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Fruntaș în producției'

Un titlu *de cinste pe chreJ 

Constantin Boțea miner exca- 

vatorisf de la Exploatarea mini

eră Rovinari l-a cîșfigat prin 

munca sa entuziastă
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La încheierea practicii studenților mineri

I

i

eșl cursurile și seminariile nu se mai țin de mult, pentru studenții Institutului de mine din Petro- universitar s-a puțin timp,șeni, anul sfîrșst de odată cu încheierea perioadei de practică. După încetarea activității în amfiteatrele și sălile insitutului, studenții au continuat să învețe, să verifice și să-și îmbogățească cunoștințele în galeriile și abatajele minelor, îr halele uzinelor de preparare sau în atelierele întreprinderilor care produc utilaj minier. La capătul celor 6 săptămîni de învățătură intensă, Ia școala producției sînt necesare cîteva concluzii privind organizarea și desfășurarea practicii, eficacitatea ei în pregătirea viitorilor ingineri mineri. Iată-Ie :

lor și, mai ales, grija muncitorilor și inginerilor fată de pregătirea studenților pe care i-au îndrumat și i-au ajutat cu dragoste să descifreze tainele producției, să-și cunoască utilajul, diversele stadii ale procesului de producție, să-și însușească caracteristicile și modul de funcționare al fiecărei mașini.
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port, deși se angajase să facă acest lucru.La Exploatarea minieră- Ghelar sarcina îndrumării studenților a fost dată unui inginer care a plecat în concediu, iar în întreprinderile Trustului minier Baia Mare studenții au fost lipsiți de îndrumarea tehnică de specialitate, de practică ocupîndu-se doar serviciile cadre și învă- țămînt. Mulți din studenții de azi, vor fi mîine ingineri chiar în aceste întreprinderi, Se cerea deci o grijă deosebită față de pregătirea lor.

NUMAI NOTE
DUNEStudenții grupelor 2107 și 2 108 de la Facultatea de electromecanică minieră au făcut practică la Uzinele „Unio“ din Satu Mare. Tot aici, la capătul celor 45 de zile, au dat colocviul de la care cadrele drumat examinatori au torii, maiștrii și secțiile unde au proape 50 de studenți.La turnătorie, forjă, sudură, lăcătușerie. ca și la secția mecanică s-au pus întrebări numeroase, destul de dificile, pentru a vedea dacă studenții au reușit să cunoască principalele utilaje miniere ce se produc aici, principiile de funcționare și tehnologia fabricării lor. S-a avut în vedere întreaga activitate a studenților în uzină, frecvența lor, atitudinea față de muncă, felul în care și-au completat caietele de practică, participarea la viața uzinei. Verificați ca la un examen din cele mai grele Ceplen Emil, Bo- ian Marian, Petrescu Constantin si toți ceilalți studenți au răspuns foarte bine. S-au primit doar 5 note de 7. Restul notelor sînt numai 8, 9 și 10. Calificativele acestea puse cu exigență de muncitori și ingineri dovedesc din plin sîr- guința studenților de a învăța cît mai mult în practică. Dar ele reflectă și munca rodnică a cadrelor didactice care au îndrumat practica studenți-

practică. Un'colocviu au fost prezente și didactice practica,
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numeroase cen- au avut alături didactice ale In-
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miniere Uzinele Uzine-care au, în- dar la care fost munci- inginerii din lucrat cei a-

La Exploatarea minieră din Deva, studenții anului II- mme și ai anului V-electro- mecanică au muncit tot atît de sîrguincios, au învățat tot atît de mult în timpul practicii. Cu sprijinul maiștrilor, al inginerilor exploatării, repartizați la toate locurile de muncă, studenții au avut posibilitatea să studieze instalațiile și la suprafață dar și în subteran, să participe la procesul de producție, să rezolve probleme de organizare, de planificare a muncii. Un mare sprijin le-a acordat întreprinderea în culegerea datelor necesare realizării de profile geologice. Inginerul Sînziana Gheorghe care a răspuns din partea exploatării de practică a îndrumat și sprijinit zi de zi pe studenți în însușirea de noi cunoștințe.Și la exploatările -din Valea Jiului, la „Electroaparataj“ lale „Independența“ Sibiu s-au asigurat condiții de practică foarte bune li s-a dat posibilitatea studenților să participe alături de muncitori la procesul de producție, la realizarea multor probleme interesante. într-un cuvînt datorită unei preocupări multilaterale , din partea întreprinderii ' viitorii ingineri mineri au făcut aici o practică bogată și rodnică.Dar nu la fel au stat lucrurile în toate întreprinderile care au primit la practică studenți ai Institutului de mine. Un exemplu în această privință îl dă întreprinderea minieră Căpuș. Practica studenților la această întreprindere nu s-a desfășurat la nivelul așteptat, la nivelul preconizat și în convenția încheiată între institut și conducerea întreprinderii. Practica studenților nu s-a bucurat de atenția cuvenită din partea inginerilor, a conducerii întreprinderii. Cazați la o distanță de aproape. 4 km de locul de muncă, studenții au pierdut timpul mai mult pe drum pentru că întreprinderea nu le-a pus la dispoziție mijloace de trans-

Grija institutului față de îndrumarea studenților în perioada practicii, a fost anul acesta deosebită. Tot timpul practicii, deși au fost repartizați în foarte tre, studenții de ei cadrele știutului.Spre deosebire de anii tre- cuți, au fost numiți coordonatori de practică numai cadre didactice ingineri. Aceștia au dat îndrumările cele mai bune, au controlat și ajutat pe studenți în realizarea tuturor sarcinilor ce le reveneau în practică. Prezența zi de zi în uzină sau mină, alături de studenți, a fost folositoare și cadrelor didactice în majoritate tinere. Tocmai de aceea
NICOLAE ARSENIE

(Continuare în pag. a lV-a)

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîneîn numele Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, al guvernului U.R.S.S. și al întregului popor sovietic, vă mulțumesc cordial dv. și prin dv. tuturor oamenilor muncii din Republica Populară Romînă pentru felicitările calde adresate cu prilejul zborului în grup efectuat cu succes de piloții cosmonauți sovietici Andrian Nikolaev și Pavel Popovici.Zborul eroic al cosmonauților sovietici, înfăptuit în interesul păcii, progresului și fericirii întregii omeniri, demonstrează în mod grăitor superioritatea orînduirii” socialiste și puterea lagărului socialist.Vă urăm din toată inima, dragi tovarăși, dv. și întregului popor al Romîniei frățești, noi victorii în .construcția socialistă și în lupta pentru pace.
Vineri 7 septembrie 1962

N. HRUȘCIOV,Moscova, Kremlin
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studențești
In diferite centre universitare 

din țară se construiesc în acest an 
noi cămine studențești, care în
sumează circa 7 000 de locuri. Cu 
acestea, în anul de învățămînt 
1962/1963 — în condițiile creș
terii numărului studenților — se a- 
sigură cazarea în cămine studen
țești a peste 63 la sută din numă
rul total al tinerilor care studiază 
în institutele de învățămînt supe
rior.

Tot în acest an a început con
strucția unor noi cantine cu peste 
3 700 de locuri. Studenții Univer
sității și Politehnicii din București 
vor găsi la deschiderea noului an 
de învățămînt două mari cantine 
moderne, ridicate în cartierele

Grozăvești și Regie. Aici, ca și în 
celelalte cantine date în folosință 
în ultimul timp, pregătirea mesei 
se face cu ajutorul unor instalații 
mecanizate și semiautomatizate. 
Sistemul de autoservire, aplicat .în 
mai multe cantine studențești, este 
înlesnit de o serie de instalații a- 
decvate, iar mobilierul este con
struit în mare parte din mase plas
tice.

în stațiunile de mașini și trac, 
toare Stîlpu, Poșta Cîlnău și Pa
dina, regiunea Ploiești, mecani
zatorii au pornit o acțiune de 
înfrumusețare a sediului unități
lor. Ei au plantat pe marginea 
aleilor și drumurilor din incinta 
stațiunii —- pomi, arbuști, tran
dafiri. Îmbrățișînd această iniția
tivă, mecanizatorii de la Bărcă- 
nești, Buda, Mihăilești și Ciorani 
au amenajat și ei pe terenurile 
din curtea S.M.T.-urilor terenuri 
sportive — de volei, de baschet 
etc.

(Agerpres) (Agerpres)
Crește numărul depunătorilor 

la C. E. C.

In regiunea Galați

Se extinde rețeaua 
comercialăLa Brăila și Tecuci s-au deschis zilele acestea noi complexe comerciale, iar la Galați au fost date în folosință primele unități comerciale amenajate la parterul blocurilor noi de locuințe din cartierul Țigliiîn ultimii trei ani rețeaua comercială a regiunii Galați a crescut cu încă 330 de unități.

na.
(Agerpres)Construcții noi în regiunea SuceavaIn orașul Suceava, numărul apartamentelor date în folosință de la începutul anului și pînă acum se ridică la aproape 450. In diferite puncte ale orașului a început construcția unor noi blocuri însumînd 1430 de apartamente.In ultimii trei ani în orașul Suceava s-au dat în folosință 1 700 de apartamente, mai mult decît s-au construit într-un sfert de veac înainte de 1944.Noi locuințe și diferite clădiri de interes obștesc se ridică și în celelalte orașe, precum și satele regiunii.(Agerpres)

zilele 
noastre în 

Sulinei, du- 
pleoscăiala 

ce mai 
a alice

lor unui început de 
ploaie ne fugărește din cala 
unui vas de unde peștele se 
încarcă în vagoneți și de pe 
țărm nimerim undeva la adăpos
turile cherhanalei intrăm buzna 
pe prima ușă peste care dăm.

Înăuntru, în odaia mare, drept
unghiulară, în care pătrundem, ne 
iau deodată fără veste, în primire, 
care descumpănite, care mirate, 
care curioase, străpungătoare și 
pline de vioiciune, sulițele cîtor- 
va zeci de ochi de femei. Marea 
majoritate a acestora sînt tinere, 
poartă halate albastre și basmale 
multicolore pe cap care le leagă 
strîns părul și, zîmbiioare

ntr-una 
șederii 
părjile 
pă ce | 
din ce în 
stăruitoare

obraz trădînd o seninătate brusc 
stingherită de prezența noastră 
neașteptată ne străfulgeră semețe 
cu căutături iscoditoare. încruntă 
întrebătoare din sprîncene în timp 
ce mîinile continuă să le umble 
cu repeziciune mai departe, și să 
depene astfel ca moriștile. Iși 
mișcă degetele cu o agilitate de-a 
dreptul uimitoare, aproape me
canic. Această ultimă și fugară 
impresie ne este însă imediat a- 
nuiată, fiindcă observăm peste o 
clipă că privitoarele, reluîndu-și 
fiecare locul și poziția anterioară 
și așezîndu-se pe taburete sau ră- 
mînînd în picioare pornesc
de care să migălească cu cro
șetele și să împletească și 
iute la plasele ce le stau dina
inte, în brațe sau întinse sus, pe 
frînghie, pe obor.

Sîntem în atelierul de confec-

care

mai

Munții Făgăraș ; Cabana Bilea.

duratei de 
între două 
zile și prin 
tehnico-or- 

echipă a 
de utilizare 
în acest an 

tone mai mult

de editate 
superioară

BAIA MARE (de la corespon
dentul nostru).

Oțelarii din echipa condusă de 
Ștefan Reisz de la Uzinele meca
nice de mașini și utilaje miniere 
din Baia Mare au obținut un nou 
succes. Zilele trecute ei au elabo
rat cea de a 200-a șarjă consecu
tivă de oțel de calitate superioară. 
Tinerii ofelari Ovidiu Panfea, Eme- 
ric Tarr, Gheorghe Pop ca și cei
lalți membri ai brigăzii și-au res
pectat cuvîntul dat în întrecere. 
Realizările echipei de oțelari con
dusă de Ștefan Reisz nu se opresc 
însă aici. Prin mărirea 
funcționare a cuptorului 
reparații în medie cu 4 
aplicarea unor măsuri 
ganizațorice, această 
sporit simfitor indicele 
a cuptorului elaborînd 
cu peste 70 de 
oțel lichid decît a realizat în a- 
ceeași perioadă a anului trecui,

î

însemnări de la Consfătuirea organizată 
de ziarul „Scînteia tineretului“ 

în colaborare cu Comitetul raional 
Slobozia al U. T. M.

Uși deschise

Foto : AGERPRES(Agerpres)

A UPOVANCA

Numărul depunători
lor pe librete de eco
nomii in regiunea lași 
a crescut anul acesta 
cu 21 000. In prezent 
la iiecare al 4-lea lo
cuitor din regiune re
vine cite un depună-

tor la C.E.C. Valoarea 
sumelor depuse spre e- 
conomisire In perioada 
amintită a iost cu cir
ca 20 milioane lei mai 
mare deci! in aceeași 
perioadă a anului tre-

cut. La tabrica de 
menți din Bîrlad, 
exemplu, peste 95 
sută din salariali 
depunători permanenti 
la C.E.C.

Aspect din atelierul de proiec- 
energefice al Institutului 

cercetări și proiectări pen- 

indusfrializarea hîrfiei 
stufului din Capitală.

șile școlilor sînt des
chise. Ele s-au des
chis și în Văleni. 
Noua școală medie e 
gata să-și primească 
prietenii. Liceul era 
cunoscut înainte doar

la oraș. Un liceu era la Slatina. 
Cîți dintre copiii pălmașilor de pe 
moșia lui Lemnea sau Marin Bu- 
tulescu puteau ajunge la Slatina, 
la liceu 1 Taxele și cărțile — 
mai mari decît costul plinii, 
pe care ei o mîncau într-un an. 
Acum, în dimineața asta limpede 
și senină ca rouă, cîțiva pionie- 
au venit la directorul noii școli. 
Aproape toți întreabă deodată.

