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NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși.

se va 
tinerei 
parti- 
socia-

să permită 
mai prețios 
să-și forme- 
și profundă.

Consfătuirea dumneavoastră — 
care capătă caracterul unei Con
ferințe naționale — are menirea 
de a constitui Consiliul Național 
al Organizației Pionierilor din Re
publica Socialistă România — mă
sură ce urmează să ducă la îmbu
nătățirea radicală a activității de 
educație a tineretului. Reorganiza
rea activității pionierești are o 
deosebită importantă în viața so
cială din țara noastră ; ea 
face simțită în creșterea 
generații profund atașată 
dului, poporului, construcției 
lismtnlui în România. (Aplauze).

Instruirea și educarea copiilor 
eșțe o problemă de cea mai mare 
î-; șemnătate pentru viitorul națiunii 
noastre. In școli învață azi gene
rațiile care vor duce mai departe 
făialia progresului material și spi
ritual al României, cei ce vor de
săvârși înfăptuirea țelurilor căro
ra își consacră azi forțele și ener
gia întregul nostru popor. Asigu
rarea condițiilor care 
copiilor patriei — cel 
capital al poporului — 
ze o cultură bogată
să-și însușească știința și tehnica 
cea mai înaintată, să crească în 
spiritul nobilelor idei ale patrio
tismului socialist, ale comunismu
lui este o îndatorire primordială a 
partidului și statului nostru, a în
tregii societăți.

Iată de ce Comitetul Central al 
partidului, analizînd modul în care 
se desfășoară munca de educație 
a copiilor, a considerat necesar să 
aducă îmbunătățiri activității pio
nierești, să pună pe baze ’ noi or
ganizarea acesteia, să-i dea un con
ținut mai bogat, astfel înoît să co
respundă în tot mai mare măsură 
schimbărilor structurale petrecute 
în societatea noastră, perioadei de- 
șăvîrșirii construcției socialiste.

Este un fapt cunoscut că în anii 
regimului democrat-popular a cres
cut un tineret entuziast și harnic, 
devotat patriei, îndrăzneț și gene
ros, temeinic pregătit, dornic să-și 
închine puterea de muncă, cunoș
tințele dobîndite înfăptuirii poli
ticii partidului de construire a so
cialismului, de ridicare a bunăstă
rii întregului nostru popor. O con
tribuție importantă au adus de-a 
lungul anilor care au trecut de la 
eliberarea țării, în educația gene
rațiilor noi, organizațiile pionieri
lor. Mii și mii de cadre tinere care 
desfășoară o 
te domeniile 
făcut primii 
primit baza 
în rîndul organizațiilor de pionieri. 
Multi își amintesc astăzi cu emo
ție de vîrsta cravatei roșii, de anii 
frumoși ai pionieratului trăiți din 
plin în climatul moral sănătos al 
noii noastre orînduiri.

Timp de aproape douăzeci de ani 
activitatea organizațiilor de pionieri 
a fost îndrumată de Uniunea Tine-

muncă rodnică în toa- 
activității sociale au 
pași în viață și au 
educației cetățenești

COMUNICAT
La invitația 

Abdel Nasser, 
liului de Stat 
liste România, 
preună 
oficială
Arabă Unită între 20-25 
ax.

președintelui Gamal 
președintele Consi- 
a-1 Republicii Socia- 
Chivu Stoica, îm-

cu soția, va face o vizită 
de prietenie în Republica 

noiembrie

Comunist,- în îndeplinirea 
sarcini importante Uniunea 

Comunist

retului 
acestei 
Tineretului Comunist a abținut 
sucese de seamă, a desfășurat o 
muncă rodnică și utilă, apreciată 
de partidul și statul nostru, de în
tregul popor român. (Aplauze).

Un sprijin important — care se 
bucură de asemenea de prețuirea 
deosebită a partidului, statului și 
poporului nostru — au adus, în 
desfășurarea activității pionierești, 
cadrele didactice, valorosul nostru 
corp profesoral, prin munca plină 
de devotament și elan patriotic pen
tru a da societății generații bine 
pregătite de constructori ai socia 
Lismului. (Aplauze).

Pe măsura înaintării țării pe 
drumul progresului și civilizației, 
exigentele vieții sociale sînt însă 
tot mai mari. Dezvoltarea vertigi 
noasă a economiei și culturii in 
condițiile revoluției tehnico științi
fice mondiale, etapa nouă, supe
rioară, a desăvârșirii construcției 
socialismului, perfecționarea rela
țiilor socialiste de producție cer 
luarea tuturor măsurilor pentru 
pregătirea la un nivel științific și 
cultural superior a tinerei genera
ții, pentru înarmarea ei cu teoria 

a socialismului, pentru 
tuturor tinerilor în spiri- 
frumoase , ținute moral-pe- 
De aici izvorăște și nece-

au existat în trecut o 
deficiențe. Sistemul de 
și structura lor organi- 
au determinat o insufi-

științifică 
educarea 
tul unei 
tăițenești.
sitatea îmbunătățirii continue a me
todelor și formelor prin care socie
tatea noastră își exercită rolul e- 
ducativ asupra copiilor și tinerilor.

Tn iegăitură cu această cerință, 
trebuie arătat faptul că în organi
zarea și îndrumarea organizațiilor 
pionierești 
serie de 
îndrumare 
zatorică
ciontă participare în activitatea de 
educație pionierească a cadrelor 
didactice și a altor factori cu pre
gătirea de specialitate corespunză
toare. Sarcina îndrumării activită
ții pionierești a revenit unor tineri, 
aflați ei înșiși în plină dezvoltare 
culturală, irutelectuailă și morală 
Cu toată pasiunea și elanul de 
oare au dat dovadă, membrii Uniu
nii Tineretului 
trecuseră din 
în U.T.C., nu 
și experiența 

Comunist, care abia 
rînduiriie pionierilor 
au avut competenta 
necesară pentru a

asigura, ei singuri, desfășurarea ac
tivității extrașcolare a pionierilor 
pe baze științifice, pentru a con
duce și îndruma acest delicat pro
ces educativ, care comportă o atît 
de mare răspundere socială.

Membrii organizațiilor pionierești 
se află la vîrsta primilor pași în 
viață, la vîrsta în care abia se 
cristalizează personalitatea, încep 
să se înfiripeze idealuri de viață, 
să se formeze caracterul, să se în' 
sușească normele comportării în 
societate. Este vîrsta care cere cea 
mai atentă î-ndrumare — ori aceas
ta o poate asigura în condiții bu
ne cei care prin însăși natura pro
fesiunii lor cunosc știința educa-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, a 
primit In audiență vineri 11 noiem
brie pe tovarășul Giăn Du Hoan, 
ambasador extraordinar -și plenipo
tențiar al Republicii populare De
mocrate Coreene la București, cu 

z

ției copilului, pedagogii experimen
tați, cu un larg orizont științific, 
cunoscători profunzi ai universului 
spiritual al copiilor.

Viața, practica pedagogică și so
cială demonstrează că educația co
piilor trebuie să fie rodul preocu
părilor și eforturilor întregii socie
tăți, al acțiunii convergente a ce
lor mai bune forțe ale națiunii.

Clasa muncitoare — clasa con
ducătoare a societății — consideră 
drept una din cele mai importante 
mișunii ale sale aceea de a trans
mite copiilor patriei tradițiile glo
rioase ale luptei poporului pentru 
eliberare națională și socială, înal
tele lui virtuți spirituale, idealu
rile societății de azi, de a pregăti 
temeinic noile generații pentru 
muncă și viată, pentru continuarea 
măreței opere de construire a so
cialismului, pentru trecerea la cons
truirea societății comuniste. (A- 
plauze). Intrega operă de educație 
a copiilor, desfășurîndu-se sub in
fluența ideologiei clasei muncitoa
re, a concepției sale despre lume 
și viață, este necesar să fie sțrîns 
legată de clocot itoarea Noastră ac
tivitate socială, de creația materia
lă a maselor, de preocuparea pen
tru continua întărire și consolidare 
a familiei, de țelurile umaniste ale 
politicii Partidului Comunist Ro
mân.

