
Reporterii și corespondenții noștri 

transmit din zonele de virf ale recoltei 

Un angajament, susținut 
prin exemplare eforturi și 
fapte de muncă, o deviză 
de onoare a fiecărei 
echipe de tineri aflate 
în aceste zile pe frontul 

ogoarelor

NICI UN KILOGRAM DIN RECOLTA 
A CESTUI AN SĂ NU FIE RISIPIT, 

Întreaga producție.
A

CIT MAI REPEDE LA ADĂPOST!
LA ORDINEA DE ZI:

• Ilfov
C.A.P. Ciolpani. Grădina legumicolă ce se întinde pe mai bine 

d? 70 hectare este plină de oameni care zoresc stringerea ulti
melor cantități de tomate, ardei gras, capia și gogoșari. In 
punctul „Pisc" alături de cooperatorii Constantin Drăghici. 
Elena j*helmășleanu, Vasilica Ioniță, Dumitru Constantin mun
cea și Nicolae UTmeanu, inginerul șef al unității. „Oricare vor 
fi condițiile meteorologice — ne spune acesta — din zori și pinâ 
în noapte, vom fi la grădină pentru a stringe totul".

Odată recoltate, legumele sînt încărcate imediat in mijloacele 
de transport și expediate spre beneficiari. Pină la ora prinzu- 
lui, ora documentării noastre, Nicolae Chiriac. șofer și gestionar 
la Agrocoop — Hale Obor — dusese la adăpost două trans
porturi de legume. (D. DUCA).

• PRAHOVA
Toate legumele, in cel mai scurt timp, Ia adăpost !
Aceasta este deviza sub care acționează cei peste 100 legu

micultori de la ferma nr. 7 a I.A.S. Movila Vulpii. De fapt, 
ieri, pe cele 90 ha cultivate cu tomate, ardei, varză și rădăci- 
noase, mai puteau fi văzuți și 120 tineri muncitori veniți de la 
întreprinderile industriale din Cîmpina care, după orele de 
program, dau ajutor colegilor din legumicultura. Rezultatele 
muncii lor își găsesc materializare în zecile de tone recoltate 
zilnic și trimise beneficiarilor. La toate punctele de lucru, fie 
că e vorba de recoltat, sortat, transportat și însilozat, ordinea, 
disciplina, buna organizare a muncii își spun cuvîntul. Mai 
mult, prezența la lucru în grădina de legume a tuturor cadrelor 
de conducere din ferme și I.A.S. este de mare folos. Pentru că, 
așa cum ne spunea inginerul Iulian Enescu, șeful fermei : 
„Acum, cînd am luat măsurile necesare privind asigurarea am
balajelor, mijloacelor de transport, și în ritmul de lucru actual, 
putem spune că pînă Ia sfîrșitul acestei zile, vom recolta și 
valorifica toate legumele socotite a fi din prima urgență, adică 
roșii, ardei gras, capia și gogonele". Nu putem pune punct acestor 
rînduri fără a da și numele citorva vrednice uteciste : Elena 
Bucur, Veronica Budău, Mioara Ghicu sînt doar trei dintre ele, 
(D. DUMITRU).

INTERVIUL
A

NICOLAE CEAUȘESCU,
ziaristului american Tad Szulc

Strînse cu grijă,
fructele să fie transportate de urgență
LA ORDINEA DE ZI:

• « u

in depozite și la consumatori
• ARGEȘ

In județul Argeș o p 
de maxim efort, 
concentrare pentru 
transportarea și depozitarea in 
cele mai bune condiții a legu
melor și fructelor. In zona de 
nord a judejiflui. zonă prepon
derent pomicolă, in sprijinul 
cooperatorilor au 
tineri din intrepi 
mice și instituții de pe raza co
munelor și din orașul Câmpu
lung Muscel.