—• Mai avem ceva de făcut, to
varășe director ?

— Da. Să veniți la înscriere, le 
zîmbește cu bucurie și mîndrie 
.Cristescu Ion, tînărul director.

Noua școală medie va primi a- 
nul acesta la învățătură, peste 680 
de elevi. Vor fi și cursuri serale. 
La numai cîțiva pași, școala veche. 
A fost reparată și ea. Văruită, 
vopsită cu mobilier nou, e gata și

ÎNSEMNĂRI

ea de începerea noului an școlar. 
Pionierii Stoia Ion, Zamfirache 
Emilia, Păciucă Ion sînt la fel de 
fericiți ca și dascălii lor Moro- 
ianu Ion, Sfănescu Dumitru, 
nescu Constantin pentru acest 
prețuit dar.

Nu departe de Văleni se 
Serbăneștii de Jos. Și aici, pe

Stă-
ne-

de Ion Istrati

ționat unelte pescărești al secției 
de la Sulina a întreprinderii de 
stat „Piscicola“ iar cele vreo șap
tezeci de 
după diverse

muncitoare, lucrînd 
tipare și folosindu-

de niște ace metalice cuse 
furile într-un anume fel îndoite, 
execută cu hărnicie împletitura 
năvoadelor pentru cele 39 de 
brigăzi care navighează pe apele 
fluviale și marine din apropiere, 
și departe, tocmai la gurile bra
țului Sf. Gheorqhe.

Șeful atelierului, maistrul Ivan 
Andrei, cu care facem cunoștință 
ne dă lămuririle trebuitoare, mîn- 
drindu-se că, în afara lucrătoare
lor ceva mai în vîrstă, care 
au o experiență mai bogată, 
o contribuție foarte însemnată la 
îndeplinirea și depășirea planului 
este adusă de tinerele fete, în 
special de utemiste.

vîr-

Din rîndul celor dintîi ne po
menește astfel de numele tova
rășelor Pașa Calonic și Paula Po- 
cora, de Frosica Suhov, candida
tă de partid și secretară a orga
nizației de bază U.T.M. din ate
lier, de Axinia Savela, de Maxim 
Stela și Florica Cornamoref, de 
Ana Hariton, tuspatru candidate 
de partid și ele. Ne uităm la fie
care din acestea și băgăm de 
seamă că mai toate fac parte 
cam din aceeași generație și că 
e destul de greu să spui care 
dintre ele e mai în etate și care 
pare a depune mai multă sîrguin- 
fă la treabă. Pentru o mai bună 
edificare, solicităm — după ce 
înădim cîte un capăt de vorbă 
ba cu una, ba cu alta, părerea 
secretarei organizației de U.T.M.

— Care-i cea mai harnică de- 
aici ? o întrebăm.

— Sînt mai multe, răspunde 
Suhov Frosica, strîngînd din ge
nele b doi ochi mititei, verzi, ca 
și cînd s-ar sili să-și aducă a- 
minte de fiecare om ca nu cum
va s-o omită pe vreuna. Este 
Valentina Lupcici, lurov Daria, Co- 
ranțov Mochia, Kiselef 
Cine

Tudora...

sea, 
Doar

mai e ?
Ai uitat-o tocmai 
intervine maistrul, 
ea-i prima pe atelier.
Mda, face secretara, In ul- 
timp, fruntașă e Marusea

pe Maru- 
ajutind-o.

fimul
Popov, însă știți — mai adaugă

ea penfru mine și cu-n aer de 
jenă — și pe mine, pînă a mă 
căsători, tot Popov îmi spunea... 
Marusea e soră-mea și, mai bine, 
laude-o alții I

Aflu care e și mă îndrept pe 
lingă un falian nou nouț spre ea. 
E o lipoveancă mărunțică și înde
sată, voinicuță, 
să în obraz, 
părul roșcat 
19 ani, dar 
cruță timpul

— Ce să-i ,___ ______
bitoare. Vreau să fiu printre frun
tașe numaidecît. Că, știți, noi ne 
întrecem unele cu altele, și nu 
vreau să mă las. Așa cum vreau 
să și învăț. Uite, tovarășa Co- 
ronfov e înfr-ia opta, mai sînf 
încă altele vreo patru care-s se- 
raliste, tovarășul maistru e elev 
și el 1 Eu cum să mă las? Nu se 
poate I Și în timp ce povestește 
de bătrînul său tată care-i fosf 
pescar, care-i acum pensionar, 
dar care încă pescuiește cu vîrșa, 
de frate-su mai mare care-i me
canic la Maliuc, de faptul că a 
fost în excursie prin O.N.T. la 
București, că a vizitat Doftana și 
că face; parte din echipa de dan
suri a întreprinderii, care la faza 
regională de la Constanța s-a cla
sat pe locul al doilea, nu uită nici

rotundă și aprin- 
cu ochii albaștri și 

și creț. N-are decît 
silitoare cum e, nu 
deloc.
fac? spunea ea zîm-

(Continuare în pag. a IV-a)

RECOLTAREA STRUGURILOR
LE PE FOSTELE TERENURI NEPRODUCTIVE
Pe versantele Văii 

Carasu, la Basarabi și 
Saligny ca și pe tere
nurile în pantă, altă
dată erodate, ale G.A.S. 
Ostrov și Lipnifa, ale 
unor gospodării colec
tive printre care cele 
din Oltina, Mîrleanu și 
Cărpiniș au fost plan
tate acum 3 ani peste 
140 ha cu viță de vie 
în terase. Acum de pe 
aceste terenuri se cule
ge primul rod.

Potrivit unor calcule, 
plantarea vitei de vie

în terase pe dealurile 
cu pante mari, supuse 
eroziunilor, aduce ve
nituri de aproape 10 
ori mai mari față de 
cele realizate de pe a- 
ceste terenuri, tind e- 
rau cultivate cu alte 
plante. Colectiviștii din 
Oltina, bunăoară, își 
măresc în acest an ve
niturile cu circa 200 000 
lei, numai din valorifi
carea recoltei de stru
guri de pe cele 20 ha 
vie cultivate pe fostele 
terenuri neproductive.

Anul acesta unitățile 
agricole socialiste din 
regiunea Dobrogea au 
mai plantat peste 1 500 
ha cu viță de vie pe 
terenuri în pantă, tera- 
sate. In primăvara a- 
nului viitor aceste su
prafețe vor fi mărite 
cu încă 2 800 ha. In a- 
cest scop se fac de pe 
acum intense pregătiri. 
Colectiviștii și mecani
zatorii au executat 
pînă în prezent, terase 
pe mai mult de 2 300 
ha, lucrarea fiind in

află 
. . ma

lul Doroheiului, se ridică o școală 
nouă. Cîțiva prichindei cu crava
tele roșii dau ajutor la curățenia 
școlii. îi ajută și profesorul Dragoș 
Eopescu.

Cei din Crîmpoia nu au ridicat 
anul acesta o școală nouă. A lor, 
are cîțiva ani. Dar și ea pare tot 
nouă. Cu pereții albi, imaculați, 
geamurile inundate de lumină și 
ușile abia vopsite, surîde în soare. 
Au mobilier nou. Cel vechi a fost 
reparat. Cinteză Eugen, directorul 
acestei școli, și cu alți profesori și 
învățători au făcut totul pentru ca 
noul an școlar să fie deschis în 
condiții cît mai bune.

Elevii Școlii medii din Olteni, 
centru raional, vor avea anul a- 
cesta o frumoasă surpriză : un 
autocamion de 4 tone. Acesta va 
aproviziona cantina și internatul 
cu cele necesare și va fi folosit 
și pentru excursii. In vacanța ur
mătoare, vor avea mijlocul lor 
propriu de locomoție. Celelalte 
pregătiri pentru deschiderea nou
lui an școlar sînt gata și în Olteni. 
Toate școlile își așteaptă elevii cu 
ușile larg deschise.

GH. T. NIȚU

curs de desfășurare. 
S-au luat de asemenea 
măsuri pentru asigura
rea materialului sădi- 
tor. 10 G.A.C. din re
giune, printre care cele 
din Niculițel, Isaccea, 
Sinoie, Grădina și Os
trov vor asigura, pen
tru plantările din anul 
viitor cel puțin 3 mi
lioane vițe altoite din 
soiuri de mare produc
tivitate și, în special, 
struguri de masă.

O ultimă verificare la un nou lot 
de instalații de sterilizare, pro
duse la întreprinderea industria 
tehnică medicală din Capitală,
înainte de a fi expediate benefi

ciarilor.
Foto : AGERPRES(Agerpres)



■
 ilele trecute, Comitetul raional U.T.M. Slobozia, împreu

nă cu redacția ziarului „Scînteia tineretului“, cu sprijinul 
organelor de partid, au organizat o consfătuire cu scopul 
de a dezbate o serie de probleme privind necesitatea 

creșterii contribuției tineretului la sporirea producției de carne și 
lapte în gospodăriile agricole colective și de stat. La consfătuire 
au luat parte secretarii comitetelor U.T.M. pe comune, secretarii 
comitetelor organizațiilor de bază U.T.M. din G.A.C. și G.A.S., pre

ședinți ai G.A.C., specialiști și tineri fruntași în creșterea anima
lelor.

Consfătuirea a fost precedată de o vizită la secțiile stațiunii 
experimentale. Cu acest prilej, cei peste o sută de participanți, au 
văzut fermele de vaci ale stațiunii, fermele de tineret taurin, fer
mele de porci — precum și construcțiile zootehnice, silozurile.

In cadrul consfătuirii au fost susținute referate în care s-au 
dezbătut problemele legate de căile care duc la sporirea continuă 
a producției de carne și lapte în unitățile agricole socialiste. In 
încheiere, participanții au ascultat recomandările Stațiunii experi
mentale zootehnice Slobozia în problemele sporirii producției de 
carne și lapte. Publicăm mai jos, pe scurt, referatele prezentate, 
recomandările stațiunii, precum și cîteva spicuiri din cuvîntul 
participanțîlor. înainte de a începe vizita la diferite ferme de animale, un scurt istoric asupra stafiunil, apoi explicații amănunțite asupra fiecărei rase ți asupra randamentului în produc

ție • diferifilor metiji creați eici, ca urmare a hrănirli ți îngrijirii raționale, științifico. Tov. dr. Rusu Simion, cercetător țtiinjific la stațiunea experimentală zootehnică 
Slobozia dă explicațiile cuvenite curioșilor vizitatori,

Spre producții 

mari de corneIn planul de muncă al Comitetului U.T.M. din Comuna Bucu, un loc însemnat îl ocupă mobilizarea și antrenarea tineretului la rezolvarea sarcinilor economice care au stat și stau în fața gospodăriei colective.Mergînd pe această linie, sub conducerea permanentă a organizației de partid, tineretul nostru și-a adus contribuția la creșterea și întărirea sectorului zootehnic al gospodăriei colective. Planul de producție prevedea sarcini crescute în ceea ce privește sectorul zootehnic. Așa se face că s-a ivit necesitatea de a se mări numărul de oameni care să lucreze în sectorul zootehnic.Ajutorul organizației de bază U.T.M. a fost concretizat prin analize periodice în cadrul adunărilor generale a muncii desfășurate de tinerii din sectorul zootehnic. Prin înscrierea și urmărirea cursanților la cursul agrozootehnic de masă, precum și prin organizarea de vizite la alte gospodării colective organizația U.T.M. i-a ajutat pe tinerii îngrijitori să-și însușească bine meseria.în ceea ce privește asigurarea bazei furajere, sarcina organizației de bază a fost să mobilizeze tineretul în acțiunea de însămînțare a furajelor, curățirea izlazurilor, precum și recoltarea și însilo- zarea nutrețurilor.în această direcție ținem să arătăm că la chemarea organizației de bază U.T.M. a răspuns marea majoritate a tineretului din comuna noastră, ceea ce a avut drept rezultat curățirea de 3 ori a izlazului comunal de diferite buruieni și mușuroaie, precum și grăparea lui prin muncă patriotică. Tineretul a participat in totalitate la acțiunea de recoltare și însilozare a furajelor, ceea ce a făcut ca în momentul de față gospodăria noastră să dispună de peste 1500 de tone nutrețuri însilozate.Paralel cu grija pentru asigurarea bazei furajere, în atenția organizației noastre a stat și însușirea de către toți tinerii îngrijitori de animale a cunoștințelor necesare pentru furajarea rațională a animalelor, precum și aplicarea unor metode noi de furajare căre să asigure sporuri mari de producții. Animalele puse la îngrășat, de exemplu, au primit următoarea rație furajată: 2 kg concentrate (compuse din 1 kg porumb uruit, 0,5 kg tărîțe de grîu 0,5 șroturi), 1500 kg fîn și 10 kg siloz, aceasta în perioada de stabulație, iar în perioada de vară s-au redus fără a se exclude totuși și silozurile și fînurile și s-a introdus masa verde de lucernă și porumb, cîte 20—22 kg zilnic.Pentru porcine la îngrășat am folosit următoarea rație ; 2,500 kg concentrate compuse din porumb și orz, precum tărîțe și șroturi. Pentru tineretul tuturor speciilor de animale s-a avut grijă să se administreze în special furaje care să conțină proteină și albumină care să le asigure o creștere și dezvoltare normală. în scopul evitării risipei și pentru asimilarea integrală a furajelor administrate în hrana animalelor gospodăriei s-a urmărit și realizat prepararea nutrețurilor prin uruire, tocare și saramu- rare cu posibilitățile proprii.Ca urmare a furajării animalelor, nu la întîmplare, ci pe baza unor rații științific stabilite, noi am reușit să obținem un spor zilnic în greutate de 0,721 kg la taurine, iar la porci un spor de 0,650 kg. Este un spor bun dar noi avem și mai mari posibilități în ceea ce privește creșterea animalelor pentru carne.în urma creșterii efectivelor de animale s-a ivit necesitatea asigurării capacității de cazare. în prezent gospodăria colectivă dispune de 4 grajduri a cîte 100 capete taurine, precum și încă un grajd în construcție. La executarea acestor construcții tineretul și-a adus din plin contribuția prin participarea la executarea lor cu zile muncă sau prin muncă patriotică la căratul pămîntului pentru chirpici, transportului materialului de construcții și altele.Constienți de faptul că animalelor trebuie să le fie asigurate condiții bune de zooigienă la baza dezvoltării sectorului zootehnic a stat grija permanentă în ceea ce privește alcătuirea unor rații de furajare rațională, alcătuirea unui program de grajd corespunzător, curățenia zilnică a grajdurilor și animalelor, precum și combaterea și prevenirea bolilor.Dezvoltarea sectorului zootehnic ca ramură principală de producție în cadrul gospodăriei noastre colective n-a întîr- ziat să aducă venituri însemnate. Astfel sectorul zootehnic a fost planificat să realizeze în anul 1962 un venit total de 971 850 lei șl s-a reușit să se realizeze pînă în prezent suma de 615 700 lei ceea ce înseamnă că s-a încasat din sectorul zootehnic 25 la sută din totalul veniturilor planificate de 2 400 000 lei. Aceasta înseamnă că contribuția sectorului zootehnic la mărirea avutului obștesc va ajunge și depăși pînă la sfîrșitul anului cifra planificată de 971 850 lei.Această sumă realizată în sectorul zootehnic s-a înfăptuit prin contractarea cu statul a însemnate cantități de produse animaliere după cum urmează; la taurine 31 capete cu 8 000 kg și am realizat pînă în prezent 55 de capete eu 16 660 kg. La porcine am avut contract 500 de capete și s-au predat pînă în prezent 110 capete urmînd ca pînă la 30 decembrie să ne achităm în întregime de obligațiile contractuale.în munca desfășurată de tinerii din sectorul zootehnic un rol important l-a avut modul de retribuire a muncii. Astfel în urma retribuirii muncii în acord în funcție de producție a fost stimulată munca îngrijitorilor.