Un rol de cea mai mare impor
tanță în această amplă activitate 
de educare a copiilor, și deci și în 
conducerea și 
ții pionierești, 
firesc, școlii, 
Dacă luăm în 
preșcolare de 
o mare parte 
porțile școlii încă de la vîrsta de 
5 ani și părăsesc școala în pragul 
maturității, la aproape 20 de ani. 
Timp de aproximativ 15 ani, adică 
întreaga perioadă în care se for
mează trăsăturile fundamentale ate 
personalității, în oare are loc ins
truirea pentru munca și viața în 
societate, acumularea bazelor 
culturii, tineretul trăiește, învață 
și se educă în cadrul școlii. Școala 
își exercită influența asupra co
piilor și tinerilor nu numai în ca
drul procesului de învățămînt pro- 
priu-zis ,- există o largă sferă de 
preocupări și activități prin care 
corpul didactic acționează asupra 
formării gîndirii, caracterului și 
comportării școlarilor și dincolo de 
zidurile școlii, mrîumind atitudinea 
lor în familie, în viață, în societa
te. Desigur, această importantă sar
cină școala nu o rezolvă singură, 
ci într-o strînsă conlucrare cu fa
milia și cu toate organismele crea
te de societate pentru a contribui 
la educarea comunistă a tinerei ge- | 
nerații.

Tocmai pJrnind de la rolul im- I 
portant pe care îl are școala, parti- 1 
dul consideră că îndrumarea și 1 u 
conducerea activității pionierești •

îndrumarea activită- 
revine, așa cum este 

cadrelor didactice, 
considerare formele 

instrucție, rezultă că 
a copiilor intră pe

1
I

(Continuare în pag. a 3-a)

B. P. 0. lOfeBDE
prilejul plecării sale definitive 
Republica Socialistă România.

La primire, a participat tovarășul 
Andrei Păcuraru, membru al C.C. 
al P.C.R.

-Cu acest prilej a avut loc o dis
cuție care s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

Na
vi- 
în 
de 
la-

Palatul Marii Adunări 
ționale este, incepînd de 
neri 11 noiembrie, Igcul 
care se desfășoară, timp 
două zile, Consfătuirea pe 
ră pentru constituirea Consi
liului Național al Organizației 
Pionierilor din Republica So
cialistă România.

Ora 9. In fața Palatului, un 
grup de pionieri vestesc, prin 
glasul trompetelor, sosirea 
conducătorilor de partid și de 
stat. Răsună puternice aplau
ze și urale, eșarfe tricolore și 
roșii llutură in aerul acestei 
minunate zile de toamnă.

T ovarășii Nicolae Ceaușes
cu, Chivu Stoica, Alexandru 
Bîrlădeanu, Emil Bodnăraș, Paul 
Niculescu-Mizil, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Petre Bori- 
lă, Gheorghe Rădulescu, Leon- 
te Răutu, Vasile Vilcu, Ște
fan Voitec și membri suple- 
anți ai Comitetului Executiv, 
secretari ai C.C. al P.C.R., vi
cepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri sînt întîmpinați la 
sosire de tovarășii Ștefan Bă
lan, ministrul învățămintului. 
Ion Teoreanu, șef de secție la 
C.C. al P.C.R., și Petru Ena- 
che, prim-secretar al 
U.T.C.

In holul Palatului, 
pionieresc intonează 
închinate partidului. Din rîn- 
dul pionierilor se desprinde 
eleva Adriana Soporeanu, de

C.C. al

un cor 
cîntece

In excursie

cetățile Hunedoara

I

a îngăduit partici- 
afle multe amănunte

Activități pionierești
Concurs 
cu premii

Organizația de-pionieri,de,,1a 
Școala generală din Iscrgni, îpi- 
preună cu cinematograful sătesc 
au organizat un concurs dotat 
cu premii pe marginea filme
lor românești „Procesul alb". 
„Răscoala" și „Haiducii".

După vizionarea filmelor s-av. 
purtat largi discuții cu elevii 
în cadrul cărora au fost scoa
se în evidență simpatia pentru 
lupta poporului român, dragos
tea de patrie și ura împotriva 
exploatării, dovadă că elevii au 
înțeles mesajele transmise 
spectatorilor de cele trei filme. •

In urma întrebărilor puse de 
comisie și a răspunsurilor date 
de elevi, au fost acordate urmă 
toarele premii: premiul I — 
Dîrtă Margareta, un ceas deș
teptător,- premiul II — Teatos 
Elisabeta, o mapă-servietă,- pre
miul III — Șerban loan, ma; 
multe cărți.

TITU CORNEA 
corespondent

spitalul de 
din Petro- 

medicul șef, 
Bălan loan,

copii 
șani, 
dr. 
împreună cu per
sonalul sanitar din 
subordine asigură 
micilor pacienți o 
asistență medica
lă și un tratament 
Ia nivelul cerin
țelor moderne.

la Liceul „C. A. Rosetti", care, 
adresîndu-se tovarășului Ni
colae Ceaușescu, spune : „To
varășe secretar gegeral, vă rog 
să-mi permiteți să vă înminez 
prima insignă nouă a Orga
nizației de Pionieri din Repu
blica Socialistă România". Alți 
pionieri înmînează noua insig-, 
nă celorlalți conducători., Bă
ieți și fete le oferă frumoase 
buchete de flori.

In aceeași atmosferă caldă, 
entuziastă, conducătorii de 
partid și de stat sî-nt primiți 
la intrarea în sală.

La lucrări iau parte cadre 
didactice, conducători ai unor 
instituții centrale, oameni de 
știință și cultură, activiști de 
partid și ai U.T.C., reprezen
tanți ai organizațiilor de masă 
și obștești, părinți și elevi. In 
sală se află membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului.

Participanții Ia consfătuire 
dezbat sarcinile de viitor ale 
Organizației Pionierilor în lu
mina plenarei C.C. al P.C.R. 
din aprilie a.c., vor adopta Sta
tutul unităților și detașamen
telor de pionieri. Regulamen
tul consiliilor, vor constitui 
Consiliul Național al Organi
zației Pionierilor.

Lucrările Consfătuirii sînt 
deschise de prof. Nicolae An-

(Continuare în pag. a 3-a)

Consiliul organizației pionie
rilor de la Liceul din Petrila a 
inițiat în cursul acestui. • .tH- 
mestru. mai multe acțiuțji; gS 
pionierii. De un deosebit suc
ces s-a bucurat excursia orga
nizată în regiune.

Urmărindu-se cunoașterea de 
către elevi a regiunii în care 
trăiesc, itinerariul a fost astfel 
stabilit încît să le dea posibili
tatea să viziteze cele mai im
portante obiective industriale și 
istorice din regiune.

...Purtați de autocarul confor
tabil pe fîșia șerpuită a șoselei, 
ce; 36 de elevi, comandanți de 
detașamente, diriginți, au vizi
tat cu acest prilej Sarmizege- 
tusa, rezervația din apropierea 
Hațegului, 
și Deva.

Excursia 
painților să
privitoare la dezvoltarea Hune
doarei, important centru side
rurgic din țară.



la

♦ Ca să observi greșelile altora

MUZEUL VIU AL DELTEI DUNĂRII

șiroaiele

iu obiceiuri, însă

de
tip

este trasă în adîn 
sfîrșitul în unda a-

grinduri 
a pădu-

decursul timpului Delta Dunării 
de schimbări și

E frumoasa papușnca mea

în cîrduri mari, trece în 
lat Delta prin septem- 

octombrie, uneori, dacă 
gonit de ger, pînă în decem-

descoperire 
științifica 
româneasca

Un grup de radiobiologi 
la secția de medicină nuclea
ră din Cluj, alcătuit din eonf. 
dr. Tiberiu Holan, Zoltan U- 
ray și dr. Vera Derevenco cu 
asistența științifică a aca
demicianului Eugen Pora, e- 
fectuează de mai mulți ani 
cercetări privind găsirea unor 
noi substanțe cu acțiune radio- 
protectoare. Recent, căutările 
oamenilor de știință clujeni 
și-au găsit încununarea într-o 
descoperire deosebită : Imipra- 
mina. Aceasta s-a dovedit 
a avea, in anumite doze, 
o capacitate excepțională de 
protejare a organismului față 
de radiații. Fenomenul, sesizat 
întîi de biologul Z. Uray, a 
fost studiat complex cu spri
jinul întregului colectiv. Pes
te 80 la sută din cele cîteva 
mii de animale de experiență 
supuse unor radiații considera
te mortale și-au păstrat, da- 

• torită administrării anticipate 
a acestei substanțe, funcțiile 
biologice vitale. Imipramina a 
atins astfel performanțele celei 
mai puternice substanțe radio- 
protectoare cunoscute astăzi în 
lume, Aet-ul, față de care pre
zintă avantajul că este veri
ficată ca netoxică.
. Referindu-se la noua desco
perire științifică românească 
prof. dr. C. Lamia din Hei
delberg (RF. Germană) consi
deră că publicarea lucrării 
cercetătorilor clujeni , Acțiu
nea radioprotectoare a imipra- 
minei" in „Die Naturwissen- 
schaften", va face cinste aces
tei vechi reviste de speciali
tate și, desigur, va stfrni un 
larg ecou în rîndul oamenilor 
de știință. (Agerpres)

Pentru 
gospodine 
Și turiști

Intre noile produse ale în
treprinderii „Metalica" din 
Oradea atrage atenția în mod 
deosebit aparatul pentru spă
lat mozaic și mașina de încăl
zit tip t,Turist". Apăratul de spă
lat mozaic, priin sistemul de 
acționare și stoarcere a bure- 
telui spălător, ferește contac
tul gospodinei cu apa murda
ră, reducind simțitor eforturi
le fizice. El va fi produs în 
serie în.cepînd cu anul viitor.