C.A.P. Stilpeni. La sediul co
operativei. elevii Liceului din 
comună lucrează la culesul și 
sortarea merelor. In zona Dea
lul Surdenilor. astăzi se încheie 
culesul.

în comuna Aninoa^a. cunos
cută prin specificul său minier, 
ieri peste 400 de oameni, au fost 
mobilizați in livezile C.A.P. Co
operatorii. personalul TESA. 
membri ai cooperației de con
sum, tinerii uteciști. toate for
țele comunei grăbesc recoltatul 
fructelor. Șase camioane, trei 
ale C.A.P. și trei ale C.L.F, șase 
tractoare cu remorci de ia 
S.M.A. și zece atelaje transportă 
prunele. In punctul Fața Fru
moasă, pe o suprafață de 360 ha. 
se recoltează prune, mere și 
pere. O parte a recoltei e trans
portată operativ la C.L.F. Res
tul se înmagazinează în depo
zitele C.A.P.

Ne continuăm raidul în co
muna Godeni. Pe primarul co
munei, tovarășul Nicolae Soare,

de ma 
recolt

nit e 
Ieri «

ximă
:area.

îl găsim în* livadă la C.A.P. 
Capu Piscului. ..Astăzi, ne spu
ne acesxa. încheiem recoltatul 
merelor. Livrăm zilnic C.L.F.-u- 
lui cile două vagoane. Dintr-o 
producție de 200 tone, s-au li
vrat pină la aceasta oră 125". 
Alte două brigăzi de coopera
tori se aflau la recoltatul pru
nelor la C.A.P. Godeni. Pînă in 
prezent aia s-au adunat 312 
tone prune, din care au și fost 
livrate pentru consum pe piață 
250 tone. Ritmul de livrare se 

. ie la nivelul a 30—35 tone 
zilnic (Dan Vasilescu).

• ARAD
me

an 
la

Recolta de mere din acest 
a fost deosebit de bună 
I.A.S. Lipova. Pentru deplina 

, valorificare a întregii cantități, 
măsurile luate au vizat pe de 
o parte grăbirea recoltării iar 
pe de alta, livrarea și punerea 
la adăpost a fructelor. în acest 
scop, pe cele 1094 ha de li
vadă aflată pe rod lucrează 
zilnic 1 WO—1 200 oameni și un 
însemnat număr de mijloace de 
transport. Secretarul comitetu
lui de partid, tovarășul loan 
Lupuț. ne vorbea de alte cîteva 
măsuri organizatorice deosebit 
de eficiente. Prin eforturi pro
prii, pentru beneficiar au fost 
amenajate trei depozite capa
bile să păstreze in condiții op

time 3 000 tone fructe. In a- 
celași timp, in vederea ușurării 
manipulării în depozite a celor 
3 000 lăzi a 300 kg fiecare, 
munca manuală a fost complet 
eliminată. Se lucrează cu moto- 
stivuitoare in sistem conteine- 
rizat. Drept urmare s-a ajuns 
ca întreaga cantitate de mere 
recoltată intr-o zi să fie în 
aceeași zi pusă la adăpost. Au 
fost astfel create condiții ca 
pină la mijlocul săptăminii vii
toare toate fructele din acest 
an să fie recoltate.

Cel puțin 15 la sută din toa
te lucrările ce se efectuează la 
această oră în livezi sînt fă
cute de 300 elevi ai Liceului a- 
gro-industrial din localitate. 
Vorbindu-ne despre ei 
fermei nr. 7, tovarășul 
Moț, a avut doar cuvinte de cea 
mai aleasă laudă. Nu este mai 
puțin adevărat că nici tinerii 
uteciști ai întreprinderii nu 
s-au lăsat mai prejos. Anga
jamentul lor este ca zilnic după 
orele de program să dea o 
mină de ajutor la încărcatul 
mașinilor. Numai cu o zi îna
inte. 8 tineri in frunte cu se
cretarul organizației U.T.C., 
loan Lazarov, au descărcat pînă 
la orele 18,00 5 trailere cu lăzi 
goale și au încărcat alte două. 
Exemplul lor va fi urmat în 
fiecare zi prin rotație de alți 
tineri. (Ion Dancea).