Consfătuirea de față ne-a îmbogățit experiența. Am văzut la Stațiunea experimentală zootehnică Slobozia metode bune, cu rezultate foarte mari, metode pe care tinerii noștri îngrijitori și le vor însuși și le vor pune în practică.
Referat prezentat de JEAN CAZACU, 

secretar al comitetului organizației de 
bază U.T.M. din G.A.C. — Bucu

Creșterea 

păsărilor— 

o îndeletnicire
rentabilăAvîndu-se în vedere capacitatea de cazare, planul de producție pe anul 1962 al G.A.S, Andrășești prevedea creșterea a 35 000 pui de o zi din care trebuiau livrați pentru carne 22 000, iar restul urmînd a fi opriți pentru reîmprospătarea mătcii. Socotindu-se însă că din resurse

locale se pot construi cotețe mobile pe liziere și că în podurile magaziilor și grajdurilor se pot crește pui de o zi mai mulți decît cei planificați, la îndemnul organizației de partid muncitorii, tehnicienii și inginerii din gospodăria noastră și-au luat angajamentul că vor crește 300 000 pui de o zi folosind pentru prima dată la noi în țară metoda creșterii puilor de o zi în poduri de grajduri sau de magazii. Pînă în prezent noi am crescut peste 220 000 de pui. Principalii factori în obținerea acestor succese au fost: creiarea spațiului vital, furajarea rațională, științifică și îngrijirea atentă. Iată mai întîi cîteva lucruri despre felul cum am rezolvat noi problema cazării. După cum am arătat, noi am folosit podurile grajdurilor. Fiecare pod a fost împărțit în mai multe padocuri : pereții padocurilor sînt confecționați dintr-o ramă de scînduri pe care s-a întins carton asfaltat. De o parte și alta a podului pe toată lungimea sa au fost lăsate drumuri de acces pentru furajare și curățenie. în ce privește încălzirea, crescătorii de păsări de la G.A.S. Andrășești au conceput o eleveuză din placaj cu desohidere interioară, avînd forma unui trunchiu de piramidă : în interior are un radiator care asigură o temperatură de 28—30 grade.în primele 3 zile, puii sosiți de Ia incubatorul gospodăriei — avem o stație de incubație cu o capacitate de 72 000 ouă sînt hrăniți cu mălai cernut, com-

S' la fermele de porci ale stațiunii organizate pe vîrsta și rase, oaspefii au aflat 
lucruri interesante care i-au făcut să scoată de multe ori carnetele de notițe.

Recomandările stațiunii experimentale 
Slobozia privind:

'Si
între produsele de origină animală, o atenție deosebită se acordă producției de carne, care — potrivit Directivelor Congresului al III-lea al partidului — trebuie să ajungă pînă în 1965 la 1,7—$$ 1,8 milioane tone greutate vie, din care 22 900 000 tone carne de porc, 600 000 tone << carne de bovine, 120 000 tone carne de >> ovine șl 120 000 tone carne de păsări. 22 Pentru realizarea acestor sarcini, unită- << țile agricole socialiste trebuie să ia mă- >> șurile tehnico-organizatorice corespunză- « toare, atît cu privire la creșterea el'ecti- « velor de animale destinate special pentru 5> tăiere, cît și în ceea ce privește condi- « ționarea și valorificarea economică a << animalelor care, din cauza vîrstei, a pro- >> ducției scăzute sau tulburărilor funcțio- 22 nale nu mai pot fi ținute pentru prăsilă.Una din principalele surse pentru spo- // rirea producției de carne o constituie « creșterea și îngrășarea bovinelor, pe sca- % ră largă. Aici la noi în Bărăgan ca și pe » întinsul întregii cîmpii a Dunării, rasa « cea mai răspîndită este Sura de stepă. SS Pentru a îmbunătăți însușirile produc- /> tive ale acestei rase, la Stațiunea de cer- >> cetări zootehnice Slobozia s-au efectuat, 22 în ultimii ani. o serie de experiențe priit vind încrucișarea vacilor de rasă Sură >> de stepă cu tauri din rasele Brună și 22 Roșie de lapte. Rezultatele au arătat că << metișii obținuți din încrucișarea cu rasa $> Brună s-au dezvoltat mai bine decît me- 22 tișii obținuți din încrucișarea cu tauri ii din rasa Roșie ; astfel, la vîrsta de 6 luni, >> greutatea corporală a vițeilor este de 22 190—210 kg și a vițelelor de 180—190 kg.ii La vîrsta de 12 luni tăurașii au cîntă- >> rit în medie 330—340 kg iar junincile 22 270—280 kg, iar la 18 luni tăurașii au ii cîntărit 470—480 kg și junincile 420—440 >> kg. Asta în vreme ce metișii proveniți 22 din încrucișarea cu tauri din rasa Roșie, \\ au avut o greutate corporală în medie >> cu 8—12 la sută mai mică. Stațiunea a << recomandat și s-a extins aria geografică 2> de folosire a taurilor de rasă Brună 22 pentru ameliorarea taurinelor din cîm- << pia Dunării. Recomandăm gospodăriilor SS agricole colective și celor de stat din >> raionul nostru, ameliorarea rasei locale << pe baza acestor experiențe și rezultate.

C A R N E
ÎNSEMNĂRI DE LA CONSFĂTUIREA 
TINERETULUI" ÎN COLABORARE CU

plet uscat, ouă fierte și tocate fin (un ou la 20 pui), brînză proaspătă de vaci iar în jghiaburi li se administrează periodic cînd apă cînd lapte tras. De la vîrsta de 3 zile se introduc în rație furajele combinate în locul mălaiului și se scot ouăle fierte pentru a preveni hiperproteinomia. la 5 zile se introduce drojdia de bere, 2 gr pe cap, iar la vîrsta de 10 zile se administrează și untura de pește care se dă în cantitate de : 0,5—1 gr pe cap cîte 2 zile consecutiv, apoi o zi, pauză. Odată cu introducerea unturei de pește se începe administrarea de tainuri umede alternativ cu cele uscate astfel ca la 14 zile toți puii să primească tainuri umede însă să aibă la discreție în jghiaburi și furaj combinat uscat. jîncepînd cu vîrsta de 5 zile, puii au la discreție într-un jghiab la fiecare padoc, făina de oase pentru completarea necesarului de calciu. De la vîrsta de 10 zile se amestecă în furaje și lucerna verde tocată foarte mărunt. După 14 zile, cînd puii sînt scoși din padocurile mici și cazați în fundul podului, într-un padoc mai mare, unde stau pînă la vîrsta de 22—25 zile cînd sînt coborîți în grajduri și se efectuează lotizarea întregului efectiv realizîndu-se uniformitatea corporală, alimentația se compune din furaje combinate, nutrețuri verzi, untură de pește (1 gr pe cap), drojdie de bere (2 gr pe cap) și lapte tras. Tainurile se administrează numai umede, avînd totodată la discreție și hrana uscată. Și la aceste loturi se asigură în permanență făina de oase, iar în padocuri au o baie de cenușă cu nisip. Așternutul din poduri este format din coji de floarea-soarelui, a cărei importantă calitate este aceia că absoarbe apa, Jghiaburile utilizate sînt din țeavă de material plastic de diferite dimensiuni. Alimentația nu este modificată cu nimic față de aceea din stadiul de creștere la pod. doar că nutrețul verde ce se administrează este în cantitate mult mai mare și la disoreție. In această

perioadă de creștere atenția este îndreptată mult către alimentarea cu apă în timpul căldurilor mari, ea fiind schimbată de mai multe ori pe zi. în fața fiecărui padoc interior se află o îngrădire din plasă de sîrmă, permițînd astfel puilor să iasă zilnic în aer liber, iar dimineața și seara hrana li se administrează în aceste padocuri.Aceste tabere s-au organizat la secția Doja și Andrășești ; lîngă lizierele de salcîm s-au instalat cotețe mobile cu o capacitate de 1 000 capete pui de 4 săptă- mîni, în grupuri (baterii) de cîte 4—5 cotețe. Un coteț este confecționat dintr-un schelet de bile manele, cu pereți din plasă de sîrmă, acoperite cu carton asfaltat. Costul unui astfel de coteț în care se includ atît materialele cît și manopera, este de 700 lei și putem spune că dacă e bine construit, dacă le păstrăm ele pot fi utilizate mai mulți ani.O îngrijitoare la tabăra de vară îngrijește 5 000 păsări la fel ca și acelea care sînt în grajduri ; cele din poduri au în îngrijire un efectiv de circa 6 000— 7 000 pui, în perioadă de vîrf cînd în poduri s-au crescut 28 000—30 000 de pui, aceștia erau îngrijiți de patru îngrijitoare ziua și o îngrijitoare noaptea. Din analiza economică financiară în perioada pînă la 31 iulie a.c. s-a constatat că la efectivul de 22 000 capete pui cu un număr de 11 381 880 zile furajate, volumul total al cheltuielilor cu întreținerea este de lei 1 129 659, revenind astfel pe zi furajată lei 0,09 față de 0,13 lei planificat.Astfel, gospodăria noastră a realizat o economie totală de 341 457 lei. Trebuie să arăt că la obținerea acestor rezultate o contribuție însemnată au adus-o tinerii care lucrează în acest sector de producție, printre care trebuie menționați în mod deosebit tinerele Duțu Ana și Bucur Dafina.
Referat prezentat de PANA ION, 

tehnician la sectorul avicol
G.A.S. Andrășești \

Din cuvîntul
TITI BORDEI, îngriji- 

tor-mulgător la G.A.C. 
Slobozia-Nouă.

Cînd la începutul 
acestui an am intrat 
să muncesc la ferma 
de vaci a gospodăriei, 
recomandat de către 
organizația U.T.M., mi 
s-a dat în primire o 
grupă de juninci ce 
urmau să fete. Este 
bine știut că-i mai 
greu de lucrai cu ju
ninci. Dar nu m-am 
descurajat. Organiza
ția U.T.M. mă ajuta la 
tot pasul. In primul 
rînd am urmat cursu
rile cercului zooteh
nic. Aici am căpătat 
multe cunoștințe pe 
care, după ce le-am. 
aplicat, am obținut re- . 
zultate foarte bune. 
Junincile mele au de
pășit chiar producția 
de lapte a unor 
vaci mai vîrstnice. 
Astfel, juninca Coțofa
na — metiș Siemen- 
thal de 3 ani — după 
cîteva zile de la fă- 
tare, a ajuns să dea 
14 litri de lapte pe 
zi. Apoi producția a 
sporit treptat ajungînd 
la 18 litri zilnic. A- 
ceste producții le-am 
obținu) în primul rînd 
datorită respectării cu 
strictețe a programu
lui de grajd, menține
rii curățeniei ani
malului și a grajdu
lui, plimbării și, desi
gur, furajării animalu

lui. Periodic, văd care 
vaci dau lapte mai 
mult și, în funcție de 
producție le măresc 
rația de concentrate 
cam cu 150 gr pentru 
fiecare litru lapte în 
plus, deci, aplic meto
da rafiei ■ diferențiate 
în funcție de produc
ție, cît și de rații sti
mulative.

în ce privește creș
terea vițeilor, am 
reușit să cresc absolut 
toți vițeii, sănătoși. 
Cum-? Prin spălarea 
cu grijă a biberoane- 
lor și păstrarea lor în 
curățenie, spălarea 
sfîrcurilor la vacă îna
inte de muls, admini
strarea laptelui la viței 
călduț, cît mai repede 
după mulgere și mai 
ales în primele zile ; 
fiecare vițel primea 
numai lapte de la 
mama lui.