Pentru turiști, specialiștii în
treprinderii au pus la punct o 
mașină de gătit. Aparatul, care 
nu cîntărește mai mult de 700 
de grame, funcționează pe ba
za gazeificăirii petrolului. EI 
poate fi transportat în orice 
poziție, construcția nepermi- 
țînd vărsarea combustibilului 
sau degajarea mirosului de 
petrol. O carcasă specială 
protejează flacăra împotriva 
curenților sau vîntului. Cu 250 
grame combustibil aparatul 
funcționează 10—12 ore.

(Agerpres)

CRONICA RIMATĂ

FARÂ
SUPĂRARE

t

Tezaur monetar
Mintiadescoperit

Cercetările arheologice 
efectuate în apropierea 
satului Mintia, raionul 
Ilia, pe locul fostei așe
zări romaine Mlda, au 
scos la iveală un vas de 
cupru cu peste 2 000 mo
nede imperiale romane, 
din argint. Este cel mai 
mare tezaur descoperit 
pînă acum pe cu,prinsul 
regiunii Hunedoara. Mo
nedele au efigiile împă
raților romani de după 
cucerirea Daciei.

. Specialiștii Muzeului 
regional din Deva au sta
bilit că tezaurul mone
tar datează din perioada

■ e stăpînire a Daciei de 
către romani (secolele II 
și I-II etra noastră) și că 
a aparținut vechiului cas- 
iru roman de la MLcla. 
Descoperirea lui cons
tituie încă o dovadă în 
plus că în Dacia romană 
a existat o intensă acti
vitate economică și cir
culație monetară. Vasul, 
împreună cu monedele 
descoperite, au intrat în 
patrimoniul mdzeului din 
Deva și vor îmbogăți co
lecțiile ce sînt puse la 
înd-eimîina vizata tor iilor.

(Ager preș)

Cuvinte cu tîlc
♦ Ca să observi greșelile altora ai nevoie de 

spirit de observație. Pentru a sesiza pe cele proprii-
nevoie de virtute.

♦ 
viată,

♦
sfert de 
de oră.

Reputația o poți pierde de mai multe ori 
onoarea insă o singură dată.
Pentru ca să devină om i-a trebuit un 

veac, s-a transformat în neom într-un sfert

Natura a adunat în Delta Dunării 
i numai bogățiile zămislite de 

ape — peștele șl Stuful —, ci Și fru
museți care îneîntă ochiul și liniș
tesc inima... $i cum totvtueauna îna
ripatele Văzduhului cu oUcurat pe 
om, aduclndu-i mesajul înălțimilor, 
în Deltă, bucurla-i e sporită de tot 
felul de păsări Care te întîmpină la 
tot pasul.

Primăvara, toamna sau iarna pei 
sajul Deltei este însuflețit de cele 
aproape 360 de specii de păsări din 
care 74 vin de pe alte meleaguri, 
de la mari depărtări, pentru a po
posi în bălțile Deltei, pe 
sau sub aripa ocrotitoare 
rilor.

Cînd sus la munte curg 
din topirea zăpezilor, în Deltă ples
nește mugurul sălciilor, bălțile res
piră boarea caldă a primăverii, pri
vighetoarea de stuf își deschide... 
stagiunea de concerte... ca primado
nă, iar presura de trestie secundată 
de zglobiul pițiguș nit mai conte
nesc cu repetițiile.

Oglinda, cerului este săgetată de 
stoluri de rîndunele de mare, iar 
veșnicul jucăuș și flămînd... pes
cărușul face adevărate picaje pe su
prafața apei vînînd peștișori.

Oaspete destul de rar și vînă- 
tor temut, vulturul pescar, ne vi
zitează doar prin aprilie — mai și 
septembrie — octombrie, cînd se 
desfată copios din peștele bălților. 
Se întîmplă uneori să cadă victima 
propriei lui lăcomii și asta mai ail-es 
cînd într-un adevărat picaj asupra 
hranei — un pește mare — ghia- 
rele, adine înfipte în carne, nu sînt 
suficiente spre a-si ridica vînatul și 
atunci pasărea 
curî, găsindu-și 
pelor.

Cu asemănare

La sfat la zori da zi

Vremea trece, vremea 
Mustul a trecut și el 
Și-ncepînd 
A devenit

să fiarbă-n 
tulburel

și mustăriaS-a închis
Ce s-a fost deschis la 
Adio pentru la anul 
Bunătăți autumnale

vine

cadă

hale

Au rămas ca amintire 
Doar gheretele uitate 
Și le bate ploaia, vîntul, 
Cînd din față, ci nd din spate 
Bine-ar fi acum să-t bată 
Pe cel ce-acolo Ie lăsară 
Și să-i biciulască-n față 
De cu zori și pină-n sear.'

Poate-și vor aduce aminti 
Că astea bani au costat 
De cumva îl supărarăm 
Nu ne fie cu bănat.

IU

mai impunător este vulturul codalb, 
considerat cel mai mare zburător 
de pradă de la noi, avînd lungimea 
aripilor de 2,5 metri. Denumirea, de 
ccdalb, vine de la culoarea cozii, 
albă. Ca și vulturul pescar, vulturul 
codalb esfiț pasăre rară și fiind încodalb esfi) pasăre rară și fiind 
dispariție este ocrotită de lege.

Dar majoritatea „oaspeților" 
vară ai Deltei sînt speciile de 
mediteranean, pe lîngă care mai fac 
popas sau clocesc și alte tipuri ca 
mongolic, chinez și siberian.

Cercetări și studii ale ornitologi 
lor, au arătat că o seamă din spe 
ciile mediteraneene ca stiîrcuJ gal
ben, țigănușul, cormoranul pitic, 
rața cu moț, clocesc în Deltă, avînd 
ca sălaș pădurile de la Letea și 
Caraorman, iar alte specii, tot d<- 
ti.p mediteranean — vulturul ple
șuv sur, alb — ocrotite de lege — 
și șoimul sînt de mare ajutor omului 
în ocrotirea unor specii de vî- 
nat. Hrănindu-se din hoituri, opresc 
extinderea unor boli ca, pesta la 
mistreți, fiind adevărați „sanitari" ai 
ogoarelor și pădurilor, însă de te
mut pentru tot neamul înaripatelor 
de baltă.

Spaima văzduhului, vulturul ple
șuv negru, cu zbor maestos, își are 
locul de reședință ne grindurile 
Deltei, unde este însoțit de vulturul 
mic și șoimul dunărean.

Dintre aceste răpitoare, mai dis 
lins prin obiceiuri este șoimul du
nărean care vînează hrana cu ele
ganță și cavalerism numai din zbor, 
ferindu-se de spurcăciuni și leșuri, 
iar la vulturul mic (nu-i chiar așa 
mic are 1,6 metri cu aripile desfă
cute) interesant este faptul că puii 
lui se îmblînzesc ușor.

Alte specii mongolice, ocrotite de 
lege si care vin la noi în aprilie și 
pleacă în octombrie sînt călifarii 
alb și rc.su, cu penai frumos colo 
rat.

Cel mai popular personaj al Del
tei rămîne pelicanul, decanul păsă
rilor de apă de la noi, cunoscut ușor 
după trupul îndesat, gît lung și 
subțire pe care stă un cap mic. 
avînd uriașa tașcă de pescuit sub 
cioc. Se cunosc couă specii, pelica
nul comun și creț, ambele trăind îr 
Delta noastră.

Ambele specii stau din aprilie pi 
nă în octombrie la 
nează niciodată, 
faptul că pelicanii 
zgomotele din jur.

