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Consiliului de Miniștri al R. P. R. și a 
C. al P. M. R. cu privire la executarea lucrărilor 

ire a culturilor, recoltat, dezmiriștit, treerat, 
și arături adinei de toamnă, precum și 

cu privire la realizarea planului de colectare pe 1954 
(pag. 1, 2, 3, 4-a).

— Pe teme de partid. Educarea comunistă a președin
ților sfaturilor populare în centrul atenției comitetului 
raional (pag. 5-a)
Rezoluțiile sesiunii extraordinare a Consiliului Mon
dial al Păcii (pag. 6-a).

rnet cultural (pag. 6-a).

Să îndeplinim ritmic
și pe sortimente planul de producție I

Zi de zi, din întreprinderile raionului nostru, ne sosesc 
vești despre lupta însuflețită a muncitorilor, tehnicieni
lor, inginerilor și funcționarilor care, ridicînd tot mai sus 
steagul întrecerii socialiste, reușesc să dobîndească succese 
de seamă în munca de îndeplinire și depășire a sarcinilor 
de plan. Alături de toți oamenii muncii din industria patriei 
noastre, ei își îndreaptă eforturile, în cadrul întrecerii socia
liste, spre realizarea ritmică a planului de producție la toa
te sortimentele, spre continua îmbunătățire a calității pro- 
duselor și prin folosirea din plin a rezervelor interne și rea
lizarea de cît mai multe economii, spre reducerea sistema
tică a prețului de cost al produselor.

In numeroase întreprinderi din raion au fost obținute 
rezultate deosebit de însemnate, reușindu-se ca planul de 
producție să fie îndeplinit nu numai global, ci și pe sorti
mente de produse.

La întreprinderea „Gh. Doja“, de pildă, datorită muncii 
politice desfășurată de către organizațiile de bază la toate 
sectoarele de muncă, precum și a sprijinirii întrecerii socia
liste prin luarea de măsuri tehnico-organizatorice, s-a reu
șit ca în cursul lunii mai — dealtfel ca și în celelalte luni 
ce au trecut — planul de producție .să fie îndeplinit: pe sor
timente.

Cu toate succesele dobîndite în această direcție, în u- 
Hele întreprinderi din raion munca se desfășoară nesatisfă
cător, din care cauză planul de producție nu este îndeplinit, 
sau chiar dacă se îndeplinește, nu se îndeplinește la toate 
sortimentele. Deși au fost obținute succese incontestabile 
față de anul trecut și chiar față de lunile trecute, în cursul lunii 
mai la fabrica de încălțăminte „Simion Bărnuțiu“ din Alba- 
lulia s-au manifestat o serie de lipsuri din cauză că ser
viciul de aprovizionare muncește încă defectuos, fără opera
tivitate.

Un rol însemnat în realizarea ritmică a sarcinilor de 
plan îl are munca politică. Acolo unde aceasta lîncezește, 
rezultatele sînt și ele nesatisfăcătoare. De o lipsă intolera
bilă dă dovadă în această direcție organizația de bază de la 
fabrica de ceramică „Sîntimbru". Scăpînd din cîmpul său 

* de activitate conducerea politică a întrecerii socialiste, des
fășurarea unei munci politice de masă în jurul realizării 
ritmice a sarcinilor de plan, în cursul iunii mai abia 20% 
din numărul muncitorilor au fost antrenați în întrecere so
cialistă și un număr foarte mic din aceștia aplică metoda 
sovietică Duvanov. Lipsuri serioase are și comitetul de în
treprindere de aci. Grupele sindicale din cadrul fabricii 
sînt rupte de problemele producției, nu țin consfătuiri, nu 
prelucrează sarcinile de plan, din care cauză muncitorii nu 
cunosc sarcinile ce le revin. In luna mai planul s-a 
realizat numai în proporție de 59%, iar la cărămizi de con
strucții numai de 47%.

Ne găsim în ultima lună a primului semestru din acest 
an. Cum ne-au mai rămas puține zile pînă. la încheierea a- 
cestui. semestru, conducerile întreprinderilor, cu sprijinul ne
slăbit al organizațiilor de bază, trebuie să ia asemenea mă
suri . care să aibă drept rezultat îndeplinirea sarcinilor de 
plan la toate sortimentele.

Luarea de măsuri tehnico-organizatorice, sprijini
rea pe toate căile a întrecerii socialiste, a inițiative
lor izvorîte din masă, prelucrarea sarcinilor de plan, sînt 
probleme ce au un rol deosebit în îndeplinirea ritmică și pe 
sortimente a sarcinilor de plan.