șeful 
Iosif

După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a primit, in ziua de 29 septembrie 
a.c., pe ziaristul american Tad Szulc, căruia i-a acordat un in
terviu pentru sâptâminalul „The New Republic" și pentru cotidia
nul „The Washington Star".,

ÎNTREBARE : A trecut un 
an de la Conferința de la 
Helsinki. Care sînt, după 
părerea dumneavoastră, reali-* 
zările și eșecurile în ceea ce 
privește îndeplinirea preve
derilor Actului final semnat 
la Helsinki ?

RĂSPUNS : Desfășurarea Con
ferinței pentru securitate 
cooperare îh Europa, de 
Helsinki, a constituit 
succes deosebit, apreciat 
multă lume ca un eveniment 
toric în viața continentului eu
ropean și a întregii lumi. însuși 
faptul că la conferință s-au 
putut reuni 35 de state care au 
adoptat, prin consens, o serie de 
documente comune cu privire la 
relațiile și cooperarea dintre 
statele europene, Statele Unite 
ale Americii și Canada, repre
zintă o victorie a bunului simț, 
a acelora care se pronunță pen
tru relații între state bazate pe 
egalitate, pe respect al indepen
denței și suveranității, pe ne
amestec în treburile interne.

în ce privește înfăptuirea în 
viață ă documentelor semnate la 
Helsinki, este drept că nu s-au 
obținut rezultate spectaculoase 
pînă acum ; dar, ca să spun 
deschis, în ce mă privește, nici 
nu mă așteptam ca într-un timp 
scurt toate acestea să fie tradu
se în viață. Totuși, se poate 
spune că în relațiile dintre sta
tele participante continuă să se 
manifeste spiritul de înțelegere 

-care s-a realizat la Helsinki și 
căutările pentru înfăptuirea în 
viață a celor ce s-au stabilit 
prin consens. De aceea, nu s-ar 
putea vorbi de „eșecuri", ci poa
te, mai mult, de o întîrziere în 
ce privește trecerea la înfăp
tuirea prevederilor Actului final 
semnat la Helsinki.

Și 
la 

un 
de 
is-'

unei largi colaborări în toate 
domeniile de activitate.

Și, în fine, ținînd seama că 
noi considerăm că toate docu
mentele au aceeași valabilitate 
și trebuie realizate în viață, sînt 
necesare și măsuri pe linia in
tensificării relațiilor culturale, 
tehnico-științifice, a schimburilor 
de persoane — ceea ce va con
tribui mult la o mai bună cu
noaștere și apropiere între po
poare, în sensul prevederilor 
documentelor semnate la Hel
sinki. In ce ne privește, consi
derăm că s-ar putea găsi forme 
— inclusiv realizarea unor festi
valuri,’ a unor concursuri artisti
ce, culturale, expoziții de cărți 
și de altă natură — care să fa
vorizeze și să ajute la reali
zarea unor largi schimburi cul
turale. In acest sens se pregă
tește România pentru reuniunea 

. din 1977. Avem speranța că a- 
ceastă reuniune va marca o eta
pă concretă în înfăptuirea 
unor relații noi, de colaborare, 
în Europa.

ÎNTREBARE : In general, 
întrevedeți în viitor o scăde
re a încordării sau apariția 
unor probleme majore in
ternaționale ?

Fotografiile : GHEORGHE CUCU și VASILE RANGA

ÎNTREBARE : Ce ar tre
bui să se realizeze, după pă
rerea dumneavoastră, la ur
mătoarea 
securitate 
1977 ?

reuniune pentru 
europeană din

Consider că înRASPUNS: 
timpul ce a mai rămas pînă la 
reuniunea de la Belgrad, din 
1977, ar trebui întreprinse unele 
măsuri concrete în direcția în
făptuirii documentelor de la 
Helsinki, sau. cel puțin, pentru 
prezentarea unor propuneri care 
să facă obiectul unor hotărîri 
privind înfăptuirea In viață a 
acestor documente.

