
a, ad€Stoi#utite&ft’ ca^tu^a^Q

Citiți în acest număr:

LEGEA 
privitoare la măsurile pentru dez

voltarea creșterii animalelor, 
în anii 1954-1956, în 

Republica Populară Română
• (Pag. 2—10)

Anul 57 Seria ll-a Nr. 315 12 pagini — 15 bani Marți 5 Ianuarie 1954

Spre noi biruinți pe calea buneistâri 
a poporului muncitor

Cu bucurie în inimi, cu mari nădejdi în vii
tor au pășit oamenii muncii din patria noastră 
pragul noului an. A început un an de noi bi
ruinți, de noi și îmbucurătoare succese pe 
calea vieții însorite pe care ne călăuzește 
partidul. Anul 1954 trebue să fie deosebit 
de rodnic, de pildă, pe tărâmul crește
rii animalelor, in gospodăria fiecărui țăran 
creșterea animalelor este un nesecat izvor de 
venitucL Depinde de noi, de munca noastră, 
să facem ca dela an la an izvorul acesta să 
fie tot mai spornic, să ne îndestulăm casele 
cu tot mai multe produse, să ajutăm la îndes
tularea cu hrană a poporului muncitor și a 
industriei noastre socialiste cu materii prime.

Legea privitoare la măsurile pentru dezvol
tarea creșterii animalelor în anii 1954-1956 
arată limpede căile pentru a asigura creșterea 
rapidă a numărului de animale și sporirea 
productivității lor. înfăptuirea măsurilor luate 
de partid și guvern va face ca în 2-3 ani să 
se ajungă la un belșug de produse industri
ale și agricole, pentru populația muncitoare 
dela orașe și sate. In următorii 2-3 ani indus
tria noastră ușoară va trebui să capete can
tități mereu crescânde de materii prime din 
care să se fabrice cele de trebuință poporului.

Cunoscând îndeaproape prevederile legii 
pentru dezvoltarea creșterii animalelor în 
anii 1954-1956, să muncim cu entuziasm și 
înflăcărare pentruca multe din măsurile luate 
să capete viață încă în cursul acestui an. Suc
cesele dobândite în anul acesta să fie temelie 
trainică pentru noi realizări în anii ce vin, 
pe tărâmul creșterii animalelor, pentru îm
bunătățirea nivelului de trai al celor ce 
muncesc. Să luăm de îndată măsuri pentru 
ca în primăvară semănatul plantelor furajere 
și curățirea izlazurilor să se facă în cele mai 
bune condițiuni. Să asigurăm animalelor adă
posturi bune, să ne îngrijim de îmbunătățirea 
soiurilor de vite, oi și păsări.

In noaptea anului nou, în casele colectiviș
tilor și ale întovărășiților, în casele milioanelor 
de țărani muncitori au răsunat urări închinate 
belșugului recoltelor ce cresc pe pământul pa
triei noastre : „La multi ani tovarăși, și în 
1954 să crească mai multă pâine pe ogoare, 
să fie mai mult belșug în casă". Numai prin 
munca noastră făcută la timp și bine, cu nă
dejde, respectând regulile agrotehnice, vom 
face ca în 1954 să fie mai multă bogăție pe 
ogoarele și in casele noastre.

Pentru belșugul acesta trebue să ne pregă
tim din vreme. Deacum, fără să amânăm 
treaba de azi pe mâine, să ne îngrijim de re
paratul mașinilor și uneltelor agricole. Acum 
e vremea când trebue să începem să ne îngri
jim de procurarea semințelor trebuitoare ogoa
relor, de selecționarea și tratarea lor.*

Și munca noastră va fi, fără îndoială și mai 
bogată în roade, dacă ea va fi călăuzită de 
lumina științei și a culturii. Să începem deci 
anul 1954 cu hotărîrea de a învăța și mai 
mult, de a pătrunde și mai adânc în tainele 
științei, de a cerceta și a pune la temelia mun
cii noastre recomandările agrominimului ‘și 
zootehminimului. Și câte posibilități nu există 
în satele țăriț noastre pentru a realiza acest 
lucru 1 Cursurile agrotehnice și zootehnice, 
serile culturale, conferințele organizate la că
minele culturale, bibliotecile cu mii și mii de 
cărți, cluburile și colțurile roșii 1... Toate aces
tea ne stau la îndemână, ne ajută ca munca 
să ne fie plină de spor.

Să pornim cu un nou și puternic avânt la 
muncă și la învățătură pentru binele poporu
lui nostru, pentru înflorirea patriei noastre.

Răspunsurile iui G. M. Malencov, 
președintele Consiliului de Miniștri al U. R. S. S., 

ia întrebările d-lui Kingsbury Smith
MOSCOVA 1 (Agerpres). — TASS trans

mite :
Ziarele din 1 Ianuarie publică răspunsurile 

lui G. M. Malencov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., la întrebările d-lui 
Kingsbury Smith.

La 28 Decembrie 1953, d-1 Kingsbury
Smith, directorul general pentru Europa al 
agenției americane „International News Ser
vice", a adresat lui G. M. Malencov cu pri
lejul Anului Nou rugămintea de a-i răspunde 
la câteva întrebări.

Dăm mai jos întrebările d-lui Kingsbury 
Smith și răspunsurile lui G. M. Malencov:

Prima întrebare: Care sunt urările dvs. 
pentru poporul american în anul 1954 ?

Răspuns: Urez din toată inima poporului 
american fericire și viață pașnică. Urez po
porului american succes în dezvoltarea legă
turilor de prietenie cu toate popoarele și re
zultate rodnice în nobila acțiune de apărare 
a păcii împotriva tuturor încercărilor de a o 
turbura.

A doua întrebare: Sperați că noul an va fi 
marcat de o întărire a legăturilor de prie
tenie dintre popoarele Americii și Rusiei ?

Răspuns: In primul rând ar fi de dorit îm
bunătățirea relațiilor dintre țările noastre. Eu 
cred că nu există piedici obiective în calea 
îmbunătățirii în noul an a relațiilor dintre 
Uniunea Sovietică și S.U.A. și a întăririi le
găturilor tradiționale de prietenie dintre po
poarele țărilor noastre. Și sper că așa va fi.

A treia întrebare: Cum apreciați dvs. posi
bilitățile de menținere a păcii în întreaga 
lume și de slăbire a încordării internaționale 
în anul 1954 ?

Cu colectiviștii, în
încet, încet, umbrele serii învălue întreg 

satul. Din cerul larg lunecă lin spre pământ 
fulgi mari de zăpadă, îmbrăcând totul în jur 
într’o mantie albă. In sat domnește o at
mosferă neobișnuită în astă seară. Prin văz
duh răsună melodiile plăcute răspândite de di
fuzoarele centrului de radioficare din Sânt- 
andrei, regiunea Hunedoara, pierzându-se 
apoi departe în ultimele» cătune. Este noaptea 
Anului Nou.

Oamenii își adunau în gând faptele anului 
care se pregătea de plecare și închinau ca
rafele pline în cinstea anului ce își anunța so
sirea.

De veselia acestei nopți îți vorbesc și uli
țele pe care forfota nu mai contenește. Prin 
mulțime pășesc nestingheriți de gerul iernii un 
flăcău și o fată. In 1953 firul vieții lor a luat 
un alt curs, intrând pe făgașul gospodăriei 
colective. Iar în anul pe care-1 întâmpină ei 
și-au pus în gând să-și unească nu numai 
gospodăriile, dar și tinerețea lor.

Cu obrajii îmbujorați, cu părul nins, nu de 
ani ci de fu'gi de nea, ei intră cu voioșie în 
sediul gospodăriei agricole colective pentru 
ca împreună cu tineri și vârstnici să sărbă
torească succesele anului 1953 și izbânzile 
care cu siguranță le va aduce, 1954.

Dar veselia care străbate afară din sediul 
gospodăriei agricole colective „Viață Nouă" 
îi îndeamnă pe mulți să-și îndrepte mai re
pede pașii într’acolo. Aici colectiviștii și nu-

Răspuns : Toate popoarele sunt însetate de 
o pace trainică și există posibilități favorabile 

' pentru slăbirea continuă a încordării interna
ționale în anul 1954. Guvernele, și în primul 
rând guvernele marilor puteri, nu pot să nu-și 
plece urechea la glasul popoarelor și nu pot 
să nu țină seama de năzuința lor crescândă 
spre o pace trainică.

In ceeace privește Guvernul Sovietic, el a 
făcut, face și va face și de aici înainte totul 
pentru ca popoarele să trăiască în pace, pen
tru ca încordarea internațională să fie slăbită 
și între state să fie stabilite relații normale.

A patra întrebare : Care este, după părerea 
dvs., cel mai important pas care ar putea fi 
întreprins în interesul păcii în întreaga lume 
în anul 1954?

Răspuns: Un astfel de pas ar fi încheierea 
unui Acord între state, în virtutea căruia sem
natarii Acordului să-și ia angajamentul 
solemn și necondiționat de a nu folosi arma 
atomică, arma cu hidrogen și alte arme de 
exterminare în masă. Un astfel de Acord ar 
ușura posibilitatea de a se ajunge la o înțele
gere cu privire la interzicerea complectă a ar
mei atomice și cu privire la instituirea unui 
strict control internațional asupra înfăptuirii 
interzicerii de a se folosi energia atomică în 
scopuri de război.

In același timp Guvernul Sovietic ar con
sidera necesar să se ajungă la o înțelegere cu 
privire la reducerea considerabilă a tuturor 
celorlalte tipuri de armament și a forțelor 
armate.

Toate acestea ar micșora, fără îndoială, 
cheltuielile de stat pentru nevoile militare și 
ar ușura situația economică a populației.

noaptea Anului Nou
meroși țărani muncitori cu gospodării indivi
duale sărbătoresc împreună revelionul. Odată 
cu el sărbătoresc succesele anului 1953, în 
care a luat ființă gospodăria agricolă colec
tivă „Viață Nouă". Au realizat recolte nemai
întâlnite în alți ani : 3.114 kg. grâu, 4.500 kg. 
porumb la hectar. Pentru fiecare zi-muncă co
lectiviștii au primit 13,200 kg. grâu, 7 kg. 
porumb, 4 kg. cartofi, precum și numeroase 
alte produse.

Paharele pe care le închină acum laolaltă 
cu reprezentanții comitetului raional de par
tid, — care i-au ajutat în muncă — pentru 
noul an, exprimă în acelaș timp bucuria lor 
pentru nenumăratele realizări pe care le-a 
adus anul 1953.

★

Și colectiviștii din Slobozia Mândra au pri
mit ca pe un osaspete drag, noul an. încă 
înainte cu câteva zile ei au început pregătirile 
pentru ca, după obicei, noaptea de anul nou 
să găsească pe masa lor belșug de bucate. 
Mulți colectiviști au petrecut anul nou în oa
sele noi pe care și le-au ridicat în ultimii ani, 
case acoperite cu țiglă.

Și veselia a durat până dimineața, împle- 
tindu-se cu snoaveU, și glumele străvechi po
vestite de bătrâni. Ea vorbea despre viața 
nouă care s’a înjghebat în casele colectiviști
lor dintr’un sat al Bărăganului aflat până nu 
de mult în întuneric.
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legea
privitoare la măsurile pentru dezvoltarea creșterii animalelor, 

în anti 1954-1956, în Republ’ca Populară Română
Legea planului cincinal de dez

voltare a economiei naționale pe 
drumul socialismului prevede — 
pe anii 1951 — 1955 — sarcini re
feritoare atât la creșterea număru
lui animalelor, cât și la randa
mentul de carne, ’apte, lână, piei 
etc. ce trebue obținute în fiecare 
an.

Pe baza politicii partidului și 
guvernului de continuă întărire a 
alianței intre clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare, sub condu
cerea clasei muncitoare, țăranii 
muncitori' cu gospodării ... individu
ale și gospodăriile agricole colecti
ve -au obținut succese însemnate în 
creșterea animalelor.

S’au obținut realizări corespun
zătoare sarcinilor din planul cin
cinal la creșterea șeptelului de por
cine și ovine.

La începutul anului 1953, efecti
vele de bovine, ovine și porcine au 
depășit pe acelea dinaintea războiu
lui. In perioada dela 1948 până la 
începutul anului 1953, efectivul de 
bovine a crescut cu 490.000 capete, 
efectivul de porcine cu 2.064.000 
capete și efectivul de cabaline cu 
141.000 capete.

La obținerea acestor rezultate a 
contribuit răspândirea în țaira 
noastră a științei agricole zooteh
nice și a experienței înaintate a 
agriculturii sovietice.

In multe regiuni, țărănimea 
muncitoare, sub îndrumarea Sfa
turilor Populare, extinzând semă
năturile furajere, ameliorând fâne- 
țele și pășunile, a obținut succese 
importante în mărirea efectivelor 
de animale și a productivității lor.

Gospodăriile agricole colective 
au obținut rezultate însemnate în 
dezvoltarea creșterii animalelor 
proprietate obștească. Multe gos
podării colective au un număr în
semnat de animale; așa spre pildă 
gospodăria agricolă colectivă 
„Gheorghe Dimitrov" din regiunea 
București are un efectiv de: 91 bo
vine, (din care 34 vaci), 1.285 oi, 
147 porci și 172 cai; gospodăria a- 
gricolă colectivă „înainte" din re
giunea Baia Mare are un efectiv 
de: 171 bovine, (din care 47 vaci) 
313 oi, 233 porci și 146 cai.

In scopul ajutorării țărănimii 
muncitoare individuale, a colecti
viștilor și a gospodăriilor agricole 
colective în dezvoltarea creșterii a- 
nimalelor, statul le acordă anual 
credite și mijloace pentru procura
rea reproducătorilor și a vitelor de 
rasă. In prezent în stațiunile co
munale de montă există un număr 
de 1.170 armăsari, 24.380 tauri, 
128.100 berbeci și 12.080 vieri re
producători. Sunt organizate 783 
circumscripții zoo-veterinare și 16 
spitale veterinare care deservesc 
animalele țăranilor muncitori, ale 
gospodăriilor agricole colective, 
ale membrilor lor și ale gospodă
riilor agricole de stat.

Călăuzindu-se după Hotărîrea 
Plenarei C.C. al Partidului Munci
toresc Român din 3—5 Martie 
1949, gospodăriile agricole de stat 
au realizat o creștere simțitoare a 
efectivelor de animale și păsări.

Unele gospodării agricole de stat 
au obținut rezultate bune în ceea- 
ce privește productivitatea anima
lelor. Astfel, gospodăria agricolă 
de stat Chinnogi a obținut în anul 
1953 o producție medie de 2.758 
litri lapte pe cap de vacă furajată. 
Gospodăria agricolă de stat Se- 
cuenî din regiunea Oradea a reali
zat 5,250 kg. lână pe cap de oaie 
merinos.

Unul din rezultatele de seamă 
obținute de regimul de democrație 
populară este creșterea puternică 
a consumului propriu de produse 
alimentare în gospodăriile țără
nești. Totodată, ca urmare a creș
terii continue a populației orășe
nești, a continuei sporiri numerice 
a clasei muncitoare, a creșterii ce- 
rințe'or ei și a necesităților mereu 
crescânde ale industriei alimentare 
și ușoare în materii prime, a cres
cut consumul orășenesc de produ
se animale. Față de nevoile de con
sum sporite ale populației, șepte- 
lul, producția de carne și alte pro
duse pe cap de animal și calitatea 
lor au crescut într’o proporție ne
corespunzătoare. Aceasta a dus la 
o neconcordanță între nevoile de 
consum ale popu’ației și resursele 
existente de came, grăsimi, lapte, 
ouă, lână etc.

La bovine, cabaline și păsări în
deplinirea sarcinilor de ansamblu 
prevăzute în planul cincinal este 
mult rămasă în urmă. Această ră
mânere în urmă se resimte dease- 
meni în ce privește creșterea pro
porției de oi de rasă cu lână fină și 
semifină, față de totalul efectivului 
de ovine. x .

Nu au fost îndeplinite decât in 
mică măsură sarcinile de îmbunătă
țire a rasei oilor (țigaizare).

Deasemeni, procentul redus de 
vaci față de efectivul total de bo- 
vine constituie o piedică serioasă 
pentru sporirea efectivelor și pen
tru mărirea producției globale de 
lapte.

Sfaturile populare și organele a- 
gricole nu au acordat creșterii cai
lor atenția corespunzătoare cu im
portanța acestei ramuri. In multe 
gospodării agricole de stat și gos
podării agricole colective se obser- 
vă o neîndestulătoare preocupare 
pentru îngrijirea, hrănirea și folosi
rea cailor la munci. Nu există un 
număr suficient de căruțe și harna- 
șamente pentru cai, ceeace împie
dică folosirea lor rațională la 
transport și la muncile agricole.

Din cauza slabei preocupări pen
tru îngrășarea animalelor pe pășu
ne și în grajduri, tăierii animale
lor tinere și cazurilor frecvente de 
sterilitate la femele în gospodării 
agricole colective, gospodării agn- 
cole de stat și gospodării țărănești 
individuale se înregistrează în fie
care an pierderi atât pentru econo
mia națională cât și pentru țăranii 
muncitori.

Situația nefavorabilă în dome
niul creșterii animalelor se dato- 
rește în primul rând producției și 
aprovizionării nesatisfăcătoare de 
furaje.

Planul cincinal prevede o crește
re a suprafețelor de plante fura
jere de 143% față de 1950 și o ri
dicare corespunzătoare a randa
mentului furajelor la hectar Sar
cinile prevăzute pentru anii 1951 
1953 au fost realizate numai un 
parte, la aceasta contribuind și 
seceta.

In multe raioane semănatul ier
burilor se face pe o scară redusă. 
Producția la hectar a pășunilor și 
fânețelor naturale și a ierburilor 
semănate este încă scăzută. Este 
neglijată cultura rădăcinoaselor și 
bostănoaselor furajere, precum și 
a porumbului de siloz și a floarei 
soarelui, care sunt cele mai valo
roase și mai productive culturi 
pentru nutreț murat; se neglijează 
și sarcina ameliorării și folosirii 
raționate a fânețelor și pășunilor 
naturale.

O lipsă serioasă o constilue și 
întârzierea în fiecare an a recol
tării fânurilor cultivate și naturale, 
ceeace duce la însemnate ’pierderi 
cantitative de nutrețuri și la scă
derea valorii lor nutritive.

Insilozarea nutrețurilor este s.ab 
organizată. ,

In multe gospodării agrico.e co
lective nu se acordă atenția sufi
cientă asigurării fondului de furaje 
necesar pentru creșterea animate
lor proprietate obștească și nu se 
respectă statutul gospodăriilor a- 
gricole colective privitor la reparti
zarea furajelor.

Cantitățile de furaje fibroase și 
concentrate se repartizează în mare 
parte în contul zilelor-muncă pre
state, animalele, proprietate obștea
scă din gospodăriile agricole co
lective rămânând în unele cazuri 
neasigurate cu furajele necesare.