Comitetul raional de partid a indicat organizațiilor de 
bază o serie de măsuri pe care acestea trebuie să le ia în 
vederea întăririi muncii politice și a mobilizării colectivelor 
de muncă în jurul realizării planului de producție. Trebuie însă 
ca organizațiile de bază să pună în practică aceste prețioase 
îndrumări, să lupte cu toată hotărîrea pentru realizarea lor. 
Instruirea regulată și antrenarea largă a activului de partid și 
fără de partid, folosirea justă a agitației politice de 
masă, trebuie să constituie sarcini de cea mai mare răs- 

7*‘ pundere pentru organizațiile de bază. Ele au datoria să spri
jine intens comitetele de întreprindere, astfel ca obiectivele 
întrecerii să fie concrete, legate de realizarea sarcinilor de 
plan, realizarea de cît mai multe economii și îmbunătățirea 
continuă, a calității produselor.

Să luptăm cu toate’ forțele pentru îndeplinirea ritmi
că și pe sortimente a planului de producție, contribuind ast
fel la traducerea în viață a Hotărîrilor plenarei lărgite a 
C.C. .al P.M.R. din august 1953, la îmbunătățirea continuă 
a nivelului de viață a poporului nostru muncitor !
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Executarea la timp și în bune condițiuni. a lucrărilor 
de îngrijire a culturilor, de recoltat, dezmiriștit, treerat, în
sămînțări și arături adînci de toamnă, precum și îndeplinirea 
planului de colectare a produselor agricole vegetale, au o 
deosebită importanță în lupta pentru dobîndirea unei recolte 
bogate și creșterea continuă a nivelului de trai al poporului 
nostru.

Rezultatele obținute anul trecut de gospodăriile argicole 
de stat, gospodăriile colective, întovărășirile .agricole și ță
ranii muncitori cu gospodării individuale, care au dezmiriș
tit și însămînțat toamna la timp, au executat .arături adînci 
de toamnă și au însămînțat primăvara devreme, îngrijind 
bine culturile, recoltînd și treerînd la timp, dovedesc im
portanța hotărîtoare a acestor lucrări în obținerea de re
colte mari și sigure.

Consfătuirea pe țară a fruntașilor în producție la cul
tura porumbului, cartofilor și sfeclei de zahăr a scos în evi
dență faptul că mase largi de țărani muncitori colectiviști, 
întovărășiți și individuali, aplicînd întocmai regulile agro
tehnice, .au dobîndit sporuri însemnate de recolte, contribu
ind la aprovizionarea oamenilor muncii și la ridicarea pro
priului lor nivel de trai.

Prin aplicarea lucrărilor minime agrotehnice și în 
special a lucrărilor de întreținere a culturilor, în raioanele 
Deta, Criș, Turda și altele, producția de porumb planificată 
a fost depășită realizînidu-se peste 2.000 kg. la hectar pro
ducție medie pe întregul raion; de asemenea raionul Să- 
cuieni a obținut la cartofi peste 16.000 kg. la hectar, iar în 
raioanele Tîrgu Mureș, Luduș și Aiud producția medie la 
hectar pe întregul raion la sfecla de zahăr a fost de peste 
20.000 kg.

In anul trecut, gospodăriile agricole de stat au depă
șit la grîu cu 11% producția medie la hectar planificată și 
au livrat statului peste 10.000 tone grîu peste plan, asi- 
gurînd astfel mai multă pîine oamenilor muncii.

Aceste exemple arată limpede cît de mari și nesecate 
sînt rezervele pentru sporirea producției agricole și cît 
de puțin încă s-a făcut pentru obținerea creșterii simțitoare 
a recoltelor la hectar.

In vara anului trecut, cu toate succesele obținute la 
îngrijirea culturilor, strîngerea recoltei, dezmiriștit și tree
rat — au existat lipsuri serioase, care au pricinuit pierderi 
de recolte.

Unele stațiuni de mașini și tractoare, centre mecanice 
și gospodării agricole de stat nu .au terminat la timp re-, 
pararea tractoarelor și mașinilor agricole. Aceasta .a -stînje- 
nit începerea la timpul potrivit >a lucrărilor de îngrijire a cul
turilor și de recoltare și a determinat prelungirea lucrărilor 
de treerat.

Stațiunile de mașini și tractoare Miroși din regiunea 
București, Holboca din regiunea Iași și Teiul din Vale din 
regiunea Pitești, deși au fost înzestrate cu un număr în
semnat de. secerători-legături, nu s-au îngrijit să-și pregă
tească cadrele necesare pentru mînuirea acestor mașini, ast
fel că nici jumătate din capacitatea de lucru a secerători- 
lor-legători nu a fost folosită.

In unele gospodării agricole de stat, cum sînt Jamul 
Mare din regiunea Timișoara și Brateș din regiunea Galați, 
îngrijirea culturilor, în special a celor prășitoare, nu s-a 
făcut la timp, cu toate că dispuneau de un însemnat parc 
de mașini agricole cu care ar fi putut mecaniza lucrările de 
prășit.