Am în vedere, in primul rînd, 
necesitatea ridicării unor restric
ții și — dacă se poate spune 
așa — o liberalizare a relațiilor 
economice dintre țările partici
pante la conferință prin înlătu
rarea a o serie de bariere, prin- 
tr-un comerț și o cooperare eco
nomică reciproc avantajoase.

în al doilea rînd. consider că 
este de o deosebită importanță 
de a se aborda într-un mod 
mai hotărit problema dezangajă
rii sau — cum se spune uneori 
— a destinderii militare în Eu
ropa, de a se iniția măsuri care 

.să creeze realmente mai multă 
încredere și să se deschidă calea

RĂSPUNS : După părerea 
mea, în viața internațională s-au 
produs schimbări fundamentale. 
Acestea se reflectă atît în ra
portul de forțe între diferite 
state și zone geografice ale lu
mii, în afirmarea voinței po
poarelor de a fi stăpîne pe des
tinele lor și de a duce o politică 
independentă, cit și în soluțio
narea pe calea tratativelor paș
nice a diferitelor probleme liti
gioase. Toate acestea au impri
mat un curs spre destindere în 
viața internațională. Ținînd sea
ma de faptul că — după pă
rerea mea — se vor accentua 
schimbările în raportul de forțe, 
în favoarea unei politici de ega
litate și colaborare, se poate 
spune că avem motive să privim 
cu optimism viitorul, în sensul 
că vom asista la soluționarea 
unor probleme — chiar grave — 
pe baza tratativelor, că se va 
putea împiedica ivirea unor 
conflicte, cu consecințe grele.

Desigur, trebuie să vă spun 
deschis, nu privesc aceasta ca 
un lucru care vine de la sine, 
ci ca un rezultat al intensifică
rii eforturilor internaționale, ale 
tuturor statelor. Am în vedere, 
în acest sens, o participare mai 
activă și a țărilor mici și mij
locii. a țărilor în curs de dez
voltare și nealiniate, o. creștere 
a rolului organizațiilor interna
ționale și, în primul rînd, al Or
ganizației Națiunilor Unite, ca
re. cu toate imperfecțiunile, 
constituie singurul organism ce’ 
poate contribui la soluționarea 
democratică a problemelor care 
preocupă astăzi omenirea.

RĂSPUNS : M-am referit mai 
înainte la necesitatea abordării 
mai largi a problemelor de or
din militar, a dezangajării mi
litare și dezarmării în Europa, 
ținînd seama de faptul că pe 
acest continent se află în mo
mentul de față concentrate cele 
mai puternice forțe militare din 
cîte a cunoscut istoria, inclusiv 
armamentele cele mai moderne. 
Deci, în Europa există și prin
cipalul pericol de izbucnire a 
unui conflict, cu implicații in
ternaționale și consecințe foarte 
grave. De aceea, orice progres 
pe calea unei dezangajări mili
tare, a reducerii forțelor mili
tare și armamentului in Europa 
constituie un succes.

în ce privește negocierile care 
au Ioc la Viena, privind reduce
rea forțelor militare din Europa 
Centrală, România a precizat nu 
o dată că ele sînt destul de li
mitate, că ceea ce se urmărește 
nu va reprezenta un pas însem
nat în dezangajarea militară pej 
continent. Cu toate acestea, a- 
preciem că chiar unele rezul
tate limitate ar avea o anumită 
importantă, în sensul creșterii 
încrederii și, mai cu seamă, prin 
acșea că vor demonstra că este 
posibil să se ajungă la rezultate 
practice și în problemele de or
din militar. Consider că dacă se 
va da dovadă de bunăvoință și 
se va ține seama de interesele 
popoarelor care doresc pacea, a- 
tunci este posibil să se ajungă 
— și cred că, pînă la urmă, se 
va ajunge —• la unele rezultate 
pozitive in cadrul acestor nego
cieri. Deși — menționez încă o 
dată — nu vor avea rezultate 
spectaculoase, ele pot fi apre
ciate ca un mic pas pozitiv în 
direcția dezangajării și dezar
mării în Europa, cu implicații 
în întreaga lume.