Și cum acestor 
ciudățenii le-a mai 
loc pentru clocit — Delta Dunării —, 
ca și numărul în scădere, 
fost declarate monumente 
turii și protejate ca atare.

Tipul faunistic mongolic are ca 
reprezentanți, spurcaciul și picio- 
rongt 1 — ocrotiți de lege. Venite

noi, însă nu ier- 
Interesant este 
nu se sperie de

păsări cu atîtea 
rămas un singur

ele 
ale

au
na-

de dincolo de îndepărtatul podiș al 
Tibetului, își fac prezența tipul 
chinez — egretele, elegant și gin
gaș ce stă la noi din martie pînă în 
septembrie, precum și lebăda mu
tă, cormoranul, lopătiarul, nața ți 
gonească etc.

La vremea cînd pămătuful stufu
lui a început să se scuture, iar 
peste sălciile de la mal au început 
să se cearnă primii fulgi de nea, își 
fac apariția păsări din regiunile 
wctice și siberiene.

Implânindu-și sorocul clocitului în 
apropierea zonelor arctice, sosesc 
în Deltă mai multe specii de gîște cu 
inel la gît, cu gîtul roșu, precum și 
gîrlițele mare șl mică, ploierul, sita
rul ruginiu, fugaciul și multe altele. 
In același timp sosec ou solie din 
ii nu turtle nordice și siberiene lebă
da căutătoare, simbol în legendele 
vechi ale nordului, trîmbițîndu-și 
prezența prin sunetul metalic scos 
din dec în timpul zborului, fluie
ratul negru cu picioare verzi și mari.

Alături de păsările călătoare sibe
riene și arctice se mai abate pe la 
noi, ciughița alpină, originară de 
prin părțile Tibetului.

Pasărea mult iubită de popor, co
corul, 
lung și-n 
brie — 
nu-i 
brie și apoi prin martie — aprilie.

In 
a suferit o seamă 
modificări în echilibrul ei biologic. 
Printre factorii negativi se înscriu 
arderea stufului primăvara, circu
lația intensă în timpul clocitului, 
colectarea ouălor, exploatarea ira
țională a stufului etc. Acestea au fă
cut ca o seamă de specii rare ca 
pelicanul comun, cormoranul, stîr- 
cul de mare, stîrcul lopătar și vul
turii să fie pe cale de dispariție.

Prin noul profil economic și social 
al Deltei, efectuîndu-se numeroase 
și importante lucrări de hidroame- 
liorare și hidrotehnice, care deter
mină schimbări în însuși echilibrul 
biologic actual, s-a ridicat și pro
blema înființării unor rezervații na
turale, care să fie declarate rezer 
vatii permanente.

Așadar, în acest muzeu viu, Delta 
Dunării, colțul înaripatelor este re
prezentat din plin. Și dacă în toamnă 
cîrduri după cîrduri călătoresc 
spre țări străine, spre malurile în
sorite ale Medlteranei, locul nu ră- 
mîne pustiu, se populează de alte * 
mii și mii de păsări în trecerea lori 
de toamnă și iarnă, pînă ce primă
vara biruie din nou în rostogolirea 
înnoitoare de anotimpuri, și cînd 
Delta devine iarăși „paradisul pă
sărilor".

Sever GROZAVU

D. CRIȘAN

^Unde duce credulitatea
In 15 cotidiene din 15 mari state 

americane a apărut în aceeași zi ur
mătorul anunț.: „Nu mai aveți de- 
cRt zece zile ca să-mi trimiteți un 
dolar. Expediați-1 pe numele John 
Smith..." (urma adresa acestui John 
Smith). A doua zi și în zilele urmă
toare anunțul a apărut din nou s"J 
următoarea modificare: „Nu mai 
aveți decît nouă zile etc", apoi, 
„Nu mai aveți decît opt zile" etc,, 
pînă la „Nu mai aveți decît o zi...". 
A urmat apoi tăcere. Poliția, care 
primise diferite plîngeri, s-a alarmat 
și a început o anchetă. Misteriosul 
John Smith a fost descoperit, pur și 
simplu, la domiciliu. El s-a apărat 
din toate puterile, spunînd că nu 
promisese nimic în schimbul aces
tui dolar, EI nu a silit pe nimeni 
s8-i trimită dolarul. în consecință, 
r.u ; s-a putut face nimic. Dar peș
te 300 000 de creduli îi trimiseseră 
cîte un dolar.

• V

Cea mai lungă partidă ' 
de șah

Doi prieteni, unul locuind Ja Lon
dra șl celălalt la Glasgow, au hotărît 
să joace o partidă de șah prin tele
fon. S-a stabilit ca regulă o singură 
convorbire telefonică pe an 
singură mutare pe an. Această 
tidă neobișnuită a început în 
și nu s-a terminat nici acum.
rile rele spun că ea va fi, probabil, 
continuată de ccpiii originalilor ju
cători.

Pipa și alegerile

și o 
par- 
1926 
Gu-

organizată la Lon- 
filantropice se vin- 
primului ministru. 

Pe eticheta res-

La o licitație 
dra în scopuri 
dea și o pipă a 
Harold Wilson,
pectivă se putea citi: „Pipa primu
lui ministru. In stare bună. Urmele 
dinților sînt de pe vremea ultime
lor alegeri ’.

1 franc imi dați i 
mi-am. amanetat 

paltonul, nu am

/ 
I

ANECDOTE 
f-, ASTRONOMUL francez Le- 
' verier vine la teatru. El tși la- 
, să paltonul garderoba, pri

mind in schimb un jeton pe 
care scria 1 iranc. Astronomul, 
toarte distrat, ii spune garde
robierei :

— Numai 
De cite ori 
pînă acum
primit niciodată mai puțin de 
10 tranci pe el.

DOUĂ prietene stau de vor
bă :

— Aseară, Tristan Bernard 
S\ mi-a spus că sînt cea mai tru
'd moașă fată pe care a văzut-o 

pină acum.
— Mare lucru I Și mie mi-a 

declarat asta acum un an.
— Cind am să-1 intilnesc, am 

să-i spun neapărat că gustul 
lui s-a Îmbunătățit considera
bil in ultimul an.

rc.su


3

CONSFĂTUIREA DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI NAȚIONAL AL ORflANIZAȚIEI PIONIERILOR

Cuvînful rostit de tovarășul LA PALATUL
NICOLAE CEAUSESCU MARII ADUNARI NAȚIONALE

(Urmare din pag. 1)

trebuie să revină cadrelor didactice 
din învătămtat. (Aplauze). Este 
poaitdâ Să reailiz&m astăzi acest 
deziderat datorită schimbărilor care 
au avut loc în societatea noastră ; 
lichidarea claselor exploatatoare, 
existența ta societatea noastră a 
cellar două clase prietene și a in
telectualității ieșite din rîndul aces
tor clase, care împreună, strîns u- 
nîte ta jurul partidului, făuresc so
cietatea socialistă și creează ba
zele pentru construirea societății 
comuniste ta România. (Aplauze). 

In acest cadru se înscrie și rolul 
organizațiilor de pionieri concepu
te ca e fermă de activitate socia
lă a copiilor, menită să completeze 
— pe căi specifice — instrucția și 
educația ce se desfășoară în tim
pul procesului de invățămint, să-i 
pregătească pe elevi pentru munca 
și viața în societate. Organizațiile 
de pionieri stat chemate să contri
buie la formarea prof.ihiluii etic și 
cetățenesc al copiilor, 1a cultivarea 
patriotismului și taternațtanaliamu 
lui socialist, al respectului pentru 
muncă, pentru eforturile creatoare 
ale poporului român.

organizația de pionieri o- 
fetfff 'capiilor români, maghiari, ger
mani și de elite naționalități cele 
mai bune condiții de a tavăța ta 
comun, de a-și duce activitatea ta 
comun și ta felul acesta de a crea 
între ei trainice legături prietenești, 
de a întări prietenia frățească a 
tuturor cetățenilor patriei noastre, 
care, indiferent de naționalitate, 
făuresc societatea socialistă, ridică 
pe culmi tot mai înalte patria co
mună — România Socialistă (Aplau
ze). Nu există nici o îndoială că 
școlarii care astăzi învață și se 
joacă împreună își desfășoară îm
preună activitatea în organizațiile 
de'-, pionieri, mîine vor munci înfră
ți^ ta uzine și pe șantiere, pe ogoa
re șl ta instituții ciUtural-științifice. 
Iar dacă astăzi mai întîinlm. icl- 
colo, la unii oameni cu concepții 
înapoiate, prejudecăți cu privire ta 
naționalitatea unuia sau altuia, nu 
încape nici o îndoială că viitorii 
cetățeni ai României de mâine nu 
vor mai avea asemenea prejudecăți. 
Societatea noastră asigură oandi- 

> ții deplin egale pentru toți oame
nii fără deosebire de naționalitate, 
posibilitatea deplin egală de a be
neficia de eforturile depuse ta co
mun pentru ridicarea patriei noas
tre, pentru bunăstarea și civilizația 
întregului nostru popor. (Vii aplau
ze).