Comitetele executive ale 'Sfaturilor populare ale re
giunilor Galați, Bîrlad, Constanța, Ploești — neînvățînd din 
lipsurile pe care le-au avut anii trecuți — nici în anul 1953 
nu au organizat cum trebuie executarea dezmiriștitului și a- 
răturilor ; aceasta a făcut ca lucrările de pregătire a însă- 
mînțăr.ilor de toamnă să se execute tîrziu, la un nivel agro
tehnic foarte scăzut, ceea ce a dus la compromiterea unei 
părți din culturile de toamnă. Datorită faptului că în toamna 
.anului trecut s-au executat arături adînci numai pe 50%. din 
suprafețele destinate culturilor de primăvară, însămînță- 
rile din primăvara acestui an s-au făcut, în aceste regiuni, 
cu întîrziere.

Ministerul Agriculturii și Silviculturii și unele comitete 
executive ale sfaturilor populare .au repartizat în anul tre
cut în mod birocratic garniturile de freer, neținînd seama 
de volumul treeratului, de numărul și capacitatea de lucru 
a batozelor, din care cauză în timpul treeratului un mare 
număr de batoze au trebuit să fie mutate dintr-o regiune în 
alta. Aceasta a dus și la situația că zeci de batoze au lu
crat sub capacitatea lor de lucru. In regiunile Ar.ad, Bacău, 
Galați și Bîrlad, unde nu s-.a respectat planul stabilit, ter
minarea treeratului a întîrziat cu 15—20 zile.

Din cauza slabei organizări a treeratului, a colectărilor 
de cereale și a transportului la bazele de recepționare a ce
realelor, planul de colectare nu a fost realizat în același ritm 
cu treeratul.

Unele întreprinderi din cadrul Ministerului Industrie! 
Metalurgice și Construcțiilor de Mașini nu au dat aten
ția cuvenită îndeplinirii sarcinilor de plan privind livrările 
de mașini, piese de schimb și unelte agricole către Minis- 
teiul Agriculturii și Silviculturii.

Astfel, întreprinderea „Semănătoarea" .a livrat seceră- 
tori-legători cu defecte grave de fabricație, din care cauză 
acestea nu au putut fi folosite din plirț în timpul campa
niei de recoltare din anul 1953, iar în ceea ce privește pie
sele de schimb a pus la dispoziția agriculturii cantități insu
ficiente și de slabă calitate.

Aceste defecțiuni puteau fi înlăturate dacă conducerea 
Ministerului Industriei Metalurgice și Construcțiilor de 
Mașini și Direcțiile generale productive din acest minister 
ar fi executat un control permanent asupra pregătirii teh
nologice a producției și asupra fabricării la timp și de 
bună calitate .a mașinilor, pieselor de schimb și uneltelor 
agricole.

In primăvara acestui an, un mare număr de țăran! 
muncitori cu gospodării individuale, răspunzînd chemării 
fruntașilor în producția agricolă și urmînd exemplul gospo
dăriilor agricole colective, întovărășirilor și gospodării
lor agricole ale statului, au depus eforturi deosebite, exe- 
cutînd lucrările agricole de primăvară într-un timp mai 
scurt și la un nivel agrotehnic ridicat.

Hotărîtor în obținerea recoltelor îmbelșugate este de 
aici înainte executarea la timp și de calitate a lucrărilor 
de întreținere a culturilor agricole, de recoltat și treerat.

In multe regiuni, cerealele de toamnă s-au dezvoltat 
încet, ceea ce ,a făcut ca ele să fie ajunse din urmă de 
cerealele de primăvară. Aceasta înseamnă că într-un ter
men scurt va trebui să executăm un volum de lucrări de 
recoltare și îngrijire a culturilor prășitoare .cu mult ma! 
mare decît deobicei.

Consiliul de Miniștri al R.P.R. și C.C. al P.M.R. consi
deră că cea mai importantă sarcină a organelor de stalt șl 
de partid, a muncitorilor, tehnicienilor și specialiștilor din 
agricultură, precum și a țărănimii muncitoare, este înde
plinirea: la timp și în bune condițiuni a lucrărilor de îngri
jire a culturilor, recoltat, dezmiriștit, treerat, însămînțări 
și arături adînci de toamnă, precum și realizarea în între
gime a planului de colectări.

In acest scop Consiliul de Miniștri al R.P.R. și C.C. al 
P.M.R.

Hotărăsc:
Executarea lucrărilor de îngrijire 

a culturilor
1. Ministerul Agriculturii și Silviculturii, comitetele exe

cutive ale sfaturilor populare și organizațiile de partid sînt 
obligate să ia imediat măsuri pentru organizarea, îndru
marea și controlul aplicării întocmai a regulilor agroteh
nice de îngrijire a tuturor culturilor.