ÎNTREBARE : Ce credeți! 
că ar trebui întreprins pe 
plan diplomatic pentru reali-! 
zarea unei păci durabile în 
Orientul Apropiat ?

Ostașii, împreună cu tinerii satelor,
în bătălia recoltei

Detașamentele de ostași ai patriei, aflate pe 
ogoare, intimpină Ziua armatei înscriind în cro
nica tradițiilor cu care se mândrește armata 
noastră o nouă pagină de eroism pe frontul re
coltei.

Pentru miile de ostași aflați în aceste zile în 
livezi și podgorii, în holdele cu porumb sau in 
grădinile de legume, alături de oamenii satelor, 
campania — această aspră confruntare cu timpul, 
cu spațiile mari, cu terenul — cel mai adesea 
desfundat — înseamnă a ieși învingător, înseam
nă îndeplinirea angajamentului luat de a nu 
lăsa să se piardă nici o boabă din belșugul 
holdelor. Organizate în schimburi de zi și de 
noapte, la lumina felinarelor, detașamentele de 
militari aflate în grădinile I.A.S. Rădăuți, I.A.S. 
Fălticeni, I.A.S. Suceava au reușit să recolteze și 
să pună la adăpost cîteva zeci de tone de car
tofi, alte importante cantități de legume ame
nințate de îngheț. Tot în Moldova, pe dealurile 
Hușilor, ostașii de sub comanda locotenentului 
major Mihai Mircea și locotenentului Ștefan 
Popescu au reușit să recolteze și să expedieze 
spre centrele de vinificație sute de tone de 
struguri expuși înghețului.

într-o altă parte a țării, sudul Cîmpiei Tran
silvaniei, in lanurile de porumb și pe ogoarele 
I.A.S.-urilor din Albești, Sighișoara, Zau de 
Cimpie. Bogata, Viișoara, militarii se află in 
primele rînduri la recoltatul legumelor, cartofi
lor, sfeclei și guliilor furajere, porumbului. La. 
I.A.S. Iernut, soldații din subunitatea condusă 
de plutonierul Vasile Rusu depășesc zilnic, cu 
regularitate, norma cu 42 la sută. Cu toată ploaia

rece și vintul puternic care a suflat zilele tre
cute, soldații aflați pe ogoarele județului Arad 
și-au depășit norma zilnică de recoltare cu 
aproape 50 la sută. De fapt, acest rezultat nu 
este altceva decît o împlinire a hotăririi luate 
de ostași, a angajamentului asumat de ei în 
adunările generale ale uteciștilor care s-au des
fășurat aici, 'în fermele unităților agricole din 
Lipova, Brețca, lneu, Pecica.

Pentru modul excepțional in care a organizat 
munca grupei și pentru exemplul său personal 
caporalul Constantin Ivăcuță, aflat la cules de 
cartofi, in grădinile I.A.S. Prejmer, din județul 
Brașov a fost avansat ieri la gradul de sergent. 
Scurta festivitate a dat prilejul evidențierii in 
muncă și a altor grupe de militari, ca cele 
conduse de sergenții Vasile Neagu, Ion Dosoftei, 
Ion Cristian, Cornel Trăistaru, soldații Ion Ra
dina și Constantin Roșea.

