru mesajul adresat, președintele Nicolae Ceaușescu a rugat pe ministrul afacerilor externe și cooperării să transmită președintelui Seyni Kountche expresia sentimentelor sale de prietenie, urări de sănătate și fericire personală, de mari succese în activitatea consacrată dezvoltării economico-sociale independente a patriei sale, de prosperitate și pace poporului Republicii Niger.între ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România și ministrul afacerilor externe și cooperării al Republicii Niger au avut loc convorbiri oficiale cu privire la dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări și s-a efectuat un larg schimb de păreri asupra unor probleme majore ale vieții internaționale.Totodată, ministrul nigerian s-a întreținut asupra problemelor de cooperare economică la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale.Ceilalți membri ai delegației au avut, de asemenea, contacte la unele ministere și instituții din București. Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie, de respect și înțelegere reciprocă.Cele două părți au constatat cu satisfacție că vizita ministrului afacerilor externe și cooperării din Republica Niger a oferit prilejul e- xaminării posibilităților de dezvoltare a relațiilor de colaborare in domeniile economic, tehnico-științific și cultural, pe baza egalității în drepturi și avantajului reciproc.Ele au căzut de acord ca, într-o primă etapă, să* * fie inițiate acțiuni de cooperare în domeniul agriculturii. exploatărilor miniere, formării de cadre necesare economiei Nigerului, precum și în alte domenii de interes reciproc.

Timpul probabil pentru zilele de 
17, 18 și 19 noiembrie. în țară : Vremea va fi în general închisă. Vor cădea precipitații slabe, ce vor fi locale, mai ales sub formă de ploaie

România (între paranteze numărul de jocuri în echipa națională) : Răducanu (44) — Anghelini (18),Sătmăreanu II (11), G. Sandu (11), Lucuță (debutant) — Dinu (55), Do- brin (39), Georgescu (11) — Lucescu (58), M. Sandu (4), Zamfir (debutant).în această partidă, iubitorii fotbalului așteaptă din partea formației României, din partea tuturor jucătorilor noștri un fotbal de calitate, desfășurat cu încredere în forțele proprii, ambiție și dăruire pentru dobîndirea unui rezultat pe măsura prestigiului de care se bucură sportul nostru în lume.Urăm succes deplin echipei noastre tricolore 1
★Sîmbătă, la Monte Carlo, în cadrul turneului internațional de fotbal pentru juniori, echipele României și Finlandei au terminat la e- galitate : 2—2.

în timp ce italianul Adriano Panatta a dispus cu 6—4, 6—3 de brazilianul Edson Mandarino.
HANDBAL i „Cupa Sileziei”în etapa a treia a competiției internaționale feminine de handbal dotată cu „Cupa Silezia", care se desfășoară la Katowice, prima reprezentativă a Poloniei a întrecut cu scorul de 18—13 (8—6) formația Suediei. Echipa Cehoslovaciei a cîștigat cu scorul de 24—13 (9—6) partida disputată în compania selecționatei secunde a țării gazdă.

TENIS DE MASAîn orașul Szeged au început întrecerile campionatelor internaționale de

Pentru crearea cadrului juridic necesar desfășurării colaborării și cooperării economice, cele două părți și-au exprimat dorința de a negocia încheierea, în viitor, a unui a- cord general de cooperare economică și tehnică.Examinînd principalele probleme Internaționale actuale, cei doi miniștri au constatat cu satisfacție preocuparea guvernelor celor două țări pentru instaurarea în relațiile internaționale a unui climat de pace, securitate și cooperare, care să permită tuturor popoarelor lumii să-și hotărască liber soarta și să-și orga
tv
DUMINICA, 16 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I

8,30 Deschiderea programului.
8,40 Cravatele roșii.
9,35 Film serial pentru copil : 

Daktari. Episodul „Comoara 
lui Tipoo-Tib" (II).

10,00 Viața satului.
11,15 Aventura cunoașterii. Celula 

sălbatică (I).
11,45 Bucuriile muzicii — Gala ti

nerilor maeștri (II).
12.30 De strajă patriei — Sub 

semnul înaltelor responsabi
lități comuniste.

13,05 Album duminical : Vă pre
zentăm formația de muzică 
ușoară „Cromatic" ; Cuple
tul zilei ; Ce vrăji a mai fă
cut nevasta mea ; Avanpre
mieră la un nou anotimp ; 
„Ucenicul vrăjitor văzut de 
Walt Disney ; Fotbal : Româ
nia — Spania (campionatul 
european). Transmisiune di
rectă de la stadionul „23 Au
gust" ; Muzică populară ; U- 
mor universal : „Răzbunarea" 
de Hașek ; Muzică ușoară ; 
Oaspeți de peste hotare : Ma
ria Remolla (Cuba); Cu umo
rul nu-i de glumit ; „La noi" 
— muzică ușoară ; Șah-mat 
în... 15 minute.

17.30 Drumuri în istorie — Trans- 
făgărășanul.

17,50 Gala filmului de animație 
(VI) — „100% Popeye".

18,40 Omul de lîngă tine : Maria 
și Ion Rovența din Rovinari.

19,00 Lumea copiilor. „Banul mun
cit" — basm-scenarlu.

19,20 1001 de seri : „Curaj, Mihae- 
la“ — producție „Animafilm".

19.30 Telejurnal. 
20,00 Avanpremieră.
20,05 Film artistic : „Căsătorie — 

anul I". Producție a studiou
rilor cinematografice ame
ricane. Premieră pe țară. în 
distribuție : Agnes Moorhead, 
Sally Field. Robert Pratt, 
William Windom, Neville 
Brand. Regia : William Gra
ham.

21.30 în orașul de pe Criș.
22,00 24 de ore.
22,10 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II

10,00-11,30 Concertul orchestrei fi
larmonicii „Banatul" din Ti

atmosferă prietenească, au luat parte persoanele oficiale prezente la precedentele convorbiri.
★Cu prilejul vizitei în țara noastră 

a ministrului afacerilor externe și cooperării din Niger a fost convenit un aide-memoire privind schimburile comerciale și cooperarea economică între România și Republica Niger.