Sfaturile Populare, organele a- 
gricole locale nu acordă ajutor su
ficient gospodăriilor agricole co
lective în organizarea fermelor de 
animate și păsări, în crearea bazei 
furajere, construirea adăposturilor 
pentru animale și pregătirea ca
drelor necesare pentru creșterea a- 
nimalelor. .

Deasemenea, nu se dă ajutor su
ficient colectiviștilor la procurarea 
animatelor proprietate personală și 
la asigurarea acestor animate cu 
nutrețuri și pășuni.

In producția și reproducția ani
malelor nu se acordă atenția cuve
nită îmbunătățirii calității lor.

Insămânțarea artificială a ani
malelor domestice, procedeu care 
dă posibilitatea de a spori într un 
timp mai scurt numărul animatelor 
cu o productivitate mai mare, se 
aplică insuficient. . _ .

îngrijirea zootehnică-veterinara 
este organizată în mod nesatisfă
cător, rețeaua zootehnică-veterina- 
ră la regiuni și raioane fiind insu
ficientă. In unele raioane starea sa
nitară a animatelor lasă de dorit, 
atât în sectorul socialist, cât șj la 
gospodăriile individuale ale țărăni
mii muncitoare.

Intr’un ritm încet se introduc în 
domeniul creșterii animatelor rea
lizările științei și experienței înain
tate. Prevederile zootehminimului, 
factor important în sporirea șepte
lului, și în ridicarea productivității 
animatelor nu sunt încă în mod 
consecvent aplicate. Alunea institu- 
telor de cercetări științifice are un 
caracter mai mu t abstract și ră
mâne în urma cerințelor practice 
ale zootehnicii. Cu totul nesatisfa- 
cător se popularizează și se intro
duc în producție realizările frunta
șilor în creșterea animatelor.

Mecanizarea în domeniul zooteh
nic este slab introdusă în gospodă- 
riile agricole de stat și gospodăriile 
agricole colective; mecanizarea 
strângerii și prelucrării furajelor, a 
lucrărilor de ameliorare a pășuni
lor și fânețelor, precum și a lucră
rilor care necesită un volum mare 
de muncă la fermele zootehnice, ca 
prepararea nutrețurilor, adăpatul și 
mulsul vacilor, tunsul oilor și 
transportul în interiorul fermei este 
introdusă în foarte mică măsura. 
Stațiunile de mașini și tractoare 
nu se ocupă deloc de mecanizarea 
lucrărilor grele în ramura creșterii 
animatelor din gospodăriile agri
cole colective.

In multe gospodării agricole și 
herghelii ale statului și gospodarii 
agricole colective nu . sunt asigu
rate adăposturi suficiente pentru 
animate și păsări, iar cete existen
te nu se repară la timp; animalele 

ntfSPOS{eSC în cond‘tiuni nesa- 
tisiacatoare, ceeace duce la scăde
rea productivității, îmbolnăvire și 

mai ales la animalete

Aprovizionarea gospodăriilor a- 
gnco.e și hergheliilor statului și a 
gospodăriilor agricole colective cu 
materiale de construcții este s'ab 
organizată.

Există deficiențe serioase în pre
gătirea și folosirea specialiștilor și 
cadre.or de conducere din dome
niu! zootehnic. Nu este suficient 
organizata calificarea cadrelor de 
masa (brigadieri, mulgători, înari- 
Jdorc ciobani, grăjdari, îngrijitori 
de păsări etc.) pentru deservirea 
anima.elor din gospodăriile agri- 
co.eie colective, din întreprinderile 
agrico.e și hergheliile statului și 
dm gospodăriile individuale ale ță
ranilor muncitori.

La gospodăriile de stat nu a 
fost creată 0 bază furajeră satisfă
cătoare, nu se folosesc în mod su
ficient^ posibilitățile existente pen
tru mărirea efectivului de animate 
■Și păsări, în proporții foarte mici 
se produc și se folosesc nutrețurile 
sucu.ente și mai ales nutrețul mu- 
ra t.

In urma recolte'or scăzute la 
hec ar a culturilor furajere, ba
lanța furajeră a acestor gospodării 
este încă deficitară la furajele con
centrate. Ca urmare a organizării 
proaste a muncii nu se îndeplinesc 
sarcinile privind mărirea producti
vității animatelor, din care cauză 
prețul de cost al cărnii, laptelui, lâ- 
nei și al altor produse animale este 
mare.

Toate aceste lipsuri serioase în 
dezvoltarea creșterii animatelor 
sunt rezultatul faptului că Ministe
rul Agriculturii și Silviculturii, Sfa
turile Populare și organele agricole 
locale indrumează în mod nesatis- 
facator dezvoltarea acestei ramuri 
importante a agriculturii. Drept 
urmare, an de an, planul de stat 
privind dezvoltarea creșterii ani
matelor și predarea produselor a- 
mma.e către stat nu se îndepli
nește.

Gospodăriile individuale ale ță
rănimii muncitoare nu au fost su- 
icient stimulate la creșterea vite

lor.
Dezvoltarea creșterii vite’or în 

gospodăriile individuale ale țărani
lor muncitori a fost serios stânjeni
tă datorită insuficientei întrețineri 
a izlazurilor comunale și a altor 
terenuri care formează baza fura
jeră a șeptelului gospodăriilor indi
viduale, a posibilităților reduse de 
a obține credite pentru achizițio
narea, dezvoltarea și creșterea vite
lor, a insuficientei asistențe zoo- 
veterinare,^ precum și a folosirii vi- 
te.or îngrășate și vacilor de lapte 
la munci agricole și la transport.

Pentru îndreptarea acestei stări 
de lucruri, potrivit Hotărîrilor P’e- 
mreUă,rAgite a CC- al PM-R- din 
19 20 August 1953, este necesar 
sa se aplice un program de măsuri 
menite să stimuleze și să sprijine 
creșterea animalelor în gospodă
riile individuale ale țăranilor mun- 
citori^cât și în gospodăriile colec- 
tive, în întovărășirile agricole și 
zootehnice și în întreprinderile agri
cole zootehnice ale statului. Acea
sta va avea drept rezultat întărirea 
schimbului de mărfuri între oiraș și 
sat, consolidarea și dezvoltarea a- 
liantei dintire clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare sub conduce
rea clasei muncitoare.

Mărirea continuă a efectivului de 
(Continuare in pag. 3-a)
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animale și păsări, odată cu spori
rea productivității lor, mărirea pro
ducției globale și a producției mar
fă de carne, grăsime, lapte, lână, 
ouă și alte produse animale, este 
una din cele mai importante pro
bleme ale dezvoltării agriculturii 
în Republica Populară Română și 
o sarcină permanentă a Âlinisteru- 
lui Agriculturii și Silviculturii, a 
Sfaturilor Populare, a organelor a- 
gricole, a țăranilor muncitori indi
viduali, a colectiviștilor, a munci
torilor din gospodăriile agricole de 
stat, din herghelii și ferme de stat 
și a specialiștilor din domeniul 
zootehnic.

Aceasta obligă Ministerul Agri
culturii și Silviculturii, Sfaturile 
Populare și organele agricole loca
le de a lichida lipsurile existente în 
munca de creștere a animalelor și 
de a asigura o astfel de cireștere a 
numărului de animale și o astfel 
de mărire a productivității lor încât 
în următorii 2—3 ani să asigure o 
simțitoare îmbunătățire a aprovi

CAPITOLUL I
Sarcina principală în domeniul creșterii animalelor 

în anii 1954—1956
ART. 1. — Sarcina principală 

în domeniul creșterii animalelor în 
anii 1954—1956 este de a asigura 
o simțitoare îmbunătățire a apro
vizionării populației muncitoare 
dela orașe și sate cu produse ani
male și a industriei ușoare și ali
mentare cu materiile prime necesare 
producerii bunurilor de larg con
sum.

Pentru îndeplinirea acestei sar
cini sunt necesare:

a) creșterea continuă a efective
lor de animale și păsări și îmbu
nătățirea speciilor și calității lor, 
ținând seamă de condițiile speci
fice ale regiunilor țării noastre;

b) sporirea productivității ani
malelor și păsărilor în ceeace pri
vește randamentul de carne și gră
sime, producția de lapte, lână, ouă 
și de alte produse animale;

c) lărgirea suprafețelor însă
mânțate cu plante furajere și spo
rirea productivității lor la hectar, 
precum și îmbunătățirea pășunilor 
și fânețelor naturale;

d) introducerea pe scară largă 
a mecanizării în domeniul creșterii 
animalelor, în producerea nutrețu
rilor și în alte lucrări care cer un 
mare volum de muncă la fermele 
agro-zootehnice ;

e) asigurarea întregului efectiv 
de animale și păsări cu adăposturi 
pentru îngrijirea, păstrarea și creș
terea lor rațională ;

f) îmbunătățirea temeinică a în
grijirii zootehnice și veterinare a 
animalelor și păsărilor, aplicarea 
consecventă a zootehminimului, o- 
dată cu mobilizarea maselor în ve
derea combaterii bolilor infecto
contagioase ale animalelor și pă
sărilor ;

g) dezvoltarea cercetărilor știin
țifice zoo-veterinare în scopul stu
dierii și rezolvării problemelor le
gate de creșterea numerică și cali
tativă a animalelor și păsărilor, de 
creșterea raselor noi de animale și 
păsări și mărirea productivității 
lor;

h) îmbunătățirea sistemului de 
pregătire a cadrelor zootehnice și 
veterinare, necesare tuturor ramu
rilor de activitate legate de dezvol
tarea creșterii animalelor ;

i) îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de trai ale lucrătorilor și 
specialiștilor din domeniul creș
terii animalelor. 

zionării populației muncitoare dela 
orașe și sate cu produse alimen
tare și a industriei ușoare cu ma
terii prime.

Sfaturile populare și organele 
agricole au sarcina să contiribue la 
sporirea vigilenței politice a țăra
nilor muncitori, a colectiviștilor, a 
muncitorilor din gospodăriile agri
cole de stat, herghelii și ferme de 
stat, împotriva încercărilor unor e- 
lemente chiaburești și a altor ele
mente dușmănoase de a frâna și 
submina îndeplinirea măsurilor 
pentru dezvoltarea creșterii anima
lelor.

Ministerele și Sfaturile Populare 
au sarcina de a îndruma țărănimea 
muncitoare, pe colectiviști și pe 
muncitorii din gospodăriile agri
cole, hergheliile și fermele de stat, 
în vederea îndeplinirii și depășirii 
programului de măsuri privind 
dezvoltarea creșterii animalelor, în 
vederea măririi efectivului de ani
male și păsări, creșterii producti
vității lor și consolidării și lărgirii 
bazei furajere.

Această sarcină principală poate 
fi înfăptuită prin cointeresarea și 
îndrumarea țăranilor muncitori in
dividuali în mărirea și îmbunătăți
rea șeptelului, prin cointeresarea, 
îndrumarea și întărirea organizato
rică economică a gospodăriilor a- 
gricole colective și întovărășirilor 
agricole, printr’o justă planificare 
și organizare a muncii gospodării
lor agricole de stat în vederea dez
voltării continue a creșterii anima
lelor și sporirii productivității lor.

ART. 2. — Ținând scama de sar
cinile prevăzute în planul cincinal 
pentru anii 1954—1955 trebue:

a) Să se ajungă până la sfârși
tul anului 1956 cel puțin la urmă
toarele efective de animale pe total 
R.P.R.:

— Bovine total 
din care: 
vaci

— Ovine total 
din care : 
oi și mioare

— Porcine total 
din care : 
scroafe

— Cabaline total 
din care : 
iepe

— iepuri de casă 

4.930.000 cap.

2.365.000 „
13.800.000 „

9.600.000 „
4.600000 „

700.000 „
1.240.000 „

445.000 „ 
total
1.000.000 

al familiilor— Numărul total
de albine 1.100.000 fam.

b) Să se obțină o producție, în 
1956, pe cap de animal de cel 
puțin :

— Lapte de vacă 1.300 Itr. 
din care lapte muls 800 Itr.

•— Lână fină și semifină 2,5 kg.
— Lână groasă 1,8 kg.
— Ouă de găină 80—90 buc-
c) Să se extindă culturile de 

plante furajere cultivate pentru 
producerea de fânuri, rădăcinoase 
furajere și nutrețuri pentru siloz, 
astfel ca, în cursul anului 1956 să 
se ajungă până la 1.300.000 ha. în 
total din care : 

— Ierburi perene vechi 
645.000 ha.

— Ierburi perene noi 
140.000 „

— Ierburi anuale 370.000 „ 
din care: iarbă de Sudan 

65.000 ha.
— Rădăcinoase și bostănoase 

furajere 75.000 „
— Culturi pentiru siloz 70.000 „ 
d) Să se sporească producția de 

furaje la unitatea de suprafață,

astfel ca în anul 1956 să se obțină 
cel puțin :

— Fân de ierburi perene
3.900 kg/ha.

— Fân de ierburi anuale
3.000 kg/ha. 

— Rădăcinoase furajere
23.000 kg/ha.

— Nutrețuri pentru insilozat
23.000 kg/ha. 

— Fânuri naturale 2.200 kg/ha. 
Asigurarea bazei furajere și a 

randamentelor prevăzute la hectar 
este condiția esențială pentru re
zolvarea sarcinilor în domeniul 
creșterii animaleloir în anii urmă
tori.

ART. 3. — Producția animală și 
produsele animale trebue să ajun
gă |a sfârșitul anului 1956 la :

Carne și grăsimi cca. 600.000 
tone. Lapte de vacă cca. 20.500.000 
hectolitri. Lână total 25.400 tone. 
Ouă cel puțin 2.000.000.000 bu
căți.

CAPITOLUL II
Creșterea bovinelor

ART. 4. — Pentru a ajunge la 
sfârșitul anului 1956 la efectivul 
de 4.930.000 bovine, din care 
2.365.000 vaci, urmărind îndeosebi 
creșterea numerică a raselor pentru 
lapte și cairne:

a) Se va da o atenție deosebită 
măririi și îmbunătățirii bovinelor 
din rasele: Switz (brună) în raioa
nele : Sighet, Vișeu, Ouaș, Lăpuș 
și Baia Mare; Siementhal în raioa
nele : Tg. Mureș, Odorhei, Mediaș, 
Agnita, Stalin, Sf. Gheorghe, Ru
pea, Jibou, Timișoara, Lugoj și 
Sânnicolaul Mare; Pintzgau în ra
ioanele : Sebeș, Sibiu, Hațeg, Va
tra Dornei, Câmpulung și Gura 
Humorului; Roșia de stepă în ra
ioanele: Constanța și Medgidia; 
Sură de stepă în raioanele : Tru- 
șești, lași, Codăești și Vaslui.

b) Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii și Sfaturile Populare vor 
lua măsuri pentru a asigura în 
cursul anilor 1954—1956 cu tauri 
de calitate superioară întregul efec
tiv de vaci din gospodăriile țără
nești individuale, din gospodăriile 
agricole colective și întreprinderile 
agricole ale statului;

Se vor lua măsuri pentru folosi
rea justă a reproducătorilor și asi
gurarea unei bune îngrijiri, întreți
neri și hrăniri a acestora.

c) Pentru a mări producția to
tală de lapte și a asigura creșterea 
numerică a efectivului, prin mări
rea natalității, se vor lua toate 
măsurile de sporire a numărului de 
vaci de prăsită în gospodăriile in
dividuale țărănești, în gospodăriile 
agricole colective, în. fermele și în
treprinderile agricole de stat, ast
fel ca până la sfârșitul anului 
1956, proporția numărului vacilor 
în efectivul total de bovine să a- 
jungă la 48% pe țară, iar în zo
nele din jurul orașelor și centrelor 
industrial la cel puțin 60%. *

Planul de efective la bovine se 
va considera îndeplinit numai când 
se va îndeplini și planul numeric la 
vaci.

Pentru a asigura realizarea mă
ririi efectivului de vaci, Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii și Co
mitetele Executive ale Sfaturilor 
Populare regionale sunt obligate 
să facă cunoscut Comitetelor Exe

CAPITOLUL III
Creșterea efectivelor de ovine și ridicarea 

productivității lor
ART. 7. — Ministerul Agricul

turii și Silviculturii și Sfaturile 
Populare vor lua măsuri pentru 
mărirea continuă a efectivului de

Indepliniirea programului de mă
suri pentru dezvoltarea creșterii a- 
nimalelor va asigura pe lângă o 
sporire apreciabilă a veniturilor și 
consumurilor proprii ale gospodă
riilor agricole colective, ale colec
tiviștilor, ale țăranilor muncitori 
individuali, sporirea însemnată a' 
consumurilor oamenilor muncii 
dela orașe.

Resursele fondului de stat —« 
bază a sporirii consumului oameni* 
lor muncii dela orașe •— vor cirește 
în 1956 față de 1953:

La carne și grăsime cu circa 
140.000 tone, ajungând Ia circa 
300.000 tone.

La lapte de vacă cu circa 
1.100.000 hectolitri, ajungând la 
circa 3.000.000 hectolitri.

La lână cu circa 4.000 tone, a- 
jungând la circa 14.000 tone.

La ouă cu circa 200.000.000 
buc. ajungând la cel puțin

300.000.000 bucăți.

cutive ale Sfaturilor Populare raio« 
nale sarcinile cu privire la crește* 
rea juncilor.

d) Se recomandă gospodăriilor 
individuale țărănești și gospodării
lor agricole colective și se obligă 
fermele și întreprinderile agricole 
de stat să hrănească vacile cu rații 
complete și în funcție de greutate 
vie și productivitatea lor, să asi
gure pășuni bune pentru vacile de 
lapte, să organizeze folosirea pășu
nilor naturale prin pășunat pe 
parcele, întreținerea vitelor în adă
posturi de vară pe pășuni, pășunat 
de noapte în timpul verii și hrăni- 
rea suplimentară cu nutreț verde 
și concentrat, pentiru a înlătura 
scăderea producției de lapte, care 
se datorește lipsei de furaj verde în 
hrana vacilor vara și întreținerii 
lor proaste pe timpul iernii.

Să se înființeze în fiecare comiu 
nă, în fiecare gospodărie agricolă 
colectivă și gospodărie agricolă de 
stat, adăpători atât la pășune cât 
și la grajd.

ART. 5. — Pentru îmbunătățirea 
calității și sporirea resurselor de 
carne, Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii și Sfaturile Populare 
vor da îndrumări gospodăriilor a- 
gricole colective și gospodărilor in
dividuale țărănești cu privire la 
măsurile tehnico-organizatorice 
pentru condiționarea și îngrășarea 
bovinelor și vor asigura, dease- 
meni, începând din anul 1954, con
diționarea și îngrășarea pentru 
carne a tăurașilor peste un an, 
inapți pentru reproducție și muncă.

ART. 6. — Pe măsura asigurării 
gospodăriilor agricole colective și 
gospodăriilor individuale țărănești 
cu cai, boi de muncă și mijloace 
mecanice, Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii și Sfaturile Popu
lare vor lua măsuri de a nu se ad
mite utilizarea vacilor la munci 
agricole de orice fel.