Lucrările pentru îngrijirea1 principalelor culturi rămîn 
cele stabilite în Hotărîrea Consiliului de Miniștri și a C.C. 
al P.M.R. din 3 martie a.c. privitoare la pregătirea și exe
cutarea la timp și în bune condițiuni a lucrărilor agricole 
din primăvara) anului 1954.
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(Urmare din pag. l-a)

Condițiile climaterice deosebite de la sfîrșitul iernii șl 
din primăvara acestui an favorizează mult dezvoltarea bu
ruienilor și pot duce la compromiterea culturilor, mai ales 
în regiunile Galați, Bîrlad și Constanța, unde o parte din 
culturile de toamnă au ieșit rărite din iarnă.

Pentru înlăturarea acestui pericol și pentru obținerea 
de recolte sporite, se vor lua toate măsurile necesare pen
tru stîrpirea buruienilor.

a) Plivitul buruienilor se va face ori de cîte ori va fi 
nevoie, la-culturile de cereale păioase, leguminoase, textile, 
legume și chiar la culturile prășitoare pe rînduri și în 
cuiburi.

In toate loturile semincere se va executa — pe lîngă 
plivitul buruienilor — și plivitul tuturor plantelor străine 
culturii.

b) Prășitul se va face la toate culturile prășitoare la 
timp și orii de cîte ori va fi nevoie și nu mai puțin de tre! 
ori la porumb și cartofi, de patru ori la sfecla de zahăr 
și de cinci ori la bumbac.

Pentru executarea prășitului la timp și cît mai repede, 
se va extinde la maximum mecanizarea prășitului prin folo
sirea tuturor prășitoarelor trase de animale și a cultivatoa
relor acționate de tractor, pregătite anume pentru prășit. 
Se va folosi din plin tractorul I.A.R. la lucrările de prășit.

Directorii și inginerii șefi din S.M.T. și gospodării agri
cole ale statului sînt obligați să folosească întreaga capa
citate de lucru a tuturor mașinilor de prășit. In acest scop, 
vor pregăti cele mai bune cadre de tractoriști și mînui- 
tori de mașini, fiind direct răspunzători de volumul și cali
tatea lucrărilor executate.

Se obligă gospodăriile agricole ale statului și se reco
mandă gospodăriilor agricole colective, întovărășirilor agri
cole și țăralnilor muncitori cu gospodării individuale ca pe 
suprafețele însămînțate în cuiburi așezate în pătrat să st 
execute îngrijirea culturilor cu prășitoarele cu tracțiune 
mecanică și animală, atît în lung cît și în lalt, pentru a 
realiza economie de brațe de muncă, de timp și sporuri 
mari de recoltă.

Inginerii și tehnicienii agronom: au datoria să lămu
rească pe țăranii muncitori asupra foloaselor întrebuințării 
prășitoarei și asupra pagubelor pe care le aduc mușurol- 
tul și rări.țatul la porumb și floarea soarelui, în special în 
regiunile secetoase. Acolo unde lipsesc prășitoarele, ei vor 
arăta practic țăranilor muncitori cum să transforme plu
gul și rarița în prășitoare și cum s-o mînuiască.

c) La îngijirea culturilor se vor aplica într-o măsură 
cît mai mare metodele agrotehnice înaintate și experiența 
fruntașilor în producție, îndeosebi:

polenizarea artificială suplimentară la culturile de se
cară, lucernă, porumb și floarea soarelui;

ciupitul la bumbac și cîrnitul la ricin, tutun și bumbac;
îngrășarea în timpul vegetației cu îngrășăminte orga

nice și minerale a culturilor tehnice și legumelor, și în 
special a culturilor din loturile semincere.

2. Ministerul Agriculturii și Silviculturii și comitetele 
executive ale sfaturilor populare sînt obligate să organize
ze recunoașterea culturilor bune de sămînță la stațiunile 
experimentale ale I.C.A.R.-ului, la gospodăriile agricole ale 
statului și gospodăriile agricole colective, iar la întovără
șirile agricole și gospodăriile individuale numai pentru 
culturile cu contract, astfel ca fiecare regiune să-și asi
gure semințele de soi necesare pentru producția anului 
viitor.

3. Ministerul Agriculturii și Silviculturii și comitetele 
executive ale sfaturilor populare sînt obligate ca prin ingi
nerii și tehnicienii agronomi să îndrume și să ajute gos
podăriile agricole colective, întovărășirile agricole, țăranii 
muncitori cu gospodării individuale și gospodăriile anexe la 
executarea lucrărilor din grădinile de legume, orezării și ce. 
lelalte culturi irigate.

Pe suprafețele cultivate cu legume rădăcinoase se va 
face prășitul de cîte ori este nevoie și răritul de cel puțin 
două ori.

Culturile de legume irigate vor fi udate după nevoie și 
prășite după fiecare udat.