Modul de constituire a Consiliu
lui Național al organizațiilor pio
nierești, a consiliilor locale, noul 
sistem de organizare a unităților 
pionierești asigură participarea ne
mijlocită la conducerea și îndru
marea activității pionierilor, la 
mumca educativă de fiecare zi des
fășurată în cadrul unităților de 
pionieri, a celor mai calificate și 
competente cadre didactice, a ce
lor mai valoroși specialiști din do
meniul pedagogiei, psihologiei, cul
turii fizice și sportului, a forțelor 

r^celor mai valoroase ale intelectua
lității noastre. Prin aceasta, socie
tatea, întregul popor încredințează 
cadrelor didactice, oamenilor de 

_ cultură și artă, intelectualității noas- 
'tre o sarcină socială de înaltă răs
pundere. Sîntem convinși că ea va 
fi înfăptuită cu succes, căci Româ
nia posedă o intelectualitate valo
roasă, legată trup și suflet de nă
zuințele poporului, călăuzită de 
ideologia partidului clasei munci
toare, profund devotată ortaduirii 
socialiste, cauzei poporului român. 
(Aplauze). Aceasta este o garanție 
că activitatea pionierească se va 
desfășura tati-un spirit sănătos, va 
răspunde cerințelor societății noas
tre, progresului patriei.

Este necesar să fie subliniat fap
tul că reorganizarea activității pio
nierești înseamnă nu numai schim
barea formelor organizatorice, ci 
și îmbunătățirea stilului de muncă 
cu pionierii, împrospătarea și îm
bogățirea mijloacelor de educație,

a întregii vieți pionierești. Activi
tatea pionierească trebuie să fie 
interesantă, vie, astfel încît copiii 
să participe cu plăcere șl bucurie 
ta toate manifestările ce Ie sânt 
destinate și ta rândul cărora ex
cursiile, jocurile, sporturile, ctate- 
cele, marșurile trebuie să ocupe 
un loc de frunte. Participarea co
piilor ta conducerea unităților, or
ganizarea unor acțiuni adecvate îi 
vor obișnui pe pionieri, de ia virata 
cea mai fragedă, cu activitatea so
cială comună, Ie vor dezvolta sim
țul datoriei, spiritul de răspun
dere față de colectivitate.

Complexitatea muncii educative 
în rîndul copiilor și tineretului ce
re tot mai mult cadrelor didactice 
și părinților să facă apel la creația 
artistică și culturală, care, prin na
tura sa, poate exercita o puternică 
înrîurire asupra conștiinței tinerei 
generații, asupra dezvoltării gîndirii 
și sensibilității sale. Copiii, tinere
tul, au nevoie, de cărți de literatură 
scrise cu înaltă măiestrie, care să 
le înaripeze imaginația, să le îmbo
gățească sufletul și mintea, să le 
ofere tipuri umane înaintate, per
sonaje eroice demne de urmat în 
viață. Scriitorii și poeții pot găsi în 
acest domeniu, căruia sînt chemați 
să-i acorde o atenție sporită, teren 
nelimitat de fructificare a talentului 
și forței lor creatoare.

Avem convingerea că, îrițelegînd 
ce așteaptă poporul, societatea, de 
la ei, creatorii noștri vor da tot mai 
multe romane, poezii, cărți de litera
tură, opere, care prin conținutul 
lor să răspundă cerințelor formării 
unui tineret cu o concepție înain
tată, profund umanistă, care să poa
tă să îndeplinească în cele mai bune 
condiții sarcinile de construire a so
cietății noastre. Compozitorii noștri 
datorează, de asemenea, copiilor și 
tinerilor lucrări mai multe și mai 
inspirate, de toate genurile, în pri
mul rînd inspirate dta viața și lup
ta poporului nostru, care să le sa
tisfacă nevoia de a cînta, de a-și 
manifesta vitalitatea, elanurile vîr- 
stei. Făurind noi opere de valoare, 
consacrate educației tinerei generații, 
oamenii de artă și cultură înde
plinesc o înaltă menire patriotică, 
contribuie ta continua ridicare spi
rituală a poporului, la făurirea vi
itorului măreț ai României.

Un rol de seamă în munca nobilă 
de educare a copiilor revine cine
matografiei, teatruilui, radioului, te
leviziunii și presei pentru copii. A- 
ceste instituții sînt chemate să-și 
lărgească și îmbunătățească activi
tatea, să realizeze spectacole, emi
siuni, articole cu un bogat conținut 
educativ și în formele cele mai a- 
tractive, pentru a aduce o contribu
ție sporită la formarea tinerei ge
nerații, a viitorilor constructori ai 
socialismului și comunismului.

Principala răspundere în crește
rea și formarea tineretului patriei 
revine organelor și organizațiilor de 
partid; ele au sarcina de a conduce 
și îndruma în mod nemijlocit acti
vitatea organizațiilor de pionieri, în
treaga muncă de educație a copi
ilor. Organizațiile de partid trebuie 
să asigure perfecționarea continuă a 
activității în rîndul pionierilor, mo
bilizări toate forțele care pot con
tribui la această importantă acțiune 
socială. Organizațiile Uniunii Tine
retului Comunist trebuie să aducă 
o contribuție activă la buna desfă
șurare a manifestărilor pionierești, 
să conlucreze îndeaproape cu școa
la în organizarea vieții extrașcolare 

■a copiilor. Este, de asemenea, ne
cesar să crească aportul tuturor 
organizațiilor de masă și obștești la 
asie -area condițiilor necesare îm
bunătățirii continue a educației co
muniste a tinerei generații.

Construcția socialismului, avîntul 
economiei și culturii, creșterea bu
năstării materiale și spirituale vă 
asigură vouă, copii și tineri ai pa 
triei, condiții tot mai bune de viață 
și pregătire. In fața voastră socie
tatea socialistă își deschide larg 
porțile, chemîzidu-vă să urcați cele 

mai înalte culmi ale cunoașterii 
umane, să vă însușiți tot ce a creat 
mai de preț omenirea de-a lungul 
secolelor, să vă instruiți la nivelu' 
marilor certate ale epocii în care 
trăit:. Acum, în anii copilăriei, în 
anii plini de entuziasm și de pu
tere de muncă ai tinereții, dedica- 
ți-vă cu tcată ființa voastră învăță
turii, studiului, cunoașterii, îmbo 
gățiți-vă mintea cu cele mai de sea
mă cuceriri ale științei și culturii. 
Numai așa vă veți putea dovedi 
demni de munca eroică și înfăptui
rile părinților voștri, de moștenirea 
lăsată de strămoși, numai așa 
veți putea să vă pregătiți pen
tru a vă face mîine dato
ria . față de societate, sporind 
prin munca voastră, bunăstarea și 
strălucirea patriei. (Aplauze prelun
gite). Numai astfel generația voastră, 
a celor care se află azi pe băncile 
școlii, va putea înscrie în istoria pa
triei nci și glorioase pagini de crea
ție, de progres, de prosperitate I 
Urez din toată inima, școlarilor și 
elevilor, sutelor de mii de pionieri 
de pe întregul cuprins al țării, suc
ces la învățătură și muncă în pre
gătirea pentru viață. (Aplauze pu
ternice).

In încheiere urez Consiliului Na
țional al organizației pionierilor, 
profesorilor și învățătorilor care 
vor conduce și îndruma în mod ne
mijlocit activitatea unităților pionie
rești. tuturor < cadrelor didactice, 
întregii noastre intelectualități che
mate să participe la educația copi
ilor, a noilor generații, succese și 
mai mari în îndeplinirea sarcinilor 
lor nobile — creșterea și formarea 
schimbului de mîine al României so
cialiste (Vii Aplauze).

Să nu precupețim nimic pentru 
ca cei ce vor duce mai departe ope
ra edificării socialismului și comu
nismului pe pămîntul patriei noas
tre să se ridice la înălțimea măre
ței misiuni pe care le-o rezervă is
toria, să asigure progresul continuu 
al patriei noastre, bunăstarea po
porului român. (Aplauze puternice, 
prelungite; întreaga asistență, în pi
cioare, ovaționează îndelung).