Se recomandă gospodăriilor a- 
gricole colective și gospodăriilor 
individuale țărănești ca, începând 
din anul 1954, să lase anual un 
număr de tăurași pentiru reproduc
ție și să destineze un număr cores
punzător dintre ei completării nece- 
saru'ui de boi de muncă.

oi, în special a celor din rasele cu 
lână fină și semifină, astfel încât 
efectivul de ovine să ajungă la sfâr- 

(Co.ntinuare în pag. 4-a).
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ul anu'ui 1956 la ce-1 puțin 

care13.800.000 capete, din 
9.600.000 oi și mioare.

Pentru dezvoltarea creșterii oi
lor. mărirea procentului de fecun
ditate, îmbunătățirea calității și 
sporirea producției de lână, o aten
ție deosebită se va acorda dezvol
tării efectivului de oi din rasa me
rinos în raioanele Criș, Salonta, 
Oradea, Săcueni, Cărei, Constanța, 
Babadag, Macin și Medgidia ; din 
rasa tigaie în raioanele Sf. Gheor- 
ghe, Stalin, Sinaia, Mizil, Buzău, 
Măicănești și Fetești ; din rasa ka
rakul în raioanele Botoșani, Doro- 
hdi și Trușești; din rasa țurcană în 
raioanele Tg. Neamț, Piatra Neamț 
și Sibiu.

ART. 8. — Ministerul Agricul
turii și Silviculturii și Sfaturile 
Populare vor asigura în cursul a- 
nilor 1954—1955 numărul necesar 
de berbeci reproducători de calitate 
bună, corespunzător efectivului de 
ovine femele din gospodăriile indi
viduale țărănești, gospodăriile a- 
grico'.e colective și din fermele și 
întreprinderile agricole de stat ; 
vor organiza folosirea rațională a 
berbecilor, și o mai bună îngrijire, 
întreținere și hrănire a reproducă
torilor.

ART. 9. — Ministerul Agricul
turii și Silviculturii și Sfaturile 
Populare vor lua măsurile necesare 
pentru mărirea efectivului de ovi
ne cu lână fină și semifină.

Se interzice organizarea montei 
oi'.or cu lână fină și semifină 
berbeci cu lână groasă.

Se vor scoate toți berbecii cu 
lână groasă din turmele de oi cu 

■ lână fină și semifină, precum și din 
turmele de oi cu lână groasă desti
nate a fi încrucișate cu berbeci cu 
lână fină și semifină.

ART. 10. — Spre a se asigura 
condiții prielnice pentru sporirea 
numărului de oi merinos se inter
zice mulgerea acestora 
prinderile agricole de stat. Se reco
mandă gospodăriilor agricole co
lective și gospodăriilor individuale 
țărănești să oprească și ele mulge
rea oilor merinos.

cu

în între-

Se scutesc gospodăriile agricole 
colective, gospodăriile personale 
ale colectiviștilor și gospodăriile 
individuale țărănești, care aplică 
îndrumarea de mai sus, de preda
rea către stat a cotelor obligatorii 
de lapte dela oile de rasă merinos.

ART. 11. — Ministerul Agricul
turii și Silviculturii și Sfaturile 
Populare sunt obligate a lua mă
suri pentru creșterea continuă a e- 
fectivului de oi din rasa karakul, 
pentru îmbunătățirea muncii de re
producție în creșterea oilor de rasă 
karakul și îmbunătățirea calității 
pielicelelor. Pentru mărirea efecti
vului de oi din rasa karakul se re
comandă gospodăriilor individuale 
țărănești, gospodăriilor agricole 
colective și colectiviștilor, ca în 
zonele prevăzute pentru creșterea 
acestor oi să încrucișeze oile din 
rasa tnrcană cu berbeci karakul și 
să asigure menținerea și creșterea 
mieluțclor de rasă karakul.

ART. 12. — In scopul măririi 
producției de lapte și a pielicelelor 
dela oile cu lână groasă, Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii și Sfa
turile Populare vor îndruma crește
rea în gospodăriile individuale ță
rănești și în gospodăriile agrico'e 
colective a oilor din rasa turcană, 
cu o producție mare de lapte și pie- 
licele de calitate bună, asigurând 
creșterea și folosirea rațională la 
montă a berbecilor care provin dela 
oi cu producții mari de lapte și dau 
pielicele de bună calitate.

ART. 13. — Ministerul Agricul
turii și Silviculturii și Sfaturile 
Populare vor lua măsuiri pentru îm
bunătățirea întreținerii și hrănirii 
oilor și pentru asigurarea cu pă
șuni și adăpători bune a întregu
lui efectiv de oi din gospodăriile 
individuale țărănești, gospodăriile 
agricole colective și din întreprin
derile agricole zootehnice ale sta
tului.

ART. 14. — Pentru mărirea can
tității de lână și carne se recomandă 
gospodăriilor individuale țărănești, 
gospodăriilor colective și colecti
viștilor să nu sacrifice pentru carne 
berbecuții și bătălii sub vârsta de 
1 an.

mai mari de carne și grăsime se 
va aplica pe o scară largă metoda 
încrucișării artificiale, folosind

CAPITOLUL IV

Creșterea numerică a efectivului de porcine și ridicarea 
productivității lor

ART. 15. — In scopul satisfa
cerii necesităților economiei națio
nale în aprovizionarea populației 
cu carne și grăsimi, Ministerul A- 
gricultuirii și Silviculturii, Ministe
rul Industriei Alimentare, Sfatu
rile Populare vor lua măsuri pentru 
mărirea continuă a efectivului de 
porcine, îmbunătățirea calității și 
mărirea productivității lor, astfel 
încât efectivul de porcine să ajun
gă până la sfârșitul anului 1956 la 
cel puțin 4.600.000 capete, din care 
circa 700.000 scroafe.

Creșterea porcinelor se va orien
ta în direcția măririi efectivelor din 
rasele pentru grăsime și din rasele 
mixte (carne și grăsimi).

Se va da o atenție deosebită ra
sei mangalița în regiunile Oradea, 
Arad și Baia Mare și în raioanele 
Tulcea, Hârșova, Fetești, Călărași 
și Corabia ; varietății Basria în re
giunea Stalin și în raioanele Tg.

• Mureș, Odorhei și Aiud, și rasei 
Alb de carne, în regiunea Suceava 
și în raioanele Timișoara, Deta, 
Sânnicolaul Mare și Stalin.

ART. 16. —- In scopul îndepli
nirii planului de creștere a efectivu
lui. de porcine și al măririi prolifici
tății porcinelor, Ministerul Agrictil- 
'urii și Silviculturii, Sfaturile 
Populare sunt obligate să) asigure

pentru aceasta vieri reproducători 
din rasele pentru grăsime și pen
tru carne și grăsime.

CAPITOLUL V
Creșterea cabalinelor

ART. 18. — Ministerul Agricul
turii și Silviculturii și sfaturile 
populare vor lua măsuri pentru 
sporirea efectivului de cabaline și 
îmbunătățirea lor calitativă, astfel 
încât să ajungă până la sfârșitul 
anului 1956 la cel puțin 1.240.000 
capete — din care 445.000 iepe — 
combătând atitudinea de subapre
ciere a importanței creșterii caba
linelor.

In viitor creșterea cabalinelor se 
va face în direcția sporirii efecti
vului de cai pentru agricultură și 
transporturi, îmbunătățindu-se în
sușirile cailoir din rasele locale mai 
valoroase.

Se va acorda o atenție deosebită 
creșterii cailor din rasa Lipițană 
în raioanele: Făgăraș și Sibiu; din 
rasa Nonius în raioanele: Deta, Ti
mișoara, Sânnicolaul Mare, Arad, 
Criș, Stalin și Rupea; din rasa Hu- 
țul în raioanele : Câmpulung, Va
tra Dornei și Rădăuți și varietății 
calului dobrogean în raioanele 
Constanța și Medgidia.

ART. 19. — Pentru îndeplinirea 
sarcinii de mărire a efectivului de 
cabaline, Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii și Sfaturile Populare 
sunt obligate să asigure în cursul 
anilor 1954—1956 numărul de ar
măsari amelioratori, corespunzător 
efectivului de iepe din gospodării
le individuale țărănești, gospodă
riile agricole colective și gospodă
riile agricole de stat, să organizeze 
folosirea rațională a armăsarilor și 
să îmbunătățească îngrijirea, în
treținerea și hrănirea iepelor mame 
și a armăsarilor.

ART. 20..— începând din anul 
1954 se va introduce monta obli
gatorie tuturor iepelor în vârstă de 
peste 3 ani, apte de reproducție, 
din gospodăriile individuale țără
nești, gospodăriile agricole colec
tive, întreprinderile agricole zoo
tehnice ale statului și din alte gos
podării.

Sfaturile populare regionale au 
dreptul de a folosi în perioada 
campaniei de montă, în stațiunile 
de montă, toți armăsarii de rasă și 
ameliorați, apți pentru reproducție, 
indiferent cui aparțin ei (exceptând 
armăsarii din hergheliile de stat și 
depozitele de armăsari). Prin ho- 
tărîri ale comitetelor executive ale 
sfaturilor populare regionale se 
vor stabili tarife de plată către pro
prietarii ai căror armăsari sunt în
trebuințați la montă.

Se interzice categoric sfaturilor 
populare să folosească la munci ar
măsari reproducători selecționați 
pentru montă.

ART. 21. — Ministerul Agricul
turii și Silviculturii este obligat:

a) Să stabilească specializarea
CAPITOLĂJL VI

Creșterea păsărilor și animalelor mici 
rilor Populare regionale sunt obli
gate:

a) Să mărească capacitatea in
cubatoarelor, astfel ca în anul 1954 
să ajungă la o capacitate de cel 
puțin 1.800-000 ouă, în anul 1955, 
de cel puțin 2.200.000 ouă, iar în 
anul 1956 de circa 3.000.000 ouă.

b) Să organizeze în anul 1954 
pe lângă Sfaturile Populare raio
nale un număr de circa 90 stațiuni 
de incubație artificială permanente.

c) Să organizeze centre avicole 
(Continuare în pag. 5-a)

cen-

hergheliilor, în ceeace privește 
creșterea și înmulțirea cailor de 
jasă și în cursul anului 1954'să în
tocmească planul organizatorico- 
economic al dezvoltării în perspec
tivă a fiecărei herghelii ;

b) Să organizeze 3 herghelii noi 
în regiunile Arad, Autonomă Ma
ghiară și Oradea și 2 depozite de 
armăsari în regiunea Arad și Cluj.

ART. 22. — Ministerul Agricul
turii și Silviculturii și sfaturile 
populare sunt obligate să organi
zeze, începând din anul 1954, pe 
lângă herghelii, depozite de armă
sari, gospodării agricole de stat și 
gospodării agricole colective,
tre pentru creșterea mânjilor ob
ținuți în gospodăriile proprii și a 
celor cumpărați dela gospodăriile 
individuale, țărănești.

Numărul mânjilor ce vor fi cres
cuți în acest fel se stabilește până 
în anul 1956 inclusiv, la cel puțin 
22.500.

Acești mânji vor fi folosiți, în 
primul rând, pentru completarea 
efectivului propriu de cai al gos
podăriilor respective, iar exceden
tul de mânji, după înțărcare — 
însă nu mai devreme de vârsta de 
6—7 luni — vor fi vânduți „între
prinderii de Stat pentru Cumpă
rarea și Vânzarea Animalelor de 
Rasă și Muncă".

Ministerul Finanțelor, Ia propu
nerile Ministerului Agriculturii 
Silviculturii, va aloca în fiecare 
creditele necesare gospodăriilor 
gricole colective și mijloacele 
nanciare necesare gospodăriilor 
gricole de stat, hergheliilor și de
pozitelor de armăsari care au sar
cina de a organiza centre 
tere a mânjilor.

ART. 23. — Ministerul 
turii și Silviculturii și 
populare sunt obligate să

Și 
•în 
a- 
fi- 
a-

de creș-

în cursul anilor 1954—1956 numă
rul necesar de vieri de rasă de ca
litate superioară, corespunzător 
întregului efectiv porcin femei din 
gospodăriile agricole colective și 
gospodăriile individuale țărănești, 
întreprinderile agricole de stat, să 
organizeze folosirea rațională a 
vierilor la montă și să îmbunătă
țească îngrijirea, întreținerea și 
hrănirea scroafelor și vierilor.

ART. 17. — Se obligă fermele și 
întreprinderile agricole zootehnice 
ale .statului și se recomandă gospo
dăriilor individuale țărănești și 
gospodăriilor agricole colective să 
organizeze pășuni artificiale — și 
în special lucerniere — pentru por
cine, să asigure întregul efectiv de 
porcine cu furaje suculente și con
centrate, să introducă culturi spe
ciale de porumb-boabe, sfeclă, napi 
și cartofi, să ia măsuri pentru însi- 
lozarea furajelor, pentru pregătirea 
și introducerea în alimentația por
cilor, pe o scară largă, a făinei de 
fân de lucernă și trifoi ; să inten
sifice îngrășarea porcilor pentru 
grăsime și pentru carne și grăsi
me, folosind în acest scop în pri
mul rând purceii' din fătările de. spâLe TefecUvul'ui de păsări, Mi- 
prîmăvard. •«.!', ! - » . misterul Agriculturii și Silviculturii

• ’Pentru obținerea' unei'producții și Comitetele Executive ale Sfatu-

Agricul- 
sfaturile 
asigure 

baza furajeră în fiecare gospodărie 
agricolă de stat, herghelie, depo
zit de armăsari și în celelalte gos
podării agricole care au ferme de 
creșterea cailor — repartizând în 
acest scop suprafețele necesare — 
și să organizeze hrănirea și între
ținerea rațională a cailor și creș
terea dirijată a mânjilor.

ART. 24. — Comitetul de Stat 
pentru Colectarea Produselor Agri
cole și Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii sunt obligate ca, înce
pând din anul 1954, să stabilească 
anual pentru fiecare herghelie și 
depozit de armăsari astfel de sar
cini cu privire la predarea către 
stat a produselor agricole și ani
male încât să lase hergheliilor și 
depozitelor de armăsari cantitățile 
necesare de semințe de concentrate 
și de furaje.

ART. 25. — Ministerul Agricul
turii și Silviculturii și Sfaturile 
Populare vor lua măsuri pentru 
mărirea efectivului de păsări în 
gospodăriile individuale țărănești, 
în gospodăriile agricole colective și 
în gospodăriile agricole de stat, fo- 
losindu-se la maximum condițiile 
naturale favorabile, existente în 
tară pentru creșterea păsărilor de 
apă.

In scopul îndeplinirii planului de



Legea privitoare la măsurile pentru dezvoltarea creșterii animalelor, 
în anii 1954-1956, în Republica Populară Română

(Urmare din pag. 4-a) 
de incubație, astfel ca în anul 1956 
să funcționeze . un număr de 12 
centre dotate cu clădirile, utilajul, 
incubatoarele și personalul ne
cesar.

ART. 26. — Ministerul Agricul
turii și Silviculturii va organiza în 
anul 1954 o unitate specializată în 
construcția incubatoarelor și a 
pieselor anexe.

ART. 27. — In scopul asigurării 
stațiunilor de incubație și a cen
trelor de incubație cu ouă de rasă, 
Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii și Sfaturile Populare vor în
druma gospodăriile agricole colec
tive să organizeze ferme avicole cu 
material de elita.

Stațiunile de incubație și centre
le avicole de incubație vor avea 
sarcina de a îndruma creșterea 
păsărilor din gospodăriile agricole 
colective și individuale situate în 
zona lor de activitate.

ART. 28. — Stațiunile de incu
bație și centrele avicole de incuba
ție vor livra contra cost în gospo
dăriile agricole colective, colecti
viștilor, muncitorilor, funcționari
lor și gospodăriilor individuale ță
rănești în anul 1954 un număr de 
450.000 pui de o zi; în anul 1955 
un număr de 625.000 pui de o zi 
și în anul 1956 un număr de 
1.400.000 pui de o zi.

ART. 29. — Ministerul Agricul
turii și Silviculturii și Sfaturile 
Populare vor lua măsuri pentru a 
se asigura cu hrană și adăposturi 

CAPITOLUL VII
Dezvoltarea apiculturii

ART. 32. — In scopul folosirii pe 
scară largă a condițiunilor naturale 
existente în Republica Populară 
Română pentru dezvoltarea apicul
turii de mare rentabilitate. Ministe
rul Agriculturii și Silviculturii și 
Sfaturile Populare sunt obligate să
ta măsuri pentru organizarea stupi
nelor existente și înființarea altora 
noi, în gospodăriile agricole colec
tive și gospodăriile agricole de stat, 
să dea ajutor la dezvoltarea apicul
turii în gospodăriile individuale ță
rănești, în gospodăriile personale 
ale colectiviștilor, muncitorilor și 
funcționarilor, astfel încât numărul 
familiilor de albine să ajungă pe 
tară până la sfârșitul anului 1956 
la cel puțin 1.100.000.

Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii și Sfaturile Populare vor 
înființa în anii 1954—1956 pe lângă 
fiecare gospodărie agricolă de stat, 
câte o stupină cu un număr de cel 
puțin 100 familii de albine și vor 
sprijini toate gospodăriile agricole 
colective cu o vechime de peste 2 
ani, să înființeze câte o stupină de 
cel puțin 50 familii de albine-

ART. 33. — Pentru sporirea pro
ducției de miere și folosirea albine
lor în scopul măririi producției la 
hectar la culturile agricole, prin 
polenizarea culturilor agricole și 
livezilor. Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii și Sfaturile Populare 
sunt obligate să practice într’o mă
sură largă transportarea albinelor 
pe locurile bogate în floră meliferă.

Art. 34. — Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii și Sfaturile Populare 
sunt obligate să organizeze în anii 
1954—1956 în gospodăriile agricole 
de stat 4 stupini pepiniere pentru 
creșterea de mătci de albine cu 
înaltă productivitate și în câte o

CAPITOLUL VIII
Consolidarea și lărgirea bazei furajere

ART 39. — Pentru consolidarea 
și extinderea suprafețelor totale 
însămânțate și creșterea producției 

necesare în fermele și în gospodă
riile agricole de stat și în gospodă
riile agricole colective întregul e- 
fectiv de păsări construind în a- 
celași timp și cotețe transportabile 
pentru adăpostirea tineretului avi
col și păsărilor adulte pe câmp, în 
perioada de primăvară și vară, 
spre a le folosi în scopul comba
terii dăunătorilor de câmp și lichi
dării pierderilor de grăunțe în 
timpul recoltării.

ART. 30. — Ministerul Agricul
turii și Silviculturii și Sfaturile 
Populare sunt obligate să ia mă
suri pentru dezvoltarea creșterii ie
purilor de casă în gospodăriile a- 
gricole de stat, gospodăriile anexe 
ale întreprinderilor și instituțiilor 
și pentru sprijinirea gospodăriilor 
agricole colective, gospodăriilor 
individuale țărănești, gospodăriilor 
personale ale colectiviștilor, ale 
muncitorilor și funcționarilor, în 
creșterea iepurilor de casă, astfel 
încât numărul celor din rasele de 
carne, pielicele și lână să ajungă 
până la sfârșitul anului 1954 la cel 
puțin 350.000 capete; până la sfâr
șitul anului 1955 la cel puțin 
500.000 capete și până la sfârșitul 
anului 1956 la cel puțin 1.000.000 
capete.