Inginerii și tehnicienii legumicoli vor da o atenție deo
sebită culturiior de arpagic, în vederea realizării producții
lor planificate și asigurării cantităților necesare de arpagic 
pentru anul viitor.

Se va executa plivitul repetat al orezului pentru stîrpi
rea costreiului, care este cea mai vătămătoare buruiană a 
acestei culturi.

4. Ministerul Agriculturii și Silviculturii și comitetele 
executive ale sfaturilor populare sînt obligate să îndrume 
și să asigure executarea lucrărilor de îngrijire în livezi, vii 
și pepiniere;

se va executa prășitul de cîte ori este nevoie și udatul 
pomilor din plantațiile nou înființate, de cel puțin trei ori 
în timpul verii;

se vor executa următoarele lucrări de îngrijire a viilor: 
legatul lăstarilor, pregătirea lăstarilor pentru comp-lecta-rea 
golurilor prin marcotaj și pentru altoirea în verde, complec
tarea golurilor și prășitul viilor pe rod, prășitul în planta
țiile tinere de viță de vie, prășitul în plantațiile de portaltoi 
și în școlile de viță.

5. Ministerul Agriculturii și Silviculturii și comitetele 
executive ale sfaturilor populare sînt obligate să asigure 
controlul fitosanitar al culturilor și efectuarea lucrărilor de 
combatere a dăunătorilor și a bolilor ;

se va executa stropirea de vară a pomilor pentru com
baterea păduchelui din San Jose și a altor dăunători din li
vezi ;

stropirea viilor împotriva manei se va face în mod 
obligatoriu înainte și după înflorire, iar celelalte stropiri se 
vor face de cîte ori va fi nevoie.

Pregătirea recoltatului și treeratului
1. Ministerul Agriculturii și Silviculturii și comitetele 

executive ale sfaturilor populare sînt obligate să ia măsuri 
în gospodăriile agricole ale statului, stațiunile de mașini șl 
tractoare și gospodăriile anexe pentru :

punerea în stare de funcțiune a cositorilor, secerătorilor 
sirpple, a secerătorilor-legători, greblelor mecanice, locomo- 
bilelor, tractoarelor, motoarelor, batozelor, combinelor, trioa- 
relor, selectoarelor, dezmiriștitoarelor, plugurilor și a mijloa
celor de transport, pînă la data de 20 iunie a.c.;

asigurarea unui stoc minim de piese de schimb curente 
și de materiale (sfoară, pînză pentru secerători-Iegători, cu
rele de transmisie, saci) ;

stabilirea pînă la 20 iunie a.c. a volumului lucrărilor de 
recoltat și treerat și repartizarea sarcinilor și a inventaru
lui necesar pe brigăzi și tractoare ;

aprovizionarea cu carburanți și lubrefianți, asigurîndu- 
se, la începutul campaniei, umplerea rezervoarelor, iar în 
timpul muncilor agricole o rezervă permanentă pentru cel 
puțin 15 zile de lucru ;

stabilirea locului și numărului ariilor electrificate și asi
gurarea cadrelor necesare pentru punerea lor în funcțiune 
pînă la data de 15 iunie a.c.

pregătirea dispozitivelor necesare pentru treeratul ma- 
zării, rapiței, muștarului, lucernei și trifoiului;

asigurarea condițiilor tehnice și organizatorice pentru 
aplicarea metodei graficului orar la lucrările de recoltat și 
treerat;

asigurarea cuplurilor la mașinile de recoltat și la ba
toze în vederea folosirii totale a puterii tractoarelor și a 
eliberării unui număr cît mai mare de tractoare necesare 
pentru dezmiriștit;

revizuirea și completarea instalațiilor electrice la trac
toare, pentru a se putea lucra și noaptea.

2. Ministerul Agriculturii și Silviculturii și comitetele 
executive ale sfaturilor populare vor lua măsurii în stațiunile 
de mașini și tractoare pentru :

încheierea contractelor de lucru între S.M.T. și gospo
dăriile agricole colective, întovărășirile agricole, gospodă
riile anexe, sfaturile populare și țăranii muncitori cu gos
podării individuale, pentru lucrările de- recoltat și de pregă
tire a însămînțărilor de toamnă și primăvară pînă la 20 
iunie a.c.;

repartizarea garniturilor de freer pe gospodării agricole 
colective, întovărășiri agricole și comune, în funcție de volu
mul lucrărilor și capacitatea de lucru a batozelor ;

S.M.T.-urile și centrele mecanice vor organiza cu mij
loace proprii 124 ateliere mobile și echipe de ajutor tehnic 
pentru asigurarea funcționării fără întrerupere a parcului de 
mașini și tractoare pe timpul recoltatului și treeratului.

Directorii și contabilii șefi din S.M.T.-uri răspund de 
întocmirea corectă și în termenul legal a conturilor pentru 
plata lucrărilor executate de S.M.T.