O bătălie deosebită dau în aceste zile pe fron
tul recoltei tinerii militari aflați in Insula Mare 
a Brăilei. Cu toate greutățile puse de vremea 
nefavorabilă, de drumurile desfundate, recoltatul 
și transportul porumbului nu au încetat nici o 
clipă.

Fiecare la postul său, la cules, la depănușat 
sau însilozat porumb, la încărcat și descărcat, în 
mașini și silozuri, in coloanele auto, ostașii se 
adaugă in aceste zile liotăritoare pentru soarta 
recoltei, cu abhegație și cu pricepere, oamenilor 
care — într-un front larg desfășurat — dau 
bătălia cea mare a roadelor toamnei.

N. MILITARU

în anul în care țara împli
nește 100 de ani de la indepen
dență. va avea loc prima mare 
manifestare la scară națională a 
festivalului „Cintare Româ
niei". Așa cum s-a precizat in 
documentele de partid, această 
manifestare, care va cuprinde 
milioane de tineri, trebuie să 
marcheze un adevărat reviri
ment al activității culturale, po
litice și educative de masă, se 
va constitui intr-o chintesență a 
forței creatoare a poporului. 
Deschidem astăzi o serie de an
chete in care vofn prezenta mo
dul în care se pregătesc colec
tivele de tineri, organizațiile 
U.T.C. pentru acest important 
eveniment cultural, modul cum 
se alcătuiesc programele și se 
aleg repertoriile astfel incit fie
cărei manifestări artistice să i 
se asigure un cît mai 
tial conținut educativ, 
revoluționar.

★
Pentru o școală cu 

seculară. 7 ani nu 
prea mult. Dar într-o școală ti- 
nără, cum este Grupul școlar 
M.I.U. din București, „tradiția" 
nu poate fi decît tot... tînără. 
Deci, 7 ani de „tradiție". 7 ani 
de cînd aproape toți cei 3 000 de 
elevi ai liceului, școlii profesio
nale și școlii tehnice participă, 
fiecare după aptitudini și do
rințe, la activități culturale.

substan- 
patriotic,

existență 
înseamnă

• 3 000 de elevi - 3 000 de artiști amatori • Aproape in fiecare 
seara - un spectacol pentru colegi • In repertoriul formațiilor - o 
„geografie" folclorica a întregii țări «In 7 ani - 39 de diplome
• De ce nu și spectacole în fața colegilor din alte școli, a tinerilor

din întreprinderi ?

ELUDIU LA FESTIVALUL’ 
„CÎNTABE ROMÂNIEI»

ÎNTREBARE : Ne putem 
aștepta intr-un viitor apro
piat la rezultate pozitive în 
cadrul negocierilor privind 
reducerea forțelor militare în 
Europa Centrală ?

autiștii:!

— Cînd spunem „aproape toți", 
nu exagerăm cu nimic, mă 
asigură prof. Maria Benjaminof, 
directoarea adjunctă a școlii. 
Ideea de la care am pornit este 
participarea de masă. Peste ju
mătate dintre elevii noștri lo
cuiesc în cămin ; acționînd în 
diferite formații, luînd parte la 
șezători — fetele, în special, se 
string serile, lucrează cusături 
„ca acasă" și totodată cîntă, po
vestesc, recită balade știute de 
la bătrînii satelor — transfor
marea timpului lor liber într-un 
timp de educație și recreare ia 
forme concrete, eficiente. Fie
care clasă are o brigadă 
proprie, un mic montaj de 
versuri scrise — mai îndemîna- 
tic sau mai stîngaci — de „poe
ții" săi, dar, ceea ce e impor
tant. reprezentînd direct clasa 
respectivă. Răspund de îndru
marea acestei activități diri-

