
D In acest număr:
— Hotărîrea Consiliului de Miniștri al R. P. R. 

și Comitetului Central al P. M. R. cu privire 
la pregătirea și executarea Ia timp și în bune 
condițiuni a lucrărilor agricole din primăvara 
anului 1954.

HOTARÎREA
Consiliului de Miniștri al R.P.R, și Comitetului Central al P.M.R, cu privire la 

pregătirea și executarea la timp și în bune condițiuni a lucrărilor agricole din primăvara anului 1954
Consiliul -de Miniștri al R.P.R. și Comi

tetul Central al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, analizînd felul cum au fost îndeplinite 
sarcinile în agricultură pe anul 1953, con
stată că țăranii muncitori cu gospodării in
dividuale, din gospodării agricole colective 
și întovărășiri agricole, muncitorii, ingine
rii și tehnicienii din unitățile -agricole so
cialiste au obținut o serie de rezultate po
zitive în sporirea producției agricole.

Țăranii muncitori au primit din partea 
.datului democrat-popular în 1953 un sprijin 
mai mare decît în anii precedenți, prin 
stațiunile de mașini și tractoare care au 
pus la dispoziția gospodăriilor agricole co
lective; întovărășirilor agricole și țăranilor 
muncitori cu gospodării individuale, un nu
măr mai mare de tractoare, mașini și u- 
nelte agricole ; de -asemenea li s-au pus la 
dispoziție însemnate cantități de semințe 
selecționate, material săditor, îngrășăminte 
chimice, materiale insecto-fungici-de și ani
male de reproducție. Inginerii și tehnicienii 
din Ministerul Agriculturii și Silviculturii 
și de la organele agricole ale sfaturilor 
populare' au dat țărănimii muncitoare o în
drumare tehnică mai calificată în -aplica
rea regulilor agro-zootehnice.

Folosind -cum trebuie ajutorul acordat de 
stat și aplicînd conștiincios regulile agro
tehnice, un măre număr de țăr-ariî munci
tori cu gospodărie individuală, de Țărani 
colectiviști și întovărășiți și de muncitori 
agricoli din gospodăriile agricole de stat 
aii obținut importante sporuri de produc
ție la hectar la toate culturile. In numeroa
se comune sînt cazuri unde țăranii munci
tori -au obținut producții la hectar de 2—3 
on mai mari decît cele realizate în mod 
obișnuit în acele locuri.

Astfel, la gospodăria agricolă colectivă 
din satul Călărașii Vechi, regiunea Bucu
rești, colectiviștii din brigada condusă de 
Baicu Aur -au obținut prin aplicarea regu
lilor -agrotehnice, între care și semănatul 
în rînduri încrucișate, o producție medie de 
3.500 kg. grîu l-a hectar pe o suprafață de 
300 ha., de trei ori mai mult decît produc
ția medie la hectar obținută de ceilalți ță
rani muncitori din comună.

Muncitorii și tehnicienii din gospodăria 
agricolă de stat „Panduri” din comuna Pe- 
troiu, regiunea Constanța, aplicînd sub în
humarea agronomului șef Pîrvu Eugen și 

a mecanicului șef Ion Nicolae, întregul com
plex de măsuri agrotehnice printre care și 
■semănatul în cruce, au realizat pe suprafa
ța de 160 ha. cultivate cu grîu -de toamnă 
o producție medie de 3500 kg. la hectar iar 
pe suprafața de 120 ha. cultivate cil orz de 
toamnă — 3.600 kg. la hectar.

Muncitorii și tehnicienii din stațiunea 
experimentală din comuna, Lovrin, regiunea 
Arad, au obținut producția record de 
10.870 kg. porumb boabe la hectar în Iotul 
experimental. Pentru realizarea acestei pro
ducții, inginerii Moșneaga Vladimir și Stan 
Badea au folosit, în afară de măsurile agro
tehnice înaintate, sămînță de porumb Tiibrî- 
dă, provenită din încrucișarea soiului phlster 
cu dinte de cal, lucrare ce poate și trebuie 
să fie răspîndită pe scară -largă în țara 
noastră.

Membrii -gospodăriei agricole colective 
lin -satul Uihei, -regiunea Arad, sprijiniți de 

• tehnicienii stațiunii experimentale Lovrin, 
executînd semănatul în arătura adîncâ de 
toamnă, grăpînd arătur-a primăvara timpu
riu, folosind sămînță elită de la stațiune, 
au obținut producția de 6000 kg. porumb- 
boabe la hectar pe suprafața de 30 ha., față 

de media de 2500 kg. la ha., din comună.
Țăranii muncitori din gospodăria -agrico

lă colectivă „Drumul lui Lenih“ din comuna 
Roșiori, satul Vai-da, regiunea Oradea, care 
au însămînțat 70 ha. de porumb în cuiburi 
dispuse în pătrat și au făcut -cinci prașile, 
au obținut 4800 kg. porumb-boabe la hec
tar, față de 1875 kg. la hectar cît au re
coltat țăranii cu gospodării individuale din 
aceeași comună.

Țăranii muncitori întovărășiți din co
muna Lepi-ndea, r-aionul T-îrnăveni-, au obți
nut 4275 kg. porumb la hectar pe o supra
față de 11 ha., făcînd arătură adîncă de 
toamnă, aplicînd îngrășăminte naturale și 
executînd patru prașile.

fn cultura cartofilor, țăranii colectiviști 
din comuna. Berven-i, raionul Cărei, regiu
nea Baia Mare, au obținut o producție de 
40 000 kg. la hectar, față de producția me
die de 12.000 kg. obținută în comună.

Colectiviștii din comuna Șoldanu, regiu
nea București — regiune unde se susținea 
că nu se pot cultiva cartofii cu succes — a- 
plicînd pentru prima dată metoda plantării 
de vară a cartofului, au obținut o produc
ție de 20.000 kg. cartofi la hectar, fața de 
5000—6000 kg. cît s-a obținut prin planta
rea de primăvară a cartofului în regiunile 
de cîmpie.

Producții mari au fost obținute și l-a cul
tura sfeclei de zahăr. Astfel membrii gos
podăriei agricole colective din comuna Cri- 
șani, raionul Sărm-aș, regiunea Cluj, au 
obținut o producție de 65.000 kg. sfeclă la 
hectar, datorită aplicării regulilor agroteh
nice și în special a arăturilor -adinei de 
toamnă, a îngrășămintelor organice și mi
nerale, a prașilelor la timp și prin asigu
rarea -a 10—12 plante la metru pătrat.

Numeroși țărani muncitori cu gospodărie 
individuală, însuflețiți și îndemnați de exem
plul unor astfel de gospodării colective, în
tovărășiri și gospodării de stat fruntașe, a- 
plicînd îndrumările agrotehnice, muncind 
cu hărnicie pămîntul au obținut recolte bo
gate la hectar, dovedind că e pe deplin po
sibil ca milioanele de țărani -muncitori cu 
gospodării individuale să obțină recolte îm
belșugate pe pămîntul lor.

Astfel, la grîu de toamnă, Tom-a 1/ Ște
fan, țăran muncitor cu gospodărie indivi
duală din satul Tîntava, comuna Grădinari, 
raionul Mihăilești, regiunea București, se- 
mănînd grîu selecționat curățat și tratat, 
în teren bine pregătit, arat adînc toamna 
și încorporînd sub brazdă gunoi- de grajd o- 
datîl cu arătura, a obținut o recoltă de 
2340 kg. grîu la hectar, față de producția 
medie de 1100 kg. obținută pe comună.

Alunteanu Teodor, •— țăran cu gospodărie 
mică — din comuna Ciugud, raionul Alb-a- 
lulia, a obținut o recoltă de 3800 kg. po
rumb boabe la hectar.

Aplicarea pe scară largă a măsurilor mini
me agrotehnice ,a dus într-o serie de raioa
ne din regiunile Timișoara, Cluj, Hunedoa
ra, la obținerea de, recolte medii mari pe 
întregul raion la culturi importante cum e 
porumbul, cultură l-a care s-a depășit media 
de 2.000 kg. la hectar, ptoducție nerealizată 
niciodată pînă acum pe suprafețe atît de 
întinse.