nizeze viața în conformitate cu interesele lor, fără nici un amestec din afară.Ei au scos în evidență mutațiile profunde care au loc în lume, în sensul eliminării raporturilor de subordonare, al afirmării voinței popoarelor de a fi stăpîne pe propriile destine, pe bogățiile lor naționale, al hotărîrii lor de a pune capăt politicii de inegalitate și dominație, de a se dezvolta într-un climat de pace, securitate și colaborare. în această privință, un rol tot mai important revine țărilor mici și mijlocii, țărilor în curs de dezvoltare, statelor nealiniate, fără participarea cărora nu este de conceput rezolvarea marilor probleme care preocupă azi omenirea.Cele două părți au subliniat necesitatea întemeierii relațiilor dintre toate statele pe principiile respectării stricte a independentei și suveranității naționale, deplinei egalități. neamestecului în treburile interne ale altor state, nerecurgerii la forță sau la amenințarea cu forța, respectării integrității teritoriale, reglementării problemelor pe cale pașnică și cooperării între state.Apreciind că eliminarea subdezvoltării constituie o condiție importantă a instaurării unui climat de pace și securitate în lume, cei doi miniștri au reafirmat hotărîrea țărilor lor de a acționa cu fermitate pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale. Ministrul afacerilor externe și cooperării din Republica Niger a dat o înaltă apreciere contribuției remarcabile a președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, eforturilor sale consacrate instaurării unei noi ordini economice și politice internaționale, într-o, lume mai bună și mai dreaptă.Cei doi miniștri au apreciat rolul pozitiv al mișcării de nealiniere în adîncirea solidarității țărilor subdezvoltate și în curs de dezvoltare, contribuția sa la promovarea noilor principii de relații interstatale, la a- firmarea dreptului de dezvoltare independentă a fiecărui popor, la promovarea cauzei păcii, colaborării șl înțelegerii în lume.Apreciind prezența României la Conferința țărilor nealiniate de la Lima, partea higeriană a exprimat sprijinul său pentru participarea României la Conferința la nivel înalt a țărilor nealiniate, prevăzută să aibă loc la Colombo în august 1976, în calitate de observator. Ea a accentuat, totodată, acordul său pentru atribuirea României a statutului de observator cu titlu permanent, cu ocazia întîlnirii la nivel înalt a statelor nealiniate de la Colombo. ■Cele două părți au salutat victoriile popoarelor africane obținute în lupta împotriva colonialismului, neo- colonialismului și rasismului, în vederea lichidării totale a acestor forme de asuprire și exploatare, succesele remarcabile ale popoarelor pe calea consolidării independenței lor, a bunăstării și progresului general, în acest context, cei doi miniștri ai afacerilor externe au salutat cu deosebită bucurie proclamarea independenței statelor Guineea-Bissau, Mo- zambic, Angola,'Republica Capului Verde, Sao Tome și Principe, și-au reafirmat deplina solidaritate cu lupta dreaptă a popoarelor Zimbabwe și namibian pentru libertate și independență.în ceea ce privește Angola, cele două părți și-au exprimat convingerea că poporul angolez va găsi căile
mișoara. Dirijor : Nicolae 
Boboc. Solist : Dan Grigore. 

20,00 Eroi îndrăgiți de copii.
20.30 Ora melomanului. Orchestra 

simfonică a Radioteleviziunii 
sub bagheta dirijorului Pie
tro Argento.

21.30 Muzee și expoziții.
21,40 Film serial „Mannlx".
22.30 închiderea programului.

LUNI, 17 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I

Transmisiuni directe prile
juite de vizita oficială de 
prietenie în țara noastră a 
delegației Partidului Celor 
ce Muncesc din Vietnam și a 
Guvernului R.D. Vietnam, 
condusă de tovarășul Le 
Duan, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidu
lui Celor ce Muncesc din 
Vietnam. • în jurul orei 
11,00 — solemnitatea semnă
rii documentelor oficiale. 
• în jurul orei 11,30 — mi
tingul prieteniei româno-viet- 
nameze.

16,00 Teleșcoală.
16.30 Emisiune în limba maghiară. 
19,00 Familia — o sumă de perso

nalități.
19.25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Festivalul toamnei...
20.55 Reportaj T. De la fiecare du

pă capacitate, după posibili
tățile sale.

21.25 Roman-foileton. Familia Thi
bault. O producție a televi
ziunii franceze, ecranizare a 
operei scriitorului Roger Mar
tin du Gard. (Episodul 9).

22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,05 Avanpremieră.
17.10 Noi, tinerii din România. Pro

gram de cîntece.
17.30 Film artistic : „Inculpatul

1040“ O producție a studiou
rilor argentinene. Premieră
TV. în distribuție : L. M. 
Castro, R. Rossi, D. Carii.
Regia : R. Cavallottl.

18.55 Rapsodie bănățeană.
19.25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copii : 

„Daktari".
20.25 Biblioteca pentru toți.
21,15 Profil teatral : Dorin Sire- 

teanu.
21,35 Inițiativa cetățenească în ac

țiune.
21.55 intîlnire cu balerina Cristi

na Hamei, prim-solistă a 
Operei Române din Bucu
rești.

Sîmbătă după-amiază, ministrul a- facerilor externe și cooperării al Republicii Niger, căpitan Moumouni Djermakoye Adamou, a părăsit Capitala.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de George Macovescu, ministrul afacerilor externe. Cornel Pacoste, adjunct a! ministrului, de funcționari superiori din M.A.E. (Agerpres)

și mijloacele pentru menținerea unității sale naționale, în opera sa de reconstruire a unei Angole independente, libere și prospere, pentru a dispune din plin de resursele sale naturale și pentru a-și făuri singur viitorul, în conformitate cu aspirațiile sale fundamentale.Cu privire la situația din Orientul Apropiat, a fost exprimată convingerea că realizarea unei păci juste și durabile în zonă necesită retragerea Israelului din toate teritoriile arabe ocupate în 1967, asigurarea drepturilor naționale legitime ale poporului palestinean, inclusiv prin constituirea unui stat palestinean independent, precum și garantarea securității tuturor statelor și popoarelor din regiune.Cele două părți au relevat necesitatea sporirii eforturilor pentru a Se ajunge la dezarrriare generală și completă, în primul rînd la dezarmare nucleară. Ele s-au pronunțat pentru reducerea bugetelor militare și a trupelor, pentru desființarea bazelor militare străine și lichidarea blocurilor militare existente.Evocînd necesitatea întăririi rolului Organizației Națiunilor Unite în viața internațională, cei doi miniștri ai afacerilor externe consideră că toate statele membre trebuie să participe la rezolvarea problemelor fundamentale cu care este confruntată omenirea, pentru ca organizația mondială să-și îndeplinească mai bine marile responsabilități ce-i revin în soluționarea pe cale pașnică a diferendelor între state șl. în special, în abordarea eficientă a problemelor lichidării subdezvoltării și instaurării unei noi ordini economice și politice internaționale, ale dezarmării, lichidării neîntîrziate a rămășițelor colonialismului și rasismului.în această perspectivă, cei doi miniștri au apreciat că pentru a atinge aceste obiective trebuie să fie luate măsuri eficace în vederea asigurării democratizării Organizației Națiunilor Unite, pentru a se permite tuturor statelor membre o participare mai largă la luarea hotărîrilor, la dezbaterea și reglementarea problemelor internaționale, pentru ca organizația mondială să reflecte în mod corespunzător realitățile lumii de astăzi.Miniștrii afacerilor externe au confirmat dorința Republicii Socialiste România și Republicii Niger de a acționa în direcția dezvoltării și întăririi relațiilor în diverse domenii dintre cele două țări, exprimîndu-și convingerea că vizita oaspeților nigerieni, întîlnirile și convorbirile fructuoase prilejuite de aceasta vor fi urmate de noi vizițe și contacte reciproce la diferite niveluri, care vor servi dezvoltării prieteniei și colaborării dintre cele două popoare, cauzei generale a păcii și înțelegerii internaționale.Ministrul afacerilor externe și cooperării din Republica Niger a vizitat unele obiective economice din București si din județul Prahova.La încheierea vizitei, ministrul Moumouni Djermakoye Adamou a exprimat deplina satisfacție și viile sale mulțumiri pentru primirea călduroasă și ospitalitatea de care ș-a bucurat, împreună cu delegația sa. în timpul șederii în România.Ministrul afacerilor externe și cooperării din Republica Niger a adresat ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România invitația de a efectua o vizită oficială in Republica Niger. Invitația a fost acceptată cu plăcere.
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SP.ORT • SPORT

Succes deplin echipei 
noastre tricolore!