ART. 31. — Ministerul Agricul
turii și Silviculturii va lua măsuri 
pentru creșterea animalelor de 
blană (vulpi argintii, jderi, nurci, 
nutrii), în gospodăriile agricole de 
stat și în gospodăriile agricole co
lective, ținându-se seamă de condi
țiile naturale locale.

gospodărie agricolă colectivă în fie
care raion, câte o stupină model, 
pentru popularizarea și aplicarea 
experienței fruntașilor în apicultură.

ART. 35. — Pentru asigurarea 
albinelor cu hrană se obligă gospo
dăriile agricole de stat și se reco
mandă gospodăriilor agricole colec
tive să rezerve pentru fiecare stu
pină parcele speciale în suprafață 
de cel puțin 3 ha. pentru a fi însă
mânțate cu plante melifere.

ART. 36. — Ministerul Agricul
turii și Silviculturii și Sfaturile 
Populare sunt obligate să ia măsuri 
pentru combaterea bolilor la albine 
și să acorde o deosebită atenție 
lichidării „locei“ și pentru asigu
rarea întreținerii raționale a albi
nelor în diferite perioade ale anului.

ART. 37- — Ministerul Agricul
turii și Silviculturii va organiza in 
cursul anului 1954 o întreprindere 
Republicană pentru deservirea 
agro-zootehnică a stupinelor, asigu
rarea lor cu stupi sistematici, inven
tar, utilaj și faguri artificiali, nece
sari întreprinderilor agricole de 
stat, gospodăriilor agricole colec
tive și țăranilor individuali.

ART. 38 — Ministerul Agricul
turii și Silviculturii va prezenta 
până la 1 Mai 1954 Consiliului de 
Miniștri :

a) Propuneri cu privire la orga
nizarea în locurile bogate în floră 
meliferă a unor gospodării agri
cole de stat specializate în apicul
tură ;

b) Planul de producție și apro
vizionare privind confecționarea 
stupilor sistematici, fabricarea fagu
rilor artificiali, a utilajului și a 
inventarului pentru stupărit în can
tități îndestulătoare.

la hectar a ierburilor anuale și 
perene, a rădăcinoaselor furajere, 
a bostănoaselor furajere și a cultu

rilor pentru sîloz așa cum sunt pre
văzute în Capitolul I (Sarcinile 
principale în domeniul creșterii 
animalelor). Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii și Sfaturile Populare 
trebue să ia măsuri pentru aplicarea 
pe scară largă a agrotehnicii înain
tate, pentru pregătirea solului, apli
carea îngrășămintelor, însămân- 
țarea și îngrijirea semănăturilor de 
culturi furajere.

In cazurile în care planul privind 
suprafețele cu ierburi perene vechi 
nu este îndeplinit, se vor mări, 
corespunzător, suprafețele însămân
țate cu ierburi anuale și alte cul
turi furajere.

In regiunile de stepă și silvo- 
stepă, se vor mări suprafețele însă
mânțate cu lucernă, iarbă de Sudan 
și borceag pentru fân, iar pentru 
siloz, porumb, floarea soarelui, 
dovleci și amestec de porumb cu 
floarea soarelui. In regiunile de 
deal se va extinde cultura porum
bului pentru boabe, a sparcetei și a 
amestecului de sparcetă cu gra- 
minee, iar pentru furaje suculente 
se va mări suprafața cultivată cu 
cartofi furajeri.

ART. 40. — Pentru crearea unei 
baze furajere stabile și pentru intro
ducerea asolamentelor cu ierburi 
perene în gospodăriile agricole de 
stat și în gospodăriile agricole co
lective, Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii și Sfaturile Populare 
vor lua măsuri pentru asigurarea 
producției de semințe și ierburi 
leguminoase și graminee perene și 
anuale, în fiecare gospodărie și 
crearea fondului de semințe de re
zervă din aceste ierburi, vor da 
atenție deosebită înmulțirii soiuri
lor locale cu producție mai mare la 
hectar, rezistente la secetă și la ger, 
astfel încât suprafața cu seminceri 
de ierburi perene și anuale să 
ajungă în anul 1954 la cel puțin 
170.000 ha., din care 110.000 ha- 
seminceri de ierburi perene și 
60.000 ha. seminceri de ierburi 
anuale; în anul 1955 de cel puțin 
195.000 ha. din care 125.000 ha., 
seminceri de ierburi perene și 
70000 ha. seminceri de ierburi 
anuale și în anul 1956 de cel puțin 
230.000 ha., din care 150.000 ha. 
seminceri de ierburi perene și 
80.000 ha. seminceri de ierburi 
anuale.

La producerea semințelor de ier
buri perene și anuale se va acorda 
o atenție deosebită producerii se
mințelor de lucernă, trifoi, iarbă de 
Sudan, sparcetă, timoftică, sorg 
zaharat, borceag și de alte ierburi 
din cele mai valoroase-

Pentru refacerea pășunilor și fâ-

Ingrășarea pajiștei
Aratul fânețelor și pășunilor puțin 

producătoare și semănatul pe 
aceste suprafețe a culturilor 
furajere

Asanarea fânețelor și pășunilor în- 
mlăștinate

Defrișarea și curățirea fânețelor și 
pășunilor
In scopul folosirii raționale a pă

șunilor și măririi continue a pro
ductivității lor, se interzice Sfatu
rilor Populare de a schimba în fie
care an pășunile repartizate sate
lor. Deasemenea este interzisă 
orice schimbare de destinație a su
prafețelor de pășuni fără aprobarea 
prealabilă pentru fiecare caz în 

nețelor naturale, Ministerul Agri
culturii și Silviculturii și Sfaturile 
Populare vor organiza începând ca 
anul 1954 loturi semincere pe o su
prafață de până la 200 ha. de fie
care raion situat în zonă de stepă și 
de deal, pentru producerea semințe
lor de ierburi perene și anuale pen
tru pășuni și fânețe.

Dasemenea, vor organiza în anul 
1954 un număr de 68 loturi se- 
mincere, în 1955 un număr de 103, 
iar în 1956 un număr de 150 loturi 
semincere.

ART. 41. — Ministerul Agricul
turii și Silviculturii și Sfaturile 
Populare vor lua măsuri pentru 
producerea nutrețurilor suculente 
și prepararea nutrețului murat pen
tru vite. Se va da o atenție deose
bită însilozării timpurii a nutrețu
rilor. Se vor folosi pe scară largă 
pentru însilozare nutrețurile culti
vate în acest scop, precum și ierbu
rile spontane, buruienile, otava de 
pe fânețe, precum și resturile cultu
rilor furajere, tehnice și legumicole 
(frunzele de sfeclă de zahăr și alte 
rădăcinoase, zarzavaturi, cartofi, 
etc). In scopul obținerii unei canti
tăți suplimentare de nutrețuri pen* 
tru însilozare se obligă întreprinde
rile agricole de stat și se recomandă 
gospodăriilor agricole colective șl 
individuale de a semăna în miriște 
porumb, floarea soarelui și alte 
culturi furajere pentru însilozare.

ART. 42. — In scopul asigurării 
animalelor cu nutrețuri suculente de 
bună calitate, Ministerul Agricul
turii și Silviculturii, Sfaturile Popu
lare și gospodăriile agricole de stat 
vor asigura începând din anul 1954 
însilozarea nutrețurilor în cantitate 
de cel puțin 3—4 tone pentru fie
care vacă de lapte și să organizeze 
construirea silozurilor simple și 
căptușite astfel ca să se asigure 
posibilitatea de însilozare a întregii 
cantități de furaje necesare.

Se recomandă gospodăriilor agri
cole colective să ia și ele aceste 
măsuri.

Comitetul de Stat al Planificării, 
pe baza cererilor gospodăriilor de 
stat și colective va repartiza anual 
materialele necesare efectuării aces
tor construcții, în proporțiile stabi
lite prin planurile anuale de stat.

ART. 43. — Ministerul Agricul
turii și Silviculturii și Sfaturile 
Populare sunt obligate ca, începând 
cu anul 1954, să aplice măsuri pen
tru îmbunătățirea fânețelor și a pă
șunilor naturale. Se stabilește 
următorul plan de măsuri minime 
pentru ameliorarea fânețelor și pă
șunilor :

în mii hectare
1954
200,0

1955
225,0

1956
250,0

235,0 250,0 275,0

10,0 15,0 20,0

55,0 65,0 75,0
parte a Atinisterului Agriculturii șl 
Silviculturii.

Comitetul de Stat al Planificării 
și Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii vor include anual, începând 
cu 1954, în planul lucrărilor execu
tate cu tractoarele stațiunilor de 
mașini și tractoare, aplicarea măsu-
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rilor pentru îmbunătățirea fânețe- 
lor și pășunilor comunale și ale gos
podăriilor agricole colective con
form contractelor încheiate cu Co
mitetele Executive ale Sfaturilor 
Populare comunale și cu gospodă
riile agricole colective.

Pentru asigurarea adăpatului 
vitelor la pășunat, Ministerul Agri
culturii și Silviculturii și Comitetele 
Executive ale Sfaturilor Populare 
sunt obligate ca în cursul anilor 
1954—1956 să asigure construcția 
fântânilor necesare adăpării 
dițiuni satisfăcătoare a 
animalelor atât în perioada 
bulație, cât și pe pășune.

ART. 44. — Ministerul Agricul
turii și Silviculturii și Sfaturile 
Populare vor asigura executarea 
la timp a cositului fânului, termi
nând complet recoltarea (inclusiv 
așezarea în stoguri) până la înce
perea recoltării cerealelor, iar recol
tarea fânului de pe terenurile cu 
ierburi cultivate să se facă în mo
mentul cel mai potrivit.

ART. 45. — In scopul îmbunătă* 
firii continue și folosirii raționale a 
fânețelor și pășunilor naturale, 
Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii și Sfaturile Populare sunt 
obligateca în anii 1954—1955 să 
excute cartarea fânețelor și pășu
nilor, iar Ministerul Finanțelor va 
asigura fondurile necesare efec
tuării lucrărilor.

ART. 46. — In scopul măririi 
bazei furajere și în special a pășu- 
natului pentru animalele aparți-

în con- 
tuturor 
de sta-

nând țăranilor cu gospodărie indi
viduală, gospodăriilor agricole co
lective și întreprinderilor agricole 
de stat, Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii este obligat ca îm
preună cu Comitetele Executive ale 
Sfaturilor Populare să stabilească 
în fiecare an cel mai târziu până la 
1 Mai, suprafețele de poieni, par
chete neregenerate, păduri brăcuite, 
păduri bătrâne care pot fi pășunate 
fără a dăuna economiei forestiere-

ART. 47. — Comitetul de Stat 
pentru colectarea produselor agri
cole și Ministerul Industriei Alimen
tare sunt obligate să mărească pro
ducția de brichete pentru hrana 
animalelor în care vor fi folosite și 
deșeurile industriei alimentare.

Se obligă Comitetul de Stat pen
tru Colectarea Produselor Agricole 
și Centrocoop-ul să vândă gospo
dăriilor agricole colective, gospo
dăriilor țăranilor muncitori, la pre
țul oficial de stat, 10 kg. șroturi 
pentru fiecare 100 kg. sămânță 
floarea soarelui vândută de acestea 
statului peste cota obligatorie.

Comitetul de Stat pentru Colec
tarea Produselor Agricole și Minis
terul Industriei Alimentare, îm
preună cu.Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii, sunt obligate să pre
zinte Consiliului de Miniștri cel 
mai târziu până la 1 Mai 1954, pro
puneri privind sporirea capacității 
de producție a brichetelor furajere, 
nutrețurilor combinate din deșeurile 
industriei alimentare și a drojdiei 
furajere-

CAPITOLUL IX
Creșterea animalelor în întreprinderile agricole 

zootehnice ale statului
ART- 48. — In scopul dezvoltării 

grabnice a creșterii animalelor în 
întreprinderile agricole zootehnice 
ale statului, Ministerul Agricul
turii și Silviculturii, alte ministere 
car0 îndrumează întreprinderile 
agricole de stat, Sfaturile Populare, 
vor lua măsuri pentru desvoltarea

Specificația producției

1. Producția de lapte în medie
pe cap de vacă furajată 

(Hr.)
2. Producția de lână în mediu

pe cap de oaie (kg.) :
— din rasa cu lână fină și

semifină
— din rasa cu lână groasă
3. Producția

cap de 
(buc.)

ART. 52. — In
laptelui smântânit pentru hrana 
vițeilor se aprobă Ministerului Agri
culturii și Silviculturii și celorlalte 
ministere, să organizeze în între
prinderile ior agricole zootehnice, 
care au instalații corespunzătoare, 
smântânirea laptelui și predarea 
smântânei sau a untului organelor 
de colectare, în contul planului de 
predare a laptelui, pe bază de echi
valență.

ART- 53. — Suprafețele cultivate 
cu plante de nutreț în gospodăriile 
agricole din sectorul 
ajupge în 1956 la.:

Totalul suprafeței 
cu plante

medie de ouă pe 
găină ouătoare

scopul folosirii

de stat vor

însămânțate

1'

In mii ha. 
420000

inclusiv
200.000
30.000
30.000

furajere total 
din care :

— Ierburi perene 
semincere

— Ierburi anuale
— rădăcinoase furajere
— culturi pentru siloz . 40.000
— ierburi pentru conserva

verde 120.000

1954 1955 1956

2.200 2.250 2-300

2,6
2,1

2,8
2,1

3,0
2,1

110 115 120

continuă a efectivului de animale și 
păsări în întreprinderile agricole de 
stat, pentru îmbunătățirea calității 
animalelor și ridicarea productivi
tății lor.

In cursul anilor 1954—1956, 
efectivul de animale și păsări 
trebui sa crească în sectorul 
stat, după cum urmează :

va 
de

Se stabilește în gospodăriile 
agricole de stat producția medie la 
hectar la plante furajere după cum 
urmează :

vânzare următorul

195 6
î. Bovine — total la 250.000

din care.: vaci >> 120.000
2. Ovine — total 1.250.000

din care : oi. 750X100
din care :
Ovine cu lână fină

și semifină >> tooo.ooo-
din care : oi. și mioare ' ' • ' - ■ . : , .. '• 't ” 650.000

3. Porcine — total ' ' • .... . >, I.OOO.OOO
din' care : scroafe 120,000

4. Cabaline — total . 75.000
din care : iepe . 30000

kg. ha. 
4.200 
3200 

24.000 
2.500 

16.000 
25.000 

Agricul- 
celelalte 

ministere care îndrumează între
prinderi agricole zootehnice și Sfa
turile Populare vor lua măsuri pen
tru introducerea în gospodăriile 
agricole de stat a mecanizării 
lucrărilor privind semănatul, prăși- ■ 
tul culturilor rădăcinoase, bostă- 
noase furajere, de siloz, însămân- 
țarea în cuiburi în pătrat și prășitul 
porumbului și' floarea soarelui pen
tru siloz, cositul fânului, adunatul 
șî clăditul fânului în șire, înșitcH 
zarea nutrețurilor, adunarea și așe
zarea paielor în Șire; după reeol-

In.
— Ierburi perene
— ierburi anuale
— rădăcinoase furajere
— fânețe naturale
— Conserv, verde
— Culturi pentru siloz 
ART. 54. — /Ministerul 

tarii și Silviculturii și

ART. 49-. —- In cursul anilor 1954
— 1956 întreprinderile agricole ale male 

. statului vor crește, și-preda spre

In acest scop se 
plan de construcții 
seva include în 
anual.

Ministerele vor folosi, pe lângă 
materialele repartizate din fondul 
de stat, materialele de construcții 
locale.

Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii și Ministerul Industriei 
Alimentare vor elabora până la 1 
Februarie 1954 programul de mă
suri pentru tăierea stufului verde 
din Deltă și bălțile Dunării și folo
sirea lui ca furaj.

Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii va asigura în Delta'și lunca 
Dunării izlazurile necesare pășuna- 
tului vitelor, oilor, porcilor, care 
aparțin locuitorilor din comunele 
limitrofe.

ART. 56. — Ministerul Agricul
turii și Silviculturii și Ministerul 
Industriei Alimentare în colaborare 
cu Sfaturile Populare vor prezenta 
până la 1 Aprilie 1954, Consiliului 
de Miniștri propuneri privitoare la :

a) îmbunătățirea sistemului de 
organizare a muncii și retribuirea 
lucrătorilor din gospodăriile agri
cole de stat, herghelii și ferme de 
stat care lucrează în domeniul 
zootehnic ;

b) introducerea retribuirii supli
mentare a muncii și premierii mun
citorilor din gospodăriile agricole 
de stat, herghelii, ferme de stat, 
stațiunile de montă comunale și sta
țiunile de însămânțări artificiale 
pentru depășirea indicilor în ceeace 
privește creșterea efectivelor și pro
ductivității animalelor ;

c) asigurarea unui regim de 
avantagii cadrelor zootehnice și 
medicilor veterinari, privind îndată-., 
rirea instituțiilor unde lucrează, de 
a le asigura condițiuni de trai șî 
muncă corespunzătoare prin asigu- ■ 
rarea locuinței, a mijloacelor de 
transport, etc.

ART. 57. — întreprinderile in
dustriale și instițuțiile de stat pot 
crea și dfezvolta ferme zootehnice 
anexe sub directa, lor îndrumare și 
sub controlul de specialitate al 
Mi nisteru lui Agr iculturii șL S ilvicul- 
turii. In prima perioadă dela înfiin-

va stabili un 
zootehnice care 
planul de stat

»2

puțin 4

zooteh- 
vor asi-

număr de ani-- tarea cu combaina și mecanizarea L . .
proceselor "care cer uri volum mai - țâre aceste ferme pot fi* dotate șr 

'mare de muncă în ramură zodteh- sprijinite de întreprinderea ■ sau 
nică (scoaterea* apei, adăpatul auto-' instituția tutelară, pe care o deser-- 

• mat, mulsul vacilor, tunsul oilor, vesc, urmând ca după 2 3 ani.șă ......
pregătirea nutrețurilor și trânspor- treacă la ^ gospodărirea socialistă 
tul în interiorul fermei). ‘

Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii și celelalte ministere intere
sate vor prezenta Consiliului de 
Miniștri până la 1 Martie 1954 pro
gramul de mecanizare a lucrărilor 
zootehnice în întreprinderile lor 
agricole- . . ; .