RAPORT 
asupra modificărilor aduse proiectului 

de statut al unităților și detașamentelor 
de pionieri și proiectului de regulament 

al consiliilor Organizației Pionierilor
La baza elaborării acestor docu

mente — a spus lectorul universi
tar Silvestru Patița — au stat prin
cipiile stabilite de Plenara C.C. al 
P.C.R. din 12-13 aprilie a.c. In a- 
ceastă acțiune au fost consultați un 
mare număr de învățători și profe
sori cu experiență, activiști de 
partid și ai U.T.C., cercetători în 
domeniul pedagogiei și psihologiei, 
părinți. Proiectele au fost publi
cate în presă și supuse unei largi 
dezbateri, opinia publică dînd cu 
acest prilej o înaltă apreciere mă
surilor adoptate de partid în vede
rea dezvoltării și perfecționării acti
vității pionierești. Majoritatea pro
punerilor făcute în timpul dezba
terii se referă la probleme care pri
vesc conținutul, formele și metodele 
muncii cu pionierii. Vorbitorul a 
prezentat, în continuare, principa
lele propuneri incluse în proiecte!' 
de statut și regulament. Unele pro
puneri precizează mai clar și sim
plifică modalitățile de primire a 
școlarilor în organizația pionierilor. 
De asemenea, peniiu a stimula și 
mai mult inițiativa și răspunderea 
copiilor, s-a propus ca președintele 
și colectivul de conducere al de

(Urmare dan pag. 1)

drei, președintele Comisiei de 
pregătire pentru constituirea 
Consiliului Național al Orga
nizației Pionierilor.

Primit cu puternice aplauze, 
a luat cuvintui tovarășul Ni- 
colae Ceaușescu. In repetate 
rinduri, cuvînful secretarului 
generai al C.C. al P.C.R. a tost 
subliniat cu urale și îndelungi 
aplauze.

In continuare, eoni. univ. 
Traian Pop a prezentat darea 
de seamă privind activitatea 
Comisiei de pregătire pentru 
constituirea Consiliului Națio
nal al Organizației Pionierilor 
din Republica Socialistă Româ
nia.

Un moment emoționant îl 
prilejuiește intrarea in sală a 
delegației de pionieri din Ca
pitală, care aduce consfătui
rii salutul tuțuror pionierilor 
din țara noastră.

Prin versuri recitate de la 
tribuna consfătuirii, pionierii 
își exprimă recunoștința fier
binte pentru minunatele con
diții de învățătură și viață ce 
ie-au fast create de partid și 
guvern.

In continuare, au fost alese 
comisiile de lucru ale consfă
tuirii. Au început apoi discu
țiile ia care au participat pro
fesori și Învățători, președinți 
ai consiliilor regionale, raio
nale și orășenești ale organi
zației de pionieri; comandanți 
de unități de pionieri, repre
zentanți ai conducerii unor 
instituții centrale și organiza
ții obștești, oameni de cultu
ră și artă, părinți. Vorbitorii 
și-au exprimat in unanimitate 
deplina adeziune ia măsurile 
de îmbunătățire. a activității 
organizației de pionieri, adop
tate de Plenara C.C. ai P.QR, 
din 12 — 13 aprilie.

Despre sarcinile școlii pri
vind educarea multilaterală a 
tineretului, despre sprijinul pe 
care este chemată Să-l acorde 
organizațiilor de pionieri in sco
pul orientării lor spre acțiuni 
adecvate preocupărilor și virs- 
tei elevilor, au vorbit prof. 
Vasile Baloescu din București 
și învățătoarea emerită Maria 
Tăcutu din Brașov. Profesorii 
loan Viriș din Timișoara și

tașamentului să fie ales anual de 
pionieri, președintele detașamentului 
urmînd să îndeplinească și funcția 
de ajutor al comandantului de de
tașament.

Intrucîr numeroși educatori și pă
rinți și-au exprimat dorința ca în
semnele pionierești să evidențieze, 
prin conținutul lor, o mai clară dis
tincție între pionierii de diferite 
vîrste s-au inclus în proiectul de 
statut prevederi privind diferen
țierea acestor însemne, precum și a 
uniformelor pionierești. De aseme
nea, a fost cuprinsă în documentul 
menționat prevederea ca unitățile $i 
detașamentele de pionieri să săr
bătorească „Ziua pionierilor" în fle
care an. în prima duminică a lunii 
iunie.

In urina dezbaterilor care au avut 
loc, în proiectai de regulament a 
fost consemnată propunerea de a se 
convoca, din patru în patru ani, 
Conferința națională a Organizației 
Pionierilor.

Propunerile au fost supse dis
cuției participanților la consfătuire, 
exprimîndu-se convingerea că ele 
var contribui la îmbunătățire* celor 
două documente.

Ioana Duna din comuna Tuia, 
raionul Drăgănești-Vlășca, în
vățătorul emerit Constantin Ar- 
sene din Pitești au subliniat 
misiunea deosebită a cadrelor 
didactice in realizarea măsuri
lor preconizate de partid pen
tru dezvoltarea și perfecționa
rea mișcării pionierești. Preo
cupările de ordin educativ, 
conjugate cu cele care privesc 
instruirea școlarilor, au arătat 
vorbitorii, trebuie să stea pe 
primul plan ăl activității peda
gogice a învățătorilor și pro
fesorilor.

Cumulînd calitatea de co
mandanți de detașamente cu 
cea de diriginți, a spus acad. 
Ștefan Bălan, ministrul învăță- 
mintului, profesorii și învăță
torii vor putea deveni coor
donatori ai muncii educative 
și vor realiza efectiv, datori
tă experienței lor pedagogice 
și cunoașterii psihologiei copi
lului, formarea unor generații 
pline de elan creator, crescute 
în , spiritul dragostei pentru 
muncă și învățătură, ai devo
tamentului profund față de pa
trie și partid,

învățătorul Victor Lupu din 
Galați, profesorii Ioan Crăciun 
din Bacău și Mihai Matei din 
Botoșani au cerut ca toți fac
torii ce au contingențe cu ac
tivitatea de educare a copiilor 
— organizațiile de masă, ins
tituțiile cultural-artistice și 
sportive — să sprijine consi
liile pionierilor tn organiza
rea unor acțiuni mai bogate, 
mai atractive, care sd suscite 
interesul școlarilor. La reali
zarea înaltelor cerințe educa
tive, alături de școală, părin
ții sînt chemați să-și aducă un 
aport sporit — au spus ing. 
Vasile letan din Oradea, prof. 
Gheorghe Schmadl din cofnuna 
Nițchidorf, raionul Lugoj.

Primul Secretar ai C.C, al 
U.T.C., Petru Enache, a ărdtat 
în cuvintui său, printre alte
le : Socotim o îndatorire de 0- 
noaie a Uniunii Tineretului 
Comunist de a ajuta, in conti
nuare, organizația de pionieri 
în formarea și educarea tinerei 
generații. Valorificînd mai bi
ne experiența acumulată, U- 
niunea Tineretului Comunist 
va contribui la extinderea ac
tivităților devenite tradiționa
le, mult îndrăgite de pionieri.

Profesorii Iuliana Rtpeanu 
din comuna Negru-Vodă, re
giunea Dobrogea, și Mihatl 
Meșter din Tg. Mureș, învăță
toarea Anica GrIgore din Bu
zău au criticat formalismul în 
organizarea unor manifestări la 
care sînt antrenați elevii, au 
subliniat că organizațiile de 
pionieri trebuie să joace un 
rol mai activ în inițierea de 
drumeții, concursuri cultural- 
artistice și competiții sportive.

Despre necesitatea creării 
unor opere care să surprindă 
cu Înaltă măiestrie universul 
Inepuizabil al copilăriei, despre 
realizarea unor spectacole, e- 
misiuni de tadio și televiziu
ne inspirate din viața tinere
tului, îh care să fie oglindite 
cu mai multă pregnanță pro
blemele specifice anilor de 
școală s-au ocupat, în cuvintui 
lor, Virgil Cazacu, președinte
le Comitetului de Radiodifu
ziune și Televiziuni, Ion Mo- 
raru, vicepreședinte ai Comi
tetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, Ion Dumitrescu, pre
ședintele Uniunii Compozitori
lor, Ion Lucian, directorul Tea
trului „Ion Creangă".