Azi, în campionatul european de fotbal, 
meciul România — SpaniaAzi, pe stadionul „23 August" din București va avea loc meciul oficial de fotbal între echipele reprezentative ale României și Spaniei, meci în cadrul grupei a IV-a a campionatului european interțări organizat de U.E.F.A.înaintea acestei partide oficiale, clasamentul grupei a IV-a este următorul : 1. Spania (5 3 2 0 8—4)cu 8 puncte ; 2. Scoția (5 2 2 1 7—5) cu 6 puncte ; 3. România (4130 8—3) cu 5 puncte ; 4. Danemarca (6 0 1 5 3—14) cu 1 punct (în afarăde meciul de astăzi, în grupa a IV-a mai rămîne de jucat o singură partidă : Scoția — România, la 17 decembrie).Sub conducerea unei brigăzi de arbitri vest-germani, avîndu-1 la centru pe H. J. Weyland. azi, de la ora 14, vor intra pe teren următoarele formații :Spania : Miguel — Sol. Benîto, Mi- guelli, Camacho — Del Bosque, Pirri, Villar — Quint Santfllana, Rojo.

A

IN
TENIS t „Cupa Dewar”Aseară a luat sfîrșit, la Londra, turneul internațional de tenis pentru „Cupa Dewar". în finala probei masculine, americanul Eddie Dibbs a obținut o surprinzătoare victorie (cu 1—6, 6—1. 7—5) în fața cunoscutului campion american Jimmy Connors, în semifinale, Connors îl întrecuse pe Năstase cu 6—3, 4—6, 6—1. Partida, de un excelent nivel tehnic, s-a disputat la „Albert Hali" din Londra și a fost urmărită de peste 6 000 de spectatori.

, ★în sferturile de finală ale turneului de la Buenos Aires, argentineanul Guillermo Vilas l-a învins cu 7—5, 6—4 pe iugoslavul Zeliko Franulovici,

încheierea lucrărilor primei sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale româno-filipineze de cooperare 

economică, tehnică si comerț
’ I •La București s-au încheiat, sim- bătă, lucrările primei sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-filipineze de cooperare economică, tehnică și comerț. Au fost analizate cu acest prilej, în spiritul înțelegerilor și convorbirilor oficiale dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Ferdinand Marcos, cu ocazia vizitei șefului statului român în Fili- pine, în primăvara acestui an, stadiul relațiilor comerciale și economice dintre cele două țări, precum și măsurile ce urmează a fi întreprinse . de ambele părți pentru impulsionarea acestora.La încheierea lucrărilor. Ion Pă- țan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, și Troadio Quiazon, ministrul comerțului din Filipine, președinții celor două părți în comisie, au semnat Protocolul primei sesiuni a comisiei, precum și Regulamentul de organizare și funcționare al acesteia. Protocolul încheiat prevede, între altele, dezvoltarea cooperării economice și tehnice, în domeniile construcțiilor de mașini, energeticii, a- griculturii, precum și creșterea și diversificarea schimburilor de mărfuri.La semnare au luat parte Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării

Liceului din comuna Fierbinți (Ilfov) i s-a atribuit 
numele „Republica Cuba"Sîmbătă, în comuna Fierbinți din județul Ilfov a avut loc o adunare, prilejuită de atribuirea, prin decret al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a numelui „Republica Cuba" liceului din această localitate.La adunare au luat cuvîntul Gheorghe Marinescu, secretar al Comitetului județean Ilfov al P.C.R., Vasile Alexandrescu, adjunct al ministrului educației și învățămîntului, Florian Popescu, directorul liceului, și ambasadorul Republicii Cuba la București, Humberto Castello Aldanas.Vorbitorii au relevat că atribuirea numelui „Republica Cuba" liceului din Fierbinți, ca și numele „Republica Socialistă România" pe care-1 poartă școala din Pueblo de Alquizar din Republica Cuba constituie expresii grăitoare ale relațiilor de prietenie frățească și colaborare multilaterală, statornicite între poporul ro

în județul Suceava

S-au încheiat 
araturile de toamnaSUCEAVA (Corespondentul „Scîn- teii", Gh. Parascan). Oamenii muncii din unitățile agricole de stat și cooperatiste ale județului Suceava âu încheiat, sîmbătă, arăturile adinei de toamnă pe întreaga suprafață de peste 70 000 hectare. în telegrama adresată Comitetului Central al P.C.R.., tovarășului Nicolae Ceaușescu de biroul Comitetului județean Suceava al P.C.R. se spune, printre altele :„însuflețiți de îndemnurile dumneavoastră, de grija ce o purtați dezvoltării agriculturii, creșterii nivelului de trai al poporului nostru vă raportăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că în prezent sînt mobilizate toate forțele la efectuarea arăturilor pe loturile în folosință personală ale membrilor cooperatori, la transportul în cîmp al îngrășămintelor naturale și executarea în de- vans a lucrărilor de îmbunătățiri funciare prevăzute în programul pe anul 1976, pentru a pune de pe acum baze trainice primei recolte a viitorului cincinal".
vremea 

CÎTEVA RÎNDURI

economice internaționale, membrii celor două delegații, precum și Râul Rabe, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Filipine la București.
★în cursul după-amiezii, ministrul filipinez al comerțului a părăsit Capitala.
★într-o declarație făcută Agerpres, ministrul filipinez al comerțului a spus : „Mă aflu pentru a doua oară în decursul acestui an în România. Prima mea vizită a avut loc cu puțin timp în urmă, cînd am venit în fruntea unei misiuni economice fill- pineze, iar acum cu ocazia lucrărilor primei sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale.Am avut cinstea, și de această dată, să fiu primit de președintele Republicii Socialiste România, domnul Nicolae Ceaușescu. în cadrul întrevederii, pe care domnia sa a avut amabilitatea să mi-o acorde, am abordat o serie de probleme de interes reciproc. Aș dori să subliniez că, în ciuda diferențelor de sistem social și economic, relațiile dintre România și Filipine se dezvoltă pozitiv. Meritul aparține președinților Nicolae Ceaușescu și Ferdinand Marcos, care au pus bazele relațiilor dintre țările noastre".

mân șl poporul cubanez, între Republica Socialistă România și Republica Cuba, dovezi ale dorinței de mai bună cunoaștere reciprocă, de Întărire a prieteniei dintre tinerele generații din cele două țări. Relevînd dezvoltarea colaborării în domeniile politic, economic, cultural și tehnico- științific, vorbitorii au subliniat că momente de deosebită importanță în evoluția ascendentă a relațiilor ro- mâno-cubaneze le-au constituit convorbirile fructuoase ce au avut loc cu prilejul vizitei în Cuba, în 1973, a tovarășului Nicolae Ceaușescu și al vizitei în România, în 1972, a tovarășului Fidel Castro.Participanții la festivitate au vizitat clasele, laboratoarele și atelierele liceului și au asistat, în încheiere, la un program artistic prezentat de elevii liceului, precum și de pionieri și studenți cubanezi. (Agerpres)
Trustul de construcții 

Cluj 
la un sfert de veacColectivul Trustului de construcții Cluj a sărbătorit ieri 25 de ani de activitate. în această perioadă, harnicii constructori au construit și dat în ’folosință 230 capacități de producție industriale și a- groalimentare, blqcuri cu 45 000 a- partamente, peste 1 000 săli de clasă. 25 000 locuri în căminele studențești, muncitorești, internate, creșe și grădinițe, peste 20 000 locuri în cantine etc., importante lucrări gos- podărești-edilitare. Producția de construcții-montaje a crescut de 30 ori față de primul an de existență, iar productivitatea muncii de 7 ori. Trustul a ocupat locul I pe țară, în 1974. in întrecerea socialistă dintre unitățile județene și locul II pe ramură. fapt pentru care a fost distins cu „Ordinul Muncii" clasa a Il-a. Colectivul trustului a îndeplinit prevederile cincinalului la 19 iunie, iar la 25 octombrie planul valoric anual și al sarcinilor fizice la construcții de locuințe. (Alexandru Mureșan).