ART. 55. — Ministerul Agricul
turii și Silviculturii și, alte ministere 
vor asigura întregul efectiv de 
animale existent în întreprinderile: 
lor agricole de stat cu grajduri bine 
amenajate și aprovizionarea ferme
lor cu apă, vor asigura construcția

1954 1955 1956

2.500 3.000 5.000

26.000 32.000 36.O00

20.000 25.000 30000

6500 7.000 8.000

50.000 100.000 150.000
agricole ale stalului pentru înde
plinirea planului de dezvoltare a 
creșterii și păstrării animalelor și

Tauri reproducători în vârstă de cel
' puțin 18 luni

Berbeci reproducători în vârstă de
cel puțin 15 luni

Mieluțe cu lână fină și semifină în
vârstă de cel puțin 6 luni

Vieri reproducători în vârstă de cel
puțin 9 luni '

Scrofițe în vârstă . de cel 
luni ' ’ . ■
întreprinderile agricole

nice din sectorul de stat
gura creșterea păsăr.Tor astfel ca la
sfârșitul anului 1956 să aibă cel de sporire a productivității lor.
puțin.200 păsări..pe 100 hectare ARȚ 51 _ Se stabilește urmă-

‘■'’aw'wM'I'vS?r.Spo„. - Pten pentru .nârir.» produci- 
sabilitatea.,organelor ,de, conducere. _ ‘ntr.ep"?der.fl< -. s.',oz .?'?încăperilor pentruprega-
și a specialiștilor din întreprinderile agricole ale stalului : firea mecănizătă â nutrețurilor.

(hozrasciot).
Fermele zootehnice trebue crea

te în' locurile unde bază furajeră : 
este asigurată prin mijloace locale, 
prin cultivarea terenurilor anexe 
cu plante furajere, folosind restu
rile de alimente, rămase dela can
tine, restaurante.

Volumul producției animale a 
fermelor zootehnice anexe va fi pre
văzut în planul întreprinderii sau 
instituției (în valoarea producției 
globale.) stabilind-u-se în raport cu 
posibilitățile de furajare și hrănire. 
In cazul când depășește necesarul 
aprovizionării cantinei intreprin- 
derii sau instituției respective, fer-
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ma zootehnică anexă va putea de
servi mai multe întreprinderi.

In scopul realizării și măririi 
producției de carne, grăsimi, etc., 
fermele zootehnice anexe vor putea 
primi bredite pe termen scurt dela 
Banca de Stat a Republicii Popu
lare Române.

ART. 58. — Pentru mărirea po
sibilităților de aprovizionare a o- 

. rașelor și centrelor muncitorești cu 
produse animale, Sfaturile Popu
lare regionale vor crea în raport 
de existența condițiilor tehnice și 
de furajare, întreprinderi zooteh
nice.

In acest scop, se vor înființa în
cepând din primul trimestru al a- 
nului 1954, de către Sfaturile Popu
lare regionale, întreprinderi zoo
tehnice specializate în creșterea vi
telor, oilor, porcilor, iepurilor de 
casă și a altor ramuri de produc
ție animală, precum și prelucrarea 
produselor obținute în aceste între
prinderi.

Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii, la cererea Sfaturilor Popu
lare regionale, cu aprobarea Con
siliului de Miniștri, va putea trece 
în folosința acestora, în întregime 
sau în parte, unele gospodării a- 
grico'e de stat.

Trecerea ’ acestor gospodării a- 
gricole de stat dela Ministerul A-

CAPITOLUL X
Creșterea animalelor în gospodăriile agricole colective

In gospodăriile agricole colective 
care au un efectiv cel puțin de 10 
iepe apte de reproducție se vor or
ganiza ferme de creșterea cabali
nelor, iar în gospodăriile agricole 

: colective care nu au ferme de Creș
terea cabalinelor, se vor organiza 
brigăzi pentru creșterea tineretului 
cabalin-

ART. 63. — Se recomandă pen
tru anii 1954—1956 un efectiv mi
nim de femele matcă proprietate 
obștească în gospodăriile agricole -
colective pentru fiecare 100 ha. te- Sfatunle Populare 
ren agricol (arabil, fânețe, pă- 
șuni), pe regiuni, după cum ur
mează :

griculturii și Silviculturii la Sfa
turile Populare regionale, se va 
face împreună cu întreg inventa
rul viu și mort. Odată cu aceasta 
vor fi puse la dispoziție și cadrele 
respective ale acestor gospodării 
agricole de stat.

Sfaturile Populare vor înființa 
întreprinderi zootehnice și, acolo 
unde au terenuri, clădiri, baze fu
rajere, etc., corespunzătoare unei 
bune gospodăriri.

Art. 59. — întreprinderile zoo
tehnice înființate potrivit prezentei 
legi vor funcționa pe principiul 
gospodăriei socialiste sub îndru
marea tehnică a Secțiunilor agri
cole ale Sfaturilor Populare respec
tive și vor fi scutite de impozite și 
taxe către stat în anii 1954—1956.

ART. 60. — Producția marfă rea
lizată de întreprinderile zootehnice 
mai sus arătate va rămâne în în
tregime la dispoziția Sfaturilor 
Populare regionale pentru a fi fo
losită în vederea îmbunătățirii a- 
provizionării oamenilor muncii din 
orașele și centrele muncitorești din 
regiunea respectivă.

ART. 61. — Comitetul de Statal 
Planificării și Ministerul Finanțe
lor vor asigura aprovizionarea teh- 
nico-materială și fondurile nece
sare pentru dotarea și funcționarea 
acestor întreprinderi, iar Ministe
rul Agriculturii, cadrele tehnice ne
cesare, precum și asistența agro
zootehnică și sanitar-veterinară.

ouătoare indicat mai sus, în pro
porție de 1 rață la 2 găini și 1 curcă 
sau. 1 gâscă la 4 găini.

ART. 64. — Comitetul de Stat 
pentru Colectarea Produselor Agri
cole este obligat ca în gospodăriile 
agricole colective care au 3—4 fer
me cu efectivul minim de animale 
și păsări îndeplinit — inclusiv 
mătcile — care și-au predat cotele 
de carne, lapte și lână și și-au în
deplinit obligațiile la contractări, 
să reducă începând cu anul urmă
tor cu 10 la sută cotele obligatorii 
de carne, lapte și lână.

ART. 65. — Ministerul Agricul
turii și Silviculturii, Sfaturile 
Populare și conducerile gospodării
lor agricole colective vor lua mă
suri pentru ridicarea productivi
tății animalelor proprietate ob
ștească, în gospodăriile agricole 
colective, ajungându-se la următorii 
indici medii de producție pe cap de 
animal, proprietate obștească, din

furaje concentrate să fie folosite 
exclusiv pentru hrana animalelor.

ART. 70. — Gospodăriile agri
cole colective vor organiza, după 
necesități, brigăzi sau echipe pen
tru cultivarea nutrețurilor, cărora 
Ii se va încredința executarea lu
crărilor de însămânțare și întreți
nere a suprafețelor destinate pen
tru cultivarea plantelor furajere, 
producerea și asigurarea cu furaje 
suculente a efectivului de animale 
în perioada întreținerii în taberele 
de vară pe pășuni, recoltarea la 
timp a fânului de pe suprafețele de 
fânețe naturale și a ierburilor însă
mânțate, însilozarea nutrețului, lu
crări de îmbunătățire a fânețelor și 
pășunilor, precum și executarea 
lucrărilor de producere a semințe
lor de ierburi perene și anuale, ră
dăcinoase, de furaje și a culturilor 
de siloz.

Se recomandă gospodăriilor a- 
gricole colective ca în perioada re
coltării fânului după strângerea 
recoltei din prima coasă, să se a- 
ccurde membrilor, pe baza zilelor- 
muncă efectuate, un avans de până 
la 10 la sută din cantitatea de fân 
strânsă.

După a doua coasă a fânului și 
după îndeplinirea obligațiilor față • 
de stat, precum și după reținerea ... ...
fondurilor statutare, să se reparti- • 
zeze membrilor un avans de până,;s.-. 
la 40 la sută din cantitatea de-fân ...' 
destinată pentru a*fi repartizată pe 
ziîe-muncă.

ART. 71. — Ministerul Agricul
turii și Silviculturii, Sfaturile 
Populare și conducerile gospodă
riilor agricole colective vor îmbu
nătăți asistența zootehnică și vete
rinară a animalelor și păsărilor 
proprietate personală a colectiviș
tilor și vor acorda colectiviștilor a- 
jutoare pentru creșterea animalelor 
și păsărilor, prin repartizarea de 
furaje pentru hrana acestor ani
male după zilele-muncă efectuate, 
deasemenea și prin repartizarea 
de pășuni.

ART. 72. — In vederea stimu
lării creșterii animalelor și a îmbu
nătățirii situației materiale a mem
brilor gospodăriilor agricole co
lective se vor acorda credite din ... 
partea statului pentru cumpărarea 
de vaci cu lapte, ia așa fel încât 
treptat gospodăria personală a fie^ 
cărui colectivist să aibă câte o 
vacă cu lapte. Deasemeni, gospo
dăria personală a fiecărui colecti
vist va fi scutită dc cote de carne 
și lapte pe perioada 1954—1956.

ART. 73. — In scopul stimulării 
gospodăriilor agricole colective 
pentru obținerea unor indiei ridi
cați în dezvoltarea creșterii anima
lelor, pentru îndeplinirea planului 
de organizare a fermelor de creș
tere a animalelor și păsărilor, a e- 
fectivului minim de animale -și pă
sări; precum și- a'efectivului minim

. i

gospodăriile agricole colective în
1956.

Kg. 1956
Producția de lapte în

medie pe cap de 
vacă furajată din
rasa:
— Siementhal cca. 1.600
— Brună
— Pintzgau și

99 1.500

Roșie de stepă 99 1.400
— Sura de stepă 

Producție.de lână în
99 1.050

medie dela o oaie 
de rasă :
— Merinos 99 4,2
— Spanea 99 2,6
— T’gaie
•— Țurcană și

99 2,2,

Karakul 99 1,9
Producția medie de

ouă dela : -
— 1 găină buc. <cca. 100

Producția globală de
miere în medie de
la o colonie Kg. cca. 27

ART. 66. —- In scopul măririi
producției de lapte la vaci,, Minis-
ierul Agriculturii și Silviculturii,

ART. 62. — In vederea creșterii 
efectivului de animale proprietatea 
obștească a gospodăriilor agricole 
colective și a sporirii productivi
tății lor, Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii și Sfaturile Populare 
sunt obligate să acorde un ajutor 
multilateral gospodăriilor agricole 
colective pentru a organiza în 
cursul anilor 1954—1956, în fie
care gospodărie agricolă colectivă 
cu o vechime de peste 2 ani, 2-4 
forme de .creștere a bovinelor, ovi
nelor, porcinelor, păsărilor și pen
tru asigurarea bazei furajere, po
trivit condițiunilor locale.

it

('

Categ. I
Reg. Suceava, Arad,

_ • Hunedoara, Cluj, Timi
șoara, Baia Mare, Statin, 
. Oradea, Aut. Maghiară .

Gateg.il
Reg. Bacău,

Ploeșți, Pitești,
Craiova

Categ. III
Reg. Ieși, Bârlad, 
Galați, Constanța, 

București

Bovine —total 14 12 10
din care : vaci 7 ...,• 6, • ' 5
Ovine — total 65 60 55
Din care : oi 45 ’ v .V 42 38

Categ. I Categ. II .. Categ. HI
Lâ fiecare Reg. Iași, Bârlad, Găleți,. .Reg.Hunedoana, Reg. Bacău,

MM) ha. Constanța, București, B. M»re,; Statin, - , Ptoești, Pitești
. Timișoara, Craiova, 

Arad, Suceava
Cluj, Oradea, 

Aut. Maghiară

Porcine — total 25 20 15
din care: scroafe 5 4 3

Categ. 1 Categ. 11
, ; , v ' -..''ey Reg. București, 

Craiova, Constanța,
Reg. Arad, Oradea,

Bacău, Timișoaria,
La fiecare 100 ha. culturi cerealiere: Galați, Iași, Bârlad' Bai« Mare, Aut. 

Maghiară, Staliri, 
Pioești, Cluj

mimărul de găini .’150 100

: și conducerile 
gospodăriilor agricole colective vor 
introduce pe timp de vară întreți
nerea vitelor în adăposturi pe pă
șuni — tabere — aplicând sistemul 
pășunatului vacilor, pe parcele, pe 

cu

In gospodăriile agricole colec- au fânețe și pășuni, precum și ba
tiresituate în raioanele de stepă zine ..de apă, în afară de găini se 
se va mări efectivul de curei, iar în vor crește gâște și rațe socotin-

lângă hrănirea .suplimentară 
nutrețuri verzi și suculente. ....

ART. 67. =— Pentru mărirea ve
niturilor gospodăriilor agricole co
lective din creșterea animalelor și 
îndeplinirea mai bună a planului 
de predare a cotelor obligatorii de 
carne către stat., se recomandă gos
podăriilor agricole colective de a 
•organiza începând.cu anul 1954 în- 
grășarea in fiecare an a porcilor și 
îngrășarea la grajd și la pășune a 
bovinelor și ovinelor.

ART. 68.
podarmor agnco.e eoiective sa re- femele din toate speciile, pentru 
zerve pe langa ferme'=e de creștere îndeplinirea sarcinilor de ridicare 
a animalelor o suprafața minimala • - ........................................
de 3—5 ha. pentru cultivarea de , .... , .
rădăcinoase’furajere, cartofi'și alte (iePl,n!rea obligațiilor de contrac- 
culturi furajere. întreaga recoltă de țări și livrări de produse animale 
rădăcinoase furajere, cartofi 'și alte către stat, cât și pentru îndeplini

rea planului de construcții zooteh- _ 
Bice și de aprovizionare a anima
lelor și păsărilor, proprietate obș
tească, cu cantități îndestulătoare 
de nutrețuri, se vor acorda premii.

Acordarea de premii gospodării
lor agricole colective se va face 
prin ordinul Ministerului Agricul
turii și Silviculturii, pe baza pro
punerii Comitetelor Executive ale 
Sfaturilor Populare regionale.

- Se recomandă gos-

a productivității animalelor și în-

culturi furajere recoltate de pe a- 
ceăstă suprafață va fi destinată 
exclusiv pentru hrănirea animale
lor proprietate obștească. ■

ART. 69. — Se recomandă gos
podăriilor agricole colective ’ca, 
după îndeplinirea planului de pre
dare a cotelor obligatorii către stat, 
achitarea plății în natură pentru 
lucrările executate de S.M.T. și a- 
sigurarea fondurilor de semințe, să 
rezerve cantitatea necesară de fu
raje concentrate și lânuri pentru 
hrana -animalelor și păsărilor și să

, .gospodăriile agricole colective care du-le în efectivul -minim de găini controleze în mod riguros ca aceste

Produc%25c8%259bie.de
Gateg.il
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CAPITOLUL XI

Măsuri de sprijinire a țărănimii muncitoare 
cu gospodării individuale pentru creșterea animalelor

ART. 74. — In scopul sprijinirii 
țărănimii muncitoare, pentru creș
terea animalelor, Ministerul A- 
griculturii și Silviculturii și Comi
tetele Executive ale Sfaturilor 
Populare vor lua măsuri pentru :

a) ajutorarea gospodăriilor indi
viduale ale țăranilor muncitori prin 
acordarea de credite necesare pen
tru procurare de animale și mate
riale pentru construirea adăpostu
rilor ;

b) îmbunătățirea deservirii ani
malelor din gospodăriile indivi
duale ale țăranilor muncitori, de 
către stajiunile de montă ale statu
lui ;

c) îmbunătățirea asistentei zoo
tehnice și veterinare a animalelor 
proprietatea țăranilor muncitori și 
punerea în aplicare a regulilor 
zootehnice veterinare, privitoare la 
îngrijirea, întreținerea, hrănirea și 
înmulțirea animalelor și păsărilor, 
îmbunătățirea muncii circumscrip
țiilor. dispensarelor și spitalelor 
veterinare pentru deservirea anima
lelor — proprietatea gospodăriilor 
individuale țărănești — prevenirea 
și lichidarea epizootiilor din aceste 
gospodării.

ART. 75. — Ministerul Agricul
turii și Silviculturii și Comitetele 
Executive ale Sfaturilor Populare 
sunt obligate să asigure terenuri 
suficiente pentru pășunatul vitelor 
și oilor din gospodăriile individu
ale, să controleze starea izlazuri
lor și pășunilor, să ia măsuri de 
îmbunătățire a producției de furaje. 
Se va stimula inițiativa țăranilor 
muncitori pentru buna îngrijire a 
izlazurilor și pășunilor, pentru re
facerea celor degradate, pentru mă
rirea producției furajere. Se vor 
cultiva cu furaje loturile zootehnice 
atribuite Sfaturilor Populare și nu 
seva îngădui schimbarea destina
ției lor.

ART. 76. — In scopul creării 
unor condifii mai bune pentru mă
rirea continuă a efectivului de ani
male, pentru creșterea tineretului și 
pentru îngrășarea animalelor. Mi
nisterul Agriculturii și Silvicultu
rii, Ministerul Industriei Alimenta
re și Sfaturile Populare vor lua 
măsuri pentru a intensifica munca 
de lămurire în rândurile țăranilor 
muncitori în scopul organizării lor 
pe baza liberului consimțământ în 
întovărășiri, pentru creșterea și în
mulțirea animalelor, pent:u îngri
jirea ammale'.or tinere și pen
tru îngrășarea vitelor. Aceste în

CAPITOLUL XII
Îmbunătățirea lucrărilor de selecție a animalelor, 

precum și a asistenței zootehnice și veterinare
ART. 80. — In scopul dezvol

tării mai rapide a creșterii anima
lelor de rasă și a animalelor cu 
productivitate ridicată, Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii și Sfa
turile Populare, sunt obligate să ia 
măsuri pentru mărirea numărului 
animalelor de rasă cu productivi
tate superioară și să asigure în 
cursul anilor 1954—1956, aplicarea 
măsurilor de ameliorare a efectivu
lui de animale prin selecție (alege
rea și potrivirea perechilor), pre
cum și prin încrucișarea animale
lor puțin productive cu reproducă
tori de o calitate superioară, îmbu
nătățind totodată conditiunile de 
hrănire și întreținere, spre a favo
riza dezvoltarea lor în direcția ce
rută,

ART. SI. — Ministerul Agricul
turii și Silviculturii și Sfaturile 

tovărășiri vor fî sprijinite prin re
partizarea de pășuni, acordarea de 
credite pentru construirea de graj
duri necesare și prin valorificarea 
producției obținute.

ART. 77. — Se vor organiza 
cooperative de desfacere în regiu
nile de munte, pe comune și sate 
care să aprovizioneze țărănimea 
muncitoare cu porumb, făină și alte 
articole alimentare și industriale 
și se va organiza valorificarea în 
conditiuni avantajoase pentru cres
cătorii animalelor, a produselor a- 
nimale prin schimbul acestora pe 
cereale, la preturi comerciale de 
stat.