Lectorul universitar Silves
tru Patița a prezentat raportul 
cu privire la îmbunătățirile a- 
duse proiectului de statut al 
unităților și detașamentelor de 
pionieri și proiectului de teguf 
lament al consiliilor Organiza
ției Pionierilor.

Lucrările conslătuitii conti
nuă.
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lilMe intre tovarășul 
Nicolae teaojesca 

si imrăgol llm [unita!
ȘTIRI DE PESTE HOTARE

Vineri, a avut loc o întîlnire între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și 
tovarășul Alvaro Cunhal, secre
tar general al Partidului Comunist 
Portughez, care se află în vizită în 
țar-a noastră.

Au participat tovarășii Paul Ni- 
culescu Mizil, membru al Comite
tului Executiv al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R. 
Manea Mănescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Mihaii Dalea, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass, șef de secție la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc o dis
cuție care s-a desfășurat într-o at
mosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
oferit o masă î-n cinstea oaspete
lui.

Stabilirea de relații 
diplomatice între

Republica Socialista 
România $i Republica 

Federala Nigeria
In vederea realizării unei mai 

bune înțelegeri reciproce și a pro
movării unor relații cordiale între 
Republica Socialistă România și Re
publica Federală Nigeria, guvernele 
celor două țări au hotărît să stabi
lească relații diplomatice la nivel 
de ambasadă.

TELEVIZIUNE
12 noiembrie

12.45 Fotbal: Progresul — Stea
gul Roșu; Dinamo Bucu
rești — Jiul Petroșani; ,

18,00 Pentru tineretul școlar : 
Noile aventuri ale echipa
jului Val-Vîrtej — „Coliba 
lui Gauguin";

18,50 Publicitate;
18,58 Ora exactă;
19,00 Telejurnalul de seară;
19.20 Buletinul meteorologic;
19,23 Colecții, colecționari, pa

siuni : Colecție de fluturi;
19.45 Actualitatea cinematogra

fică;
20,00 Tele-enciclopedia;
21,00 Actorii cîntă;
21,30 Filmul „Din cauza lui'' — 

comedie muzicală;
23,00 Telesport;
23,10 Telejurnalul de noapte;
23.20 închiderea emisiunii;

In Comitetul Politic al Adunării Generale a O. N. U.

Adoptarea unei rezoluții in problema 
neproliferării armelor nucleare 
Intervenea șefului delegației României

NEW YORK 11. — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite: In Comitetul Politic al 
Adunării Generale s-au încheiat joi 
dezbaterile pe marginea problemei 
neproliferării armelor nucleare. Par- 
ticipanțij la lucrări au adoptat, cu 
103 voturi pentru, 1 împotrivă și 
2 abțineri, o rezoluție, elaborată de 
47 de țări, în care se recomandă 
Comitetului celor 
să examineze în 
tă problemă și să 
cuție propunerea
cleare să acorde garanții că nu 
folosi arma nucleară sau nu 
amenința cu folosirea ei împotriva 
țărilor care nu dețin această armă.

In cadrul ședinței au luat cuvîn
tul, pentru a explica votul delega
țiilor lor, reprezentanții Japoniei 
U.R.S.Ș., Pakistanului, Marii Bri
tanii, României și ai altor țări. Con
siderăm, a spus în intervenția sa 
Mircea Malița, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, șeful delega
ției române la lucrările sesiunii

18 de la Geneva 
continuare aceas- 
ia urgent în 
ca puterile

dis- 
nu- 
vor 
vor

Adunării Generale, că în aborda
rea aspectelor multiple și comple
xe ale dezarmării trebuie să se por
nească de la faptul incontestabil că 
cursa înarmărilor nucleare, exis
tența și puterea de distrugere fără 
precedent a armelor atomice consti
tuie cea mai mare primejdie pentru 
întreaga omenire. Aceasta pune pe 
primul plan necesitatea de a se în
treprinde de urgență măsuri eficace 
în vederea reducerii și eliminării 
complete a pericolului nuclear. Ro
mânia a considerat întotdeauna că 
printre măsurile esențiale menite să 
elimine pericolul nuclear și să ga
ranteze securitatea tuturor state
lor, mari sau mici, trebuie să figu
reze interzicerea armelor nucleare 
și distrugerea stocurilor existente.

După părerea delegației române, 
a spus vorbitorul, viitorul tratat de 
neproliferare trebuie să conțină nea
părat obligația statelor nucleare de 
a nu folosi armele atomice, de a nu 
le folosi niciodată împotriva state
lor nenucleare.

DUPĂ ALEGERILE DIN S.U.A.
DECLARAȚIA PREȘEDINTELUI JOHNSON

WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
Succesul republicanilor la alegerile 
de marți nu va schimba în nici un 
fel linia de conduită a guvernului 
în problemele militare — a declarat 
joi președintele S.U.A. Johnson, 
cursul unei conferințe de presă

Insula piraților"ti

din Saigon

Va adera Anglia Ia Piața comună ?

în 
tî-

SAIGON 11 (Agerpres). —' O dată 
cu mizeria crescîndă a majorității 
populației, în Vietnamul de sud co
rupția, specula, contrabanda și toa
te genurile de afaceri ilicite în
floresc continuu. Iată ce relatează 
în acest sens un corespondent al 
agenției Associated Press : O întrea
gă suburbie a Saigonului „a deve
nit un fel de pămint al nimănui, 
unde nu există nici un fel de lege, 
unde sînt comercializate bunurile 
furate sau introduse prin contra 
bandă... Temîndu-se pentru viata 
lor, vameșii nu intră în această zo
nă niciodată. De asemenea, polițiștii... 
Este un fel de „insulă a piraților"

(Agerpres). — Guver- 
relansat joi problema 
Britanii la Piața co- 
declarație făcută în

LONDRA 11 
nul Wilson a 
aderării Marif 
mună, într-o
Camera Comunelor.

Eventualitatea 
la Piața comună 
tată în cercurile politice occiden
tale. Astfel, agenția France Presse 
arată că declarația Iui Wilson este

aderării Angliei 
este viu comen-

Film românesc distins 
cu Premiul I al Festivalului 
internațional de la Cairo

CAIRO 11. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Oprică, transmite : In ca
pitala R.A.U., s-a încheiat cea de-a 
V-a ediție a Festivalului internațio
nal pentru filme de televiziune. La 
festival au participat delegați repre- 
zentînd 46 de organizații de televi
ziune din 36 de țări și 2 organizații 
internaționale. Filmul românesc de 
varietăți: „Omul și oamera", regizat 
de Valeriu Lazarov, a fost distins 
cu Premiul I al Festivalului (pentru 
filmele de varietăți), /întrunind votul 
urianim al membrilor juriului.

mai degrabă „expresia unei in
tenții care nu angajează cu nimic 
și ridică condițiile adesea repetate 
de garantare a intereselor esen
țiale ale Mari; Britanii și ale Com- 
monwcalthului".

Se apreciază că Wilson va con
voca mai întîi în săptămînile viitoa
re o conferință a șefilor de guverne 
ai țărilor A.E.L.S. (Suedia, Norve
gia, Danemarca, Austria, Elveția și 
Portugalia), iar apoi va întreprinde 
împreună cu ministrul de externe, 
George Brown un turneu în capi
talele celor șase țări ale Pieței co
mune. După aceste sondaje la nivel 
înalt, guvernul britanic urmează să 
ia hotărîrea sa definitivă de a pre
zenta sau nu cererea oficială de 
aderare la C.E.E.

un centru de înmagazinare a bu-
nurilor furate» în special de pe
vase".

Ceea ce-i îngrijorează, însă, pe
americani este că la acest „comerț" 
participă și funcționari dintre cei 
mai importanți ai regimului „demo
cratic" creat și susținut de ei în 
Vietnamul de sud. „Poliția, remarcă 
corespondentul Associated Press- 
ului, este convinsă că toate opera
țiile de contrabandă și furt de la An 
Khanh (numele suburbiei — n.n.) 
constituie activitatea unei bande or
ganizate, un sindicat gangsteresc. 
cu legături la cel mâi înalt nivel 
guvernamental".