ginții, biroul U.T.C. pe clasă și 
profesorii de română. Periodic, 
au loc concursuri între clase, cu 
ocazia cărora se remarcă cele 
mai bune texte și cei mai buni 
interpret, care vor fi incluși în 
formațiile școlii. începutul anu
lui și deci primirea unei noi 
serii de elevi coincide cu inau
gurarea concursurilor „cel mai 
bun recitator", „cel mai bun so
list", „cel mai bun instrumen
tist" care constituie nu numai o 
distracție gustată Ia serile de 
dans, ci și un mijloc eficace de 
a depista talente. Cei mai buni 
dintre cei mai buni, sînt selec
ționați în formațiile școlii : co
rul mare, corul de cameră, 
grupul vocal folcloric, taraful, 
cele trei echipe de dansuri, e- 
chipa de teatru, orchestra de 
muzică ușoară, formația de re
citatori, grupul folk. Aproape 
jumătate din numărul elevilor

sînt cuprinși în aceste formații 
reprezentative *

Aceasta este tradiția de la care 
cei 3 000 de elevi ai grupului șco
lar pornesc p’regătirea pentru 
marele eveniment care va fi 
festivalul național „Cintare 
României". în momentul de 
față, se lucrează intens la defi
nitivarea unui repertoriu care 
să aibă un înalt conținut politic, 
educativ și totogată să fie re
prezentativ pentru viața acestei 
scoli. Să vorbească despre tradi
țiile localităților din care vin 
elevii, despre preocupările și 
visele lor. Corurile învață vechi 
cintece patriotice și altele noi, 
revoluționare, cu care își vor 
îmbogăți repertoriul. Formațiile 
folclorice repetă cîntece și dan
suri specifice principalelor zone 
ale țării, din care provin elevii. 
Elevii creatori de versuri 
muzică pregătesc, sub 
cerea profesorilor și 
ganizației U.T.C., textul pentru 
spectacolul dedicat independen
tei, care va include într-un tot 
unitar forțele artistice ale șco
lii. Sînt versuri și cîntece de 
dragoste de țară și partid, revo
luționare, versuri și cîntece 
care vorbesc despre viața noas-

MONICA ZVIRJINSCHI

Și 
condu- 
a or-

(Continuare In pag. a ll-a)

RĂSPUNS : Menținerea stării 
de încordare în Orientul Mijlo
ciu constituie urt grav pericol 
nu numai pentru pacea din a- 
ceastă zonă, ci și din întreaga 
lume. în ce o privește, Româ
nia, fiind în apropierea acesteil 
zone, este direct interesată — cal 
și alte state din Europa, dealt-J 
fel — să se ajungă cit mai ra-l 
pid la realizarea unei păci drep
te ?i durabile în Orientul Mij-I 
lociu. în această privință o ini-l 
țiativă importantă ar putea fii 
reluarea conferinței de la Ge-I 
neva, cu participarea țărilor in-| 
teresate și a altor state care pot] 
contribui la soluționarea mai ra-l 
pidă a acestor probleme. Consi-| 
der că ar trebui să se ajungă lai 
înțelegerea de către cei intere-1 
sați a faptului că nu este po-l 
sibilă realizarea păcii în Orien-I 
tul Mijlociu fără retragerea! 
Israelului din teritoriile arabei 
ocupate în urma războiului dini 
1967 și fără soluționarea proble-l 
mei palestiniene, inclusiv cren-l 
rea unui stat palestinian inde-| 
pendent. Dealtfel, și evenimen-l 
tele recente din Liban demon-1 
strează că trebuie soluționată citi 
mai rapid problema palestinia-l 
nă. Desigur, o pace trainică nul 
poate fi concepută fără asigura-1 
rea garanțiilor pentru indepen-l

(Continuare in pag. a LV-a)
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ȘCOALA
• Masă rotundă la 
Liceul „Nicolae Băl- 
cescu" din Craiova : 
SOCIETĂȚILE ȘTIINȚI
FICE Și CULTURALE 
ALE ELEVILOR • Scri
soarea săptăminii • 

Viața bate la ușă

- Brigada „Scînteii 
tineretului" transmite 

din județul Alba
• CLUBUL TINERE
TULUI - UN SFATIU 
AL EDUCĂRII COM

PLEXE
• _4NDE *$* DES- 

"i TINERIIFĂȘOARÂ 
ȘIBOTENI ACTIVITA

TEA CULTURALĂ ?