ART. 78 — In vederea cointere
sării materiale a țăranilor munci
tori individuali la creșterea anima
lelor, se va extinde sistemul de 
contractări de vite, porci și oi, pe 
baza avantagiilor stabilite în con
tractările de îngrășare și livrare 
de animale către stat sau Centro- 
coop și anume :

a) scăderea din cota de cereale 
a 250 kg. porumb sau alte furaje 
concentrate în echivalentă pentru 
fiecare pereche de vite contractate ;

b) reducerea cotelor obligatorii 
de carne, în raport cu cantitatea și 
calitatea livrărilor contractuale ;

c) producătorilor care contrac
tează cu statul creșterea și îngră
șarea de vitei li se acordă o redu
cere la cotele de lapte în raport cu 
sporul realizat peste greutatea con
tractată.

d) posibilitatea de a cumpăra 
produse industriale cu preturi re
duse prevăzute în cadrul comerțu
lui de întâmpinare. In afară de pro
dusele industriale din fondul unic, 
vor purea cumpăra produse indus
triale special destinate producăto
rilor vânzători de animale ca : tal
pă, cisme, cojoace și căciuli.

e) acordarea unui preț majorat 
cu IO—20% din valoarea pe care 
animalul o va avea la preluare pen
tru bovinele, porcinele și păsările 
livrate în trimestrul II al anului.

f) producătorii care au contrac
tat îngrășarea de porci vor putea 
cumpăra la preturi de stat sau pe 
credit, scrofite de rasă prin unită
țile din cadrul Ministerului Indus
triei Alimentare.

ART. 79. — Se va organiza și 
lărgi vânzarea către țăranii mun
citori a animalelor și păsărilor de 
rasă provenind din unitățile spe
cializate ale statului.

Populare vor asigura toate centrele 
de însămănțări artificiale cu utila
jul necesar, cu reproducători de 
calitate superioară și vor organiza 
pregătirea anuală a cadrelor nece
sare pentru executarea însămân- 
țării artificiale a animalelor.

ART. 82. — Ținând seama de 
numărul mare de animale de repro
ducție și ameliorate, care există în 
unele raioane. Ministerul Agricul
turii și Silviculturii, este obligat ca 
cei mai târziu până la 15 Martie 
1954 să elaboreze programul de 
organizare în aceste raioane a cen
trelor de selecție de importanță re
publicană.

ART. 83. — începând cu anul 
1954 se va executa anual bonitarea 
animalelor tinere și adulte din 
toate gospodăriile agricole de stat. 

hergheliile de stat, depozitele de 
armăsari, fermele de elită și pro
ducție ale gospodăriilor agricole 
colective și altor ministere care au 
ferme zootehnice, precum și a re
producătorilor din stațiunile de 
montă, pe baza instrucțiunilor ela
borate de Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii.

începând cu anul 1954, Ministe
rul Agriculturii și Silviculturii este 
obligat de a introduce registre ge
nealogice pentru evidența animale
lor de reproducție cu o valoare su
perioară.

Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii va elabora și prezenta cel 
mai târziu până la 1 Aprilie 1954 
Consiliului de Miniștri spre apro
bare, indicii calitativi ai animalelor 
de reproducție care urmează să fie 
înscrise în registrele genealogice.

ART. 84. — Direcția Centrală de 
Statistică de pe lângă Consiliul de 
Miniștri, Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii, împreună cu alte mi
nistere care au ferme zootehnice și 
cu Sfaturile Populare, vor întocmi 
statistica pe rase a animalelor pe 
Republica Populară Română la 
data de 1 Noembrie a fiecărui an.

Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii, Academia Republicii Popu
lare Române, Comitetul de Stat al 
Planificării, sunt obligate să ela
boreze planul de raionare a rase
lor de animale, conform evidentei 
pe rase a animalelor, ținând seama 
de condițiile locale ale diferitelor 
zone ale tării, plan care va fi pre
zentat până la 1 Decembrie 1954 
Consiliului de Miniștri spre apro
bare.

ART. 85. — In scopul sporirii 
continue a efectivelor de animale și 
a productivității lor, Ministerul A- 
griculturîi și Silviculturii și Sfatu
rile Populare, vor lua măsuri pen
tru îmbunătățirea continuă a asis
tentei zootehnice și veterinare, in
troducând pe scară largă realiză
rile științei zootehnice și veterinare 
și experiența înaintată în domeniul 
creșterii animalelor.

In acest scop:
a) Se va asigura o hrănire, în

grijire și întreținere rațională a 
animalelor, dându-se o atenție deo
sebită îmbunătățirii alimentației 
iepelor, vacilor, oilor și scroafelor 
gestante, suplimentându-li-se rația 
alimentară cu săruri minerale, ast
fel ca femelele până la termenul 
fătării, să fie cel puțin în stare me
die de întreținere.

b) Se va organiza deasemenea 
o întreținere și hrănire rațională a 
animalelor tinere, repartizându-li- 
se adăposturi uscate și luminoase 
și cantități suficiente de nutrețuri 
de bună calitate.

c) Se va asigura realizarea tu
turor măsurilor de prevenire, com
batere și lichidare a bolilor infecto
contagioase și parazitare, dându-se 
o atenție deosebită lichidării febrei 
aftoase, brucelozei și tuberculozei 
la bovine, anemiei infecțioase la 
cabaline, râiei la ovine și pestei 
porcine și aviare.

Se vor lua măsuri pentru aplica
rea integrală în fiecare an a planu

1. Orgamzarea de circ, zootehnice noi
1954 1955 1956
260 300 350

2. Organizarea de circ, zoo-veterinare rurale noi 151 175 200
3. Organizarea de dispensare veterinare construc

ții noi 15 25 35
4. Organizarea de spitale veterinare construcții roi 10 12 15
5. Organizarea de laboratoare noi de bacteriolo

gic veterinară regională 2 2 2
6. Organizarea de circ, sanitare veterinare orășe

nești noi 10 15
7. Organizarea de stațiuni de control sanitar ve

terinar 4 6 7
8. Organizarea de grupuri de desinfecție și de

desinsecție 5 6 a
(Continuare in pag. 9-a)

lui tehnic de măsuri profilactice și 
de combatere a epizootiilor.

Ministerul Agriculturii și Silv 
culturii va reorganiza cel mai târ
ziu până la 1 Martie 1954 centrele 
pentru izolarea bovinelor bolnave 
de bruceloză și tuberculoză și a ca
balinelor bolnave de anemie infec- 
țioasă.

ART. 86. — Personalul zooteh
nic și veterinar din cadrul Secțiu
nilor Agricole raionale și circum
scripțiile zoo-veterinare, precum și 
cel care lucrează în cadrul între
prinderilor agricole de stat și gos
podăriilor agricole colective, trebue 
să-și petreacă cea mai mare parte 
din timpul lor de lucru direct în 
producție, pentru a acorda ajutor 
tehnic și practic de ordin zootehnic 
și veterinar gospodăriilor țărănești 
individuale, gospodăriilor agricole 
colective și întreprinderilor agri
cole de stat, pentru creșterea con
tinuă a efectivului de animale și 
mărirea productivității lor, pentru 
asigurarea bazei furajere, organi
zarea hrănirii, îngrijirii și întreți
nerii raționale a animalelor și pă
sărilor, dând o atenție deosebită 
creșterii și întreținerii animalelor 
tinere de toate speciile.

Zootehnicienilor șefi și medicilor 
veterinari șefi din cadrul Secțiuni
lor Agricole raionale li se atribuie 
sarcina de controlor de stat, pentru 
verificarea îndeplinirii planului de 
stat privind dezvoltarea creșterii 
animalelor și respectarea regulilor 
zootehnice și veterinare cu privire 
la hrănirea și îngrijirea, întreține
rea și reproducția animalelor și 
păsărilor.

ART. 87. — Ministerul Agricul
turii și Silviculturii și alte minis
tere care au ferme zootehnice, sunt 
obligate de a nu permite predarea 
în contul planului de stat de colec
tări a taurilor, vierilor și berbeci
lor, precum și a tineretului din 
toate speciile de animale, apt pen
tru scopul de reproducție.

Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii împreună cu Ministerul In
dustriei Alimentare, sunt obligate 
să institue comisii zootehnice și 
veterinare, care să execute cel pu
țin odată pe lună, o triere a ani
malelor dela centrele de colectare, 
îngrășătorii și abatoare, pentru a 
alege animalele apte pentru scopul 
de reproducție, a căror sacrificare 
este interzisă. Aceste animale se 
vor preda întreprinderilor agrozoo
tehnice ale statului, gospodăriilor 
agricole colective și gospodăriilor 
individuale țărănești, în schimbul 
animalelor care nu corespund sco
pului de producție.

ART. 88. — Ministerul Agricul
turii și Silviculturii și Sfaturile 
Populare sunt obligate de a întări 
rețeaua existentă de instituții zoo
tehnice și veterinare și de a înființa 
în cursul anilor 1954—1956, cir
cumscripții zootehnice și veterinare 
noi, dispensare veterinare, spitale 
veterinare, laboratoare bacteriolo
gice, circumscripții veterinare oră
șenești, stațiuni veterinare de con
trol și grupuri de desinfecție, după 
cum urmează :
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Comitetele Executive ale Sfatu

rilor Populare sunt obligate să 
pună la dispoziția organelor vete
rinare, toate localurile care le-au 
aparținut și cărora li s’a schimbat 
destinația.

ART. 89. — Ministerul Agricul
turii și Silviculturii și Comitetul 
Executiv al Sfatului Popular al 
Capitalei Republicii Populare Ro
mâne vor prevedea înființarea în 
anul 1955 a unei policlinici veteri
nare republicane în orașul Bucu
rești.

ART. 90. — In scopul unei mai 
bune deserviri veterinare a anima
lelor aparținând populației orășe
nești, Comitetul Executiv al Sfatu
lui Popular al Capitalei Republicii 
Populare Române și ale orașelor 
de subordonare regională, vor or
ganiza începând cu anul 1954, Sec
țiuni veterinare pe lângă Sfaturile 
Populare orășenești.

Secțiunile veterinare orășenești 
vor avea ca sarcină efectuarea con
trolului sanitar veterinar în cen
trele de colectare, îngrășătorii, aba
toare și în piețele de vânzare și 
desfacere a animalelor și a produ
selor de origină animală, asigura
rea asistenței veterinare pentru 
animalele și păsările bolnave, pro
prietatea populației orășenești, și 
aplicarea măsurilor pentru comba
terea epizootiilor.

ART. 91. — Ministerul Agricul
turii și Silviculturii va asigura 
anual producerea de materiale bio
logice prin Institutul ,,Pasteur" în 
cantități care să acopere complect 
cerințele luptei contra bolilor in
fectocontagioase la animale.

Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii va organiza și pune în 
funcțiune în anul 1954, un labora
tor de control științific al produse
lor biologice și medicamentoase de 
uz veterinar.

CAPITOLUL XIII
Mecanizarea cultivării plantelor furajere 

și a proceselor care necesită un volum mare de muncă 
la fermele zootehnice; construirea adăposturilor 

pentru animale
ART- 96- — In cursul anilor 1954 

— 1956 se va extinde mecanizarea 
culturii plantelor furajere, a aprovi
zionării cu furaje, a îmbunătățirii 
fânețelor și pășunilor și a procese
lor care necesită un volum mare de 
muncă în ramura creșterii animale
lor.

Semănatul și prășitul rădăcinoaselor furajere și 
culturilor de siloz și bostănoase furajere (mii ha)

Prășitul porumbului și floarea soarelui pentru si1 
loz (mii ha)

Cositul fânului de pe fânețe naturale și însămân
țate cu ierburi (mii ha)

Insilozarea furajelor (mii t.)
îmbunătățirea fânețelor și pășunelor (mii ha)

1954 1955 1956

2,0 4,0 6,0

1,5 2,5 3,5

10,0
20

150

20,0
30

180

40,0
40

220
Planul anual de lucru cu trac

toarele S.M.T. se consideră înde
plinit numai cu condiția îndeplinirii 
planului de lucru privind mecani
zarea cultivării plantelor furajere, 
aprovizionării cu furaje și îmbună
tățirii fânețelor și pășunelor.

ART. 97. — Comitetul de Stat 
al Planificării. Ministerul Indus
triei Metalurgiei și Construcțiilor 
de Mașini și Ministerul Energiei 
Electrice și Industriei Electroteh
nice, sunt obligate să prevadă înce
pând din anul 1954, fabricarea ma
șinilor acționate de tractor și pen
tru tracțiunea animală și a utilaju
lui pentru mecanizarea lucrărilor 
din gospodăriile ? agpicole de ,șțat, 
gospodăriile agricole colective, în
tovărășiri agricole .și gospodăriile

ART. 92. — Pentru îmbunătăți
rea aprovizionării circumscripții
lor, spitalelor și laboratoarelor ve
terinare, a gospodăriilor agricole 
colective, gospodăriilor agrico'.e'de 
stat, hergheliilor și altor ferme de 
stat cu biopreparate, medicamente 
desinfectante și materiale de uz ve
terinar, instalații, aparatură, utilaj 
zooveterinar și ambalaje, Ministe
rul Agriculturii și Silviculturii va 
organiza în anul 1954 o întreprin
dere care va avea ca sarcină des
facerea acestor materiale.

Toate depozitele regionale ale 
Institutului „Pasteur", vor fi pre
date acestei întreprinderi, după or
ganizarea ei.

Această întreprindere și Comite
tele Executive ale Sfaturilor Popu
lare regionale vor organiza în fie
care regiune până la 1 Mai 1954, 
câte un depozit pentru aprovizio
narea cu materiale de uz zoo-vete- 
rinar, medicamente, bioaparate, 
desinfectante, instalații, instrumen
te zooveterinare și ambalaje. '

ART. 93. — începând cu anul 
1954, Ministerul Sănătății și Mi
nisterul Industriei Chimice vor asi
gura fabricarea în întreprinderile 
lor, la cererea Ministerului Agri
culturii și Silviculturii, a medica
mentelor, materialelor, utilajului 
și instrumentarului de uz veterinar.

ART. 94. — Ministerul Agricul
turii și Silviculturii este obligat să 
prezinte până la data de 1 Martie 
1954 Consiliului de Miniștri, Pro
iectul Legii Sanitaro-Veterinare și 
instrucțiunile de aplicare a Legii 
Sanitaro-Veterinare.

ART. 95. — In scopul efectuării 
controlului asupra îndeplinirii Le
gii Sanitaro-Veterinare și a instruc
țiunilor ei de aplicare, începând cu 
anul 1954 se va organiza pe lângă 
Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii, Inspecția Veterinară de Stat.

Se stabilesc pentru Stațiunile de 
Mașini și Tractoare următoarele 
sarcini privind mecanizarea culti
vării plantelor furajere, aprovizio
narea cu furaje și îmbunătățirea fâ
nețelor și pășunilor : 

țăranilor muncitori, privind cul
tivarea plantelor furajere, apro
vizionarea cu furaje și îmbună
tățirea fânețelor și pășunelor, cât 
și a proceselor care necesită un 
volum mare de muncă la fermele 
zootehnice.

ART. 98. — Stațiunile de Ma
șini și Tractoare vor îndeplini lu
crările prevăzute la art. 96, în gos
podăriile agricole colective în con
formitate cu contractele încheiate 
cu acestea, iar pentru îmbunătăți
rea fânețelor și pășunelor comu
nale în conformitate cU contractele 
încheiate cu Comitetele Executive 
ale Sfaturilor Populare comunale.

ART. 99.-^- Ministerul Agricul
turii și Silviculturii și Sfaturile 
Populare, sunt obligate să ia mă

suri pentru executarea la timp a 
construcțiilor de adăposturi pentru 
animalele din gospodăriile agri
cole colective.

Se recomandă gospodăriilor agri
cole colective să organizeze brigăzi 
pentru executarea lucrărilor de 
construcții, să aplice la construcția 
adăposturilor pentru animale sis
temul de retribuire a muncii mem
brilor din brigăzile de construcție, 
și de a acorda acestor brigăzi cu 
aprobarea adunării generale a co
lectiviștilor, premii în bani și în 
natură pentru terminarea înainte 
de termen și în condițiuni bune, a 
construcției adăposturilor pentru 
animale.

ART. 100. — Ministerul Agricul
turii și Silviculturii va lua măsuri 
pentru elaborarea în anul 1954 a 
unor proiecte-tip noi, pentru con
strucția adăposturilor pentru ani
male în gospodăriile agricole de 
stat, ținând seamă de condițiile lo
cale specifice diferitelor regiuni.

ART. 101. — Ministerul Agricul
turii și Silviculturii, Sfaturile Popu
lare și conducerile gospodăriilor a- 
gricole colective, vor lua măsuri 
pentru folosirea pe scară largă la 
construcția adăposturilor pentru 
animale a materialelor de construc
ție locale.

Se recomandă gospodăriilor a- 
gricole colective care au condiții 
favorabile, să organizeze fabrica
rea prin mijloace proprii a cărămi
zilor, țiglei, olanelor, varului și al
tor materiale ce le sunt necesare 
pentru construcția de adăposturi.

Comitetul de Stat al Planificării 
este obligat, ca începând cu anul 
1954 să repartizeze gospodăriilor

CAPITOLUL XIV
Pregătirea cadrelor și îmbunătățirea muncii 
de cercetări științifice în domeniul zootehniei

ART. 104. — Ministerul Agricul
turii și Silviculturii și Sfaturile 
Populare, vor lua măsurile nece
sare în vederea îmbunătățirii pre
gătirii și folosirii cadrelor zooteh
nice și veterinare, înlăturând lip
surile existente în acest sector.

Se va mări numărul de specialiști 
în domeniul creșterii animalelor, 
ridicându-se în acelaș timp nivelul 
calitativ al pregătirii lor. Se vor 
lua măsuri pentru ridicarea nive
lului profesional al personalului 
zootehnic și veterinar existent și se 
va organiza pregătirea cadrelor și 
calificarea personalului necesar 
creșterii animalelor. In acest scop 
se vor lua următoarele măsuri :

a) de acord cu Ministerul învă
țământului, se va mări în fiecare 
an începând cu anul școlar 1954— 
1955 numărul studenților din pri
mul an, al Facultăților de Zooteh
nie și Medicină Veterinară. Se va 
îmbunătăți organizarea învățămân
tului prin corespondență pentru 
pregătirea cadrelor zootehnice.

b) începând cu anul 1954, se vor 
organiza pe lângă Institutul Agro
nomic din București cursuri per
manente în cicluri de 3 luni pentru 
ridicarea calificării zootehnicieni- 
lor, medicilor veterinari și ingine
rilor agronomi și în primul rând 
al acelora care lucrează în cadrul 
circumscripțiilor zoo-veterinare, 
spitalelor veterinare, în gospodă
riile agricole de stat, herghelii, gos
podării agricole colective și în ca
drul Secțiunilor Agricole raionale.

c) se vor lua măsuri pentru îm
bunătățirea pregătirii profesionale 
a cadrelor tehnice veterinare și 
zootehnice cu calificare medie. In 
anul școlar 1954—1955 se va des
chide o școală medie tehnică pen
tru pregătirea cadrelor de tehni

agricole colective, prin unitățile 
cooperatiste, materiale lemnoase 
de construcții, țigle, olane, articole 
de fierărie, sticlă și alte materiale 
necesare construirii adăposturilor 
pentru animale, în proporția stabi
lită prin planul anual de aprovizio
nare.

Ministerul Gospodăriei Comu
nale și Industriei Locale și Sfatu
rile Populare sunt obligate să mă
rească producția de materiale de 
construcție locală (cărămidă, țiglă, 
var, etc.) în vederea vinderii aces
tor materiale către gospodăriile a- 
gricole colective în scopul construi
rii adăposturilor pentru animale.