Pînă la 15 iunie vor fi convocate sfaturile S.M.T. pen
tru analizarea mersului lucrărilor de îngrijire a culturilor 
și a lucrărilor de pregătire a recoltatului și treeratului.

3. In vederea desfășurării în bune condițiuni a lucră
rilor de recoltat și treerat se recomandă gospodăriilor agri
cole colective și întovărășirilor agricole să pregătească pînă 
la 20 iunie a.c. uneltele, mijloacele de transport și utilajul 
agricol necesar pentru strîngerea recoltei și executarea 
treeratului.

Se recomandă gospodăriilor agricole colective și înto
vărășirilor agricole -să asigure din timp participarea tuturor 
membrilor la lucrările de întreținere a culturilor, recoltat, 
treerat, cu respectarea normelor de lucru aprobate de aduna
rea generală ;

să asigure evidența și calcularea exactă și la timp a 
zilelor-muncă realizate de colectiviști.

4. Comitetele executive ale sfaturilor populare vor 
sprijini și controla repararea și punerea în stare de funcțio
nare a inventarului agricol de recoltat și treerat din sec
torul particular.

Proprietarii și deținătorii de tractoare, motoare și ma
șini de recoltat și treerat vor termina reparațiile și pune- 
rea lor în stare de funcționare pînă l-a 20 iunie a.c.

Aprovizionarea cu piese de schimb, materiale, carbu
ranți și lubrefianți pentru repararea, întreținerea și funcționarea 
tractoarelor, motoarelor și mașinilor de recoltat și treerat din 
sectorul particular se v.a face contra cost prin întreprinderile 
comerciale -de stat și cooperatiste.

Repararea pieselor și organelor de tractoare și rnașinî 
agricole care nu se poate face la atelierele sătești va fi 
executată contra cost la atelierele cooperativelor meșteșugă
rești, ale gospodăriilor locale și la cele particulare pe baza 
programării făcute de către sfaturile populare.

Pînă la 20 iunie a.c. vor fi stabilite locurile ariilor de 
treerat și vor fi asigurate utilajul și materialul necesar pen
tru înzestrarea lor (vînturători, trio-are, selectoare, cîntare 
verificate, pichete împotriva incendiilor etc.) în vederea bu
nei funcționări a ariilor, asigurării protecției muncii și se
curității recoltei.

5. Comitetele executive ale sfaturilor populare sînt obli
gate să acorde ajutorul necesar gospodăriilor agricole ale 
statului, pentru angajarea brațelor de muncă necesare exe
cutării lucrărilor de îngrijire a culturilor, recoltat și treerat. 
Conducerile gospodăriilor agricole ale statului sînt obligate 
să asigure recrutarea, cazarea, întreținerea și plata munci
torilor sezonieri angajați.

6. Ministerul Agriculturii și Silviculturii, ministerele cu 
gospodării anexe și comitetele executive ale sfaturilor popu
lare sînt obligate să controleze executarea în termen a re
parațiilor și calitatea lor, precum și îndeplinirea tuturor sar
cinilor de pregătire a recoltatului și treeratului.

Executarea lucrărilor de recoltat 
și treerat

1. Ministerul Agriculturii și Silviculturii, ministerele, 
întreprinderile și organizațiile economice cu gospodării anexe 
și comitetele executive ale sfaturilor populare sînt obligate 
să asigure recoltarea tuturor culturilor în epocile optime șl 
în timpul cel mai scurt.

Inginerii și tehnicienii agronomi de lai direcțiile agri
cole regionale, trusturile regionale Gostat, secțiile agricole 
raionale, punctele agricole, gospodăriile agricole ale statu
lui, stațiunile de mașini și tractoare și gospodăriile anexe 
au sarcina să determine, conform regulilor agrotehnice, tim
pul cel mai potrivit pentru începerea și executarea lucrărilor 
de recoltat pentru fiecare cultură, în fiecare raion, comună, 
gospodărie a statului, gospodărie agricolă colectivă și înto
vărășire agricolă.

Se vor lua toate măsurile pentru preîntîmpinarea pier
derilor prin scuturare, mai cu seamă la rapiță, muștar și 
mazăre.

Păioasele recoltate manual sau cu mașinile simple vor 
fi legate, iar snopii se vor aduna și așeza în clăi în rînduri 
drepte, pentru a se putea executa dezmiriștitul.

In vederea reducerii pierderilor la recoltat, se va orga
niza strîngerea spicelor după secerat, antrenînd în -acest scop 
tineretul, în frunte cu utemiștii și pionerii.

In lungul liniilor de cale ferată, clăile se vor așeza la a 
distanță de cel puțin 50 m. de linia ferată și se va ara o 
fîșie de protecție.