De asemeni, Cîmpeanu Vasile, țăran 
muncitor cu gospodărie individuală din Me- 
dieșu Aurit — Satu Mare, a -obținut 34.500 
kg. cartofi ,1a hectar și 3.000 kg. porumb la 
hectar.

Țăranul mijlocaș Vass Adalbert din co
muna Poiana, raionul Turda, iarovizînd 
cartofii de -sămînță, făcînd două arături, în- 

grășînd pămîntul cu bălegar și executînd 
patru prașile a obținut anul trecut o recoltă 
care i-a răsplătit cu dărnicie munca: pe 
0,41 ha. -a realizat o producție care revine 
la 48.800 kg. cartofi la hectar.

La cultura sfeclei de zahăr, E-ne Puiu, ță
ran muncitor cu gospodărie individuală din 
comuna Joița, raionul R. Sărat, -a realizat 
o producție de 40.000 kg. sfeclă de zahăr la 
hectar, obținînd pentru această recoltă spo
rită avantajele deosebit de importante ce 
decurg din contractul de cultivare a sfeclei 
de zahăr, încheiat cu organele Ministerului 
Industriei Alimentare.

Asemenea exemple sînt foarte numeroase 
în întreaga țară. In fiecare sat și comună 
sînt țărani muncitori care aplicînd regulile 
agrotehnice au realizat recolte malri la hec
tar ; oameni vrednici, fruntași ai recoltelor 
bogate, mîndrie a poporului nostru munci
tor. Cunoașterea, aplicarea și răspîndire? 
largă a metodelor de muncă folosite de 
fruntașii recoltelor bogate este în interesul 
tuturor țăranilor muncitori, în interesul dez
voltării economiei noastre naționale, pentru 
îmbunătățirea continuă a nivelului de traî 
al celor ce muncesc la orașe și sate.

Scoțînd în evidență rezultatele pozitive 
obținute în anul agricol 1953, Consiliul de 
Miniștri și C. C. al P.M.R. țin să sublinieze 
din nou faptul inadmisibil că an de an pro
ducția agricolă globală și producția -agrico
lă marfă se mențin la un nivel scăzut, în 
loc să crească în măsura condițiilor tehni
ce și materiale create de statul nostru de
mocrat-popular și în măsura marilor posi
bilități pe care le oferă pămîntul fertil al 
țării noastre, condițiile climatice favora
bile și însușirile țărănimii noastre harnice 
și pricepute. Cauza principală -a rămînerii 
în urmă a agriculturii față de industrie — 
după cum a stabilit plenara lărgită din -au
gust 1953 a Comitetului Central -al P.M.R.

stă în faptul că nu i s-a dat importanța 
cuvenită, -că nu s-a înțeles în măsură sufi
cientă că numai prin obținerea unui av-în-t 
hotărît în producția agricolă se poate asigura 
aprovizionarea îndestulătoare a populației 
muncitoare cu produse agro-ali-mentare, și 
a industriei alimentare și ușoare cu materii 
prime. Eforturile principale au fost concen
trate multă vreme mai mult spre industrie, 
fără să se țină seama de necesitatea dezvoltă
rii -armonioase și proporționale a întregii eco
nomii naționale. Nu s-a înțeles pe deplin că 
fără dezvoltarea agriculturii, fără -creștere;, 
continuă a producției agricole la hectar, a 
producției agricole-marfă, nici industria nu 
se poate dezvolta.

Pe de altă parte, -deși s-a creat industriei 
metalurgice o puternică bază tehnică, cu 
ajutorul căreia produce -mașini unelte, mo
toare, etc. din cele mai perfecționate, indus 
tria construcțiilor de -mașini n-a fost îndru
mată în suficientă măsură spre satisface
rea nevoilor de dezvoltare ale agriculturii. 
Pentru Ministerul Industriei Metalurgice și 
Construcției de Mașini n-a constituit o preo
cupare de seamă sarcina de a construi -ma
șini și unelte agricole de tot felul în canti
tăți și sortimente suficiente și -de bună ca
litate, pentu a pune la dispoziția țărănimii 
muncitoare mijloace de producție care să-i 
ușureze munca și să-i asigure creșterea ne
contenită a producției la hectar l-a toate cul
turile.

Plenara lărgită din august 1953 a Comi
tetului Central al P.M.R. a elaborat un șir 
de măsuri economice și politico-orgănizato- 
ri-ce care să ducă în timp scurt la -dezvolta

rea agriculturii și industriei bunurilor de 
larg consum.

Deși au fost obținute unele rezultate po-' 
zitive în aplicarea măsurilor economice sta
bilite de plenară, Ministerul Agriculture și 
Silviculturii, Ministerul Industriei Meta’ur- 
gice și Construcțiilor de Mașini, precum șl 
numeroase comitete executive ale sfaturi- 
lor populare și organe de partid n-au pus’ 
în centrul activității lor sarcinile indicate 
de plenară în domeniul agriculturii. '

La Ministerul Agriculturii și Silviculturii 
continuă să se lucreze greoi, birocratic ; nu
meroase cadre de specialitate din domeniul 
agriculturii sînt repartizate și folosite în 
mod nerațional; nu este încă asigurat un 
control sistematic și calificat al îndeplinirii 
hotărîrilor partidului și guvernului și dis- 
pozițiuniior ministerului, ceea cc face ca''d 
serie de măsuri și dispoziții să rărnîhă ' pe 
hîrtie. Multe cadre din si-stemul ministeru
lui au un slab contact cu teremîf,-'nu parti
cipă decît puțin la îmbunătățirea 1 activității 
unităților de producție-și nu înd-rum-ează ' Su
ficient țărănimea muncitoare-în ' aplicarea 
măsurilor -agrotehnice necesare creșterii 

producției’ agricole. ■
Organele agricole desfășoară o slabă ac

tivitate pentru cunoașterea experienței și 
metodelor înaintate folosite'cu Succes în â- 
gi icultură, nu studiază sistematic metodele 

■prin care numeroși țărani muncitori obțin 
recolte îmbelșugate pe ogoarele, lor, pentru 
a sfătui, ajuta și îndruma pe toți țăranii 
muncitori să folosească experiența acestora.

Sînt încă ingineri și tehnicieni 'agronomi 
care se eschivează de a merge să munceas
că pe ogoare, în mijlocul și îrhpreună cu 
țăranii muncitori. Aceștia nu vor. să înțelea
gă că s-au pregătit în școli și institute nu 
pentru a sta în birouri și a întocmi dife-r 
rite hîrtii, ci pentru a organiza și îndruma 
muncile agricole pe ogoare. Prin atitudinea 
lor nejustă lipsesc țărănimea muncitoare de 
o îndrumare calificată și nu contribuie la 
ridicarea producției agricole.

O serie de comitete executive ale sfaturi
lor populare n-au simțit în suficienta mă
sură răspunderea pentru creșterea produc
ției agricole și n-au îndrumat țărănimea 
muncitoare pentru aplicarea metodelor a- 
grotehni-ce înaintate.

Unele organe de partid se mărginesc a- 
deseori să difuzeze hotărîrile partidului și 
guvernului cu privire la agricultură și să 
transmită indicații generale, dar nu îndru
mă și nu controlează suficient comitetele 
executive ale sfaturilor populare și organele 
agricole chemate a îndeplini aceste hofărîri. ,

Organizațiile de partid nu luptă cu des
tulă perseverență ca membrii de partid să-și 
însușească temeinic cunoștințele agricole de 
specialitate, pentru a putea cu mai multă 
competență să asigure ridicarea nivelului 
conducerii de partid în agricultură.

Presa centrală și locală, radio-ul, nu s-au 
preocupat în suficientă măsură de populari
zarea măsurilor agrotehnice, a metodelor 
înaintate de muncă în agricultură, a rezul
tatelor pozitive obținute prin aplicarea a- 
cestor metode și a fruntașilor din agricul
tură ; lucrătorii din presă nu s-au îndrep
tat cu hotărîre spre cunoașterea și tratarea 
calificată a problemelor agricole.