ART. 102. — Comitetul de Stat 
al Planificării și Ministerul Indus
triei Lemnului, Hârtiei și Celulozei, 
sunt obligate de a prevedea înce
pând cu anul 1955, fabricarea tur
nurilor de siloz standard și semi
fabricatelor din lemn, pentru con
strucția adăposturilor pentru ani
male în gospodăriile agricole colec
tive, gospodăriile agricole de stat, 
herghelii și ferme de stat.

ART. 103. — Ministerul Finanțe
lor este obligat a acorda gospodă
riilor agricole colective, începând 
din anul 1954, creditele necesare 
pentru procurarea mașinilor, utila
jului și pentru alte cheltuieli în le
gătură cu mecanizarea cultivării 
plantelor furajere, aprovizionării 
cu furaje, îmbunătățirii fârfețelor și 
pășunilor și cu mecanizarea proce
selor grele în fermele zootehnice — 
până la 100% din aceste cheltuieli, 
pe termen de 7 ani. Amortizarea va 
începe din al treilea an dela primi
rea creditelor.

cieni specialiști în avicultură și 
apicultură.

d) începând din anul școlar 1954 
—1955 se va organiza pregătirea 
în școlile de 2 ani a conducătorilor 
de ferme, brigadierilor, a agenților 
veterinari și tehnicienilor specia
liști în mecanizarea lucrărilor gre
le din aceste ferme.

e) se va asigura o largă pregă
tire, prin cursuri speciale a perso
nalului cu calificare de masă pen
tru sectorul creșterii animalelor 
(mulgători, îngrijitori de viței, în
grijitori de porci, ciobani, grăjdari, 
avicultori, apicultori, agenți sani
tari, veterinari și alte categorii de 
muncitori). Pregătirea acestora se 
va organiza în fiecare raion pe lân
gă gospodăriile agricole și ferme 
de stat, herghelii, stațiuni experi
mentale, circumscripții zoo-veteri
nare, spitale veterinare, gospodării 
agricole colective și alte gospodării 
care au condițiile necesare pentru 
acest scop.

ART. 105. — Ministerul Agricul
turii și Silviculturii și Comitetele 
Executive ale Sfaturilor Populare 
regionale și raionale, vor asigura 
Facultățile de Zootehnie și Medi
cină Veterinară, Școlile medii teh
nice și alte școli care pregătesc ca
dre pentru sectorul creșterii ani
malelor, cu clădirile și sălile nece
sare pentru studiu, cămine, cadre 
didactice, manuale, mobilier școlar 
și materiale didactice.

Pe lângă toate Facultățile, Șco
lile medii tehnice și alte școli care 
pregătesc cadre pentru creșterea 
animalelor se vor organiza ferme 
didactice.

ART. 106. — Ministerul Agricul- 
(Continuare in pag. 9-a)



Legea privitoare 
în anii

'(Urmare din pag. 9-a) 
turii și Silviculturii, Ministerul In
dustriei Alimentare și celelalte mi
nistere și instituții interesate sunt 
obligate ca în termen de 2 luni dela 
apariția prezentei legi să prezinte 
Consiliului de Miniștri planul de 
pregătire a cadrelor pentru toate 
ramurile de activitate în domeniul 
creșterii animalelor.

ART. 107. — Ținând seama că 
numărul specialiștilor zootehnicieni 
și veterinari care lucrează pe lângă 
Sfaturile Populare regionale și ra
ionale, pentru acordarea asistenței 
zootehnice și veterinare este insufi
cient, Comitetul de Stat al Plani
ficării, Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii și Comitetele Execu
tive ale Sfaturilor Populare regio
nale și raionale, sunt obligate ca 
începând cu anul 1954 să prevadă 
mărirea numărului zootehnicieni- 
lor, medicilor veterinari și ingine
rilor agronomi, pentru baza fura
jeră, din cadrul Secțiilor Agricole 
regionale și raionale.

In afară de mărirea numărului 
de zootehnicieni pentru problemele 
generale de creștere a animalelor, 
se vor prevedea posturi de zooteh
nicieni, pentru creșterea cabaline
lor, pentru probleme de selecție și 
însămânțări artificiale a animale
lor, pentru avicultură, apicultură și 
piscicultură.

Deasemenea, vor lua măsuri pen
tru mărirea numărului de agenți 
zoo-veterinari de pe lângă Sfatu
rile Populare comunale. Ministerul 
Finanțelor și Comitetele Executive 
ale Sfaturilor Populare regionale 
și raionale, sunt obligate de a pre
vedea, începând cu anul 1954, re
tribuirea agenților veterinari din 
bugetul raioanelor.

ART. 108. — Se interzice Comi
tetelor Executive ale Sfaturilor 
Populare regionale, raionale, oră
șenești și comunale, de a folosi pe 
zootehnicieni și personalul veteri
nar care lucrează în cadrul Secțiu
nilor Agricole regionale,- raionale, 
orășenești, la circumscripțiile zoo- 
veterinare, spitalele veterinare sau 
pe lângă Sfaturile Populare comu
nale, precum și personalul zooteh
nic și veterinar care lucrează în 
gospodăriile agricole de stat, her
ghelii și gospodării agricole colec
tive, la alte munci în afară de asis
tența zootehnică și veterinară în 
creșterea animalelor.

ART. 109. — Pentru a da solu
țiile tehnico-științifice, ridicate de 
nevoile practicei zootehnice, munca 
institutului de cercetări științifice, 
a stațiunilor experimentale și a in
stitutelor de învățământ superior, 
trebue radical îmbunătățită. Ele 
trebue să fie orientate spre studie
rea și rezolvarea următoarelor pro
bleme de bază:

la măslinie pentru dezvoltarea creșterii animalelor, 
1954-1956, în Republica Populară Română

a) elaborarea măsurilor pentru 
înmulțirea rapidă a efectivului de 
animale, combaterea sterilității și 
ridicarea productivității lor, prin- 
tr’o alimentație rațională și o mai 
bună valorificare a furajelor, "per
fecționarea raselor de animale și 
crearea de noi rase cu o productivi
tate ridicată.

b) elaborarea măsurilor pentru 
crearea unei baze furajere solide 
adaptată diferitelor zone ale țării, 
prin îmbunătățirea și introducerea 
folosirii raționale a fânețelor și pă- 
șunelor, organizarea rațională a 
producției de nutrețuri, prin intro
ducerea asolamentelor de câmp și 
furajere și ridicarea producției cul
turilor furajere.

c) elaborarea și introducerea 
măsurilor profilactice în acțiunea 
de prevenire a maladiilor și de 
combatere și lichidare a maladiilor 
infecto contagioase la animale.

d) elaborarea măsurilor pentru 
introducerea largă a mecanizării și 
electrificării proceselor grele în 
zootehnie și în primul rând meca
nizarea recoltării furajelor, însilo- 
zării lor, a pregătirii furajelor, a a- 
provizionării cu apă, a mulsului 
vacilor, a tunsului oilor și a trans
porturilor în interiorul fermei-

e) elaborarea măsurilor de îm
binare armonioasă a dezvoltării 
sectorului zootehnic și a celui agri
col în diferitele regiuni ale țării.

ART. 110. — Se vor lua măsuri 
ca în planurile tematice ale Insti
tutelor de Cercetări Științifice Zoo
tehnice Veterinare și a stațiunilor 
experimentale să se includă pro
bleme strâns legate de nevoile pro
ducției specifice diferitelor regiuni 
ale țării.

Fiecare stațiune experimentală 
zootehnică își va întocmi un plan 
tematic de lucru în înțelegere cu 
organele agricole locale, publicând 
în fiecare an rezultatele cercetări
lor întreprinse.

Institutul de Cercetări Zootehni
ce este obligat să acorde ajutor 
științifico-metodologic pentru or
ganizarea justă a muncii de cerce
tări științifice în stațiunile experi
mentale zootehnice.

ART. 111. — Se vor lua măsurile 
necesare pentru o cât mai grabnică 
introducere a realizărilor științei 
înaintate și a experienței fruntași
lor în sectorul zootehnic, în prac
tica gospodăriilor agricole colec
tive, a gospodăriilor agricole, fer
melor și hergheliilor de stat și se 
va duce o muncă largă de lămurire 
a țăranilor muncitori cu privire la 
folosirea experienței fruntașilor și 
a realizărilor științei în sectorul 
zootehnic.

ART. 112. — Pe lângă institutele 
de cercetări zootehnice și medicină 
veterinară, începând din anul 1954 
se va organiza pregătirea aspiran
ților.

Se vor organiza baze experimen
tale pe lângă Institutele de Cerce
tări Științifice Zootehnice și Vete
rinare și pe lângă Stațiunile expe
rimentale.

In cursul anilor 1954—1956, a- 
ceste baze vor fi transformate în 
gospodării zootehnice model, în 
care se vor introduce asolamente 
agricole cu sole ierbate și asola
mente furajere.

Se vor lua măsuri ca începând 
cu anul 1954 să se organizeze creș
terea animalelor în stațiunile expe
rimentale ale Institutului de Cer

CAPITOLUL XV
Recompense pentru rezultatele deosebite 

obținute în domeniul creșterii animalelor
ART. 114. — Consiliul de Miniș

tri va elabora propuneri privind:
a) Decernarea titlului de Erou 

al Muncii Socialiste și decorarea 
fruntașilor în agricultură cu ordi
nele și medaliile Republicii Popu
lare Române pentru obținerea de 
rezultate deosebite în creșterea, în
grijirea și îngrășarea animalelor și 
păsărilor.

Se vor elabora în termen de 2 
luni dela apariția prezentei legi in
dicii a căror realizare dă dreptul la 
obținerea în sectorul creșterii ani
malelor a titlului de Erou al Mun
cii Socialiste sau la decorarea cu 
ordinele și medaliile Republicii 
Populare Române.

b) decorarea cu ordine și meda
lii ale Republiici Populare Române 
pentru vechimea în muncă și mun
că ireproșabilă a zootehnicienilor, 
veterinarilor, agronomilor, ingineri
lor și personalului conducător care 
lucrează în domeniul creșterii ani
malelor.

c) decorarea cu ordinele Repu
blicii Populare Române: a condu
cătorilor, muncitorilor și specialiș
tilor din gospodăriile agricole co
lective, gospodăriile și fermele de 
stat și din herghelii, a conducători
lor gospodăriilor agricole colective 
și a colectiviștilor, a directorilor și 
colaboratorilor științifici ai institu
telor de cercetări și ai stațiunilor 
experimentale, pentru perfecționa
rea raselor de animale existente și 
crearea de rase noi și decernarea 
titlului de Erou al Muncii Socia
liste specialiștilor care s’au eviden
țiat în mod deosebit în crearea de 
rase noi.

d) decernarea titlului onorific de 
„Zootehnist Emerit" al Republicii 
Populare Române și „Medic Vete
rinar Emerit" al Republicii Popu
lare Române, specialiștilor cu pre
gătire superioară care au merite 

Dispozițiuni finale
ART. 117. — Consiliul de Miniș- de față pe anii respectivi și să le 

tri este autorizat de a introduce în repartizeze pe ministere, 
planurile anuale prevederile legii

cetări Agronomice și în Stațiunile 
altor Institute de Cercetări Științi
fice, precum și în fermele didactice 
ale Institutelor Agronomice și Șco
lilor medii tehnice și profesionale.

ART. 113. — Ministerul Agricul
turii și Silviculturii și Ministerul 
Culturii vor edita începând din a- 
nul 1954, în tiraj mare, broșuri, a- 
fișe și foi volante și se vor îngriji 
de realizarea de filme documentare 
privind creșterea și dezvoltarea 
creșterii animalelor și păsărilor, 
popularizând metodele înaintate de 
muncă în zootehnie.

deosebite în sectorul creșterii ani
malelor.

Se va acorda insigna „Eviden
țiat în Agricultură" fruntașilor din 
sectorul zootehnic care au obținut 
indici superiori în creșterea efecti
velor de animale și în ridicarea pro
ductivității lor.

Se va institui „Drapelul Roșu" 
de producție al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Ro
mâne pentru a fi înmânat regiunii, 
raionului și comunei fruntașe, gos
podăriilor agricole colective, gos
podăriilor agricole de stat, herghe
liilor și fermelor de stat fruntașe în 
dezvoltarea sectorului zootehnic.

ART. 115. — Ministerul Agricul
turii și Silviculturii și Ministerul 
Industriei Alimentare și Comitetele 
Executive ale Sfaturilor Populare 
regionale și raionale vor organiza 
în fiecare an începând din anul 
1954, expoziții zootehnice raionale, 
regionale și republicane, acordân- 
du-se titluri și premii crescătorilor 
care au expus cele mai valoroase 
animale și păsări.

începând din anul 1954, Minis
terul Agriculturii și Silviculturii și 
Sfaturile Populare regionale vor 
înscrie anual în bugetele lor su
mele necesare pentru acordarea de 
premii și diplome hergheliilor, sta
țiunilor experimentale zootehnice, 
gospodăriilor agricole de stat, fer
melor de stat, gospodăriilor agrico
le colective și gospodăriilor indivi
duale, ale căror animale se vor do
vedi a fi cele mai bune, la expoziții 
zootehnice sau ai căror cai se vor 
clasa în primele locuri în probele 
de calificare pe hipodroame.

ART. 116. — Pensionarii, specia
liști în domeniul creșterii animale
lor care continuă să rămână în 
producție, primesc salariul și-și 
păstrează dreptul la pensie.

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale
Dr. P. GROZA

Secretarul Prezidiului Marii Adunări Naționale
GH. MARUSSI



Lucrările celei de a doua sejiuni a Marii
In ultimile zile ale anului 1953 au avut loc la 

București lucrările celei de a doua sesiuni a Marii 
Adunări Naționale, hi cadrul acestei sesiuni, Marea 
Adunare Națională a adoptat legi deosebit de im
portante in viața poporului nostru.

Astfel Marea Adunare Națională a votat în una
nimitate Codul Familiei. Toți deputății care au luat 
cuvântul în cadrul discuțiilor au ținut să arate că 
această importantă lege este menită să coniribue 
la întărirea și ocrotirea familiei. Printre cei care au 
luat cuvântul sunt și deputății acad. N. G/i. Lupu, 
Maria Moraru, C. Paraschivescu-Bălăceanu, Tu- 
dora Pârlog și alții.

Deasemeni, Marea Adunare Națională a adoptai 
în unanimitate legea privitoare la măsurile pentru 
desvoltarea creșterii animalelor în anii 1954-1956, 
în Republica Populară Română. La discutarea 
acestei însemnate legi a luat parte un mare număr 
de deputați, dintre care unii au făcut propuneri de 
modificare a unor articole. Printre cei care au luat 
cuvântul se numără și deputății Maria Bran din 
circumscripția electorală Ceica, regiunea Oradea, 
Romulus Zăroni din circumscripția electorală Ilia,

regiunea Hunedoara, Petre Drăgoescu din circum
scripția electorală Bârzova, regiunea Arad, ca și 
mulți alții. Toți vorbitorii au arătat însemnătatea 
pe care o are legea pentru desv Itarca creșterii ani
malelor.

Cu mult interes a fost ascultat raportul prezen
tat de tovarășul Gheorghe Apostol, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și Ministrul Agriculturii 
și Silviculturii, asupra proiectului acestei legi.

Tot in cadrul celei de a doua sesiuni, Marca /l- 
dunare Națională a ratificat decrelele-legi emise in 
intervalul care a trecut dela prima sesiune, de că
tre Prezidiul Marii Adunări Naționale.

Tovarășul Constantin Pârvuiescu, președintele 
Marii Adunări Naționale, a rostit cuvântul de în
chidere a sesiunii, arătând însemnătatea legilor a- 
doptate în această sesiune.

Deputății Marii Adunări Naționale au ovaționat 
îndelung în cinstea aniversării Republicii, pentru 
partid și guvern, pentru traducerea în viață a im
portantelor legi adoptate în sesiunea Marii Adunări 
Naționale.

Raportul asupra proiectului de lege privitor la măsurile 
pentru dezvoltarea creșterii animalelor 

în anii 1954-1956, prezentat de tov. Gh. Apostol
Sarcina creșterii animalelor — a 

spus tov. Gh. Apostol, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri și Mi
nistrul Agriculturii și Silviculturii 
—- este una din sarcinile centrale 
pe care le are de rezolvat puterea 
populară.

Vorbitorul a arătat că în ultimii 
ani țăranii muncitori cu gospodării 
individuale, gospodăriile agrico'e 
colective și gospodăriile de stat au 
obținut succese însemnate privind 
sarcina de dezvoltare a creșterii a- 
nimalelor. A crescut efectivul de 
bovine, porcine și cabaline. In mul
te gospodării agrico'e colective s’au 
organizat ferme cu efective însem
nate de animale de calitate supe
rioară. Gospodăriile agricole de 
stat au realizat o creștere simțitoare 
a efectivelor de animale și păsări. 
Succese însemnate s’au obținut în 
ce privește extinderea rețelei de sta
țiuni comunale de montă, organiza
rea și extinderea înmulțirii păsări
lor prin incubație artificială, orga
nizarea asistenței sanitar-veterinare 
etc.

O serie de rezultate bune s’au Ob
ținut și în domeniul cercetărilor ști
ințifice pentru ameliorarea și per
fecționarea raselor de animale exis
tente în țara noastră, formarea de 
noi rase, în domeniul pregătirii 
cadrelor de specialiști etc.

Vorbitorul a arătat apoi că în do
meniul creșterii animalelor mai a- 
vem încă multe de făcut.

Față de creșterea puternică a 
consumului propriu în gospodăriile 
țărănești, precum și de creșterea 
consumului orășenesc de produse 
alimentare de origină animală, — 
urmare a măririi considerabile a 
populației urbane din țara noastră 
— șeptelul, producția de carne pe 
cap de animal și calitatea au cres
cut în proporție necorespunzătoare, 
ceeace a dus la o neconcordanță 
între nevoile consumului populației 
și rezervele existente de carne, gră
simi, lapte, ouă, lână etc. Sporirea 
efectivelor de animale și ridicarea 
p-^ducti vi tații lor nu satisfac nece- 
s..ațile mereu crescânde ale popu
lației— în produse de origină ani
mală și ale industriei ușoare în ma
terii prime. 0 piedică serioasă pen
tru sporirea efectivelor și pentru' 
mărirea producției globale de lapte 

o constitue procentul redus de vaci 
față de efectivul total de bovine.

Lipsurile în creșterea animalelor 
se datoresc în primul rând produc
ției și aprovizionării nesatisfăcătoa
re cu furaje.

Vorbitorul a arătat apoi une’e 
lipsuri privind asigurarea fondului 
de furaje necesare creșterii anima
lelor proprietate obștească în gos
podăriile colective, sprijinirea colec
tiviștilor spre a-și cumpăra vite 
pentru gospodăriile lor persona'e, 
munca de lămurire în rândurile ță
ranilor muncitori pentru alcătuirea 
întovărășirilor de creștere și îngră- 
șare a animalelor, introducerea în 
producție a realizărilor științei și 
experienței înaintate în domeniul 
creșterii animalelor, as'gurarea con
strucțiilor pentru adăpostirea ani
malelor, pregătirea de noi cadre de 
specialiști etc.