Dacă îți dai puțin 
interes și lucrezi cu 
dragoste, nu se poate 
ca treaba să nu iasă 
bună. Dacă te gră
bești, greșești.

De aceea sînt con
vins că și acesta este 
unul din factorii care 
m-au ajutat să obțin 
în primele 8 luni ale 
acestuii an, de la lotul 
pe care-i îngrijesc, 
cantitatea totală de 
20 598 litri lapte, a- 
dică 2350 litri pe cap 
de vacă furajată.

PRODUCȚIA DEFA Ă CARNE
Prin alte experiențe efectuate pe vaci din rasa Bălțată romînească, care s-a încrucișat cu tauri de rasă Roșie daneză, s-au obținut o serie de metiși industriali, care valorifică foarte bine hrana, realizează un spor mediu zilnic de peste 1000 gr și ajung la vîrsta de 7 luni, masculii la 220 kg și femelele la 135 kg , la vîrsta de 12 luni, masculii ajung la o greutate medie de 380 kg și femelele la 310 kg iar la 18 luni masculii au o greutate de 420—430 kg și femelele 400 kg.Experiențele efectuate la Stațiunea Slobozia arată că folosind metode simple de furajare și îngrijire care pot fi aplicate în orice gospodărie în mod rentabil, se poate spori mult producția cărnii prin îngrășarea și condiționarea taurinelor. Astfel, un lot de tăurași care s-au îngrășat în perioada de vară au primit ca hrană de bază masă verde din conveer (secară verde, borceag verde, ovăz verde, porumb furajer din cultura I, porumb verde și sudan din cultură dublă) consumînd zilnic în medie de la 32 la 45 kg masă verde, care a reprezentat 80 la sută din valoarea nutritivă. La acestea s-au adăugat 1,5—2 kg nutrețuri concentrate. In cursul celor 120 zile cît a durat experiența, s-a realizat un spor mediu zilnic de 908 g cu un consum de 9,07 unități nutritive și 816 g albumină digestibilă pentru 1 kg spor, iar costul furajelor s-a ridicat la 3,64 lei.Creșterea porcilor asigură mărirea producției de came într-un timp relativ scurt, avîndu-se în vedere prolificitatea și precocitatea mare a acestei specii. La Stațiunea Slobozia și Rușețu, se studiază însușirile productive ale diferitelor rase de porci de carne (Marele alb, noul tip de porc de carne romînesc format la Stațiunea Rușețu și rasa Landrace provenită din import) precum și a metișilor rezultați din încrucișările cu această rasă, pentru a stabili care este tipul de porc de carne care valorifică mai economic hrana în condițiile din zona noastră, de care depinde în mare măsură prețul de cost al cărnii.Rezultatele obținute pînă în prezent, ne arată că nu există deosebiri esențiale între rasele de carne în ce privește prolificitatea, adică numărul de purcei obținuți la o fătare de la o scroafă, cît și

în ce privește creșterea în greutate a purceilor pină la înțărcare. Astfel: greutatea la naștere a purceilor din rasa Landrace este de 1,2—1,4 kg ca și la celelalte rase. La vîrsta de 4 săptămîni, purceii au greutatea medie de 7 kg, iar la înțărcare de 18 kg, foarte aproape de rasa Marele alb. După vîrsta înțărcării, (8 săptămîni) apare în mod evident precocitatea porcilor Landrace; tineretul respectiv depășind în greutate pe cel din rasa Marele alb, precum și tineretul metiș provenit din încrucișarea rasei Landrace cu Marele alb.

tive pentru 1 kg spor, iar lotul de Marele alb a consumat 4,2 unități nutritive pentru același spor. Procentul de grăsime a fost mai mic la metișii cu Landrace față de porcii Marele alb și anume de 34 la sută față de 36 la sută.In urma experiențelor efectuate s-a stabilit că prin introducerea substanțelor biostimulatoare în hrana porcilor cum sînt antibioticele furajere, vitaminele și micro-elementele, se contribuie Ia creșterea sporului zilnic în greutate, care se ridică pînă la 22 la sută. Totodată se reduce consumul de unități nutritive pen-

METIS■ MARELE ALB + LANDRACE
------LA 8LUNh110K9-----

Din produșii realizafi prin încrucișarea Marelui alb cu Landrace se obfin 
sporuri de greutate, așa cum indică graficul de fafă.Produși: din încrucișarea cu rasa Lan- drace puși la îngrășare în loturi comparative cu Marele alb, au realizat sporuri zilnice mai mari, valorificînd mat bine hrana și dînd o carne de calitate mai bună. Astfel: metișii cu Landrace au realizat un spor mediu zilnic de 610 g în perioada de îngrășare timpurie de la 20—110 kg, pe cînd lotul martor la porcii Marele alb a realizat un spor mediu zilnic de 580 g. Metișii cu Landrace au consumat în medie 4 unități nutri

se5 la sută și de origină ani- făină de carnetru 1 kg spor, pînă la economisesc nutrețurile mală (laptele smîntînit, etc.) în proporție de 14 la sută.O altă sursă pentru ridicarea producției de carne o constituie creșterea banalilor (berbeci castrați).Experiențele efectuate în cadrul Stațiunii au arătat că berbecuții castrați înainte de înțărcare cu 3-4 săptămîni, se dezvoltă mai bine decît berbecuții castrați după înțărcare. In comparație cu

berbecii necastrați, bătălii realizează un spor de greutate ceva mai scăzut, dar randamentul la tăiere este în medie cu 4 la sută mai ridicat, iar calitatea cărnii este cu mult superioară cărnii de berbec. Totodată cercetările și experiențele noastre au demonstrat că este mai rentabil ca bătălii să se crească pînă la vîrsta de 18—30 luni, cînd pot ajunge la greutatea de 50—60 kg dînd un randament de 48—50 la sută la tăiere, iar carnea este de calitate superioară.O contribuție importantă la asigurarea populației cu carne de calitate superioară se poate aduce prin organizarea și dezvoltarea fermelor avicole în unitățile agricole socialiste. Experiențele efectuate în cadrul Stațiunii Slobozia, la G.A.S. Andrășești. cu privire la creșterea puilor în baterii (cuști cu rafturi suprapuse) de la vîrsta de 1 zi pînă la 
j- a« realizează oaproximativ 1—1,5 kgși cînd puii sînt va-pentru frigare, ne arată că

vîrsta de 90 zile, cînd se greutate de greutate vie, lorificați aceasta este o metodă economică pentru producerea puilor de consum care poate fi practicată cu succes de toate gospodăriile agricole colective și de stat. O altă metodă economică experimentată și practicată în cadrul stațiunii constă în creșterea tineretului aviar în tabere de vară (cotețe portative care se pot transporta dintr-un loc la altul pe lu- cerniere, miriști etc.). Prin această metodă se reduce mortalitatea și se mărește vitalitatea tineretului aviar, pui- culițele încep să ouă la vîrsta de 5-6 luni, iar producția de ouă este mai mare Ia găinile crescute în tabere de vară, față de cele crescute în padocuri închise. în același timp se poate obține un spor de creștere cu un consum mai redus de furaje concentrate, ceea ce duce și la scăderea prețului de cost.Din cele arătate mai sus, rezultă in mod grăitor că ur;t.ățile agricole socialiste pot mări, într-un timp relativ scurt, producția de carne, prin dezvoltarea multilaterală a creșterii animalelor, în funcție de condițiile ce se pot crea în fiecare gospodărie, dînd o dezvoltare mai mare raselor de animale precoce, care valorifică mai bine hrana și sînt mai rentabile pentru gospodărie.



Creșterea animalelor după me
tode științifice, iată în ce constă 
secretul producțiilor mari. Am 
să vă povestesc un fapt. Majori
tatea vacilor de lupte pe care le 
avem acum la ferma noastră au 
fost cumpărate de la membrii co
lectiviști. Ele au fost la început 
vaci cu o producție foarte slabă. 
De pildă vacile „Bistrița”, „Nicu- 
lina” și „Frumoasa” nu dădeau 
atunci mai mult de 4 sau 5 litri, 
de lapte pe zi. îndată însă ce au 
intrat în loturile noastre de vaci 
și li s-au aplicat o îngrijire știin
țifică, o furajare corespunzătoare, 
ele au început să-și arate adevă
rata lor valoare și-au produs în 
1960 9—10 litri de lapte pe zi, 
în 1961, 12—14 litri de lapte pe 
zi, în anul 1962, 15—18 litri de 
lapte pe zi. Producția medie la 
toate vacile gospodăriei a înregis
trat și ea creșteri simțitoare de 
la un an la altul. în anul 1960 — 
1 345 de litri pe cap de vacă fu
rajată, în anul 1961 — 1765 de 
litri, iar anul acesta pînă în pre
zent 1 700 de litri, ceea ce în
seamnă că pînă la sfîrșitul anului 
vom depăși și producția de anul 
trecut și producția de 1 800 litri 
planificată pentru anul acesta.

Este foarte limpede pentru noi că 
am înregistrat asemenea creșteri 
de producții de la un an la altul 
pe măsură ce îngrijitorii noștri 
și-au însușit și au aplicat mai bine 
regulile științifice de creștere, pe 
măsură ce am asigurat animalelor 
adăposturi mai bune și mai ales 
o hrană mai consistentă și admi
nistrată mai rațional. Noi am ob
ținut rezultate bune și la cele

ganizația de partid și consiliul de 
conducere au întocmit, de aceea, 
un plan de acțiuni în care au fost 
prevăzute sarcini și metode de 
muncă pentru strîngerea în bune 
condițiuni a tuturor culturilor fu
rajere și pentru strîngerea, depo
zitarea sau însilozarea tuturor re
surselor vegetale care pot consti
tui un furaj bun pentru animale. 
Tineretul gospodăriei are și el de

20 de tone de stuf, 15 tone de co
lete de sfeclă și vreji de roșii de 
la grădina de zarzavat. Acțiunea 
de însilozare continuă în aceste 
zile. Pentru ca să avem cantități 
cît mai mari de furaje noi ne-am 
gîndit să strîngem și să însilozăm 
și frunze de salcîrn. Am strîns 
pînă acum cantitatea de 25 000 
de kg. Aceasta a fost acțiunea fe-

noastră a construit 5 obiective 
mari din care patru cu caracter 
zootehnic. Este în curs de finisare 
un. grajd cu o capacitate de 100 
de vaci și cu un etaj pentru 5 000 
de păsări, un saivan cu o capaci
tate de 800 de capete de ovine, 
o puierniță și o cameră de incu
bație. Toate aceste construcții vor 
fi date în folosință pînă la 15 
octombrie. La ridicarea construc-

CONSTRUCȚII BUNE
Șl O BAZĂ FURAJERĂ BOGATĂ

lalte ferme ale sectorului nostru 
zootehnic. La porcine de pildă, 
în 1961 am crescut și am predat 
statului 100 de porci, pe cită 
vreme anul acesta am contractat 
600 de porci din care am și pre
dat 200.

în condițiile anului acesta avem 
de rezolvat sarcini deosebite în 
privința asigurării hranei anima
lelor pentru timpul iernii. Or

îndeplinit în cadrul acestei acțiuni 
sarcini de răspundere. Organiza
ția U.T.M. a întocmit și ea un plan 
menit să asigure participarea unui 
număr cît mai mare de tineri la 
lucrările de recoltare și însilozare 
a furajelor. De cîteva săptămîni 
tinerii au început să ajute serios 
gospodăria la îndeplinirea acestei 
sarcini. Au fost însilozate pînă 
acum 1800 de tone de porumb.

telor. La locurile de recoltare a 
furajelor, la gropile în care se în- 
silozează, pe atelajele care trans
portă furajele lucrează foarte 
mulți tineri.

Dar, după cum v-am mai spus, 
pe lingă asigurarea unor furaje 
consistente, animalelor le mai sînt 
necesțare adăposturi călduroase și 
trainice. Anul acesta gospodăria

țiilor tinerii și-au adus din plin 
contribuția mai ales că anul a- 
cesta, mai mult ca oricînd, gos
podăria a folosit materiale de con
strucții din resurse locale (lemn 
de salcîrn, cărămidă executată de 
noi, plăci de paie etc), iar aceste 
materiale au fost în mare parte 
procurate, confecționate, transpor
tate de tineri. învelișul pe șarpan

tă îl executăm din plăci de paie 
aducînd prin aceasta mari econo
mii la prețul de cost al construc
țiilor. Mortarul se făcea pînă acum 
din nisip, var și ciment. Dar noi 
ne-am dat seama că el poate să 
fie făcut din pairii nt și nisip. Pro- 
cedînd așa am obținut economii 
de 7 000 de lei la fiecare construc
ție, iar toate economiile pe care 
le-am făcut prin folosirea materia
lelor din resurse locale se ridică 
la 150 000 de lei. Cu acești bani 
economisiți gospodăria și-a mărit 
numărul de animale prin cumpă
rări. O experiență bună am căpă
tat în ce privește confecționarea 
cărămizilor. Anual 3 000 000— 
4 000 000 de cărămizi de bună ca
litate sînt făcute de noi cu chel
tuieli minime, pentru arderea lor 
folosind reziduri și agrinji. La fa
bricarea cărămizilor lucrează un 
număr de 30 de tineri colectiviști. 
Mulți alți tineri lucrează în echi
pele de constructori. Ei au fost 
recomandați consiliului de condu
cere de către comitetul U.T.M.

Referat prezentat de ION SPĂ- 
TĂRELU, președintele G.A.C. din 
comuna Gheorghe Doja.
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ORGANIZATĂ DE ZIARUL „SCÎNTEIA 
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partidpanților
MARGARETA PA- 

VEL, tehniciană zoo- 
tehnistă la G.A.C. 
Colilia.