Experiența și rezultatele pozitive obținute 
în agricultura noalstră arată că e pe deplin 
posibil ca țărănimea muncitoare să reali
zeze recolte bogate la hectar, să sporească
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producția agricolă globală și producția a- 
gricolă-marfă, ridicîndu-și an de an pro
priul ei nivel de trai, asigurînd în alcelași 
timp materiile prime agricole necesare in
dustriei și creînd un belșug de produse a- 
gricole alimentare, necesare aprovizionării 
populației.

Anul 1954 poate și trebuie să fie un an 
de creștere simțitoare a producției medii la 
hectar la principalele culturi agricole, în
deosebi la porumb, ca'rtofi, sfeclă de zahăr, 
floarea soarelui etc.

Datorită cantității neobișnuite de zăpadă 
căzută spre sfîrșitul acestei ierni, durata 
campaniei lucrărilor agricole de primăvară 
va fi anul acesta mult mai scurtă decît de- 
obicei. Pentru a putea asigura îndeplinirea 
la timp a tuturor muncilor agricole de pri
măvară pe întreg teritoriul țării, trebuie 
un efort deosebit în așa fel încît fiecare om 
capabil de muncă în agricultură să participe 
cu toate forțele sale; să fie pregătite șl fo
losite la maximum atelajele, vitele de mun
că, mașinile și uneltele agricole. Nici un 
petec de pămînt arabil să nu rămînă neîn-

Hotârâsc:
I. Măsuri organizatorice pentru executarea lucrărilor agricole

Ministerul Agriculturii și Silviculturii și 
ministerele cu unități agricole, comitetele 
executive ale sfaturilor populare și organi
zațiile de partid vor lua imediat măsuri 
pentru urgentarea și terminarea pregătiri
lor în vederea executării la timp și în bune 
condițiuni ai lucrărilor agricole din primă
vara anului 1954, de care depinde realiza
rea unei recolte bogate la toate culturile a- 
gricole. In acest scop, orgănele de stat, de 
partid și toți oamenii muncii din agricultură 
își vor îndrepta toate eforturile pentru : 
menținerea în terenurile agricole a apei și 
umezelii provenite din topirea zăpezilor, 
grăpatul la’ timp al semănăturilor și arătu
rilor de toamnă, al finețelor și pășunilor; 
asigurarea și pregătirea semințelor selecțio
nate ; folosirea din plin a tuturor tractoare
lor și mașinilor agricole, a tuturor atelaje
lor și uneltelor agricole ; aplicarea întocmai 
a regulilor agrotehnice și a metodelor îna
intate.

Ministerul Agriculturii și Silviculturii, 
comitetele executive ale sfaturilor popu
lare, ministerele, întreprinderile și organi
zațiile economice cu gospodării anexe răs
pund de pregătirea și executarea tuturor 
lucrărilor agricole de primăvară în vede
rea realizării sarcinilor de producție agri
colă pe anul 1954.

Ministerul Agriculturii și Silviculturii șt 
comitetele executive ale sfaturilor populare 
vor lua măsuri ca inginerii și tehnicienii 
agronomi de la secțiunile agricole regionale 
și raionale și puncte agricole să fie reparti
zați pe grupe de comune și să primească 
saicini concrete cu indicarea termenelor pen
tru îndeplinirea fiecărei lucrări din campa
nia agricolă de primăvară.

Se exceptează inginerii și tehnicienii res
ponsabili cu legumicultura, viticultura, po
micultura, sericicultura și protecția plante
lor, care răspund de executarea la timp și 
în bune condițiuni a tuturor lucrărilor din 
sectorul respectiv.

Se vor lua măsuri ca toate gospodăriile 
să-și asigure cantitățile de semințe nece
sare, să le schimbe pe cele necorespunză
toare la bazele de recepție, să încerce puterea 
de încolțire, să le curețe și să le trateze.

Comitetele executive ale sfaturilor popu
lare vor lua măsuri pentru buna organizare 
și funcționare a centrelor pentru curățirea 
și tratarea semințelor pentru semănat, în 
așa fel încît cu cel puțin două săptămîni 
înainte de începerea însămînțărilor, opera
țiunea de condiționare a semințelor să fie 
terminată. 

II. Măsuri pentru sporirea producției principalelor 
culturi de primăvară

a). Porumbul și organizațiile de partid trebuie să acorde
Ministerul Agriculturii și Silviculturii, co- 0 atenție cu totul deosebită cultivării po-

mîtetele executive ale sfaturilor populare rumbului și sporirii producției la hectar.

sămînțat, respectîndu-se lucrările minime 
agrotehnice, începînd cu grăpatul, aratul șl 
semănatul culturilor.

Țăranii muncitori cu gospodării indivi
duale să se ajute între ei, cei care au can
tități mai mari de semințe să împrumute 
celor lipsiți de semințe, cei care au atelaje 
și termină lucrările pe terenurile lor să dea 
ajutor celor fără atelaje, ca astfel, cu pu
teri unite, să realizeze recolte bogate.

Toate forțele din agricultură și industrie 
care pot contribui lai sporirea producției a- 
gricole, întreaga țărănime muncitoare, să 
fie mobilizată în bătălia muncilor agricole, 
în bătălia pentru recolte bogate.

Organizațiile de partid, sfaturile popu
lare trebuie să dovedească forța lor de mo
bilizare a maselor, capacitatea lor organiza
torică, priceperea de a învinge greutățile 
în lupta pentru recolte bogate, pentru pîinea 
poporului, pentru ridicarea nivelului de 
viață al celor ce muncesc.

In scopul înfăptuirii acestor sarcini, Con
siliul de Miniștri al R.P.R. și Comitetul Cen
trai al Partidului Muncitoresc Romîn

Comitetul de Stat pentru Colectarea Pro
duselor Agricole este autorizat să facă 
schimbul de semințe de soi fără a mai per
cepe sporul de 10 la sută.

In vederea menținerii în pămînt a apei 
provenite din topirea zăpezii se vor lua ur
mătoarele măsuri:

pe terenurile destinate însămînțărilor 
dr: primăvară se vor face din loc în loc, în 
curmezișul pantei terenului, diguri din ză
padă bătătorită sau bălegar pentru a se 
preîntîmpina scurgerea apei ;

terenurile nearate din toamnă sau 
care au fost arate la suprafață, desti
nate culturilor agricole din prima pe
rioadă de însămînțare, se vor ara cît 
mai de timpuriu, la adîncimea de 18— 
20 cm. ;

grăpatul, imediat ce zăpada s-a topit 
și pămîntul s-a zvîntat, al culturilor de 
toamnă și arăturilor, indiferent de data 
cînd ele vor fi însămînțate.

Culturile de toamnă — grîu, orz, rapiță 
etc. — și în deosebi loturile semincer se vor 
îngrășa, înainte de grăpare, cu îngrășă
minte organice sau minerale. Inginerii și 
tehnicienii agronomi de la regiuni, raioane 
și punctele agricole sînt obligați a controla 
starea de vegetație a culturilor de toamnă 
la ieșirea din iarnă. Ei vor da îndrumări 
pentru complectarea semănăturilor rărite 
și a golurilor mici, cu culturi de primăvară 
(grîu, orz) ; golurile și semănăturile rărite 
pe suprafețe mai mari vor fi însămînțate cu 
porumb.

Inginerii și tehnicienii agronomi de la 
secțiile agricole regionale, raionale și punc
tele agricole și cei din toate unitățile de 
producție «agricolă vor analiza condițiile lo
cale specifice din primăvara acestui an, și 
ținînd seama de felul cum a fost pregătit 
terenul, de calitatea semințelor, umiditatea 
și productivitatea solului, vor stabili pe pro
pria lor răspundere indicațiile tehnice cores
punzătoare pentru aplicarea agrominimului. 
Aplicarea șablon a măsurilor agrotehnice 
poate să producă pagube de recoltă pentru 
producătorii agricoli și pentru economia 
țării.

Comitetele executive ale sfaturilor popu
lare vor lua măsuri ca însămînțărtle de pri
măvară să fie executate în termenele sta
bilite de secțiile agricole regionale, în cola
borare cu stațiunile experimentale, în ca
drul perioadelor fixate de Ministerul Agri
culturii și Silviculturii.