în sudul și vestul tării. în celelalte regiuni, precipitații izolate. Vint potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 6 și plus 4 grade, local mal coborîte în primele nopți în estul Transilvaniei și nordul Moldovei, iar cele maxime intre zero și 10 grade. în București î Vremea va fi închisă. Vor cădea precipitații slabe. Vîntul va sufla moderat. Temperatura, ușor variabilă.

BOX; Cinci victorii 

românești la Skopljeîn semifinalele turneului internațional de box de la Skoplje (Iugoslavia), pugiliștii români au obținut cinci victorii. Paul Do- brescu (categ. ușoară) l-a întrecut la puncte pe boxerul tunisian Besir Selasi. La categoria cocoș, Marian Lazăr a dispus la puncte de iugoslavul Bahtijarevici, iar Mircea Dan Simon (categ. grea) a cîștigat la puncte întîlnirea cu Țvetici (Iugoșlavia). Victorii la puncte au mai realizat Cornel Hoduț (categ. semimijlocie) în fața lui Manevski (Iugoslavia) și Vasile Didea (categ. mijlocie mică) In fața lui Dervisnurovici (Iugoslavia).
★Peste 10 000 de spectatori au urmărit la „Madison Square Garden" din New York prima întîlnire dintre selecționatele de box ale U.R.S.S. și S.U.A., formate exclusiv din pugiliști de categoria grea. Gazdele au obținut victoria cu scorul de 6—4. în ultimul meci, americanul Jimmy Clark a cîștigat prin abandon dictat de arbitru, în repriza a treia, în fața pu- gilistului sovietic Igor Vistotski.

tenis de masă ale Ungariei, la care participă sportivi și sportive din 15 țări.Proba feminină pe echipe a fost cîștigată de formația Angliei. învingătoare cu 3—2 în finala disputată cu selecționata Iugoslaviei. După ce întrecuse cu 3—1 Canada, echipa României a pierdut cu 0—3 în fața selecționatei Ungariei.în finala concursului masculin, echipa Suediei a dispus cu 3—0 de formația R. F. Germania. Echipa României a fost eliminată în „optimi", cu 3—1, de selecționata secundă a Ungariei.Competiția continuă cu probele individuale.
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SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O.N.U. 

„Utilizările pașnice ale energiei 
nucleare—in folosul tuturor 

națiunilor**

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București, Plata SclnteU Tel n 6u 10. 17 60 20 Abonamentele se fac la oficiile poștale dlfuzorll din Întreprinderi șl tnstltutll Din străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — Departamentul export-import 
presă, București, Calea Grlvlțel nr. 64—66 P.O.B. — 2001, telex l 11 683 sau 11 226. Tiparul: Combinatul Poligrafic CASA SCINTEH 40 360

Intervenția reprezentantului RomânieiNAȚIUNILE UNITE 15 — Corespondentul nostru transmite : Plenara Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite a examinat punctul referitor la raportul Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (A.I.E.A.) privind tncurajarea și facilitarea folosirii energiei nucleare în scopuri pașnice de către toate statele și spre folosul tuturor națiunilor.Luind cuvîntul la dezbateri, reprezentantul României, Marin Alexie, a subliniat atenția pe care țara noastră o acordă activității Agenției Internaționale pentru Energia Atomică, realizările obținute în acest an și •arcinile care îi stau în față. în pro-
Proiect mexican privind crearea unui sistem 

pentru dezvoltarea țărilor subdezvoltateNAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). — Mexicul a prezentat, în cadrul așa- numitului grup al celor 77, la Națiunile Unite, un proiect privind crearea unui „sistem pentru dezvoltarea țărilor subdezvoltate" — anunță agenția Prensa Latina. Propunerea, prezentată de către ambasadorul Mexicului la O.N.U., Victor Manuel Bar- celo, are ca antecedente „Carta drepturilor și îndatoririlor economice ale statelor", aprobată la sesiunea trecută a Adunării Generale, și concluziile celei de-a doua conferințe a miniștrilor de externe din țările nealiniate.
Președintele Republicii Populare Angola 

l-a primit pe reprezentantul românLUANDA 15 (Agerpres). — Președintele Republicii Populare Angola, dr. Agostinho Neto, l-a primit, la 14 noiembrie, pe Gheorghe Stoian, ambasadorul României la Brazzaville, care a participat, din partea țării noastre, la festivitățile organizate cu prilejul proclamării independenței Angolei.Cu această ocazie, ambasadorul român a transmis din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, tovarășului Agostinho Neto un salut călduros și felicitări pentru proclamarea independenței de stat a Angolei și cele mai bune urări de succes în o- pera de reconstrucție a țării, în lupta pentru o Angola liberă, independentă, unită și prosperă.
internaționaleROMA 15 (Agerpres). — Producția agricolă a lumii a crescut anul acesta într-o proporție de numai 2—3 la sută, față de cinci la sută cît se prevăzuse, a declarat, la Roma, în cadrul Conferinței F.A.O., Eric Ojela, director general adjunct A acestei organizații. Important este, a precizat Ojela, că în țările în curs de dezvoltare producția agricolă a sporit cu 4—5 Ia sută. în țările din Orientul îndepărtat, datorită condițiilor climatice favorabile, se așteaptă un record al producției de orez, principala plantă cerealieră cultivată In această regiune.

Conferință 
la ti no-a merica nă 
pentru dezarmareCIUDAD DE PANAMA 15 (Agerpres). — Panama va găzdui lucrările Conferinței latino-americane pentru dezarmare, programată în perioada 12—14 decembrie, la Ciudad de Panama. Agenda reuniunii cuprinde probleme privind luarea de măsuri împotriva înarmărilor, pentru apărarea păcii și edificarea unei lumi noi, mai drepte și mai bune. Va fi abordată, de asemenea, chestiunea convocării unei Conferințe mondiale a dezarmării, sub egida O.N.U.