Comitetele executive ale sfaturilor populare vor lua mă
suri ca pe întreaga perioadă cît durează recoltatul să se 
asigure paza permanentă a recoltelor în cîmp prin echipe de 
zi și de noapte.

2. Ministerul Agriculturii și Silviculturii și comitetele 
executive ale sfaturilor populare vor lua măsuri ca treera
tul să înceapă cel mai tîrziu în trei zile după începutul re
coltatului la mazăre, rapiță, muștar și în cinci zile după în
ceputul recoltatului la cereale păioase.

Se vor treera cu precădere: mazărea, rapița, macul, 
plantele medicinale, muștarul și culturile din loturile semin
cere, luîndu-se măsuri de tratare imediată a mazării cu sul- 
fură de carbon.

Comitetele executive ale sfaturilor populare sînt obli
gate să organizeze temeinic treeratul mazării, folosind 
toate mijloacele în vederea scurtării timpului de treerat și 
înlăturării -pierderilor.

Treeratul loturilor semincere recunoscute, din gospodă
riile agricole ale statului și gospodăriile colective, se va face 
separat pentru fieca-re soi și înmulțire, luîndu-se toate măsu-
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rile pentru a nu se amesteca. Semințele rezultate se vor 
condiționa și depozita separat. Treeratul trifolienelor se va 
termina cel mai tîrziu la 15 octombrie a.c.

3. Comitetele executive ale sfaturilor populare regionale 
și raionale Și împuterniciții Comitetului de Stat pentru Colec
tarea Produselor Agricole vor stabili, înainte de începerea 
treeratului, ritmul zilnic de treerat pe regiuni, raioane și co
mune.

Comitetele executive ale sfaturilor populare comunale, 
în cadrul termenelor fixate, vor stabili ritmul de treerat pen
tru fiecare batoză în parte, vor organiza pe producători în 
cete, programîndu-i pe zile, pe bază de tabele nominale.

4. Ministerul Agriculturii și Silviculturii, comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare, directorii Direcțiilor agricole 
regionale, șefii secțiilor agricole raionale, directorii trustu
rilor gospodăriilor de stat, directorii gospodăriilor agricole 
ale statului și ai gospodăriilor anexe sînt obligați, iar gos
podăriilor agricole colective, întovărășirilor agricole și ță
ranilor muncitori cu gospodării individuale li se recomandă 
să asigure organizarea și executarea la timp a recoltării 
plantelor furajere, însilozarea, transportul și depozitarea în 
bune condițiuni a furajelor.

Pentru asigurarea hranei vitelor se recomandă cultivarea 
plantelor furajere în miriștele care nu sînt destinate însă- 
mînțărilor de toamnă.

Inginerii și tehnicienii agronomi vor îndruma pe țăranii 
muncitori colectiviști, întovărășiți și cu gospodării indivi
duale să însămînțeze porumb furajer, mei sau dughie, ime
diat după recoltat.

In vederea asigurării semințelor de plante furajere, se 
vor rezerva suprafețe din culturile existente pentru produ
cerea de semințe, conform indicațiilor Ministerului Agricul
turii și Silviculturii.

Organizarea colectării, 
recepționării și depozitării produselor 

agricole vegetale
Comitetul de Stat pentru Colectarea Produselor Agri

cole, comitetele executive ale sfaturilor populare vor asigu
ra colectarea, recepționarea și depozitarea produselor agri 
cole în termenele prevăzute în legile de colectare.

Comitetele executive ale sfaturilor populare regionale, 
raionale și comunale, împreună cu împuterniciții regionali și 
raionali ai C.S.C.P.A., vor stabili din timp ritmul zilnic de 
colectare în baza planului de recoltat și treerat.

Comitetele executive ale sfaturilor populare raionale, 
împreună cu împuterniciții C.S.C.P.A. și cu directorii centre
lor regionale de recepționare, vor repartiza- comunele pe 
fiecare bază de recepție, vor întocmi programul lor de pre
zentare pe zile și ore, spre a evita aglomerările la baze, 
asigurînd funcționarea permanentă a acestora între orele 
5—21.

Pe timpul campaniei de colectare, personalul sectorului 
de îecepționări din C.S.C.P.A. va avea ziua de muncă nenor
mată. In timpul perioadei de vîrf a campaniei de colectare, 
— și care nu va dura mai mult de două luni, — persona
lul sectorului de recepționări din C.S.C.P.A. va primi pentru 
munca depusă peste durata normală a zilei de muncă, pre
cum și pentru rezultatele obținute în realizarea planului, in
demnizații de 25-75% din salariul tarifar de încadrare, îna- 
fară de premiile prevăzute prin regulamentul de premiere 
aprobat prin H.C.M. 2142/952, cu modificările aduse prin 
H.C.M. 242/954.

In campania de colectare C.S.C.P.A. va putea înființa 
baze sezoniere pentru a face față ritmului de colectare.