Pozifia guvernului Sudanului 
fafă de sifuafia internațională

PROGRAM DE RADIO
13 noiembrie

ADDIS ABEBA 11 (Ager
pres). — Primul ministru al 
Sudanului,. Sadîk El Mahdi, a 
organizat la Addis Abeba o 
conferință de presă în cadrul 
căreia a expus poziția guver
nului său într-o serie de pro
bleme ale 
nale. El a 
escaladării 
nam. Sadîk
taft că guvernul Sudanului va

umei conferi-n- 
Africa de est, 
să fie exami- 
urgente care

situației internațio- 
sublimiat pericolul 

agresiunii în Viet- 
E1 Mahdi a ainun-

statul Texas, 
comentat re
ținut să rea- 
conducătoare

nută la ferma sa din 
Președintele, oare a 
zultatele alegerilor, a 
mintească că cercurile
ale Partidului republican au spri
jinit guvernul democrat în măsurile 
legislative privind războiul 
Vietnam și problemele militare 
general. Johnson a recunoscut 
tuși că rezultatele alegerilor
face ca o serie de legi cu caracter 
nemilitar să fie adoptate mai greu 
ca în trecut de către Congres.

din
în 

to- 
k jr

O hotărire
<i președintelui 
Braziliei

RiIO DE JANEIRO 14 (Agerpres). 
— Președintele Brazilor, Castelo 
Branco, a anulat joi, prin decret 
mandatele unui deputat în Con
gresul statului Bahia, Wiltonbalen- 
oa da Silva, și al unui consHier 
municipal din Belo Horizonte, pe 
asemenea, au fost privați de drep
turile civile pe timp de zece ani 
fostul primar aJ orașului Belbj&Jfo- 
rizonte, Jorge Carone Filho, "are 
și-a prezentat candidatura Ia alege
ri iile pentru Congres de la 15 noiem
brie, și alți 18 cetățeni brazilieni 
printre care ' ziaristul Helio Fernan
dez, directorul ziaruli „Tribuna da 
Imprensa".

Evoluția 
sondei spațiale 
„Lunar Orbiter-2*

lunară — a anunțat labora- 
pentru propulsie cu reacție 
Pasadena (California). O ra
de frînare a funcționat timp 
minute pentru a reduce vite-

să poa- 
□ivelul

națio-

PROGRAMUL I : 6,00 BULETIN
DE ȘTIRI; 6,10 Concert de dimi
neață; 7,00 RADIOJURNAL. Suma
rul presei; 7,18 Cîntă fanfara re
prezentativă a Armatei; 7,30 Bună 
dispoziție cu muzica ușoară; 7,45 
Din cîntecele satelor noastre,- 8,00 
Clubul voioșiei „Magazin duminical 
pentru copii" de I. Avian; 8,30 Arii 
din operete; 8,45 Muzica ușoară are 
cuvîntul I; 9,15 Soliști amatori la 
microfon — muzică populară; 10,10 
Din melodie în melodie; 10,30 Răs
punsuri la concertul-ghicitoare (mu
zică din operete); 10,45 Popasuri mu
zicale; 11,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
11,03 Radio atlas; 11,15 Zi de odihnă 
cu cîntec și joc; 11,45 Cîntă Luigi 
Ionescu,- 12,00 DE TOATE PENTRU 
TOȚI; 13,00 RADIOJURNAL; 13,13 
ESTRADA MUZICALĂ DE DUMI
NICĂ; 14,15 Programul orchestrei 
de muzică populară a Radiotelevi- 
ziunii,- 14,40 Melodii distractive,- 
15,00 Din albumul muzicii de estradă, 
15,40 Cîntece și jocuri populare,- 
16,00 Soliști de muzică ușoară; 16,30 
In vîrtejul jocului; 16,45 Concert 
simfonic popular; 17,15 Vechi melo
dii populare,- 17,30 Muzică ușoară 
de Florentin Delmar; 17,42 Recita
lul mezzosopranei Elena Cernei, 
18,00 BULETIN DE ȘTIRI,- 18,05 Noi

înregistrări de muzică populară 
realizate in studiourile noastre; 18,20 
TEATRU SCURT: Nepotul lui Ra
meau; 19,00 Varietăți muzicale;
19,30 Programul orchestrei de estra
dă a Radioteleviziunii; 20,00 RA
DIOJURNAL. Sport,- 20,15 Intîlnire cu 
melodia populară și interpretul 
preferat; 20,45 Cîntă Ilona Moțica 
și Mouloudji; 21,00 Cunoașteți toa
te ritmurile ?; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic,- 22,25 
Muzică de dans; 23,52 BULETIN DE 
ȘTIRI.

CINEMATOGRAFE
13 noiembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie : No
tre Dame de Paris,- Republica ; Dra
gostea învinge; PETRILA : Coliba 
unchiului Tom; LONEA — Mine
rul : Fiii marei ursoaice; LIVEZENI : 
Winetcu II; ISCRONI : Parcarea 
interzisă; ANINOASA : Depășirea; 
VULCAN ; Aventura,- PAROȘENI: 
Maigret și afacerea Saint-Fiacre; 
LUPENI —- Cultural: Steaua fără nu
me; Muncitoresc: A fost cîndva 
licț; EĂRBĂTENI: Decorații pentru 
copii minune,- URICANI: Finala bu
clucașă.

propune organizarea la Khar
tum, în 1967, a 
te a țărilor din 
în cadrul căreia 
nate problemele
preocupă țările din această re- 
g.une a Africii.

Situația internă din Sudan, 
a spus Sadîk El Mahdi, s-a îm
bunătățit considerabil. In pro
vinciile meridionale ale țării a 
•fost restabilită ordinea.

PASADENA 11 (Agerpres). 
Sonda spațială, americană „Lunar 
Orbiter-2", lansată luni de la Cape 
Kennedy, a fost înscrisă joi pe o 
orbită 
torul 
de la 
chetă 
de 10
za orară a sondei de la 5 030 km la 
965 km, pentru ca astfel ea 
tă fi plasată pe orbită la 
Ecuatorului lunar.

Specialiștii Administrației
nale pentru problemele aeronauti
cii și cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) speră ca „Lunar Orbi
ter-2" să transmită pe Pămint ima
gini fotografice ale diferitelor re
giuni de pe Lună unde se intențio
nează să fie debarcați cosmonauții 
americani în cadrul programului 
„Apollo".
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+ SOFIA. — Industria construc

toare de mașini a Bulgariei și-a 
sporit volumul de 2,4 ori în anii 
celui de-al patrulea plan cincinal, 
astfel, că ponderea ei în totalul 
producției industriale a țării a cres
cut de la 12,5 la 17 la sută.

+ ROMA. — La Ministerul Co
merțului Exterior al Italiei s-au 
desfășurat lucrările primei sesiuni 
a Comisiei mixte pentru cooperare 
economică, industrială și tehnică 
româno-italiană. In protocolul în
cheiat cu acest prilej, se mențio
nează dorința celor două părți de 
a promova și dezvolta inițiativele 
în domeniul colaborării economice, 
industtiale și tehnice.

♦ CAIRO. — Comtinuîndu-și vi
zita: în Republica Arabă Unită, pre
ședintele Republicii Socialiste Ce
hoslovace, Antonin Novotny și 
persoanele care-1 însoțesc, au vi

zitat vineri barajul de la Assuan 
precum și Luxorul. In seara ace
leiași zile, Antonin Novotny s-a 
înapoiat la Cairo.

+ PEKIN. — O delegație econo 
mică guineeză, condusă de Ismael 
Toure, ministrul dezvoltării econo
mice al Guineei, a sosit la 10 no
iembrie la Pekin, într-o , vizită în 
R.P. Chineză.

0 VARȘOVIA. — Vineri, sei
mul R.P. Polone a adoptat legea cu 
priviie la planul cincinal de dez
voltare a economiei naționale pe 
anii 1966—1970.

4 JOHANNESBURG. — Tribu
nalul sud-african a condamnat 168 
de muncitoare textiliste de culoare 
la plata unor amenzi pentru parti
ciparea la grevă. Deși tribunalul a 
recunoscut justețea revendicărilor 
formulate de greviste, el a pronun
țat sentința de condamnare, întru-

oît, conform legilor rasiste din 
R.S.A., participarea africanilor la 
grevă este calificată drept crimă.

SANTO DOMINGO. — Pre
ședintele Republicii Dominicane, 
Joaquin Balaguefe. a ordonat lichi
darea taberei militare „27 Februa
rie", unde de mai bine de un an 
se află sub pază luptătorii care s-au 
ridicat împotriva fostei junte mi
litare și a ocupanților americani.

+ TEHERAN. — Ziarul iranian 
„Keihian International" relatează că. 
în urma unor prospecțiuni geolo
gice, specialiștii iranieni au desco
perit în apropiere de localitatea 
Baph-ta un bogat zăcământ de mi
nereu de fier.

+ BUDAPESTA. — La 11 noiem
brie s-a deschis la Budapesta se
siunea Adunării de Stat a R.P. Un
gare.
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