Profunzimea sentimentelor de prietenie și solidaritate care leagă popoarele român și sirian, amploarea mereu crescîndă a colaborării dintre ele în multiple domenii de activitate se reliefează pregnant în frecvența contactelor la niveluri înalte — momente de evaluare a drumului parcurs și totodată a posibilităților existente pentru a face ca această conlucrare să devină și mai rodnică, și mai cuprinzătoare. Coordonatele acestei evoluții îmbucurătoare au fost definite cu ocazia întîlnirilor de însemnătate istorică, de la Damasc și București, dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Hafez El-Assad. Declarația solemnă comună româno-siria- nă, acordurile și înțelegerile semnate cu aceste prilejuri au așezat pe baze trainice, de amplă perspectivă, cooperarea economică, conlucrarea multilaterală dintre cele două țări și popoare. Totodată, se întăresc și se diversifică puternic relațiile dintre Partidul Comunist Român și Partidul Baas Arab Socialist, factor ce contribuie la apropierea și mai strînsă dintre cele două țări și popoare.în toate acestea își găsește o nouă expresie modul consecvent în care sînt înfăptuite orientările fundamentale stabilite de Congresul al XI-lea al P.C.R. — de extindere și intensificare a legăturilor de prietenie, solidaritate și colaborare cu statele care au pășit pe calea evoluției independente, cu țările în curs de dezvoltare, care militează împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului și în rîndul cărora un loc important îl ocupă țările arabe.în sfera acestei orientări principiale se înscrie și vizita întreprinsă in această săptămînă în țara noastră de președintele Consiliului de Miniștri al Siriei, Mahmoud Al-Ayoubi, la invitația primului ministru al guvernului român, Manea Mănescu. însuși caracterul de lucru al vizitei ilustrează statornicirea unor relații prietenești solide, care permit și favorizează schimburi de vederi substanțiale, sol- 

gramele sale, a arătat vorbitorul, A.I.E.A. va trebui, după părerea delegației române, să acorde o atenție specială facilitării accesului tuturor statelor la utilizările pașnice ale e- nergiei nucleare pe o bază nediscriminatorie, sporirii asistenței tehnice acordate statelor neposesoare de arme nucleare.în încheiere. delegatul român a vorbit despre preocupările tării noastre în ce privește dezvoltarea domeniului nuclear în scopul facilitării progresului economic, ridicării nivelului de viață al poporului și al accelerării trecerii României din categoria țărilor în curs de dezvoltare în rîndurile statelor dezvoltate.
Sistemul propus trebuie să se bazeze pe principiile egalității, suveranității și independenței statelor, solidaritate, neamestec în treburile interne și respectarea sistemelor politice, economice și sociale ale țărilor — se subliniază în document. între obiectivele fundamentale ale acestui organism se înscriu dezvoltarea economică și socială a membrilor săi. existența unui permanent sistem de comunicații și informații, consultarea și coordonarea pentru adoptarea de poziții și strategii comune în probleme economice și sociale în organizațiile și forurile internaționale.

Mulțumind pentru felicitările șl urările transmise, dr. Agostinho Neto a adresat, la rîndul său, urări de sănătate și fericire personală președintelui Nicolae Ceaușescu, precum și urări de progres și noi succese poporului român în opera de edificare a patriei socialiste.
★LUANDA 15 (Agerpres). — Membrii primului guvern al Republicii Populare Angola, condus de primul ministru Lopo de Nascimento, au depus, vineri, jurămîntul în fața președintelui Agostinho Neto.în cadrul ceremoniei, membrii guvernului au jurat să apere independența, suveranitatea și integritatea patriei lor și să lupte pentru realizarea aspirațiilor legitime ale poporului angolez.

în intervențiile lor, reprezentanții Nigeriei și Perului, B.O.W. Mafeni și, respectiv, Rafael Hoyos Rubio, s-au pronunțat cu fermitate în favoarea instaurării unei noi ordini economice internaționale, singura cale susceptibilă să contribuie la eliminarea decalajului economic existent între țările occidentale industrializate și cele în curs de dezvoltare și, implicit, la eliminarea spectrului foametei, care afectează deja peste 500 milioane de oameni, în cea mai mare parte a lor din lumea a treia.
PARIS Reuniune economică 

și financiară Ia nivel înaltPARIS 15 (Agerpres). — Sîmbătă după amiază a început, la Castelul Rambouillet, în apropiere de Paris, reuniunea economică și monetară la nivel înalt a principalelor șase țări occidentale industrializate. Ministrul de externe al Franței, Jean Sau- vagnargues, a declarat că întîlnirea se va încheia fără decizii concrete. Ea va constitui doar un prilej pentru a se proceda la un amplu schimb de vederi, în special asupra 'măsurilor de combatere a crizei economice și financiare ce afectează lumea occidentală.
date cu importante hotărîrî practice, vizînd continua dezvoltare a relațiilor dintre cele două țări și popoare.Mesajele prietenești schimbate între președinții celor două republici cu ocazia primirii de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a primului ministru sirian, convorbirile oficiale de la București au dat expresie satisfacției deosebite a ambelor părți pentru cursul ascendent pe care-1 cunosc raporturile româno-siriene. în acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Un nou și important moment în dezvoltarea 

colaborării româno-siriene
sublinia că „intre România și Siria există relații tot mai bune și posibilități tot mai largi de colaborare in toate domeniile", relevînd că progresele în dezvoltarea cooperării economice contribuie totodată la „întărirea solidarității și a conlucrării politice și diplomatice in lupta pentru realizarea unei păci juste și durabile în Orientul Mijlociu". La rîndul său, adresîndu-se președintelui României, primul ministru sirian declara : „Noi, în Siria, apărăm și avem grijă ca relațiile noastre cu România să se situeze — și se situează efectiv — în avangarda relațiilor noastre cu toate celelalte țări ale lumii", mulțumind, totodată, pentru „interesul deosebit, interesul prietenului adevărat, cu care urmăriți evenimentele ce se produc în zona noastră geografică și cărora le consacrați multe eforturi și mult timp".Dinamismul evoluției relațiilor româno-siriene este pregnant pus în

Un moment istoric In viața națiunii vietnameze

Conferința politică consultativă 
pentru reunificarea națională

pe linie de statSAIGON 15 (Agerpres). — Sîmbătă după amiază, la Saigon a început Conferința politică consultativă privind reunificarea națională între Vietnamul de nord și Vietnamul de sud.După un moment de reculegere păstrat de participant! în memoria celor căzuți pentru independența, libertatea și unitatea patriei, Nguyen Huu Tho, președintele Prezidiului Comitetului Central al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, a rostit cuvîntul de deschidere a lucrărilor. El a reliefat că istoria milenară a țării este istoria unei singure țări, a unei singure națiuni aflate in luptă permanentă pentru apărarea ființei sale. Reunificarea națională, a continuat vorbitorul, este aspirația cea mai scumpă a întregului popor și, în a- celași timp, o lege obiectivă ce guvernează evoluția poporului vietnamez. în același sens, reunificarea națională pe linie de stat constituie legalizarea unificării de facto și pregătește calea reunificării complete. Actuala conferință, a spus Nguyen Huu Tho, reflectă marea victorie a revoluției vietnameze, exprimă âspi- rațiile întregului popor. Pe baza unor dezbateri democratice și a principiu-
ORIENTUL APROPIAT