Gospodăria noastră 
e nouă. Totuși noi am 
reușit să dezvoltăm 
un sector zootehnic 
în care creștem rajio- 
nal animalele. Am in
trodus metode care 
au dat bune rezultate. 
De exemplu, alăptatul 
artificial al vifeilor. În
grijitorii s-au convins 
de avantajele acestei 
metode pentru că 
sporul în greutate a 
ajuns .pînă la 0,600 
kg zilnic. Am consta
tat că un vijel de un 
an astfel alăptat; are o 
greutate mai mare de
cît ,un vijel de aceeași 
vîrsfă alăptat pe cale 
naturală.

La vaci am aplicat 
multe metode noi, me
nite să ridice produc
ția de lapte. Am alcă
tuit rații pe grupe de 
vaci, după producție. 
Furajele le-am admi
nistrat tocate și sara
murate.

POPA STELIAN, mul
gător G.A.S. Andră- 
șești.

Eu lucrez ca mul
gător de aproape 2 
ani de zile. Vacile 
din grupa mea sînt 
vaci tinere din rasa 
roșie. Anul trecut eu 
am obținut de la gru
pa mea de 12 vaci

o producție de 4 313 
litri lapte pe cap de 
vacă furajată, iar în 
cele 7 luni ale anu
lui 1962 am reușit să 
obțin 2 950 litri pe 
cap de vacă furajată 
revenind cîte 12 litri 
zilnic de fiecare vacă. 
Urmărind realizarea 
producției pe bază de 
grafic, am reușit să 
obțin pînă în prezent 
2 809 litri lapte peste 
plan. Este clar că ob
ținerea unor aseme
nea producții se da- 
toreșfe îngrijirii și fu
rajării corespunzătoa
re, cu furaje de cali
tate și în cantități su
ficiente -șT' bine echi
librate.

Am asigurat furaja
rea animalelor în ra
port cu producția ob
ținută si în raport de 
qreutate. în acest scop 
vacile din qrupa mea 
sînt așezate după 
producția de lapte fi
nind seama de starea 
de gestație. în timpul 
pășunatului aplic fura
jarea suplimentară la 
qraid. De asemenea, 
pentru a obține lapte 
cu un procent de qră- 
sime ridicat am admi
nistrat în hrana ani
malelor drojdie de 
bere. Un rol deose-1 
bit de important în 
creșterea producției 
de lapte îl are adă
parea. De aceea noi. 
adăpăm vacile de cel 
puțin 3 ori pe zi, iar 
vara de 6—8 ori.

Vizita continuă la ferma de vaci

Spre o producție 

de lapte mereu 
sporităCreșterii animalelor în gospodăria, noastră i s-a acordat o atenție deosebită mai ales în ultimii ani. Ca urmare a muncii rodnice depusă de colectiviștii noștri, sub îndrumarea organizației P.M.R., fermele noastre zootehnice nu

mără astăzi 500 capete bovine din care 198 vaci cu lapte, 800 capete porcine din care 320 scroafe, 15 000 păsări și 3 502 ovine. Pentru ca la munca de dezvoltare a sectorului zootehnic și de sporire a producției de lapte, tineretul din gospodărie să aducă o contribuție cît mai importantă comitetul U.T.M. a recrutat și recomandat consiliului de conducere pe cei mai buni tineri colectiviști pentru a lucra în acest sector. In scopul atragerii tinerilor colectiviști să muncească în cadrul sectorului zootehnic, comitetul U.T.M. a organizat consfătuiri unde fruntașii din sectorul zootehnic au împărtășit din experiența lor. Au fost organizate vizite la Stațiunea Experimentală Zootehnică Slobozia, unde tinerii noștri au avut foarte multe de învățat. Astfel, putem arăta că prin popularizarea metode

lor folosite de îngrijitorul Eftiimie Gh. Ion ca : furajarea rațională în raport cu producția de lapte, respectarea strictă a programului de lucru, aplicarea masajului și a mulsului rațional, adăpatul în timpul verii de 4 ori pe zi, iar în perioada stabulației de 3 ori pe zi, metode care l-au ajutat pe acest tînăr să realizeze anul trecut o producție de 3 000 litri lapte pe cap de vacă furajată, iar în 1962, pînă în prezent, o producție de 1800 litri lapte pe cap de vacă furajată, mulți tineri au reușit să obțină și ei rezultate din cele mai bune. Munca politică desfășurată de organizația U.T.M. pentru lămurirea tinerilor asupra importanței dezvoltării continue a sectorului zootehnic nu a întîrziat să dea roade. Astfel, în prezent în acest sector muncesc 28 de tineri, față de 10 cîți lucrau în anul trecut. Punînd suflet în munca de îngrijire și furajare a animalelor în scopul sporirii producției de lapte, acești tineri, printre care îi amintesc pe Tarcoci Stan, Simionescu Constantin și alții, au reușit să obțină pînă la ora actuală 1 830 litri lapte pe cap de vacă furajată, față de 2 200 litri cît e planificat pentru întreg anul. Iată cîteva din căile care au dus la sporirea producției de lapte. S-a acordat o atenție deosebită selecției animalelor. Astfel pentru creșterea efectivelor de animale s-a mers pe două căi: prin reținerea în întregime a vacilor din prăsilă proprie și prin cumpărări din fonduri proprii și credite. Odată cu mărirea efectivului de animale am dus și continuăm să ducem o acțiune de eliminare a vacilor care dau sul? 1800 litri lapte într-o perioadă de lactație. Printr-o îngrijire rațională multe vaci au ajuns la o producție mare de lapte. Așa este bunăoară vaca Mara îngrijită de Ion Gh. Eftimie, care a dat anul trecut 4 800 litri lapte.Așa cum arată documentele de partid, dezvoltarea șeptelului și mărirea productivității animalelor sînt condiționate în mod nemijlocit de asigurarea bazei furajere. De aceea, noi am căutat să rezervăm suprafețe corespunzătoare asigurării unor furaje îndestulătoare, de bună calitate, și cît mai variate. Baza hrăni- rii animalelor în cadrul gospodăriei noastre o constituie nutrețurile murate. Astfel cultura porumbului pentru siloz s-a extins an de an, pe suprafețe tot mai mari ajungînd în prezent la 180 de ha. Pentru a echilibra rația animalelor avem nevoie de o mare cantitate de fînuri pe care le asigurăm prin finul de lucernă ce se cultivă pe o suprafață de 140 hectare lucerniere, fîn de borceag și fîn de sudan.în ceea ce privește concentratele folosim porumbul uruit, mazăre, orz, ovăz

pe care le administrăm la vacile de lapte în raport de producție. întreaga cantitate de furaje se administrează în stare tocată și în amestec făcînd o rație cît mai variată care să asigure unitățile nutritive și albumina digestibilă pentru creșterea producției. Astfel în perioada de stabulație în anul 1961—1962 s-a folosit următoarea rație pentru vacile de lapte: concentrate 2—2,5 kg din care* uruială porumb 1,5 kg, tărîțe 0,75 kg, șroturi 0,25 kg ; apoi fînuri 4 kg. suculente 50 kg, grosiere 5 kg, cretă furajeră 0,04 kg, sare 0,03 kg. în perioada de vară s-a asigurat conveierul verde necesar hrănirii animalelor pe toată perioada de pășunat, prin însămînțarea culturilor pure pentru masă verde și a culturilor duble. în această perioadă am asigurat următoarea rație de îngrijire: concentrate 2 kg, masă verde 50 kg, porumb siloz 20 kg, cretă 0,04 kg, sare 0,03 kg. Asigurînd aceste rații pentru fiecare vacă cu lapte am reușit să obținem producții sporite de lapte și pe perioada de pășunat, așa după cum am arătat mai sus.La asigurarea bazei furajere o contribuție însemnată au adus-o și tinerii colectiviști prin participarea în masă Ia însămînțarea culturilor pentru masă verde, la însilozarea unei cantități de 500 tone porumb siloz cu zile-muncă și a unei cantități de 125 tone prin muncă patriotică.în vederea creșterii producției de lapte, organizația de partid, împreună cu consiliul de conducere al gospodăriei au organizat un lot experimental de vaci care dădeau producții mici. Acest lot a fost repartizat unui îngrijitor cu mai multă experiență, ceea ce a făcut ca în condiții asemănătoare de hrăhire, producția de lapte să crească în numai 15 zile cu 0,500—0,600 litri lapte pe cap de vacă furajată.Pentru dezvoltarea pe mai departe a sectorului zootehnic, comitetul U.T.M. își propune să sprijine consiliul de conducere și organizația de partid prin mobilizarea tineretului de a participa la însilozarea furajelor, Ia lucrările de întreținere a culturilor pentru furaje, Ia curățirea și întreținerea unei suprafețe de 150 hectare pășune naturală prin muncă voluntară etc. De asemenea, se va ocupa de înscrierea tuturor tinerilor care lucrează la sectorul zootehnic la cursurile de 3 ani.Referat prezentat de ION ANDREI 
locțiitorul secretarului organizației 

U.T.M. din G.A.C. Gh. Lazăr

: DE

Dr. RUSU SIMION 
cercetător știinjific Stajiunea experimen

tală zootehnică Slobozia.

PETCU GHEORGHE
secretarul comitetului U.T.M. G.A.C.- 

Căzănețti.

pînă la 8 săptămîni înainte de fătare, în funcție de dezvoltarea ugerului. Masajul a fost aplicat prima dată de două ori pe zi sub forma masajului uscat pentru ca juninca șă se obișnuiască cu mîna celui care face masajul iar ulterior a fost făcut de trei ori pe zi, odată cu mulsul vacilor pentru a le crea reflexul condiționat de a lăsa ușor laptele la ora cînd juninca, devenită vacă de lapte, va fi mulsă și am constatat că aceste juninci, intrînd în lactație au dat cu 30 la sută mai mult lapte decît lotul martor la care nu s-a făcut masajul, iar procentul de grăsime a fost de 4 la sută mai mare. Multe din aceste juninci au devenit în lactațiile următoare vaci recordiste.Pentru îmbunătățirea continuă a efectivelor o importanță deosebit de mare o are SELECȚIA care constă în bonita- rea, clasarea și păstrarea pentru reproducție a vacilor bune de lapte și eliminarea celor necorespunzătoare (pasive).La Stațiunea experimentală zootehnică Slobozia s-au adus vaci din alte zone de creștere, pentru a se studia modul de adaptare la condițiile din Bărăgan (Bălțata romînească și Bruna maramu- reșană) și s-a observat că atunci cînd li se creează condiții optime de hrană, îngrijire și întreținere, aceste animale suferă mai puțin sau de loc iar producția de lapte se menține ridicată la nivelul producției din zona de origină.Pentru ÎMBUNĂTĂȚIREA RASELOR LOCALE, la Stațiune, s-a căutat să se creeze noi tipuri de vaci pe baza materialului local (Sură de stepă). Prin încrucișarea vacilor Sură de stepă cu tauri bruni s-au obținut metiși care au dat producții de lapte de 3—4 ori mai mari decît rasa Sură de stepă încă de la primele generații iar greutatea corporală s-a ridicat de la 430 kg Ia 580 kg.Pentru a se putea aplica cu succes metodele avansate un rol deosebit îl are și nivelul profesional al îngrijitorilor în care scop la Stațiune se țin periodic cursuri de calificare și demonstrații practice la locul de producție.

oît și în afara padocurilor pentru ca vacile să aibă în permanență apă.O altă condiție ca să se obțină o producție ridicată de lapte de la vaci, este ADĂPOSTIREA CORESPUNZĂTOARE în grajduri spațioase, luminoase și bine aerisite, iar vara ținerea lor în tabere. De asemenea un rol important îl are îngrijirea și igiena corporală prin țesă- larea în mod regulat, îngrijirea ongloa- nelor, prevenirea accidentelor etc. Dacă se neglijează îngrijirea ongloanelor, animalul nu se poate sprijini, suferă cînd stă în picioare, fapt care influențează în rău producția.Pentru PĂSTRAREA SĂNĂTĂȚII și buna funcționare a întregului organism,

siloz, 15 kg de sfeclă și 3 kg de concentrate care constau din 1 kg porumb, 1 kg tărîțe, 1 kg șroturi și această, rație este alcătuită pentru o vacă care dă pînă la 10—12 litri de lapte.Pentru vacile recordiste, care dau cantități mai mari de lapte li se mărește cantitatea de concentrate socotindu-se cîte 300 de grame pentru fiecare litru de lapte, concentrate adăugate la rația de bază formată din fîn din siloz, din suculente în timp de iarnă iar în timp de vară din masa verde care va fi de circa