Tov. Gheorghe Apostol a arătat 
că avem deplina posibilitate de a 
obține în anii apropiați un mare a- 
vânt în domeniul creșterii animale
lor și sporirii productivității lor-

După aceea, vorbitorul a expus 
pe larg principalele prevederi ale 
proiectului-

Proiectul de lege prevede măsuri 
pentru creșterea continuă a efecti
velor de animale și păsări și îmbu

nătățirea raselor și calității lor, ți
nând seama de condițiile specifice 
ale regiunilor țării noastre. Spori
rea productivității animalelor și a 
păsărilor în ceeace privește randa
mentul de carne și grăsime, produc
ția de lapte, lână, ouă și de alte 
produse animale constitue unul din 
obiectivele principale cuprinse în 
proiect. O deosebită însemnătate au 
deasemeni și măsurile privind lăr
girea suprafețelor însămânțate și 
sporirea productivității la hectar a 
plantelor furajere, precum și îmbu
nătățirea pășunilor și fânețe’.or na
turale ; introducerea mecanizării în 
domeniul creșterii animalelor, în 
producerea nutrețurilor și a munci
lor care cer un mare volum de 
muncă la fermele agrozootehnice ; 
asigurarea întregului efectiv de ani
male și păsări cu adăposturi pentru 
îngrijirea, păstrarea și creșterea lor 
rațională. Proiectul mai prevede 
măsuri pentru îmbunătățirea temei
nică a îngrijirii zootehnice și veteri
nare a animalelor și păsărilor și 
mobilizarea maselor în vederea 

combaterii bolilor infecto-contagioa- 
se a animalelor și păsărilor, dezvol
tarea cercetărilor științifice zoo-ve- 
terinare în scopul rezolvării proble
melor legate de creșterea numerică 
și calitativă a animalelor și a pă
sărilor și crearea raselor noi de a- 
nimale și păsări, îmbunătățirea sis
temului de pregătire a cadrelor zoo
tehnice și veterinare precum și îm
bunătățirea condițiilor de muncă și 
de trai ale lucrătorilor și specialiș
tilor în domeniul creșterii animale
lor.

Vorbitorul a arătat că proiectul 
prevede măsuri multilaterale pen
tru stimularea și sprijinirea crește
rii animalelor în gospodăriile indi
viduale ale țăranilor muncitori, cât 
și în gospodăriile colective, în în
tovărășirile agricole și zootehnice 
și în întreprinderile agricole zooteh
nice ale statului. Astfel, s’a prevă
zut ca gospodăriilor agricole colec
tive să li se acorde credite pentru 
procurarea de animale și materiale 
de construcție, ajutor din partea 
S.M.T. la crearea bazei furajere și 
la mecanizarea muncilor la ferme. 
Deasemeneaș- gospodăriile colective 
care-și creează ferme de animale și 
își îndeplinesc obligațiile față de 
stat se vor bucura de reduceri de 
cote de carne, lapte și lână. Gospo
dăriile colective fruntașe în creș
terea animalelor vor fi premiate. 
Totodată, se prevede stimularea 
creșterii animalelor în gospodăriile 
personale ale colectiviștilor — între 
altele, prin acordarea de credite 
pentru cumpărarea de vaci de lapte, 
în așa fel încât treptat gospodăria 
personală a fiecărui colectivist să 
aibă câte o vacă cu lapte. Pe perioa
da 19,54—56, gospodăriile personale 
ale colectiviștilor sunt scutite de 
cote de carne și lapte.

O mare importanță acordă pro
iectul de lege măsurilor pentru sti
mularea creșterii animalelor în gos
podăriile individuale ale țăranilor 
muncitori. Ei vor primi credite 
pentru procurarea de animale și 
materiale pentru construirea de a- 
dăposturi ; se va îmbunătăți deser
virea animalelor țăranilor muncito
ri de către stațiunile de montă ale 
statului, asistența zootehnică și ve
terinară. Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii și comitetele executive 

ale sfaturilor populare sunt obligat? 
să asigure terenuri suficiente pen
tru pâșunatul vitelor și oilor d.n 
gospodăriile ind.viduale ale laran.- 
lor muncitori, construirea de adă
pători pe islazuri și în sate. In re
facerea pășunilor și fânețeior ță"a- 
nii muncitori vor fi ajutați de căt.e 
SM T. De un mare interes pentru 
țăranii muncitori sunt măsurile pri
vind extinderea sistemului de con
tractare de vite, porci și oi. Astfel, 
pentru fiecare pereche de vite con
tractate se vor scădea din cota de 
cereale 250 kg. porumb sau alte fu
raje concentrate în echivalență și 
se vor acorda reduceri de cote obli
gatorii de carne în raport cu canti
tatea și calitatea livrărilor contrac
tate. Deasemenea, se dă posibilitate 
țăranilor muncitori care contractea
ză de a cumpăra produse industria
le cu prețuri reduse prevăzute în 
cadrul comerțului de întâmpinare și 
alte avantaje.

Mărirea continuă a efectivului de 
animale și păsări odată cu sporirea 
productivității lor, mărirea produc
ției globale și a producției marfă 
de carne, grăsime, lapte, lână, 
ouă și alte produse animale — a 
arătat tov. Gh. Apostol — este 
una din cele mai importante pro
bleme ale dezvoltării agriculturii în 
Republica Populară Română și o 
sarcina permanentă a Ministerului 
Agriculturii și Silviculturii, a sfatu
rilor populare, a colectiviștilor, a 
muncitorilor din gospodăriile agri
cole și fermele de stat, a oamenilor 
de știință și a specialiștilor din a- 
gricultură.

Sarcini importante revin sfaturi
lor populare în ce privește îndru
marea creșterii vitelor în gospodă
riile colective, întovărășirile agri
cole, gospodăriile individuale țără
nești mici și mijlocii.

Sfaturile populare și organe'e 
agricole locale au sarcina să contri- 
bue la sporirea vigilenței politice a 
țăranilor muncitori, a colectiviști
lor, a muncitorilor din gospodăriile 
agricole, herghelii și ferme de stat, 
împotriva chiaburilor și a altor ele
mente dușmănoase care încearcă să 
frâneze și să submineze îndeplinirea 
măsurilor pentru dezvoltarea creș
terii animalelor.

Comitetele executive ale sfaturi
lor populare din orașe și centrele 
industriale pot și trebue să organi
zeze zone de aprovizionare a mun
citorilor și funcționarilor cu carne, 
grăsimi, lapte, ouă și alte produse 
animale. Fiecare oraș și centru in
dustrial să aibă propria zonă de 
aprovizionare în cantități suficiente’ 
cu produse animale.

In acest scop trebue organizată 
o muncă susținută de lămurire și 
convingere a țăranilor muncitori, 
a întovărășiților și colectiviștilor să 
folosească toate posibilitățile și 
mijloacele de a crește animale și 
păsări.

Pentru îndeplinirea cu succes a 
tuturor sarcinilor ce decurg din pro
iect este nevoie să se lichideze lip
surile și deficiențele existente în 
munca de creștere a animalelor, să 
se asigure o astfel de creștere a 
numărului de animale, o astfel de 
mărire a productivității lor încât în 
următorii 2-3 ani să se asigure o 
simțitoare îmbunătățire a aprovizio
nării populației muncitoare dela 
orașe și sate cu produse alimentare 
și a industriei ușoare cu materii 
prime, pentru ridicarea nivelului de 
trai al poporului nostru muncitor. J



a

— Eu vin din partea oficiului ra
ional de achiziții și contractări de 
animale. Mă numesc Ferenț Ștefan. 
Am sarcina să vă prelucrez Hotărî- 
rea cu privire la contractările de 
animale și produse animale și să 
vă arăt avantagiile ce decurg din 
creșterea și valorificarea animale
lor prin organizația noastră co
mercială. In numele organizației 
vă promit că vă vom da cu o ju
mătate kilogram mai multă talpă, 
decât cooperativa din comună.

Așa vorbea într’o duminecă din 
luna Decembrie Ferenț Ștefan de la 
O.R.A.C.A. raionul Sf. Gheorghe, la 
căminul cultural din comuna Ozon.

După cuvântul înflăcărat al re
prezentantului O.R.A.C.A. vorbi 
Gali Ion, președintele cooperativei 
din comună.

— Cred că Hotărîrea este una și 
aceeași pentru toți în statul nostru. 
Nicăieri în Hotărîre nu se pomeneș
te de asemenea avantagii ca cele 
ce vi le-a promis O.R.A.C.A. Tre- 
bue să vă spun că și cooperativa 
vrea să contracteze cu d-vs. Avan
tagiile sunt cele pe care le prevede 
Hotărîrea.

Concluzia o trase reprezentantul 
O.R.A.C.A.

— După cum v’am spus, avanta
giile la noi sunt mai mari decât 
cele pe care vi le oferă cooperativa. 
Ceeace v’am promis sunt scrise 
în dispozițiuni speciale.

Reprezentantul nu a stat decât 
câteva zile în comună și a dus la 
Sf. Gheorghe 12 contracte.

Au trecut câteva zile și oamenii 
care contractau vroiau să vadă cu 
ochii cele promise. Dar această ve
denie nu se arăta. Atunci l-au tri
mis pe țăranul muncitor Bujy Ion 
la Sf. Gheorghe, să stea de vorbă 
cu cei de acolo.

— Noi vă dăm așa cum scrie în 
Hotărîre, că dispozițiuni speciale 
n’avem... Cât despre talpă, o să vă 
dăm atât cât v’ar fi dat și coopera
tiva. c’atât scrie’n Hotărîre.

— D’apoi cum n’aveți dispoziții 
speciale, că tovarășul Ferenț spunea 
că numai talpă ne dă cu o jumătate 
de kilogram mai mult decât arată 
Hotărîrea ? Apoi să ne dea 1

-— Fugi, omule, de aici. De unde 
să vă dea că doar n’are tăbăcărie... 
și nici bani să vă cumpere n’are 
prea mulți. V’a promis... că doar 
promisiunile nu-1 costă nimic.

Așa să fie 1 ? Promisiunile să 
nu-1 coste nimic?

a A trecut aproape o lună de 
când am publicat foiletonul „Ră
mâneți cu bine".

Ce măsuri s’au luat pentru li
chidarea lipsurilor arătate în foile
ton nu știm fiindcă sfatul popular 
regional Stalin nu ne-a comunicat 
-nimic.

Așa că-i cazul să-l întrebăm: 
Cum rămâne cu lipsurile arătate? 
Ca’naintel?

a Am promis cititorilor în ma
terialul „Radio Albina" că le vom 
comunica în cadrul emisiunii „Pe 
urmele materialelor publicate" ce 
măsuri se vor lua pentru înlătura-

Crăciun Mekeș, președintele cooperativei din Târ- 
nova, raionul Ineu, lasă mărfurile cooperativei să 
zacă in magazia gării.

O pisică : — Nu mai e de noi aici. Hai să mergem la gară, că 
acolo sunt mărfurile și... șoarecii.

------------- * *-------------
...încolo merge bine

La poarta unei case din Islaz, 
regiunea București, bate un străin.

— Aici șade tovarășa Pitaru 
Eugenia, directoarea căminului cul
tural ?

— Chiar eu sunt. Ce dorești ?
— Mă scuzați că v’am deranjat 

pe-acasă, dar la căminul cultural 
nu v’am găsit. Am venit în legă
tură cu conferințele...

— Dela căminul nostru ? Iți arde 
de glumă, tovarășe 1 Nu mai țin 
minte de când nu s’a mai ținut o 
conferință la căminul nostru cultu
ral. Și directoarea îl privește bănu
itoare pe necunoscut : Nu cumva 
sunteți dela raion ? Nu cumva ați 
venit în control ? Poftiți, vă rog, 
înăuntru și luați loc. Așa. Acum, în 
ce privește conferințele nu trebue 
s’o luați în nume de rău. Avem și 
noi greutăți- Dealtfel, asta este sin
gura noastră lipsă, lncoîo, totul 
merge bine.

— înțeleg. Dar dacă aveți greu
tăți, dece nu luați măsuri ? Gazeta 
de perete n’a luat nicio poziție ? 
Cine-i responsabilul ei ?

— Păi... cum să vă spun... n’are 
responsabil.

— N’aveți responsabil la gazeta 
de perete ? Dece n’aveți ?

—Pentrucă... n’avem gazetă de 
perete- E-o lipsă a noastră, recu
nosc, da-i singura lipsă. Încolo, 
totul merge ca pe roate.

Așteptăm,..
rea unor lipsuri dela Agevacdop 
Reghin. Dar paria astăzi Agevaco- 
op-ul regional din Târgu Mureș nu 
ne-a scris dacă a luat sau nu vreo 
măsură. Poate că vrea să nu ne 
respectăm promisiunea făcută ci
titorilor.

h Deasemenea, tot sfatul popular 
al regiunii Stalin trebuia să răs
pundă la foiletonul „Pirințișoru! din 
Albești", publicat în revista „Albi
na" Nr. 294 din 12 August 1953.

Au trecut de atunci luni și se

— Dar cu biblioteca cum stați, 
aveți mulți cititori ?

— Biblioteca ? Știți, aici e o lipsă 
a noastră. Stăm prost cu biblioteca, 
dar în schimb avem rafturi și 
panouri frumoase.

— Dacă-i așa, lucrurile stau 
foarte grav. Ce mai rămâne atunci? 
Că doar nu poate funcționa un 
cămin cultural cu un simplu aparat 
de radio !

-— Aveți dreptate- Nu poate func
ționa. Tocmai de aceea, am luat 
aparatul de radio... la mine acasă.

Deodată, un țânc intră pe ușă în 
fuga mare.

— Tovarășă directoare, m’a tri
mis nenea Vanghele să vă spun că 
amână nunta. Se însoară Joi.

— Joi ? face directoarea. — Nu 
se poate. Sala căminului cultural e 
ocupată pe mai multe săptămâni 
înainte...

— Dar ce ați programat în sală 
cu atâta vreme înainte ? face 
musafirul, după ce a plecat băiatul-

— Păi... alte nunți. Așa-i tradiția 
la noi : Joia și Duminica avem pro
gramate nunți. Dar ce faceți ? Ple
cați ? Vă duceți la raion ?

— Da, plec- Dar nu la raion. Ejj 
sunt dela o gazetă. Venisem să 
scriu un reportaj frumos despre 
activitatea culturală la dvs.

— Păcat... Singura noastră lipsă 
e că nu aveți despre ce scrie 1... 
încolo totul merge bine.

pare că vor trebui să treacă ani 
până când sfatul popular se va ho
tărî să comunice revistei dacă are 
de gând să ia vreo măsură.

In treacăt fie spus, noi am aflat, 
dar nu dela sfatul popular, ci dela 
un corespondent, că Tomuleț des
pre care era vorba în foileton nu 
mai domnește la Albești. A fost 
mutat în altă parte, adică i s’a dat 
în mâini frâiele altei comune... Că 
o să facă și acolo tot ca la Albești, 
dacă nu mai rău, asta nu mai in
teresează pe tovarășii dela sfatul 
popular reg'onal. Ei au luat „mă- 
suri .

Sfântul Cenușă
•— Și cum vă povesteam, oameni 

buni, nu ploua și pace. Au ieșit pa
parudele, am scos icoanele, ne-am 
sucit, ne-am învârtit dar ploaie ni- 
ciun strop. Tânjea porumbul de 
parcă era opărit, iar grâul scover- 
gă nu altceva, se prăjea ca pe va
tră. Oamenii, ce să vă mai spun, 
își răsuciseră vinele gâtului pri
vind pe cer, când pică între ei Ta
cite Lupan, stăpânul morii și grăi 
cam așa :

— Vreți să plouă; măi oameni 
buni? Eu pot abate ploile încoace, 
dar pentru asta voi trebue să se- 
mănați pe ogoare cenușă sfântă, 
nu multă, după putere. Și nici nu 
costă mult: lingura 3 ouă, 3 linguri 
un pui, 10 linguri o gâscă, iar 
dacă nu plouă când oi zice eu, dau 
înapoi tot ce am luat, cu vârf și’n- 
desat-

In necazul lor, oamenii s’au lă
sat înșelați, ca dealtfel și eu.

într’o zi îi zic lui Lupan :
— Degeaba am cumpărat cenu

șă, că tot nu plouă !..-
— Nu s’a împlinit numărul de 

linguri, — răspundea Lupan.
Nu trece mult și iată că Lupan 

ne strânge cioatcă, așa, într’o după 
amiază și ne spune tainic :

— Semănați cenușa repede, că 
mâine abat ploile.

Noi l-am privit ca pc-o altă ară
tare, dar ce era să facem, am semă
nat cenușa pe ogoare privind la ce
rul curat ca sticla. Noaptea pe la 
cântători unde s’a pornit o ploaie 
de credeam că îneacă satul. O zi 
și-o noapte a plouat.

'Acu ce să mai lungesc vorba, 
noi cumpăram cenușă și Lupan „a- 
bătea ploile" cum zicea el și nicio
dată nu ne-a mințit. Cum zicea, 
mâine plouă, ploua.

Ani de zile ne-a vândut Lupan 
cenușă. Dar într’o zi, când întor
ceam pe. luncă niște lucernă, în 
capul locului s’a oprit Ion Cornes- 
cu, învățătorul ce'a bătirân dela 
Gura Văii și strigă la mine:

— Strânge repede lucerna, prie
tene, că vine ploaie mare cu vânt.

— Ai cumpărat și dumneata ce
nușă dela Lupan ? Știu că-i ple
cat de trei zile din sat și n’a avut 
timp să-ți spună că plouă.

Cornescu mă privi ca pe altă di
hanie. Nu pricepea omul ce vreau 
să spun. In câteva cuvinte i-am a- 
rătat de ce-i vorba și cum abate 
Lupan ploile pe la noi. Rare ori am 
văzut om înfuriat, ca atunci pe Ion 
Cornescu. Desfăcu din traistă o le
gătură, scoase din ea o cutie și din 
cutie un ceas mare de alamă c’o 
limbă lungă, neagră și-mi spuse:

— „Vezi dumneata ceasul ă.sta? 
El arată cum are să fie vremea 
peste 24 ore și se cheamă „barome
tru". In ceasul ăsta se găsesc niște 
piese, un fel de plute foarte simți
toare la umezeală și la uscăciune. 
Tâlharul de -Lupan are un ceas ca 
acesta, un barometru și cu el vă 
înșeală. De acum însă când veți 
vrea, să știți cum va fi vremea, să 
veniți la mine".

Eu însă nu l-am slăbit pe Corne
scu până ce n’a venit aici în sat 
sub nucul ista, unde am adunat oa
menii din sat să le arate învățăto
rul cum ne prostea și ne jefuia Lu
pan. După întâmplarea asta, oame
nii l-au poreclit pe Tache Lupan 
„Sfântul Cenușă" și de numele ais
ta n’a mai scăpat cât a trăit-

ANDREI MUȘAT
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