• Reuniunea Consiliului Central al O.E.P. la Damasc ® Situația 
din Liban • Vizite ale premierului egiptean în țări ale Africii 

de NordDAMASC 15 (Agerpres). — Consiliul Central al Organizației pentru Eliberarea Palestinei s-a reunit vineri la Damasc, la lucrări partici- pind Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al O.E.P., precum și Khaled Fahoum, președintele Consiliului Național Palestinean. Cu acest prilej vor fi examinate schimbările intervenite, în ultimul timp, in lumea arabă și pe plan internațional care au legătură cu problema poporului palestinean.într-o declarație făcută presei, Khaled Fahoum a precizat că vor fi discutate, de asemenea, rezoluția adoptată recent de Adunarea Generală a O.N.U. în această problemă, precum și situația din Liban.BEIRUT 15 (Agerpres). — La Beirut se desfășoară o intensă activitate politică menită să asigure procesul de normalizare a situației și să prevină reluarea incidentelor. Sîmbătă, președintele Suleiman Frah- gieh și premierul Rashid Karame au participat la o reuniune a cabinetului care, potrivit agenției U.P.I., încearcă să elaboreze soluții de compromis asupra unor reforme politice de natură să contribuie la stabilizarea situației.Premierul Karame, care a avut o serie de convorbiri cu personalități politice reprezentind diferite- ■ grupări, precum și din cadrul armatei, a declarat la televiziune că problema asigurării securității în capitală constituie o preocupare majoră, întrucît incidentele izolate frînează procesul general de normalizare. El a condamnat cu asprime practica luării de ostatici. Această problemă s-a aflat, de altfel, pe agenda unei întruniri a Comitetului superior de coordonare, care include reprezentanții părților rivale. Prin eforturile comitetului au fost puși în libertate peste 80 din cei 100 de ostatici iuați vineri.
Proteste ale pescarilor 

daneziCOPENHAGA 15 (Agerpres). — în semn de protest față de decizia guvernului de la Copenhaga de a închide sezonul de pescuit al heringilor și codului pînă la sfîrșitul anului, pescarii danezi au blocat, înce- pînd de vineri, numeroase porturi ale țării, pentru a împiedica navele sub pavilion străin să-și descarce încărcătura de pește. Ei au în vedere, de asemenea, întreruperea serviciilor regulate ale feriboturilor care fac legătura între porturile daneze și cele din sudul Norvegiei și Suediei.Greviștii au pregătit o listă de revendicări.
evidentă de extinderea, an de an, tot mai substanțială a cooperării dintre România și Siria, concretizată în realizarea, prin eforturile îngemănate ale specialiștilor români și sirieni, a unor obiective de mare importanță pentru dezvoltarea economică a țării prietene, cum ar fi mina de fosfați de la Khneifiss, instalația de însilo- zare și încărcare a fosfaților de la Tartous, rafinăria de la Banias, în lucrările de explorare și exploatare a unor cîmpuri petrolifere, de îmbună

tățiri funciare sau de amenajări hidrologice. Edificatoare este și creșterea accelerată a schimburilor comerciale, dublarea lor în acest an față de 1974, ceea ce înseamnă, în același timp, un volum de peste 16 ori mai mare față de anul 1970. Sporuri continue sînt prevăzute pentru anii următori, în baza Acordului comercial pe termen lung intrat in vigoare la 1 ianuarie a.c.Pornind de la aceste rezultate valoroase, convorbirile de la București s-au axat asupra examinării măsurilor practice, atit pentru realizarea integrală a obiectivelor de cooperare economică stabilite la cel mai înalt nivel, cît și pentru fructificarea posibilităților mari ce există pentru lărgirea colaborării reciproc avantajoase. Măsurile adoptate în această direcție, documentele semnate, acordurile și înțelegerile stabilite privind amplificarea colaborării în domeniul economiei, științei, culturii conturează,

a Vietnamuluilui unanimității, a subliniat el, vom asigura succesul acestei conferințe așa cum doresc sincer toți compa- trioții noștri.A luat apoi cuvîntul conducătorul delegației Vietnamului de nord, Truong Chinh, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale a R. D. Vietnam. El a înfățișat lupta eroică a poporului vietnamez pentru independență, libertate și reunificare națională, abordînd apoi sarcinile revoluției vietnameze în noua etapă, precum și cele puse de desăvîrșirea reunificării țării, în primul rînd pe linie de stat.Phan Hung, conducătorul delegației Vietnamului de sud, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, secretarul Comitetului din Vietnamul de sud al partidului, reprezentantul partidului în F.N.E., s-a referit la planurile privind reunificarea pe linie de stat, subliniind că actuala conferință va marca un moment istoric în viața națiunii. Pham Hung a exprimat hotărîrea participanților de a îndeplini întru totul misiunea încredințată de compatrioții din cele două părți ale țării.

Potrivit postului de radio Liban, în urma ciocnirilor produse in noaptea de vineri spre sîmbătă într-un cartier central, în periferiile de sud și de nord-est ale capitalei, forțele de securitate au primit ordin să deschidă focul fără somație asupra oricăror persoane înarmate.CAIRO 15 (Agerpres). — Primul ministru al Egiptului, Mamdouh Salem. va întreprinde, în cursul săptămânii viitoare, o vizită oficială în Libia, unde va avea convorbiri cu președintele Moamer EI Geddafi, scrie săptămînalul cairot „Akhbar El Yom“.Vizita la Tripoli, precizează revista, constituie o primă etapă în cadrul unui turneu pe care premierul egiptean îl va întreprinde prin mai multe țări din Africa de Nord, în cursul căruia va informa guvernele Mauritaniei, Algeriei și Tunisiei despre rezultatele vizitei președintelui Sadat în Franța, S.U.A. și Marea Britanie.

agențiile de presă transmit:
Acord de colaborare eco 

nomică între Franța și R.S. 
Cehoslovacă. La Paris s_au în_ cheiat convorbirile dintre primul ministru Jacques Chirac și președintele guvernului R. S. Cehoslovace, Lubomir Strougal, care a efectuat o vizită oficială în Franța. Cei doi șefi de guvern au semnat un acord de colaborare economică între Franța și R. S. Cehoslovacă pe o perioadă de zece ani.

Acord cubono-britanic pri
vind cooperarea economi
că și industrială. La Hava- na au luat sfîrșit lucrările primei sesiuni a Comisiei interguvernamen- tale mixteVcubano-britanice de colaborare economică și industrială. A fost semnat un acord privind schimburile dintre Cuba și Marea Britanie pe perioada următoare. în cursul vizitei oficiale pe care o întreprinde în Cuba, Peter Shore, ministrul britanic al comerțului, a declarat că „acordul marchează începutul unei colaborări mai strinse în materie industrială și în domeniul comercial".

Miting la Tokio. In Par- cul „Meiji" din Tokio a avut loc, sîmbătă, cu sprijinul P.C.J., 
așa cum evidențiază Comunicatul comun adoptat, orizonturi tot mai fecunde relațiilor româno-siriene, corespunzător întru totul intereselor și năzuințelor ambelor popoare.Prezența primului ministru al Siriei în România a constituit un nou prilej de a reafirma solidaritatea in- ternaționalistă a poporului român cu eforturile poporului sirian, ale tuturor popoarelor arabe pentru realizarea aspirațiilor lor naționale, pentru integritate teritorială și dezvoltare eco

nomico-socială independentă. A fost cu tărie subliniată și de această dată poziția 'consecventă a României cu privire la necesitatea instaurării cit mai grabnice a unei păci drepte și durabile în Orientul Mijlociu, care să ducă la retragerea deplină a Israelului din teritoriile ocupate în 1967 și, totodată, la soluționarea problemei poporului palestinean pornindu-se de la necesitatea recunoașterii drepturilor sale suverane de a-și organiza viața corespunzător intereselor naționale, inclusiv dreptul de a-și crea un stat propriu independent. Este convingerea tării noastre că numai prin soluționarea tuturor acestor probleme se poate ajunge la statornicirea păcii în această regiune. în acest context, în timpul convorbirilor de la București s-a apreciat că Organizația Națiunilor Unite, atît Adunarea Generală, cît și Consiliul de Securitate, trebuie să joace un rol mai activ în reglementarea conflictului din Orien-