trate, iar vara numai cu masă verde avînd grijă ca masa verde să cuprindă atît graminee cît și leguminoase.Vacile se înțarcă în mod obișnuit cu 2 luni înainte de fătare, iar cele cu producții ridicate de lapte cu 2 luni și jumătate înainte de fătare. înțărcarea se face în mod treptat. După înțărcare vaca primește o hrană corespunzătoare unei producții de 10—12 litri lapte iar vacile recordiste o hrană corespunzătoare unei producții de 15—20 litri lapte.Cu două săptămîni înainte de fătare se reduce treptat cantitatea de concentrate și suculente iar după fătare introducerea în alimentație a acestora se face în funcție de starea ugerului.In vederea obținerii de producții ridicate HRĂNIREA VACILOR în timpul lactație! se face pe grupe de producție, baza alimentației constînd în timpul iernii din siloz, suculente și fîn, iar vara din masă verde din conveier, la care se adaugă 200—300 gr de amestec concentrate pentru fiecare litru lapte. Prin această metodă de alimentare pe grupe de producție s-au obținut la Stațiunea experimentală Slobozia următoarele producții medii pe rase : la rasa Bălțata romînească s-a obținut o producție pe cap de vacă furajată de 4 500 litri cu un procent de 4,02 la sută grăsime, iar recordul îl deține vaca Justa care în timp de 9 luni de lactație a dat 10 568 litri, cu un procent de 3,9 grăsime iar în prezent mai dă zilnic 26—28 litri lapte.La rasa Brună s-a obținut o producție medie de 3 600 litri cu un procent de 3,8 la sută grăsime.La metișii Brună cu Sură de Stepă, s-a obținut la generația I o producție medie de 3 050 litri, cu 4,25 la sută grăsime. La generația a doua s-a obținut o producție medie de 3 400 litri cu 4,2 la sută grăsime.La metișii Roșie cu Bălțata romînească s-a obținut la lactația I o producție medie de 3 100 litri cu 3,8 la sută grăsime. De la acești metiși se scontează să se obțină la lactațiile următoare peste 4 500 litri pe cap de vacă furajată.Am fost rugați să indicăm anumite rații pentru vacile în lactație. Noi, la Stațiunea experimentală dăm 3 kg fîn de lucernă, 3 kg de fîn de sudan, 15 kg de

experimentală zoo- Slobozia, a studiattațiunea tehnică și experimentat în condițiile de climă și de furajare a animalelor din cîmpia Bărăganului diferite metode științifice de creștere a producției de lapte, metode pe care le recomandă gospodăriilor colective și tuturor unităților de producție din zona în care se află stațiunea.Pentru a putea avea animale cu_ productivitate ridicată trebuie să dăm o deosebită atenție în ce privește CREȘTEREA TINERETULUI de la, naștere și pînă la intrarea în producție. Vițelul, imediat după fătare, va primi îngrijirea necesară, după care este dus în grajdul de viței și așezat într-o boxă individuală.în vederea alăptării vițelului se spală bine ugerul și se mulg într-un vas separat primele, picături de lapte, care se aruncă. Apoi se mulge colostrul și se administrează chiar de la început cu biberonul de 4—5 ori pe zi în primele zile, după care se trece la alăptarea de 3 ori pe zi.Laptele integral se administrează timp de 30 zile după care se, înlocuiește treptat cu lapte ecremat, pînă la 60 de zile, apoi li se dă vițeilor numai lapte ecremat.De la naștere și pînă la înțărcare (6 luni) un vițel primește în total 350 litri de lapte integral și 800 litri lapte ecremat De la vîrsta de 3 săptămîni vițeii trebuie să fie obișnuiți cu consumul de concentrate și fîn în sezonul de iarnă și cu masă verde, în sezonul, de vară. Concentratele se administrează la înce- out sub formă de făină de ovăz iar după 2 săptămîni sub formă de amestec din 60 la sută uruială de ovăz. 20 la, sută uruială de porumb, 10 la sută tărîțe și 10 la sută șroturi.După- înțărcare se procedează la separarea lor ne sexe și li se administrează o’nă la vîrsta de un an, pe lîngă fibroase suculente iarna și masa verde vara și cîte 1,8 kg concentrate iar la tăurași 2,5 kg concentrate.După vîrsta de un an tineretul femei se crește cu fibroase și suculente iarna la care se adaugă un kilogram concen-

60
De la metișul Sură de stepă -J- Brună se objin produefii sporite de 

lapte după cum se vede în graficul de mai sus.de kg. Noi am făcut o experiență și am constatat că vaca „Dumbrava* a consumat în 24 de ore 93 kg de masă verde și a băut 126 de litri de apă, de aceea trebuie adăugat că la furajele de care v-am amintit, apa este foarte necesară și atît vara, cît și iama vacile trebuie s-o aibă la discreție; iarna, prin folosirea adăpătorilor automate iar pe timp de vară prin folosirea puțurilor sau jghia- burilor, cît mai multe, atît în interiorul

vacile trebuie plimbate zilnic prin scoaterea lor în padoc în timpul iernii sau minarea lor din urmă în ciale sau în jurul fermei.Un rol determinant în producții ridicate de lapte SUL RAȚIONAL. Acesta trebuie făcut la ore fixe.La un lot de juninci noi am aplicat, începînd cu luna a treia de gestație, metoda masajului și l-am întrerupt cu 2
obținerea de îl are MUL-
culuoare spe- La alcătuirea recomandărilor Stațiunii experimentale zootehnice Slobozia au colaborat :Dr. IULIU MAIOR — directorul stațiunii ; dr. ILIE SAGHIN ; dr. RUSU SIMION ; dr. HARȘIAN AUREL ; dr. HARȘIAN ELENA — cercetători științifici.

Participanții la consfă
tuire s-au întors acasă cu 
învățăminte prețioase. Ei 
au făgăduit că vor căuta 
să pună în practică expe
riența însușită aici.

Comitetul raional U.T.M., 
organizațiile de bază au 
datoria să urmărească și 
să sprijine munca tineri
lor colectiviști pentru apli
carea și generalizarea ce
lor mai avansate metode 
privind creșterea produc
țiilor de carne și lapte.

Ziarul „Scînteia tinere
tului" publicînd paginile 
de față și alte pagini pe 
marginea unor viitoare 
consfătuiri, este convins 
că va veni în ajutorul tu
turor tinerilor din agricul
tură și așteaptă scrisorile, 
întrebările lor în legătură 
cu căile prin care produc
țiile mari obținute de frun
tașii din agricultură pol 
deveni producțiile tutu 
ror.

PAGINI REALIZATE DE :M. CARANFIL ȘI V. CĂBULEA
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Vizita delegației 
economice daneze 

la Ministerul Comerțului 
Exterior

Cu prilejul sărbătorii 
naționale a poporului 

bulgar r/
Adjunctul 1 ministrului comerțului exterior, Mihail Petri, a primit joi dimineață pe Hilmar T. I. Baunsgaard, ministrul comerțului al Danemarcei, și pe membrii delegației economice daneze.La întrevedere au luat parte funcționari superiori din Ministerul Comerțului Exterior și Ministerul Afacerilor Externe.Au participat, de asemenea, ministrul Danemarcei în R. P. Romînă, s Ioachim Henrik- Georg, baron de Zytphen-A- deler și W. Winther Schmidt, prim-secretar și atașat) .comercial al legației.In timpul întrevederii; bare a decurs într-o atmosferă cordială, s-au, «examinat posi-,

bilitățile și căile de dezvoltare ale schimburilor comerciale romîno-daneze, pe baze reciproc avantajoase.
★în aceeași zi, reprezentanții firmelor industriale și comerciale daneze, care însoțesc delegația, au avut primele discuții la întreprinderile ro- mînești de stat pentru comerțul exterior, I (Agerpres)

Joi după-amiază, a avut Ioc la Casa de cultură a raionului „Nicolae Bălcescu“ din Capi-, tală, o manifestare consacra-« tă sărbătorii naționale a po-t porului bulgar — 9 septembrie, Scriitorul Nicolae Stoian a vorbit despre realizările Republicii Populare Bulgaria în construcția socialistă.Ambasadorul R.P. Bulgare la București, Ivan Kinov a făcut o scurtă expunere asupra însemnătății zilei de 9 septembrie.Apoi Orchestra de muzică populară și soliști ai Ansamblului de cîntece și M.F.A. a prezentat gram artistic, după mat filmul bulgar tineri-.
dansuri al un procare a ur- „Am fost(Agerpres)

„Sînt sincer îneîntată de tot ceea ce 
am văzut în Romînia“

INFORMAȚII deIn cadrul programului schimburi în domeniul educației, științei și culturii, încheiat între R. P. Romînă și Cuba pe anul 1962, a sosit în țara noastră o delegație de profesori universitari din Cuba care vor studia organizarea învățământului superior din țara noastră.Delegația < prof. univ. Vasques de -„Las Villas“.
este condusă de Francisco Maso la Universitatea t a

★

La invitația Uniunii Scrii
torilor din R. P. Romînă, joi 
a sosit în Capitală scriitorul 
belgian Karel Jonckheere.

★Camera de Comerț a R.P- Române a oferit joi seara un cocteil la restaurantul „Pescăruș“ cu prilejul vizitei în țara noastră a delegației corner-« ciale olandeze.Au luat parte Mihail Petri, adjunct al ministrului Comerțului Exterior și membri ai conducerii unor ministere economice, ai Camerei merț, dinExterne și rectori de stat pentru ziariști.A fost prezent ministrul O- landei în R. P. Romînă, Johan Zeeman.

de Co-

'£1 «
Nota guvernului U. R. S. S. adresată

guvernelor S.U.A., Angliei și Franței
cu privire la provocările
din Berlinul occidental

Vizita delegației 
economice 

guvernamentale 
romîne in JaponiaTOKIO 6 (Agerpres). — La septembrie, delegația econo-

Declarațiile d-nei Thalia Koliva, președinta Ligii 
elene pentru apărarea drepturilor omului și cetă

țeanului.s,Sînt sincer îneîntată de tot ceea ce am văzut în Romînia, gîndul și inima mea vor fi mereu alături de dv“. Aceste gîn- durj au fost exprimate de Thalia Koliva, publicistă, președinta Ligii elene pentru apărarea drepturilor omului și cetățeanului, care a fost oaspetele țării noastre. Acestor impresii li s-au adăugat și altele pe care publicista greacă le-a împărtășit unor redactori ai Agenției -----’—  *Agerpres Române.Tot ce vizitei mele — a spus Thalia Koliva — m-au convins că Republica Populară Romînă nu numai că a preluat tradițiile culturale ale generațiilor trecute, dar a depus eforturi mari pentru dezvoltarea culturii și pentru a face din ea un bun al întregului popor.Vizitele pe care le-am făcut la Ministerul Invățămîntului și la Institutul politehnic din Brașov m-au convins pe deplin de grija pe care o manifestă guvernul romîn pentru dezvoltarea învățămîntului de toate gradele. In acest domeniu, Romînia se află în pri-

Tornine de presă și Radioteleviziuniiam văzut în timpul

mele rîndurj ale țărilor avansate. M-am putut convinge că tinerii au posibilitatea deplină să-și însușească și să aplice cele mai noi cuceriri ale științei, să contribuie astfel la dezvoltarea economică a țării, la ridicarea nivelului de trai al poporului.Ceea ce m-a impresionat îndeosebi este avîntul spontan al poporului romîn în înfăptuirea unei vieți mereu mai bune. Este un popor minunat care după secole de suferință, prin lupte eroice, a făcut să . triumfe libertatea pe pămîntul său. Nu sînt suficiente cuvintele care să exprime impresia excelentă ce mi-au măcut-o oamenii pe care i-am cunoscut.Cu toate deosebirile sistemelor sociale și economice existente în țările noastre — a continuat Thalia Koliva — trecutul istoric comun și sentimentele prietenești ale popoarelor noastre ne cer să colaborăm pentru întărirea păcii și pentru desființarea pentru totdeauna a războaielor. In acest fel vom contribui nu numai la propășirea popoarelor balcanice, ci și a întregii omeniri.

MOSCOVA 6 (Agerpres). — Intr-o notă adresată guvernelor S.U.A., Marii Britanii și Franței guvernul sovietic își reafirmă hotărîrea „de a încheia un acord în orice moment cu guvernele S.U.A., Marii Britanii și Franței cu privire la normalizarea situației în Berlinul occidental pe baza reglementării pașnice a problemei germane“.In notă se subliniază că a- cum este necesar nu „să se discute incidentele“, așa cum propun guvernele american, englez și francez, ci să se însănătoșească radical situația prin încheierea tratatului de pace german și normalizarea pe această bază a. situației în Berlinul occidental.In Nota sovietică se spune ; „Ultimele evenimente din Berlinul occidental confirmă că regimul de ocupație în acest oraș a devenit un paravan pentru revanșarzi și milita- riști, pentru organizatorii activității subversive de tot felul împotriva U.R.S.S. și altor state iubitoare de pace“.„Evoluția situației în Berlinul occidental și în R.F.G., se arată în Nota guvernului sovietic, merg de fapt pe același făgaș ca și în Germania hitle- ristă în perioada pregătirii ei pentru agresiune. Dacă aceasta ar deDinde astăzi numai de militariștii vest-germani, dornici de revanșă, omenirea ar fi fost deja atrasă într-un nou război sîngeros.

Dar în zilele noastre există forțe capabile să împiedice orice intenții agresive ale mili- tariștilor vest-germani și ale complicilor lor. Aceste forțe nu vor permite să se acumuleze material inflamabil pentru aventuri războinice și folosirea Berlinului occidental în aceste scopuri“.în legătură cu notele guvernului american din 24 și 27 august 1962, guvernul sovietic constată că, guvernul S.U.A., la fel ca și guvernele Angliei și Franței, „recunoscând în vorbe pericolul situației actuale în Berlinul occidental, încearcă să-și decline răspunderea pentru evenimentele care au avut loc aici în ultima vreme“.în Nota sovietică se spune : „Guvernul S.U.A., îi acoperă pe provocatorii vest-berlinezi și aproape că amenință cu noi „urmări“ dacă nu vor fi satisfăcute cererile revanșarzilor de la Bonn și din Berlinul occidental cu privire la desființarea măsurilor de apărare luate de autoritățile R.D.G. la frontiera sa“.„Guvernul sovietic, se subliniază în notă, consideră a- ceastă poziție a S.U.A. ca o încurajare fățișă și directă a elementelor fascizante din R.F.G. și Berlinul occidental pentru noi acte criminale și a- vertizează că în cazul unor astfel.de provocări vor fi luate măsurile necesare pentru asigurarea securității reprezentanților gi militarilor sovietici.