Datorită calităților sale hrănitoare, porum
bul își găsește o largă întrebuințare în ali
mentația unei mari părți din populație și 
constituie materia primă necesară unor ra
muri importante ale industriei alimentare. 
Porumbul este unul din furajele concentra
te de bază pentru creșterea și îngrășarea 
animalelor, în deosebi a animalelor produ
cătoare de catne, lapte și.ouă.

Pentru satisfacerea nevoilor gospodărești 
ale producătorilor agricoli și a economiei 
naționale, în acest an trebuie să cultivăm 
cu prournb o suprafață de circa 3.000.000 
hectare. Aceasta cere din partea țărănimii 
muncitoare cu gospodării individuale, din 
partea colectiviștilor și întovărășiților, a 
muncitorilor din gospodăriile agricole ale 
statului și din S.M.T.-uri, precum și din 
partea organelor de stat și de partid, o mun
că susținută, bine organizată și executată la 
timp.

Producțiile mari de porumb la hectar 
realizate în multe părți ale țării de nume
roși țărani cu gospodării individuale, de 
colectiviști și întovărășiți arată că sînt po
sibilități penru a obține în acest an recolte 
mari de porumb. Pentru aceasta, trebuie 
executate următoarele lucrări:

menținerea în. pămînt a apei și a 
umezelii rezultate din topirea zăpezii și 
din ploi, prin grăparea în primele zile 
ale primăverii a suprafețelor arate a- 
dînc din toamnă ;

cultivația pămîntului de două ori; a 
doua cultivație se va face cu două-trei 
zile înainte de însămînțare, la 8—10 cm. 
adîncime. După fiecare cultivație tere
nurile vor fi imediat grăpate.

Scopul acestor lucrări este de a păstra 
umezeală în pămînt, a distruge buruienile 
și de a afîna solul în vederea răsăririi uni
forme și a dezvoltării rapide a plantelor; 

pe ’terenurile nearate sau arate la su
prafață se va face, deîndată ce se v« 
putea ieși la' munca cîmpului, arătură 
la adîncimea de 18—20 cm., cu intro
ducerea sub brazdă a 15—20 tone băle
gar bine putrezit, la hectar.

pe toate parcelele care nu vor putea 
fi arate în primele 5-7 zile ale primă
verii se recomandă ca în primeie zile 
de desprimăvărare să se execute fie 
cultivația terenului la ' 3—5 cm. adîn
cime, fie grăparea odată sau de două 
ori cu o grapă mai grea. Arăturile de 
primăvară care se execută cu tractorul 
vor fi simultan grăpate;

pe terenurile care se ară cu tracțiune 
animală, grăparea se face imediat 
după arătură. Grăpatul trebuie repetat 
ori de cite ori va fi nevoie pentru ca 
terenul să fie menținut tot timpul pînă 
la însămînțare afînat și curat de bu
ruieni ;

semințele necesare pentru însămînțat 
se vor alege numai de la mijlocul știu- 
leților sănătoși, căci boabele de la ca
petele știuleților nu sînt bune pentru 
sămînță. Pentru a se evita sfărîmarea 
boabelor, ele vor fi scoase cu mîna de 
pe știuleți, cu 5—6 zile înainte de se
mănat.

O însemnătate foarte mare trebuie dată 
începînd chiar din primăvara acestui an 
metodei de însămînțare în cuiburi dispuse 
în patrat.

Prin foiosireă acestei metode, țăranii 
muncitori cu gospodării individuale, colec
tiviștii, întovărășiții, muncitorii din gospo
dăriile agricole ale statului au posi
bilitatea să micșoreze volumul zilelor 
de muncă necesare lucrărilor de întreținere 
a porumbului și să sporească foalrte mult 
producția la hectar.

Colectiviștii din comuna Roșiori, satul 
Vaida, regiunea Oradea, însămînțează de 
trei ani porumbul numai în cuiburi dispuse 
în pătrat, .iar în anul trecut .au obținut pe 
o suprafață de 70 hectare o producție medie 
de 4.800 kg. porumb boabe Ta hectar.

Insămînțatul în cuiburi dispuse în pătrat 
se poate face lesne atît în gospodăriile a- 
gricole colective, în întovărășiri, în gospo
dării agricole de stat cît și de către fiecare 
țăran muncitor cu gospodărie individuala. 

Fiecare muncitor poate destul de ușor să 
împartă terenul de însămînțat în linii dis
tanțate la 70 cm. una de alta, atît în lung 
cît și în latul terenului pentru a marca ast
fel locul unde trebuie însămînțat. Marcarea 
se poate face fie cu ajutorul unei sfori sau 
sîrme, fie cu un marcator de lemn tras de cal. 
Un astfel de marcator se poate face de ori
care țăran muncitor, dintr-o bîrnă pe care 
fixează dinții de lemn la distanțe de 70 cm. 
unul de altul.

Roabele de porumb se pun în cuib la 
punctele de încrucișare a liniilor trase de 
marcator; însămînțatul se face la adîncime 
de 8—10 cm. punîndu-se cîte 3—5 boabe în 
fiecare cuib. Prin această metodă este' sufi
cientă cantitatea de 12—16 kg. porumb să
mînță la hectar, ceea ce înseamnă o mare 
economie de sămînță.

După răsăritul porumbului, cînd plantele 
au 2—3 frunze, se va prăși printre rînduri, 
în lung și în lat. Insămînțatul în cuiburi 
dispuse în pătrat dă posibilitatea să se exe
cute prășitul la timpul optim și în termen 
scurt, acțucîndu-se prin aceasta un cîștig 
sigur de recoltă. Prășitul se face fie cu 
prășitoarea trasă de tractor, fie cu prășitoa- 
rea trasă de un cal sau cu planetul de 
mînă. Prășitoarele trase de animale și pla
netele 'de mînă sînt fabricate de întreprin
derile industriale, dar aceste unelte pot fi 
făcute în orice sat de oricare fierar.

răritul porumbului se face cînd plan
tele au 4—5 frunze, lăsîndu-se cîte două 
plante bine dezvoltate în fiecare cuib;

în timpul vegetației este necesar să 
se aplice cel puțin trei prașile, înTatu- 
rîndu-se pretutindeni obiceiul dăunător 
al rărițatului, care înlesnește pierderea 
apei din pămînt, provocînd pierderi în
semnate de recoltă ;

se vor aplica îngrășăminte în timpul 
vegetației, în care scop trebuie să se 
folosească îngrășămintele locale, în 
special măturătura din cotețele de pă
sări și zeama de gunoi de grajd îmloită 
cu apă;

o atenție mare se va da polenizării 
suplimentare artificiale în vederea ob
ținerii de știuleți bine îmbrăcați în 
boabe, sănătoși și de calitate superioară;

o lucrare care poate și trebuie să fie 
făcută de către toți țăranii muncitori 
este copilitul, cînd copilii au 15—20 
cm.; această lucrare executată la timp 
aduce sporuri de recoltă de 200—250 
kg. la hectar;

se recomandă gospodăriilor colective, 
întovărășirilor agricole și gospodăriilor 
agricole de stat să producă în acest an 
semințe de porumb hibrid în cantlTaț! 
cît mai mari.Porumbul hibrid dă în mod 
sigur sporuri de producție de 15’/o— 
20°/», iar în unele cazuri chiar sporuri 
de 30 la sută.

Țăranii muncitori au interesul și datoria 
patriotică să folosească din plin condiții! 
climatice favorabile din’anul acesta și spri
jinul statului și al clasei nmucitoare, pen
tru a obține o recoltă bogată de porumb.

★

b).  Cartoful
Ministerul Agriculturii și Silviculturii, co

mitetele executive ale sfaturilor populare și 
organizațiile de partid trebuie să dea o malre 
atenție cultivării cartofului și sporirii pro
ducției de cartofi la hectar. Această plantă 
este bogată în substanțe nutritive, în vita
mine și constituie un produs principal pen
tru alimentația populației. Cartoful consti
tuie deasemeni o importantă materie primă 
pentru industrie și un nutreț foarte valoros 
pentru creșterea și îngrășarea animalelor. 
Țăranul muncitor care cultivă cartofi și 
hrănește animalele cu acest produs, obține 
pentru fiecare 10 kg. cartofi 1 kg. carne de 
porc, pentru 250 kg. cartofi 200 litri lapte 
sau 9 kg. unt.