Deschiderea Congresului P.C. 
din Marea Britanie 

luminarea mesajului adresat de C. C. al P. C. R.LONDRA 15 — Corespondentul nostru transmite : Sîmbătă au început la Londra lucrările celui de-al XXXIV-lea Congres al Partidului Comunist din Marea Britanie, la care participă peste 400 delegați și invitați.Lucrările au fost deschise de Irene Swan, președinta partidului.După ce congresul a aprobat raportul de activitate al Comitetului Executiv pe perioada dintre congrese, a luat cuvîntul Gordon McLennan, secretarul general al partidului, care a prezentat raportul politic și a supus dezbaterii proiectul de rezoluție intitulat „Criza economică, unitatea
In pregătirea CongresuluiPRAGA 15 — CorespondentulAgerpres transmite : La Praga a fost dată publicității „Scrisoarea Comitetului Central al P.C.C. către organele și organizațiile de partid, către toți comuniștii pentru pregătirea celui de-al XV-lea Congres al partidului".Documentul trece în revistă succesele obținute de poporul cehoslovac, sub directa îndrumare a partidului comunist, în toate sec-
Convorbire Jânos Kădar —

Alvaro CunhalBUDAPESTA 15 (Agerpres). — Jâ- nos Kâdăr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., a avut, sîmbătă, convorbiri cu Alvaro Cunhal, secretar general al Partidului Comunist Portughez, aflat în vizită în R.P. Ungară.
Încheierea Congresului Partidului Social-Democrat 

din R. F. GermaniaBONN 15 — De la trimisulnostru-: După cinci zile de activitate, la Mannheim s-au încheiat lucrările Congresului Partidului Social-Democrat din R.F. Germania. Participanții au adoptat „Cadrul de orientare economico-politică" pe perioada 1975—1978, precum și o serie de rezoluții în domeniile politicii interne si externe. Rezoluția privitoare la situația internațională subliniază că, în perioada următoare, de cea mai mare importanță este aplicarea în viață de către toate statele partici-

P.S.J., Komeito, SOHYO și al altor organizații, un miting de luptă împotriva inflației, pentru apărarea nivelului de trai al poporului. Participanții au cerut, de asemenea, adoptarea de măsuri pentru combaterea șomajului, instituirea sistemului salariului minim la nivel național, îmbunătățirea sistemului de asigurări sociale.
Președintele R. F. Germa

nia Wal*er Scheel, a părăsit sîmbătă Tașkentul, plecînd spre Bonn. El s-a aflat într-o vizită oficială în Uniunea Sovietică, la invitația Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.
Guvernul cipriota rpdobin- dit autoritatea asupra bazei militare de Ia Polemidhia, de lîngă Limassol, care se afla sub administrație militară britanică incepind din 1960. Un comunicat oficial publicat la Nicosia precizează că în clădirile taberei vor fi instalați refugiați ciprioți.
Armistițiu LR.A. ° Prlmă !n- tîlnire între reprezentanți ai celor două fracțiuni rivale ale Armatei Republicane Irlandeze (I.R.A.), desfășurată la Belfast, s-a soldat cu încheierea unui armistițiu între aripile „oficială" și „provizorie" ale • I.R.A.

tul Mijlociu, salutîndu-se, totodată, rezoluția recent adoptată la Națiunile Unite — între coautorii căreia s-au numărat România și Siria — prin care se cere ca Organizația pentru Eliberarea Palestinei să fie invitată să participe la toate eforturile și deciziile privind instaurarea păcii în această zonă.Dialogul de la București a prilejuit, în același timp, trecerea în revistă și a altor aspecte ale actualității internaționale, evidențiindu-se similitudinea de vederi și poziții în ce privește asemenea probleme de • arzătoare actualitate cum ar fi transpunerea în viață a hotărîrilor și principiilor Actului final al Conferinței ge- neral-europene — evidențiindu-se încă o dată legătura nemijlocită între securitatea pe continentul european și cea din zona Mediteranei, în primul rînd Orientul Mijlociu —, înfăptuirea dezarmării și, în primul rînd, a dezarmării nucleare, lichidarea ultimelor vestigii ale colonialismului, eradicarea vechii politici de inechitate, asuprire și dominație, făurirea unei noi ordini politice și economice, pe baza respectării dreptului suveran al fiecărui popor de a-și alege în mod liber calea dezvoltării, de a fi stăpin pe bogățiile naționale, rolul tot mai important pe care sînt chemate să-1 joace țările în curs de dezvoltare, țările nealiniate în discutarea și reglementarea chestiunilor fundamentale ale lumii contemporane.Opinia publică din țara noastră salută cu căldură și profundă satisfacție rezultatele vizitei primului ministru al Siriei. Poporul român nutrește convingerea că, prin măsurile convenite, prin spiritul de prietenie și înțelegere sub semnul căruia s-a desfășurat, vizita va marca un nou pas înainte spre dezvoltarea relațiilor româno-siriene, în interesul reciproc, al cauzei păcii, înțelegerii și progresului general.
Dumitru ȚINU

forțelor de stingă și Partidul Comunist".Mesajul adresat de Comitetul Central al Partidului Comunist Român celui de-al XXXIV-lea Congres al Partidului Comunist din Marea Britanie a fost înminat tovarășului Gor- ,don McLennan, secretar general al Partidului Comunist din Marea Britanie, de către ambasadorul român la Londra, Pretor Popa.Secretarul general al Partidului Comunist din Marea Britanie a mulțumit călduros pentru acest mesaj Partidului Comunist Român, secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
P. C. din Cehoslovaciatoarele de activitate în perioada care a trecut de la precedentul congres, în continuare sînt enumerate sarcinile ce revin organelor și organizațiilor de partid pentru creșterea în continuare a rolului conducător al partidului în societate, mobilizarea tuturor oamenilor muncii la înfăptuirea obiectivelor pe care le va stabili apropiatul congres.

Convorbiri între delegații 
ale P. C. Italian 
si P. C. Francez9ROMA 15 (Agerpres). — Sîmbătă au început, la Roma, convorbiri între delegația P.C. Francez, condusă de secretarul general al partidului, Georges Marchais, și o delegație a P.C. Italian, condusă de secretarul general al partidului, Enrico Ber- linguer.

pante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa a prevederilor Actului final al conferinței. Procesul destinderii — se arată în continuare în document — impune adoptarea și înfăptuirea unor măsuri concrete în domeniul sporirii încrederii și al dezarmării în Europa.Congresul a reales ca președinte al partidului pe Willy Brandt, iar ca vicepreședinți pe cancelarul federal Helmut Schmidt și pe Hans Koschnick, primarul orașului Bremen.

întrucît, In ultimele săptămîni, ostilitățile dintre cele două fracțiuni îm- brăcaseră o formă violentă. știrea armistițiului a fost calificată drept „ o veste bună" în cercurile politice nordirlandeze.
Președintele Republicii 

Socialiste a Uniunii Birma- 
jțgf U Ne Win, și-a încheiat vizita oficială de prietenie în R. P. Chineză. Comunicatul comun publicat cu acest prilej exprimă satisfacția părților fată de dezvoltarea relațiilor bilaterale. dorința lor de a extinde colaborarea în domeniile politic, economic, social și cultural.