5mică guvernamentală a R. P. Romîne condusă de Alexandru Bîrlădeanu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a făcut o vizită ministrului de finanțe al Japoniei, Kakuei.Ta- naka. în cadrul întrevederii au fost examinate posibilitățile lărgirii schimburilor comerciale dintre cele două țări. La întrevedere au mai participat din partea romînă Gheorghe Gaston Marin, președintele Comitetului de Stat al Planificării, Gogu Rădu- lescu.exterior, și Ion ministrul R. P. Tokio.în aceeași zi, la Ministerul de Externe japonez, delegația romînă a avut un schimb de vederi cu reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Comerțului ternațional și Industriei, nisterului Finanțelor și nisterului Agriculturii.în după-amiaza zilei de 5 septembrie a.c. au avut loc convorbiri la Camera de Comerț și Industrie cu oameni de afaceri, reprezentanți ai băncilor și altor instituții comerciale japoneze.După convorbiri, președintele Camerei de Comerț și Industrie, T. Adachi, a oferit o recepție în cinstea delegației, în dimineața zilei de 6 septembrie, delegația romînă a plecat în regiunea Kansai, unde va vizita întreprinderi industriale din orașele Osaka, Kyoto

ministrul comerțuluiObradovici, Romîne la

și Okayama.

(Agerpres)

In- 
Mi- 
Mi-

in cinstea delegației 

academicieni romîni 

Congresul Asociației

Masă
de

la
internaționale de sociologie

de la Washington

„Tineretului romîn
îi sînt deschise toate porțile 
spre o viață plină de bucurii

A«

funcționari superiori ministerulalte ministere, di- întreprinderi de comerț exterior,
Afacerilor

★

Colectivul Întreprinderii de 
panificație din Mediaș, aplicînd 
învățămintele căpătate cu ocazia 
concursului pe țară „Pentru pli
nea de cea mai bună calitate", 
îmbunătățește continuu calitatea 
produselor și mărește numărul 
de sortimente. în cursul acestui 
an, aici au fost introduse în fa
bricație 32 de noi sortimente.(Agerpres)

Marusea
(Urmare din pag. I)

de iglifa din mînă. Vorbeșfe și 
spune într-una, se arată îneîntată 
de cărțile de literatură pe care 
le citește și din care în ultima 
vreme cel mai mult i-|a plăcut ro
manul „Tînăra Gardă“ și, între 
acestea mîinile îi umblă. Deapănă 
și desdeapănă ața de nyton și 
tot înoadă ochiurile talianului.

— Luna trecută — continuă ea 
am împletit la un talian semi-gi- 
gant de 5,5 m pentru adîncime, 
am dres, am făcut o reparație 
capitală la un talian de 8 m și-am 
pus la punct 80 de setei, 80 de 
mreje pentru calcan. Că doar se 
știe : cam 80 la sută din pro
ducția de peste a țării de-aci 
din delta noastră se scoate. Pen
tru asta, pescarilor noștri le tre
buie scule bune și uita(i-vă lu
crăm.

— Și-n afară de ăsta 1 o în
cearcă cineva cu întrebarea,

Un redactor al ziarului 
nostru l-a rugat pe cuno
scutul scriitor guatema
lez Miguel Angel Astu
rias, ailat in vizită în 
Romînia, să-și împărtă
șească impresiile despre 
(ara noastră, despre ti
neretul nostru. Publicăm 
mai jos întrebările redac
ției și răspunsurile ma
relui romancier.

— Ce impresii v-a lăsat vizi
ta în țara noastră ?

— Ceea ce m-a impresionat 
mai mult în cursul șederii mele 
în Romînia este nivelul de trai 
ridicat de care se bucură po
porul acestei țări. Tocmai acest 
lucru — absența șomajului, a 
grijii zilei de mîine — îi face 
pe oameni să se bucure din 
plin de viață, le dă acea bună 
dispoziție care se transmite și 
vizitatorului în toate manife
stările cordiale cu care este pri
mit peste tot. Se simte că cetă
țenii acestei țări sînt mîndri de 
rezultatele obținute în toate 
sectoarele vieții. De aceea, nu te 
mai miri cînd peste tot, îndată 
ce faci cunoștin
ță — fie și tre
cătoare — ești 
întrebat ce pă
rere ai asupra 
acestei țări, și 
oamenii înțeleg 
entuziasmul nos
tru, al vizitato
rilor.

—— Ce părere 
aveți despre lo
cul pe care-1 ocupă cultura în 
viața poporului nostru ?

— Consider că guvernul Re
publicii Populare Romîne — a 
ridicat toți indicii culturali, în 
universități, în școlile tehnice, 
în instituțiile de învățămînt, în 
centrele pionierești, în școlile 
de arte, de muzică, de știință, 

a dus la o adevărată 
a culturii în întreaga

Interviul nostru cu
Miguel

Angel Asturias

1
• Sîmbătă de la 17,15 pe 

dionul Republicii va avea 
jocul de fotbal dintre echipele 
Progresul București și C.S.M.S. 
Iași, contînd pentru etapa a 4-a 
a campionatului cat. A. Dumini
că pe stadionul „23 August" a- 
matorii de fotbal bucureșteni vor 
asista la un interesant cuplaj t 
Viitorul—Știința Cluj (cat. A) și 
Dinamo București—Galatasaray 
Istanbul („Cupa campionilor eu
ropeni“). Meciul Rapid—Știința 
Timișoara din cadrul campiona
tului se va disputa luni 10 sep-< 
tembrie pe stadionul Republicii.

• Prima ediție a campionate
lor mondiale masculine de cano- 
taj academic a început joi pe la
cul „Rothsee” de la Lucerna (El
veția). La întreceri participă 
peste 400 de vîslași din 25 de 
țări. Două din cele trei echipaje 
romînești care au luat startul în 
eliminatoriile de ieri au 
cîștigătoare de serii, și s-au 
ficat direct în finale.

fost 
caii-

lipovanca

• Cea de-a 38-a ediție a 
pionatelor mondiale de tir va a- 
vea loc între 11 și 20 octombrie 
la Cairo. La întreceri și-au anun
țat participarea peste 700 de 
trăgători reprezentînd 40 de 
țări, printre care U.R.S.S., 
glia, S.U.A., Franța, Italia, R. S. 
Cehoslovacă, R. P. Romînă, R. P. 
Ungară, R. D. Germană, R. F. 
Germană, Japonia și altele.

cam-

An-

să fie soluționată de poporul congolez
RĂSPUNSUL GUVERNULUI SOVIETIC LA APELUL LUI 

U THANT

—■ în afară de asta, ce să mai 
fie ? zice ea. Uite, am isprăvit cu 
bine cercul politic ; întrebați-o pe 
tovarășa ingineră stagiară Sofia 
Bftica care se ocupă, pe linie de 
U.T.M. de problemele de învăță
mînt, citim presa în colectiv, ne 
ducem la filme frecventăm clubul, 
ne îmbrăcăm și noi mai ca lumea 
și învățăm. Ce credeți ? urmă ea 
după o scurtă pauză. Adică eu, 
Marusea dacă mă aștern serios 
pe muncă, n-am să absolv școala 
medie ? I O absolv — își dădea 
tot ea răspuns. Doar n-am de 
gînd să rămîn așa. O Marusia oa
recare.

Și ca astea astfel zise, se des
părți de noi spre a-și vedea de 
lucru pe îndelete în timp ce pe
rechile de ochi o privesc 
admirativ pentru a-i întări spu
sele și a-i da imbold în ho- 
iărîrea ei.

— „Așa Marusea, să fii în frun
te și la învățătură“!

O In cea de-a doua gală a „Di- 
nanioviadei" de box de la Lodz 
doi pugiliști romîni au obținut 
victorii la puncte. Tînărul M. Du
mitrescu (cat. semimijlocie) a 
reușit să-l învingă pe Redl (Dy
namo Berlin), iar la cat. grea V. 
Mariuțan l-a întrecut după un 
meci foarte strîns pe Lehman 
(Dynamo Berlin).

O Astăzi și mîine la Sofia va 
avea loc dubla întîlnire interna
țională feminină de baschet din
tre echipele R. P. Romîne și R. P. 
Bulgaria. Echipa R.P.R. a sosit 
la Sofia deplasînd cea mai bună 
formație în frunte cu Anca Ra- 
coviță, Dorina Marian, Eva Fe- 
renez, Viorica Niculescu și Hane- 
lore Kraus.

Cele două întîlniri constituie 
ultimul criteriu de selecție în ve
derea campionatului european de 
la Mulhouse (Franța).

(Agerpres)

La încheierea practicii studenților mineri

BILANȚ RODNIC
(Urmare din pag. I) asistenți ca Fodor Dumitru, Simionescu Aurelian, Vagner Gheorghe, Dijmănescu Ioan, Constantin Dumitru și alții au mers la cererea lor în cîte 2 sau chiar 3 serii, în diverse centre de practică. In acest fel au putut cunoaște întreprinderi și mine diverse, probleme noi, interesante, care-i vor ajuta în munca didactică.

LOCUL
OEP/MCriCĂSchimbată în acest an, programa de practică s-a îmbunătățit simțitor.Stabilind pentru fiecare an de studiu, diferențiat pe facultăți și secții, ceea ce trebuie să se studieze în practică, noua evidență programă permite o clară a ceea ce se

învață în fiecare practică, asigură continuitatea lunilor de practică pe care le face un student în cursul facultății.în realizarea acestor prevederi ale programei de o mare importanță este alegerea locului de practică. De aceea Institutul s-a orientat spre acele întreprinderi care corespund cel mai bine profilului facultății, secției și anului respectiv. Au fost alese și exploatări de cărbune, dar și de minereuri, de sare și alte minerale. Ministerul Minelor și Energiei Electrice însă a încuviințat să se facă practică doar la minele de cărbuni și la cîteva exploatări de minereuri. O mare parte din studenți, vor fi însă ingineri la saline, dar ei n-au avut posibilitatea să facă practică în aceste întreprinderi pentru că sînt repartizați mereu la minele de cărbuni. Dezvoltarea industriei extractive în țara noastră, nu merge numai în direcția cărbunelui. De aceea

trebuie. să se ia drept criteriu de alegere a locurilor de practică nu atît posibilitățile' de cazare, care se pot crea pretutindeni, ci în primul rînd importanța ramurii, a exploatării miniere respective.
★Practica studenților de la Institutul de mine din Petro- șeni s-a desfășurat anul acesta satisfăcător, dar există toate condițiile ca, în viitor, să se ridice la un nivel și mai înalt, să contribuie în și mai mare măsură la pregătirea Viitorilor ingineri mineri.Continuarea preocupării dovedite anul acesta de institut și de majoritatea întreprinderilor în care s-a făcut practica, îmbunătățirea pe baza învățămintelor din acest an a programei de practică și crearea posibilităților necesare îndeplinirii ei, sînt factorii care asigură creșterea continuă a rolului practicii în producție, a eficacității ei.

MOSCOVA 6 
TASS transmite : 
mai anunțat, secretarul general 
provizoriu al O.N.U., U Thant, a 
adresat la 1 august Statelor mem
bre ale O.N.U. un apel în legă, 
fură cu situația din Congo. In 
răspunsul la acest apel guvernul 
sovietic împărtășește îngrijorarea 
lui U Thant în legătură cu situația 
primejdioasă din Congo și apre-t 
ciază apelul său adresat statelor 
membre ale O.N.U. în problema 
Congoului, „drept năzuință de 
a găsi o cale de rezolvare a pro
blemei congoleze“.

Guvernul U.R.S.S. subliniază că 
problema Congoului poate și tre
buie să fie soluționată exclusiv de 
poporul congolez și de guvernul 
Republicii Congo. Pentru aceasta 
„este necesar să se pună capăt a- 
mestecului puterilor occidentale în 
treburile interne ale Congoului,

Guvernul sovietic propune ca 
toate statele, membre ale O.N.U, 
să rupă orice legături cu separa
tiștii katanghezi și să nu le a- 
corde nici un fel de sprijin.

După părerea guvernului sovie
tic, restabilirea cît mai grabnică 
a integrității teritoriale și a unifă-

(Agerpres). — 
După cum s-a

ții Republicii Congo s-ar putea 
obțină în primul rînd prin îndepli
nirea întocmai și fără întîrziere a 
hotărîrilor adoptate de Consiliul de 
Securitate și Adunarea Generală.

Guvernul sovietic consideră că 
aceste măsuri trebuie luate „cel 
mai tîrziu în termen de o lună, 
după care trupele O.N.U. trebuie 
să fie evacuate clin F., 1 ' ~ 
.Congo“,

Republica

WASHINGTON. — La 5 septembrie, președintele Academiei de Științe a S.U.A., dr. Frederick Seitz, a oferit o masă în cinstea președintelui A- cademiei R. P. Romîne, Atha- nase Joja, și a delegației de academicieni romîni care participă la cel de-al V-lea Congres al Asociației internaționale de sociologie, care are Ioo la Washington. A luat parte, de asemenea, Petre Bă. lăceanu, ministrul R. P. Romîne la Washington.
Mesajul adresat de Norodom Sianuk

lui N. S. Hrușciov
PNOM PENH 6 (Agerpres). —t
La 6 septembrie, postul de 

radio Pnom Penh a transmis 
mesajul adresat de prințul No- 
rodom Sianuk, șeful statului 
Cambodgia, lui N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., în care expri
mă Uniunii Sovietice profunde 
mulțumiri pentru sprijinul pe 
care Uniunea Sovietică l-a acor-

dat propunerii cu privire la con
vocarea unei conferințe interna
ționale pentru Cambodgia. „Po
porul Cambodgiei, guvernul re
gal și eu personal, se spune prin
tre altele în mesaj, considerăm că 
acceptarea neîntîrziată a acestei 
propuneri de către Uniunea So
vietică reprezintă o nouă dovadă 
a adevăratei prietenii cu totul 
dezinteresate”.