Suprafața cultivată cu cartofi va cuprin
de în țara noastră peste 250.000 ha. Ea va 
trebui extinsă mai ales în raioanele în care 
solurile sînt nepotrivite pentru cultura ce
lorlalte rădăcinoase dar sînt favorabile cul-
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furii cartofului. Este greșită și dăunătoare 
intereselor oamenilor muncit de la orașe și 
sate teoria după care regiunile cu ploi pu
ține, ca Dobrogea și Bărăganul, sau solul 
din zona subcarpatică din Oltenia, Munte
nia și Moldova, n-ar fi favorabile culturii 
cartofilor. Numeroși țărani muncitori cu 
gospodării individuale, gospodării colecti
ve și întovărășiri din aceste zone, cultivînd 
«cartofii și aplicînd metode noi agrotehnice, 
au obținut recolte bogate și venituri mari.

In toate regiunile țării sînt condiții favo
rabile pentru cultivarea cartofilor și pentru 
obținerea de recolte mari la) hectar. Exem
plul țăranului mijlocaș Vass Adalbert din 
«comuna Poiana, raionul Turda, regiunea 
•Cluj, care a obținut 48.800 kg. cartofi la 
hectar, arată în mod convingător aceasta.

Pentu obținerea de recolte mari la cartofi 
rse vor executa următoarele lucrări:

grăpatul terenului arat adînc din 
toamnă, lucrare ce se va executa ime
diat ce pămîntul se zvîntă;

arătura la adîncime de 18—20 cm. 
acolo unde nu s-a făcut arătura de 
toamnă. Dacă arătura este executată 
cu tractorul se va folosi plugul cu sub- 
solier, afînîndu-se terenul cu încă' 5— 
10 cm. adîncime, metodă care da spo
ruri mari de recoltă ;

îngrășatul terenului cu îngrășăminte 
organice, lucrare ce se execută odată 
cu aratul; Bălegarul bine fermentat 
fiind un îngrășămînt de bază pentru 
cultivarea cartofului pe orice fel de te
ren, trebuie să fie dat sub arătură în 
cantitate de 20—30 tone la hectar ;

o atenție deosebită va fi dată ale
gerii cartofilor de sămînță și în special 
a soiurilor timpurii și semitimpurii. 
Cartofii de sămînță trebuie să fie să
nătoși, întregi, cu o greutate de cel pu
țin 50—70 gr. Experiența fruntașilor în 
producția de cartofi arată că prin fo
losirea tuberculilor mari se obțin spo
ruri însemnate de recoltă ;

iarovizarea cartofilor de sămînță în 
vederea scurtării perioadei de vegeta
ție în cîmp, în special în regiunile de 
cîmpie;

plantarea cartofilor se va executa 
cînd temperatura solului la adîncimea 
de 10 cm. este de plus 7—80C.

trebuie aplicată pe scară largă
metoda plantării cartofilor în cuiburi
dispuse în pătrat, metodă prin calre 
se poate obține o producție de
două ori mai mare decît pro
ducția obținută de cei care nu aplică 
această metodă. Prin plantatul în cui
buri dispuse în pătrat, se fate o mare 
economie de muncă și se permite în- 
tr-o măsură largă mecanizarea lucră
rilor de întreținere.

Plantatul cartofilor în cuiburi dispuse în pă
trat se execută la fel ca și însămînțatul po
rumbului în cuiburi dispuse în pătrat; în plus, 

■ cînd plantatul cartofilor se face în urma culti
vatorului sau a plugului, se creează posibili
tatea'' ca odată cu cartofii de sămînță să se 
introducă și gunoiul de grajd bine putrezit, 
ceea ce are o importanță deosebită pentru 
sporirea producției la hectar.

Prășitul cartofilor se va face de cel puțin 
3 ori. Mușuroitul se va face numai în regiu
nile cu umiditate suficientă odată cu prașila 
a doua.

c).  Sfecla de zahăr
• Ministerul Agriculturii și Silviculturii, co
mitetele executive ale sfaturilor populare 
.și organizațiile de partid trebuie să dea o 
mare atenție culturii sfeclei de zahăr și 
sporirii producției la hectar. Sfecla de za
hăr este o plantă foarte valoroasă. Din ea 
șe extrage zahărul — care es'te atît de ne
cesar pentru consumul oamenilor muncii de 
la orașe și sate.

Țăranul muncitor care cultivă sfecla de 
zahăr are mari avantaje materiale; îna- 
fară de prețul de contractare și de cantita
tea de zahăr pe care o primește din partea 
fabricii de zahăr, pentru producția sa, lui îi 
revin în gospodărie, după predare, frunzele 

cu coletul, care sînt un foarte bun nutreț, 
mai ales pentru vacile de lapte; de ase
meni, producătorul de sfeclă de zahăr pri
mește borhot din partea fabricii, ca nutreț 
pentru creșterea și îngrășarea animalelor.

Astfel, țăranul muncitor Curcă Marin, 
membru al întovărășirii agricole din salul 
Cioroiu Nou, raionul Băilești, regiunea 
Craiova, a obținut 48.000 kg. sfeclă de za
hăr la hectar pe o suprafață de 0,75 ha., în 
schimbul căreia a primit 6.310 lei, 108 kg. 
zahăr și 90 m. diferite țesături.

Acest exemplu arată că puiem și trebuie 
să obținem recolte foarte mari de. sfeclă de 
zahăr la hectar.

Pentru aceasta, trebuie să se execute ur
mătoarele lucrări:

grăpatul arăturilor de toamnă, cît 
mai timpuriu și cît mai repede;

prășitul cel puțin de 4 ori;
buchetatul mecanic sau cu unelte de 

mînă ;
răritul cu mîna înainte de apariția 

frunzei a patra, astfel încît să se asi
gure 10—12 plante pe m. p.;

aplicarea îngrășămintelor organice și 
minerale de bază și suplimentare, con
form indicațiilor Ministerului Agricul
turii și Silviculturii.

Ministerul Agriculturii și Silviculturii, 
Ministerul Industriei Alimentare și comite
tele executive ale sfaturilor populare vor 
recomanda cultivatorilor contractanți ca 
pentru sfecla de zahăr să folosească cele 
mai roditoare terenuri, printre care luncile 
și terasele rîurilor. De asemenea, vor reco
manda și vor sprijini pe țăranii muncitori 
cu gospodării individuale să grupeze supra
fețele cultivate cu sfeclă de zahăr în tarlale 
cît mai mari, pentru a se ușura executarea 
mecanizată a arăturilor adînci, a culfivației 
și a combaterii dăunătorilor.

Ministerul Agriculturii și Silviculturii va 
lua măsuri să înzestreze brigăzile existente 
și să organizeze noi brigăzi S.M.T. înzes
trate cu tractoare puternice și pluguri cores
punzătoare, cu mașini de semănat și culti
vatoare speciale, care vor executa, conform 
contractelor, pe bază de tarife avantajoase, 
arăturile adînci, însămînțările și întreținerea 
culturilor de sfeclă, atît la gospodăriile co
lective și întovărășirile agricole, cît șl la ță
ranii muncitori cu gospodării individuale. 
Br'găzile vor fi încadrate cu cei mai buni 
tractoriști, ingineri mecanici și agronomi, 
care să asigure executarea lucrărilor la o 
înaltă calitate.

Ministerul Industriei Alimentare și Mi
nisterul Agriculturii și Silviculturii vor asi
gura pentru fiecare 4—500 ha. cultivate cu 
sfeclă de zahăr cîte un tehnician agronom, 
anume instruit, care să răspundă de îndru
marea cultivatorilor pentru executarea la 
timp și în bune condițiuni a tuturor lucră
rilor agrotehnice necesare acestei culturi.

d).  Floarea soarelui
Cultura de floarea soarelui are o mare 

însemnătate în asigurarea materiei prime 
pentru fabricarea uleiului comestibil, în ve
derea îmbunătățirii aprovizionării oameni
lor muncii de la orașe și sate.