Comandamentul general 
mixt a' forțelor armate ecuado- riene și-a manifestat, într-un comunicat oficial, sprijinul total față de șeful statului, generalul Quillermo Rodriguez Lara, precizînd că armata ecuadoriană își va îndeplini misiunea de a apăra actuala ordine constituțională. — relatează agenția France Presse.

Președintele S.U.A., Ge- rald Ford, a declarat că va lua în considerare desemnarea unei personalități de culoare a Partidului republican pentru funcția de vicepreședinte, Ia alegerile din 1976. El a indicat că s-ar putea opri asupra candidaturii senatorului Edward Brooke. Actualul vicepreședinte, Nelson Rockefeller, și-a anunțat intenția de a nu candida anul Viitor.
BELGIA Manifestare 

consacrată RomânieiBRUXELLES 15 — Corespondentul Agerpres transmite : în 'zilele de 13 și 15 noiembrie a.c., în localitatea belgiană Alost a avut loc o manifestare consacrată României, organizată de Federația Flandra a Partidului Comunist din Belgia. Programul a cuprins o gală de filme românești, inaugurarea unei expoziții de fotografii și carte, deschiderea unor standuri cu articole de artizanat.La manifestări au participat membri ai conducerii Partidului Comunist din Belgia și ai Federației din Flandra a partidului, precum și oficialități locale.
„MARAMUREȘ 

IN SEPTEMBRIE"
La galeriile Fondului plastic 

din Helsinki a avut loc vernisa
jul expoziției de pictură „Ma
ramureș in septembrie". Sînt 
expuse circa 40 de lucrări apar- 
ținind tinerelor artiste finlan
deze Tarja Unkari și Asta Nie- 
mist, in care sînt redate fru
musețile peisajului maramure
șean, ale portului nostru popu
lar, tradiții de viață și muncă 
ale locuitorilor acestor melea
guri. La vernisaj au participat 
membri ai Uniunii artiștilor 
plastici din Finlanda, ai Asocia
ției de prietenie Finlanda-Româ
nia. Au fost prezenți membri ai 
Ambasadei române in Finlanda.

DE 
PRETUTINDENI
• STRĂMOȘII PERU- 

VIENILOR PRACTICAU 
NAVIGAȚIA AERIANĂ? La sfîrșitul acestei luni va fi lansat în Peru un balon, cu scopul de a demonstra că locuitorii care populau în urmă cu 2 000 de ani regiunea Nazca cunoșteau navigația aeriană. Balonul, de forma unui tetrae- dru de 20 de metri înălțime, va fi realizat dintr-o țesătură asemănătoare celei pe care o confecționau în vechime locuitorii regiunii Nazca, și care uimește pe experți prin finețea și densitatea ei. Nacela va fi realizată din trestia pe care indigenii o foloseau pentru ambarcațiunile de pe lacul Titicaca. Experiența se va desfășura pe un teren aflat la 400 km sud de Lima, unde s-au găsit desene gigantice ale căror contururi nu pot fi deslușite decît de la o mare altitudine. Unii specialiști sînt de părere că este vorba de un teren de aterizare, de unde și ipoteza că strămoșii peruvienilor ar fi practicat sub o formă primitivă navigația aeriană.

• ORAȘUL TINDA - 
IN PERSPECTIVĂ. Gurile de construcții din Moscova au elaborat proiectul orașului Tînda — cea mai mare așezare urbană ce urmează să fie construită în taigaua siberiană, pe traseul magistralei Baikal- Amur. Orașul va fi construit pe vatra unei mici așezări situate la jumătatea distanței dintre lacul Baikal și Komsomolsk pe Amur. în această localitate trăiesc în prezent muncitori forestieri, vînători și constructori, în următorii 5—7 ani, orașul Tinda va avea o populație de cîteva zeci de mii de locuitori, între care 15 000 feroviari care vor servi magistrala feroviară Baikal-Amur. Potrivit proiectului, Ia Tinda vor fi construite cartiere cu blocuri de 7—9 etaje, cu tot confortul, școli de toate gradele, policlinici, magazine, grădinițe și alte instituții preșcolare,

• HĂRȚI GENETICE. Un nou tip de cartografie capătă o tot mai mare răspîndire în zilele noastre : cea a genelor și cromozomilor umani, adică a microscopicelor structuri biologice care formează baza chimică a tuturor laturilor personalității fizice și psihice a omului. Asemenea hărți constituie un mijloc eficient de detectare a diverselor anomalii genetice, inclusiv în faza embrionară a copilului, înlesnindu-se astfel în multe cazuri corectarea lor.
•TELEFONUL SI 

LONGEVITATEA. După cum consideră savanții americani, telefonul, acest instrument indispensabil omului modern, scurtează viața cu cel puțin trei-patru ani. Se consideră că sistemul nervos uman are de suferit nu atît de pe urma veștilor proaste primite, cît din cauza soneriei acestuia și, mai ales, din cauza așteptării unei convorbiri telefonice importante.
• SE SCHIMBĂ VRE

MURILE. Un sindicat sui-ge- neris a fost înființat recent în capitala Danemarcei. El reunește... personalul palatului regal. Președinte al sindicatului a fost ales Henri Ulstrupp, șeful gărzii palatului. Sindicatul nou înființat a alcătuit o listă de propuneri privind condițiile de muncă, durata zilei de muncă și salariile. Unele propuneri au fost acceptate, cu specificarea expresă că membrii sindicatului nu au dreptul la grevă.
• FERMĂ DE ȘERPI, în mica localitate Badhîz din Kirghiz! se află una din fermele de șerpi vestite din Uniunea . Sovietică. Aci sînt îngrijite circa 250—300 de cobre și un soi special de năpîrci extrem de o- trăvitoare, denumite ghiurza. în timpul verii, de la fiecare reptilă se recoltează de 5—7 ori veninul, care constituie o materie primă extrem de prețioasă pentru industria medicamentelor. Producția totală anuală de venin pur este de 500 grame. Toamna, șerpii sînt lăsați în libertate, fiind transportați în locurile unde au fost capturați primăvara, întrucît aceste reptile nu pot hiberna decît în condiții aparte, în locuri tradiționale.
• CUM SA TE LAȘI 

DE FUMAT. Doi din cinci fumători înveterați nu ating vîrsta pensionării — iată una din aprecierile cuprinse în broșura „Fumatul", publicată recent de Asociația medicilor britanici. O altă constatare : la persoanele cu deprinderea fumatului se înregistrează îmbă- trinirea prematură a pielii. în ce privește tineretul, practica fumatului e cel mai puțin răs- pîndită în rîndurile celor care îmbină învățătura cu activitățile sportive. Enumerind principalele boli provocate de fumat — cancer, bronșită cronică, maladii coronariene — se dau o serie de sfaturi persoanelor dornice de-a deveni nefumătoare. De pildă, se recomandă „găsirea unui prieten, cu o aceeași intenție, împreună actul renunțării fiind mai lesnicios" ; evitarea, în călătorii, a vagoanelor de fumători ; și „să nu mai amîni, peste o săp'tămînă sau poate la anul, clipa cînd te-ai decis ca de azi înainte să dai definitiv uitării țigara"...