.SClNTEIA TINERETULUI" pag. 2

UN POLARIZANT

AL VIEȚII ÎNTREGII ȘCOLI

SOCIETĂȚILE

Șl CULTURALE ALE ELEVILOR

.HICOI.*£ Biiascu- DIN CMIOVI

compartiment»!! It filozofie, viitorologi»

ÎNTREPRINDEREA „autobuzul* 
BUCUREȘTI

rganiutllleC.ț C.

SCRISOAREA SÂPTĂMINII

JOI 21 OCTOMBRIE 1976

Sriqada 

„Srinteii 
tineretului'
transmite

din 
județul Albi

UNDE î$l
DESFĂȘOARĂ 

TINERII
ȘIBOTENI

ACTIVITATEA 
CULTURALĂ?

LAUBEN'TIU OLAN



JOI 21 OCTOMBRIE 1976

LA ORDINEA DE ZI:

In primul med din turul al doilea al Cupei U. E. F. A.

ÎNTREAGA RECOLTĂ, CÎT MAI REPEDE LA ADĂPOST!

MARINCUS?.

• CONSTANȚA

ZILE Șl ORE DECISIVE 
PENTRU ÎNCHEIEREA STRÎNGERII 

CARTOFILOR, PORUMBULUI, 
SFECLEI DE ZAHĂR, FURAJELOR 
• MUREȘ

«g'rleulturâ. La VolvodenL tor

Primire la primul ministru al guvernului

La culesul strugurilor, buna organizare 
și operativitatea asigură evitarea pierderilor

• BiSTRIȚA 
NASAUD

• VRANCEA

a» ■ »OTUO' * P* ultim»!.
• ii»w•• a. urUam. |r <V »rtNV>

Slrinse cu grijă. fructele si fie transportate de urgența 

in depmiie și la consumatori

SPORT»SPORT. SPORT<S

SPORTUL STUDENȚESC - SCHALKE 04: 0-1

Intr-un meci amical al echipelor de tineret

ROMÂNIA - POLONIA: 2-1 [1-01

Tinerii — 
sportului

in arenele 
de masă

BOX : Intre 8 și 14 noiembrie, finalele 
campionatelor naționale individuale

Recoltatul, sortarea 
și livrarea legumelor

• GALAȚI
1 uluc-Mi rle» IrYkrulnr ."i"

L CUR1ER~JURrpfc]



INTERVIUL
acordat de președintele Republicii Socialiste România,

NICOLAE CEAUȘESCU
ziaristului american Tad Szulc

Păstrarea și 
continua dezvoltare 
a valorilor culturale 
în dezbatere la O.N.U.

«tenie ncallnlatllor. După pa

□ NOUA DEVALORIZARE MONEDEI PERUANE

40362 -

pentru timpul dumneavoastră liber

SHQaSG
• știri. non. comutării • știri. non. comaaAoo • ștkl non. comutării •

Perpetuarea ocupației ilegale a Namibiei 

de către Africa de Sud-o amenințare 

la adresa păcii și securității in lume 

DECLARAȚII DUPĂ VETO- .A., ANGLIA Șl FRANȚAADOPTĂRII PROIECTULUI 0 PROBLEMA NAMIBIEI,

Dezvoltarea 
colaborării 

roinâno-buljarc

Șahinșahul Iranului a primit pe 

vicenrimministrul guvernului rumân

SITUAȚIA 
DIN LIBAN 
Portele palestinlano-progresLi-

ITALIA. Program de austeritate 

pmoniiat de organizațiile Mirale

Remaniere 

guvernamentală 

in Columbia