Turtele de floarea soarelui constituie un 
valoros nutreț, în special pentru vacile de 
lapte, pentru porci și pentru boii puși la în
grășat.

Pentru sporirea producției de floarea soa
relui la hectar trebuie să se execute urmă
toarele lucrări:

cultivarea floarei soarelui în arătura 
adîncă de toamnă, care dă sporuri pînă 
la 200 kg. la hectar;

„ grăpatul terenului primăvara, cît mai 
de timpuriu ;

însămînțatul cît mai devreme. Se re
comandă pentru însămînțat soiul Jda- 
nov,-soi foarte productiv, rezistent la 
boli și cu un conținut mare de ulei.

In vederea sporirii însemnate a produc
ției la hectar și a economisirii de bani și 
forță de muncă, se recomandă cultivatorilor 
de îioareal soarelui să aplice metoda însă- 
mînțării în cuiburi dispuse în pătrat la dis
tanța de 60/60 cm. cu o plantă la cuib, în 
regiunile cu ploi mai puține, și 70/70 cm. 

cu două plante la cuib, în celelalte regiuni.
Pe suprafețele unde nu s-a semănat în 

cuiburi așezate în pătrat, se va executa ră
ritul la 35—40 cm., cînd plantele au două 
frunze adevărate;

primul prășit se va face imediat ce 
plantele apar la suprafața solului, cînd 
încep să se vadă rîndurile de floarea 
soarelui; apoi se va prăși ori de cîte 
ori va fi nevoie ;

polenizarea artificială, prin aplecarea 
și frecarea ușoară a două „pălării" de 
floarea soarelui, vecine. Această lucra
re este ușor de executat și dă sporuri 
mari de producție de semințe și de ulei.

e) . Fasolea
Trebuie acordată o atenție deosebită creș

terii suprafețelor cultivate cu fasole și spori
rii producției de fasole la hectar. Fasolea 
conține o mare cantitate de substanțe hră
nitoare și constituie un aliment important 
în alimentarea populației de la orașe și sate.

Pentru sporirea producției de fasole la 
hectar trebuie executate următoarele lucrări:

buna pregătire a terenului înaintea semă
natului pentru a-1 menține afinat și curat 
de buruieni;

semănatul fasolei se va face fie în cultu
ră proprie, fie intercalată cu porumb ;

se recomandă cultivarea soiurilor cele 
mai productive ca: fasolea de Banat, de 
Ialomița, Cealî de Dobrogea și Oușoară de 
Moldova ;

întreținerea culturii prin grăparea cu 
grapa ușoară înainte de răsărirea plantelor, 
în vederea distrugerii scoarței și a buruie
nilor, precum și prășitul de 3—4 ori pînă 
la înflorirea plantei.

f) . Bumbacul
Cultura bumbacului are o mare însemnă

tate pentru asigurarea materiei prime ne
cesare industriei textile. w

Statul democrat-popular acordă mari a- 
vantaje materiale. țăranilor muncitori care 
contractează cultivarea bumbacului.

Rezultatele obținute în ultimii ani de că
tre țăranii muncitori care au aplicat întoc
mai regulile agrotehnice și au obținut pro
ducții între 600—800 kg. bumbac brut la 
hectar dovedesc că producția de bumbac 
la hectar poate fi mult sporită.

In vederea obținerii de producții mari de 
bumbac la hectar, se va acorda o atenție 
deosebită alegerii terenului cel mai potrivit 
acestei culturi.

se va folosi numai sămînța'de bumbac de 
bună calitate, tratată cu acid sulfuric și din 
soiurile raionate.

semănatul bumbacului se va «executa eh 
semănătoarea în rînduri drepte pentru a se 
putea aplica prășitul mecanic.

înainte de răsărirea bumbacului trebuie 
executat grăpaul culturii pentru a se îm
piedica pierderea apei din sol și pentru a 
se distruge buruienile.

răritul bumbacului se va executa la a- 
pariția primelor două frunze adevărate, a- 
vindu-se grijă, să rămînă 10—12 plante la 
metrul pătrat.

primul prășit se va executa imediat ce 
bumbacul a răsărit în masă, iar pînă în 
lur.a august se vor executa încă 4 prașile;

pentru grăbirea dezvoltării plantelor și 
coacerii capsulelor se vor executa ciupitul 
și cîrnitul' bumbacului.

g) . Inul de fuior
Pentru sporirea la hectar a producției de 

in de fuior se vor aplica următoarele lu
crări :

grăparea arăturilor adînci de toamnă, în 
primele zile de lucru din primăvară ;

însămînțarea de timpuriu cu mașina ; 
plivitul ori de cîte ori este nevoie;

III. Recomandări pentru gospodăriile agricole colective 
și întovărășirile agricole

Se recomandă gospodăriilor agricole co
lective și întovărășirilor agricole:

a) să desfășoare și să prelucreze pînă 
la 10 martie planurile de producție și de 
muncă pe brigăzi și echipe, astfel ca fie
care colectivist să-și cunoască sarcinile și 
•să lupte pentru realizarea lor;

combaterea dăunătorilor, după indicațiile 
tehnicienilor.

h) . Cînepa
Pentru sporirea producției de cînepă se 

vor aplica următoarele lucrări:
grăparea arăturilor adînci de toamnă în 

primele zile de lucru din primăvară ;
cultivații pentru a se menține terenul a- 

fînat și lipsit de buruieni, pînă la înisămîn- 
țare ;

aplicarea îngrășămintelor organice și mi
nerale de bază și în timpul vegetației, după 
indicațiile Ministerului Agriculturii și Sil
viculturii ;

însămînțarea de timpuriu, cu semănătoa
rea, la adîncime de 3—4 cm.;

plivitul, pînă ce cultura acoperă terenul; 
combaterea dăunătorilor.

i) . Legume
In vederea aprovizionării populației mun

citoare cu legume, Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii și comitetele executive ale 
sfaturilor populare vor lua următoarele mă
suri :

să asigure întreaga cantitate de semințe 
de legume pe sortimente, iar pentru grădi
nile individuale ale muncitorilor și funcțio
narilor să organizeze desfacerea lor la plic;

să perfecteze lucrările de delimitare a 
perimetrelor zonelor legumicole din jurul 
orașelor și centrelor industriale;

să îndrume și să sprijine gospodăriile a- 
gricole producătoare de legume și să ame
najeze pînă la 15 aprilie terenurile desti
nate culturii irigate a legumelor și să con
troleze dacă s-au reparat motoarele și pom
pele pentru irigat;

stațiunile de mașini și tractoare vor în
cheia pînă la 1 mai contracte cu gospodă
riile agricole individuale pentru folosirea 
de către acestea a utilajului de irigat;

se recomandă gospodăriilor agricole co
lective, întovărășirilor agricole și țăranilor 
muncitori cu gospodării individuale și se 
obligă gospodăriile agricole de stat să apli
ce pe suprafață cît mai mare metoda înain
tată de producere a răsadurilor în cuburi 
nutritive, conform indicațiunilor tehnice ale 
Ministerului Agriculturii șî Silviculturii.

j) . Culturi furajere
Pentru sporirea producției culturilor fura

jere, pentru producerea de fînuri, rădăci- 
noase și bostănoase furajere și nutrețuri 
pentru siloz, Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii, ministerele cu unități de produc
ție agricolă și comitetele executive ale sfa
turilor populare vor îndruma și sprijini gos
podăriile agricole producătoare de culturi 
furajere să execute următoarele:

pregătirea terenurilor și asigurarea tu
turor semințelor necesare însămînțărilor, 
în special a sfeclei de nutreț și a bostă- 
noaselor furajere. Lucrările de pregătire 
și de îngrijire a culturii sfeclei furajere 
se vor executa întocmai ca la cultura 
sfeclei de zahăr ;

executarea însămînțărilor cu lucernă și 
trifoi numai cu semințe decuscutate;

distrugerea vetrelor de cuscută din 
culturile de lucernă și trifoi;

curățirea pășunilor și fînețelor și gră
parea lor în primele zile de desprimăvă- 
rare;

refacerea izlazurilor cu producție re
dusă din regiunile. de stepă, arîndu-le și 
însămînțîndu-le cu plante furajere;

extinderea cultivării plantelor furajere 
în miriște pe toate suprafețele disponi
bile, cu excepția suprafețelor desfinate 
culturilor agricole de toamnă;

să se rezerve suprafețe corespunzătoare 
pentru producerea de semințe la toate 
plantele furajere.