Evoluția situației din Algeria
ALGER 6 (Agerpres). — Potri

vit știrilor transmise de corespon
dentul agenfiei Reuter din Alge
ria, Een Bella, membru în Biroul 
politic al Frontului de eliberare 
Națională, a plecat la 5 septem
brie pe calea aerului din Alger 
la Orleansville pentru a opri lupta 
dintre unitățile Armatei Populare 
Naționale și soldajii districtului 
militar nr. 4, luptă care a început 
în ciuda acordului încheiat cu pri
vire la încetarea focului. El este 
însoțit de Si Hassan, comandantul 
districtului militar nr. 4. Ben Bella 
a plecat după terminarea consfă
tuirii Biroului Politic cu comandan
ții districtelor militare nr. 4 și nr. 
3, convocată pentru discutarea a- 
cordului definitiv între ambele 
părți.

Khider, membru al Biroului Po-

celor spuse de Khider, 
parlamentare în Algeria 
loc, probabil, la 16 sep-

a spus că districtele mi-
3 și nr. 4 au consimțit ca

litic al F.L.N., care a participat la 
consfătuire, a declarat că „Parti- 
cipanții la consfătuire au ajuns la 
un acord“.

Potrivit 
alegerile 
vor avea 
tembrie.

Khider 
litare nr.
unitățile lor să fie reorganizate și 
incluse în armata națională încă 
pînă la alegeri.

Khider a declarat în continuare 
că orașul Alger, se va afla sub 
controlul nemijlocit al Biroului Po
litic. Toate trupele vor fi retrase 
de acolo și înlocuite cu poliție. 
Totuși, contingentele forjelor ar
mate ale celor 6 districte militare,

egale ca efectiv, vor rămîne în 
împrejurimile orașului,

★
ALGER 6 (Agerpres). — Agenția 

M.E.N. transmite : Tema principa
lă a tratativelor dintre reprezentan
ții Biroului Politic și districtele mi
litare nr. 3 și nr. 4 o constituie 
în momentul de față alegerile și 
pregătirea listelor de candidați.

★

CAIRO 6 (Agerpres). —■ După 
cum relatează agenția MEN, Ia 6 
septembrie au avut loc din nou 
mici ciocniri la Orleansville între 
armata populară națională și lor- 
mafii ale districtului militar 4. In 
aceeași zi, la ora 11,30 diminea
ța, Ben Bella, membru al Biroului 
Politic, și Si Hassan, comandantul 
districtului militar 4, au plecat 
din nou la Orleansville pentru a 
pune capăt acestor ciocniri.

ceea ce 
înflorire 
țară.

T inerii 
ca și tinerii 
bună pregătire culturală și teh
nică stăpînesc bine mașinile și 
materialele cu care lucrează, 
transformînd și îmbunătățind 
prin invenții mașini unelte, ob- 
ținînd continua creștere a pro
ductivității. Aceasta constituie 
unul dintre factorii care au dus 
la transformarea rapidă a aces
tei țări înainte înapoiată, în
tr-una din țările cu o industrie 
foarte dezvoltată, socotită azi 
printre țările dezvoltate din Eu
ropa.

Nici un popor nu poate pro
gresa fără această mobilizare 
culturală pe toate fronturile. Și 
acest lucru s-a făcut în Romî
nia, țară în care masele popu
lare, muncitorii și țăranii, parti
cipă din plin la viața activă în 
spirit creator,

Despre dezvoltarea multilate
rală a culturii în țara dv. sînt 
de asemenea mărturii răspîndirea 
cărții care se editează în tiraje 
uriașe, numeroasele reviste, zia
re. Apoi bibliotecile din fiecare 
sat, comună, oraș, din fiecare 
club, din fabrici și uzine, din

ingineri și tehnicieni 
muncitori, cu o

G.A.C. și G.A.S. Este de-a drept 
tul minunat! Fără să uităm re
țeaua largă a radiodifuziunii și 
televiziunii ale căror programe 
sint de asemenea elemente pozi
tive la ridicarea nivelului cul
tural,

— Ați avut ocazia să cunoaș
teți tineretul nostru ? Cum a- 
preciați condițiile lui de muncă, 
de învățătură, de viață ?

— Am avut ocazia să iau con
tact cu tineri în fabrici și gos
podării agricole colective. Ceea 
ce m-a impresionat cel mai mult 
este că la toți se observă dorința 
lor cea mai arzătoare de a con
tribui la progresul țării lor. In 
ce privește partea a doua a în
trebării ce mi-o puneți este 
deajuns să spun că condițiile 
existente nu pot fi realizate de- 
cît acolo unde tineretului îi sînt 
larg deschise toate porțile spre 
o viață plină de bucurii, așa 
cum am văzut că e cazul în a- 
ceastă țară minunată.

— V-am ruga să relatați citi
torilor noștri unele aspecte mai 
importante ale vieții și luptei 
tineretului guatemalez.

— Tineretul din țara mea, 
care a cunoscut 
timp de zece ani 
o perioadă de 
progres, • între 
anii 1944—1954, 
cînd la cîrma 
țării au fost gu
verne progresist 
te, nu se poate 
împăca să mai 

- trăiască din nou 
într-un regim 

sclavagist, impus de imperialism 
țării noastre, prin intermediul 
unor guverne marionete. De ace
ea, tineretul nostru luptă alături 
de întregul popor și-și varsă 
cu generozitate sîngele pe stră
zile capitalei noastre, Guatemala 
Cityt Ei luptă pentru ca la con
ducerea treburilor patriei mele 
un guvern ieșit din popor să dea 
pămînt țăranilor și masele largi 
să se bucure de o viață mai 
bună. Noi sîntem siguri de vic
toria poporului nostru în lupta 
căruia tineretul ocupă un loc da 
frunte.

— Tineretul nostru a citit cu. 
mult interes cartea dv. ..Dom
nul Președinte”. Povestiți-le ti
nerilor cititori romîni ceva des
pre planurile dv. literare de 
viitor. <

— In prezent scriu o carte cu 
impresiile mele despre Romînia, 
carte care va apare anul viitor 
în Mexic, în limba spaniolă. La 
începutul lunii octombrie va a- 
pare la Paris traducerea ultimu
lui meu roman „Ochii celor în- 
gropați” la a cărei lansare în 
librării am fost invitat de către 
editorul meu, Albin Michel. A- 
poi, în prima săptămînă a lunii 
noiembrie voi ține un curs la 
Institutul de înalte Studii Lati- 
no-Americane de la Sorbona 
despre „Romanul Latino-Ameri- 
can”. Anul viitor urmează să 
apară în Romînia, traducerea 
cărții mele „Weeh — End în 
Guatemala” și o ediție populară 
a romanului „Domnul președin
te”, care a fost deja tradusă în 
romînește, dar este în prezent 
epuizată.

Două începuturi
de an școlar

La 1 septembrie în Uniunea 
Sovietică și S.U.A. a în
ceput un nou an școlar. 

Milioane de copii sovietici, îmbră- 
caji în uniforme frumoase, purtînd 
buchete de flori și însoțiți de pă
rinți s-au îndreptat în această zi 
spre clădirile școlilor care au îm
brăcat haină de sărbătoare, și 
i-au primit cu porțile larg deschise. 
In Statele Unite acest eveniment 
a fost întunecat de recunoașteri 
semnificative privind criza învă- 
țămînfului american și da reapari
ția crucilor aprinse și a glugilor 
albe ale membrilor organizației 
rasiste Ku Klux Klan. lată cîteva 
fapte :

După cum a scris Ia 4 septem
brie ziarul „New York Times“, pre
ședintele Kennedy a declarat că 
în prezent „un milion de tineri... 
se află în afara școlii“. Kennedy a 
deplîns faptul că „numărul tineri
lor care sînt pregătiți în școli este 
cu totul insuficient“ și a afirmat 
că dacă nu vor fi'întreprinse mă
suri pentru a li se permite tineri
lor să urmeze școlile „în actualul 
deceniu aproximativ 7 500 000 de 
tineri americani nu vor termina 
școala secundară“.

Deosebit de gravă se prezintă 
situația școlii în statele din sudul

PE SCURT Billig PE SCURTGAGRA. — La 6 septembrie, N. S. Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., care se află în stațiunea primit nistrul S.U.A. vorbire îndelungată.NEW YORK. — Pentagonul și Comisia pentru energia atomică a S.U.A. intenționează, după toate probabilitățile, să reia experiențele în regiunea insulei Johnston din Oceanul Pacific, neținînd cont de faptul că experiențele anterioare ■ au creat o centură artificială de radiații care implică o primejdie serioasă.Generalul-maîor A. Star- berd, care răspunde de efectuarea experiențelor, s-a și întors pe insula Johnston.

Gagra la odihnă, a pe Stewart Udall, mi- afacerilor interne al și a avut cu el o con-
NEW YORK. — După cum relatează corespondentul de la Washington al agenției Associated Press, ministrul muncii al S.U.A. a comunicat Ia 5 septembrie că în cursul lunii august numărul șomerilor din țară a crescut de la 5,3 la 5,8 la sută din întreaga forță de muncă a țării.

că la 1 septembrie partizanii sud-vietnamezi au făcut să deraieze un tren care transporta militari ngodinhdiemiști și o mare cantitate de armament destinate operațiunilor de pedepsire. Aproximativ 300 de militari care se aflau în tren au fost uciși sau răniți.

țelei de spionaj în Asie de sud-est. Ei misiunea de a sabota neutralitatea Cambodgiei și de a asasina mai mulți lideri politici din țară.
întreaga au avut

SEUL. — Generalul M. Tay- lor, consilier militar special al președintelui Kennedy, a sosit la 5 septembrie la Seul pentru a discuta cu junta militară fascistă sud-coreeană problema „modernizării" armatei acestei țări.SAIGON. — Agenția Vietnameză de Informații, referin- du-se la știri transmise de a- genția „Eliberarea“, relatează

PNOM PENH. — După cum anunță ziarul „Neutrality Voice", autoritățile cambodgiene au arestat recent șase agenți din serviciile de spionaj ale blocului militar S.E.A.T.O. Activitatea lor a fost coordonată de misiunea militară americană (Maag) din Cambodgia. Potrivit relatărilor ziarului, spionii au declarat Ia interogatoriu că șefii lor intenționau să transforme a- ceastă țară într-o bază a re-

LEOPOLDVILLE. — Agenția congoleză de presă a transmis un comunicat al Uniunii Congoleze pentru pace. în comunicat se spune că între 25 și 30 septembrie 1962, va avea Ioc primul Congres național al acestei UniuniNEW YORK. — Din statisticile publicate de O.N.U. reiese că la 1 iulie 1962 populația globului pămîntesc a a- tins cifra de 3 120 milioane de oameni. Populația globului pămîntesc a crescut în medie cu 5 milioane pe lună.

S.U.A. A doua zi după deschide
rea școlilor, ziarul „New York He
rald Tribune“ a publicat pe prima 
pagină o fotografie înfățișînd o 
cruce în flăcări înconjurată de glu
gile albe ale membrilor Ku Klux 
Klan-ului. Potrivii ziarelor ameri
cane în ziua de 2 septembrie cru
cile aprinse ale Ku Klux Klan-ului 
au apărut în 16 orașe din sfatul 
Louisiana, Rasiștii intenționează în 
felul acesta să se opună timidelor 
încercări de integrare rasială fă
cute în cîteva școli din statele 
Louisiana, Georgia, Alabama, deși 
Tribunalul suprem al S.U.A. a re
comandat, încă acum opt ani, să 
înceteze „fără întîrziere” segrega
ția rasială în învățămîntul american. 
Merită subliniat că această agita
ție fascistă are la bază faptul că 
în 21 de școli din statul Louisi
ana au fost admiși 127 de copii 
negri, adică 5-6 copii de fiecare 
școală.

Începerea anului școlar în ora
șul New Orleans (sfatul Louisiana) 
a fost marcată, după cum relevă 
ziarul „New York Herald Tribune“, 
prin „concentrarea unor Unități 
mobile ale poliției care au sta
ționat în fața clădirii școlilor inte
grate“. Dar acest lucru nu i-ța îm
piedicat pe rasiști să amenințe că 
vor instala bombe în clădirile șco
lilor dacă copiii negrilor vor în
drăzni să intre pe porțile lor.

Referindu-se la începerea nou
lui an școlar în Uniunea Sovietică, 
unele ziare americane au publicat 
știri despre uriașul avînt al școlii 
sovietice. Părinții multor copii a- 
mericani care nu au posibilitatea 
să urmeze școlile sau instituțiile de 
învățămînt superior, au aflat astfel 
că anul acesta în Uniunea Sovie* 
tică învață 60 milioane de elevi și 
studenți. Circa 2 640 000 de stu
denți urmează cursurile celor 731 
institute de învățămînt superior iar 
în școlile medii tehnice învață 
circa 2 370 000 de elevi. Porțile 
Universității Prieteniei popoarelor 
„Patrice Lumumba“ sînt deschise 
în fața tinerelor și tinerilor din 
65 de țări ale Africii, Asiei, Ame- 
ricii Latine, circa 20 000 de stu
denți din peste 120 țări printre 
care un mare număr de. negri 
se pregătesc să devină cadre 
cu o înaltă calificare în institutele 
de învățămînt superior din U.R.S.S.

Acum, la început de an școlar, 
contrastul între școala sovietică și 
americană apare mai evident ca 
oricînd, oglindind deosebirea din
tre două lumi : lumea socialismu
lui și aceea a capitalismului.REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București. Piața „Scînteii“, Tel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scânteii".
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