b) să repare pînă la 15 martie întregul 
inventar agricol necesar lucrărilor de pri
măvară, să schimbe semințele necores
punzătoare și să trateze sămînță;

c) să încheie pînă la 15 martie contrac-
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tete de. lucrări cu S.M.T., să respecte ele 
însele prevederile contractului și să con
troleze permanent calitatea lucrărilor 
executate de S.M.T., refuzînd pe cele de 
proastă calitate ;

d) să folosească întreaga capacitate 
de lucru a atelajelor, în toată perioada 
muncilor agricole ;

IV. Sarcinile stațiunilor
Stațiunile de mașini și tractoare au un 

rol hotărîtor, un rol de cinste, în desfășu
rarea cu succes a luptei pentru introduce
rea .agrotehnicii înaintate și obținerea de 
recolte bogate la toate culturile unităților a- 
gricole ce le deservesc. Statul democrat-popu-. 
Iar a înzestrat stațiunile cu mașini și trac
toare' pe care numeroși tractoriști, ingineri 
și tehnicieni S.M.T.-iști le-au folosit cu 
dragoste și pricepere, ajutînd țărănimea 
muncitoare să realizeze producții mari la 
hectar.

Un număr mare de S.M.T.-uri nu și-au 
îndeplinit însă decît în foarte mică măsu
ră sarcinile de organizator al producției 
în gospodăriile agricole colective și întovă
rășiri, de sprijinire efectivă a colectiviști
lor, întovărășiți lor și a țăranilor muncftori 
cu gospodării individuale, în însușirea și 
aplicarea agrotehnicii sovietice și a expe
rienței înaintate din agricultura noastră.

1. S.M.T.-urile trebuie să asigure execu
tarea. lucrărilor agricole la timp și de bună 
calitate. In acest scop, conducerile S.M.T.- 
uiilor sînt obligate:

a) să revizuiască și să repare pînă la
15 martie a. c. mașinile agricole, tractoa
rele și utilajele de irigat, iar pentru men
ținerea acestora în funcțiune pe tot timp- 
pul campaniei agricole să organizeze 
controlul permanent asupra felului în 
care brigăzile execută îngrijirile tehnice 
zilnice și periodice ;

b) să organizeze munca brigăzilor de 
tractoare în două schimburi după metoda 
graficului-orar, asigurînd. funcționarea lor 
fără întrerupere;

c) să termine pînă la 15 martie a. c. 
încheierea contractelor de lucrări cu gos-

V. Sarcinile gospodăriilor agricole ale statului
Conducerile gospodăriilor agricole de 

stat, ale fermelor și unităților agricole ale 
Ministerului Industriei Alimentare și ale 
gospodăriilor anexe sînt obligate:

a) să revizuiască și să repare pînă la 
15 martie a.c. toate tractoarele, plugurile, 
grapele, semănătoarele, cultivatoarele șl

prășitoarele, iar pînă la 15 mai a.c. toate 
combinele, cositoarele de orice fel, bato
zele și desmiriștitoarele ;

b) să prelucreze cu muncitorii, tracto
riștii, tehnicienii, inginerii planul de pro
ducție și de muncă și să repartizeze sar
cini cu responsabilități precise pe secții 
teritoriale, ferme și brigăzi;

c) să execute primăvara, cît mai de
vreme, îngrășarea suplimentară a cultu
rilor ieșite slab din iarnă, să le grăpeze 
la timp și să ia măsuri de scurgere a a- 
pelor care băltesc pe semănături, pentru 
a preîntîmpina sufocarea semănăturilor ;

d) să execute însămînțările la timp, 
conform regulilor agrotehnice;

VI. Sarcinile altor ministere, instituții și organizații 
economice

a) Comitetul de Stat al Planificării va 
repartiza toate cantitățile de materiale, pie
se, unelte, mașini, semințe, îngrășăminte 
chimice, cherestea, geamuri, araci, carbu
ranți, lubrefianți și insecto-fungicide nece
sare executării lucrărilor agricole.

b) Ministerul Industriei Metalurgice și a 
Construcției de Mașini, Ministerul Energiei 
electrice și Industriei Electrotehnice, Ministe
rul Agriculturii și Silviculturii și Comitetul de 
Stat al Planificării vor definitiva planul 
pentru producerea de mașini și unelte agri

e) se recomandă colectiviștilor și înto- 
vărășiților să aplice regulile agrotehnice 
și metodele de muncă înaintate, să mun
cească cu hărnicie, să fie în fruntea mun
cilor agricole pentru a obține recolte și 
venituri mari, să fie exemplu demn de 
urmat de către întreaga țărănime mun
citoare.

de mașini și tractoare
podăriile agricole colective, întovărășiri 
agricole, sfaturi populare, gospodării a- 
nexe ale întreprinderilor și instituțiilor de 
stat, precum și cu țăranii muncitori cu 
gospodării agricole individuale;

d) să prelucreze cu toți tractoriștii, bri
gadierii și mecanicii, precum și cu între
gul personal ajutător planul operativ pen
tru desfășurarea lucrărilor agricole;

e) să ■ repartizeze fiecărui inginer sau 
tehnician agronom de sector un anumit 
număr de brigăzi de tractoare, făcîndu-i 
răspunzători de calitatea lucrărilor exe
cutate în unitățile de producție agricolă, 
conform contractului;

f) să asigure controlul permanent at 
muncilor pe teren, cazarea și deservirea 
cu hrană a tractoriștilor ;

g) pînă la 15 martie a.c. vor analiza 
prin sfaturile S.M.T. felul cum s-a făcut 
pregătirea lucrărilor agricole de primă
vară, indicînd măsurile ce trebuie luate 
pentru buna lor desfășurare.
2. Ministerul Agriculturii și Silviculturii 

și comitetele executive ale sfaturilor popu
lare regionale vor controla, pînă la 15 mar
tie a.c. în fiecare stațiune de mașini și trac
toare :

a) îndeplinirea planului de reparații a 
tractoarelor, mașinilor agricole și utilaju
lui de irigat;

b) încheierea contractelor de lucrări a- 
gri&le pe anul în curs și planurile de 
muncă ale brigăzilor de tractoare;

c) aprovizionarea cu combustibil, lubre- 
fianți, piese de schimb și unelte ;

d) completarea cadrelor de muncitori 
calificați, maiștri și ingineri.

e) să se asigure munca în două schim
buri a brigăzilor de tractoare pentru a se 
putea folosi la maximum capacitatea lor 
de. lucru ; să se ia toate măsurile pen
tru evitarea defecțiunilor tehnice printr-o 
bună îngrijire și întreținere.

★

Ministerul Agriculturii și Silviculturii, 
Ministerul Metalurgiei și Construcțiilor de 
Mașini și comitetele executive ale sfaturi
lor populare regionale vor lua măsuri ca 
pînă la 10 martie a.c. să se constituie co
misii regionale formate din ingineri meca
nici, maiștri mecanici, electromecanici, care 
să controleze calitatea reparațiilor executa
te la centrele mecanice, stațiuni de mașini 
și tractoare, gospodării agricole de stat și 
unitățile altor ministere care repară trac
toare, motoare și utilaj agricol, precum și 
modul cum își îndeplinesc obligațiunile co
misiile de reparații din cadrul fiecărei uni
tăți.

cole cu tracțiune mecanică și animală cît și 
inventarul agricol manual necesar agricul-' 
turii. '

c) Toate ministerele și organizațiile e- 
conomice care au sarcini de a produce ma
șini, piese de schimb, utilaje și unelte a- 
gricole, precum și alte materiale necesare 
agriculturii, vor lua măsuri tehnico-organi- 
zatorice pentru executarea la timp și de bu
nă calitate a cantităților planificate, livrîn- 
du-le cu precădere.

d) Toate ministerele și organizațiile e

conomice vor obliga intreprinderile lor, 
care patronează unități agricole socialiste, 
să sprijine efectiv executarea la timp și în 
cele mai bune condițiuni a reparațiilor; să 
asigure asistența tehnică pentru funcționa
rea fără întrerupere a parcului de tractoare 
și mașini agricole, pe tot timpul campaniei.

e) Se recomandă Uniunii Centrale a Coo
perativelor de Consum să ia toate măsurile 
pentru aprovizionarea unităților din comu
ne și sate cu tot felul de unelte și materi
ale' agricole necesare țărănimii muncitoare, 
pentru executarea lucrărilor agricole.

f) Ministerul Căilor Ferate și Ministerul 
Transporturilor Navale și Aeriene vor pune 
Ia dispoziție, în cel mult 48 de ore de la ce
rere, mijloacele necesare pentru transpor
tul utilajului și materialului necesar munci
lor agricole de primăvară: 

VII. Organizarea muncii politice de masă
a) Comitetele regionale și raionale de să execute la timp și în bune condițiuni lu-

partid trebuie să considere ca principala lor 
sarcină asigurarea pregătirii și desfășurării 
lucrărilor agricole de primăvară la timp și 
în bune condițiuni.

Ele trebuie să ajute îndeaproape organi
zațiile de partid de la sate, din gospodării 
agricole colective, întovărășiri agricole, 
gospodării de stat, stațiuni experimentale, 
S.M.T.-uri și centre mecanice.

Organizațiile de partid trebuie să desfă
șoare O susținută muncă politică de lămu
rire a maselor largi ale țărănimii munci
toare pentru ca ea să participe cu toate 
foițele ei la pregătirea șj executarea mun
cilor agricole cu aplicarea metodelor celor 
mai înaintate de muncă în agricultură.

b) Comitetele regionale și raionale de 
partid și organizațiile de bază din sate tre
buie să inițieze și să conducă întrecerea pa
triotică a țăranilor muncitori, între sate, co
mune și raioane.

Birourile comitetelor regionale de partid 
vor trimite organizatori de partid pentru 
întărirea muncii politice în întreprinderile 
producătoare de mașini și unelte .agricole și 
piese de schimb.

c) Sub conducerea organizațiilor de par
tid, organizațiile sindicale din întreprinde
rile producătoare de mașini, unelte agricole 
și piese de schimb, din întreprinderile care 
repară utilaj agricol, din S.M.T.-uri, gos
podării de stat, gospodării anexe, din între
prinderile ce patronează unități agricole 
socialiste, sînt chemate să organizeze între
cerea socialistă între muncitori, echipe și 
brigăzi, în lupta pentru îndeplinirea sarci
nilor din această campanie.

d) Membrii de partid, U.T.M.-iștii, depu
tății sfaturilor populare, delegatele de fe; 
mei au datoria să stea în fruntea întrecerii 
socialiste și patriotice, antrenând pe toți 
oamenii muncii din agricultură în executa
rea la timp și în bune condițiuni a lucrări
lor agricole de primăvară.

e) Comitetele executive ale sfaturilor 
populare, cu ajutorul și îndrumarea organe
lor de partid, trebuie să studieze temeinic 
condițiile locale, să dovedească inițiativă, 
spirit de orientare în organizarea campaniei 
agricole de primăvară, să trimită pe cei 
mai capabili activiști pentru conducerea pe 
teren a muncilor agricole.

Sprijinindu-se pe un larg activ alcătuit 
din cei mai harnici țărani muncitori, comi
tetele executive trebuie să asigure prin mă
suri practice ca nici un petec de pămînt să 
nu rămînă neînsămînțat.

f) Organizațiile de partid, sfaturile popu
lare trebuie să desfășoare o puternică mun
că politică în rîndurile femeilor de la sate, 
pentru a le atrage să participe cu întreaga 
lor forță în lupta pentru o recoltă îmbelșu
gată.

g) Organizațiile de partid și de stat, cu 
sprijinul oamenilor muncii din agricultură, 
au datoria să vegheze ca chiaburii să res
pecte legile țării și hotărîrile guvernului,

g) Inginerii și tehnicienii agronomi din 
cadrul Ministerului Industriei Alimentare, 
Ministerului Industriei Ușoare și celorlalte 
ministere și organizațiuni economice care, 
au sarcini de contractare, sînt obligați șă 
îndrume pe producători în vederea aplicării 
regulilor agrotehnice la culturile contrac
tate, răspunzînd alături de organble agri
cole regionale și raionale de îndeplinirea 
planului de producție la aceste culturi.

h) Toate ministerele și întreprinderile e- 
conomice care au angajați ingineri și tehni
cieni agronomi, zootehniști și medici vete
rinari, care nu sînt folosiți în domeniul pre
gătirii lor, îi vor pune pînă la data de 15- 
martie a.c. la dispoziția Ministerului Agri
culturii și Silviculturii.

crările din campania agricolă de primă
vară; ele trebuie să prevină și să împiedi
ce orice act de sabotaj și să ia măsurile- 
lcgale împotriva acelora care săvîrșesc a- 
semenea acte.

hj Se recomandă C.C. al Sindicatelor și 
C.C al U.T.M. ca în măsură mai mare de
cît în anii trecuți să mobilizeze organiza
țiile sindicale și de U.T.M. să sprijine din. 
toate puterile pregătirea și desfășurarea 
campaniei agricole de primăvară.

i) Presa centrală și locală va populariza 
experiența înaintată sovietică, metodele îna
intate de muncă și rezultatele bune obținute 
de țărănimea muncitoare din țara noastră, 
mobilizînd oamenii muncii de la orașe și 
sate în lupta pentru o recoltă îmbelșugată. 
Presa Centrală și locală trebuie să-și cre
eze, cu ajutorul Ministerului Agriculturii șl 
Silviculturii, al secțiilor agricole regionale- 
și raionale, o rețea largă de -colaboratori 
din rîndurile specialiștilor și fruntașilor în 
producția agricolă.

j) Ministerul Culturii, Ministerul Agri
culturii și Silviculturii, instituțiile de pro
pagandă agricolă vor organiza, în cadrul 
căminelor culturale și cluburilor din comu
ne și sate, în Stațiuni de Mașini și Trac
toare, gospodării agricole de stat, gospoda
rii agricole colective și întovărășiri agrico
le, conferințe și convorbiri, lămurind țără
nimea muncitoare asupra importanței însă- 
mînțărilor la timp și aplicării regulilor a- 
grotehni-ce.

Ministerul Culturii va organiza emisiuni 
speciale la radio și rularea la sate a filme
lor cu subiectul despre introducerea meto
delor înaintate în pradtica agricolă.

k) Ministerul Agriculturii și Silviculturii 
va desfășura o largă propagandă vizuală și 
scrisă, prin editarea de foi volante, planșe, 
afișe, broșuri etc., popularizînd măsurile a- 
grotehnice și metodele înaintate de muncă 
dm -agricultura sovietică, experiența și a- 
vantajele materiale dobîndite de țăranii 
muncitori din țara noastră în aplicarea a- 
cestor metode.

★
Consiliul de Miniștri al R.P.R. și Comi

tetul Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn cheamă pe toți țăranii muncitori cu 
gospodării mici și mijlocii, pe membrii gos
podăriilor colective și ai întovărășirilor -a- 
gricole, tractoriștii, tehnicienii și inginerii 
din S.M.T.-uri, de la centrele mecanice, din 
gospodăriile agricole de stat și gospodăriile 
anexe, pe inginerii și tehnicienii și pe toți 
oamenii de știință din agricultură în frun
te cu membrii de partid, să depună toate 
eforturile și capacitatea lor de muncă 
creatoare în lupta pentru producții sporite 
la hectar, pentru o recoltă bogată, pentru 
obținerea unui belșug de produse agro-ali- 
mțmtare, necesar aprovizionării populației 
muncitoare de la orașe și sate, -a industriei 
ușoare și alimentare, în interesul creșterii 
continue a bunăstării poporului.

Președintele Consiliului de Miniștri, 
GH. GHEORGHIU-DEJ

Secretar al Comitetului Central al P. M. R,
AL. M0GHI0R0Ș
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