Comitetul de Stat pentru Colectarea Produselor Agri
cole și comitetele executive ale sfaturilor populare vor nu
mi la fiecare garnitură de freer cîte un delegat de batoză 
ale cărui atribuțiuni vor fi stabilite de C.S.C.P.A.

Recrutarea delegaților de batoză se va face cu 15 zile 
înainte de începerea treeratului.

Drepturile cuvenite delegaților de batoză se vor stabili 
de către Comitetul de Stat pentru Colectarea Produselor 
Agricole, Comitetul de Stat al Planificării și Ministerul de 
Finanțe, împreună cu Consiliul Central al Sindicatelor, iar 
plata lor se va face de către C.S.C.P.A., prin împuterniciții 
regionali.

Comitetele executive ale sfaturilor populare și împuter
nicitul C.S.C.P.A. răspund de transportarea zilnică de la arii 
la bazele de recepționase a cantităților de cereale provenite 
din cote, din plata în natură către S.M.Ț. și din uium ; ele 
vor organiza convoaie cu atelajele producătorilor și vor nu
mi prin decizia comitetului executiv al sfatului popular co- 
munal delegatul de convoi care răspunde de conducerea con
voiului și predarea produselor la bazele de recepționare.

Bazele de recepționare sînt obligate a plăti produsele 
imediat la predare, iar delegatul de convoi, la întoarcerea 
în comună, va depune banii la secretarul sfatului popular 
comunal, care va plăti în aceeași zi producătorilor. Se inter- 
zice reținerea din aceste sume a oricăror alte obligații ale 
celor ce și-au predat cotele.

Comitetele executive ale sfaturilor populare regionale 
și raionale, împreună cu împuterniciții regionali și raionali 
ai C.S.C.P.A., vor analiza săptămînal mersul treeratului și 
al colectărilor și vor lua măsuri pentru realizarea ritmului 
de treerat asigurînd concordanța între ritmul de treerat și 
realizarea colectării.

Comitetele executive ale sfaturilor populare comunale, 
împreună cu .agenții colectori ai C.S.C.P.A.-ului, în decurs 
de 5 zile de la terminarea treeratului în comună, vor încheia 
procese-verba le din care să rezulte suprafața însămînțată, 
suprafața de pe care s-a treerat și îndeplinirea planului de 
colectări.

Comitetul de Stat pentru Colectarea Produselor Agri
cole va lua măsuri ca pînă la 20 iunie a.c. să fie terminate 
lucrările de reparație a magaziilor de cereale, curățirea și 
dezinfectarea lor și înzestrarea magaziilor cu utilajele nece
sare.

Magaziile și depozitele de orice fel deținute de C.S.C.P.A. 
la data apariției prezentei Hotărîri, indiferent cui aparțin, 
precum și liniile de garaj, rampele de încărcare, basculele 
și alte utilaje, rămîn mai departe în folosința provizorie a 
C.S.C.P.A.-ului.

Se exceptează de la prevederile de mai sus spațiile de 
înmag.azinare aparținînd gospodăriilor agricole de stat care 
nu vor putea fi ocupate decît cu avizul prealabil .al Ministe
rului Agriculturii și Silviculturii.

Pentru asigurarea în bune condițiuni și la timp a trans
portului de cereale de la bazele de recepționare sezoniere la 
bazele , permanente, comitetele executive ale sfaturilor popu
lare, împuterniciții regionali ai C.S.C.P.A.-ului, împreună 
cu directorii C.R.R., vor întocmi pînă la 20 iunie 1954 planul 
mișcării cerealelor în cadrul regiunii și .a mijloacelor de 
transport, conform H.C.M. nr. 57/1952.

întreprinderile, instituțiile și organizațiile economice, în 
afară de întreprinderile de construcții și cele care transportă 
lemne de foc și cherestea, vor pune la dispoziția centrelor 
regionale de recepționare în zilele de sîmbătă și duminică 
mijloacele pentru transportul cerealelor de la bazele de re- 
cepționare sezoniere la cele permanente. Centrele regionale 
de recepționare vor suporta costul carburanților, lubrefian- 
ților și plata șoferilor.

Comitetul de Stat pentru Colectarea Produselor Agri
cole va lua măsuri pentru înmagazina.rea separată a semin
țelor și păstrarea lor în cele mai bune (jondițiuni, evitîndu-se 
cu desăvîrșire amestecul între soiuri și specii.

Gospodăriile agricole ale statului, după ce își vor reține 
.necesarul de semințe și fondul de asigurare, vor preda pro
ducția de semințe recunoscute la fondul de stat .al semințe
lor de soi, spre a servi la schimbarea semințelor comune în 
vederea ridicării producției la hectar.

Fondul de rezervă se va reînnoi și constitui din semințe 
provenite din culturi recunoscute în cîmp sau din semințe 
comune identificate la bazele de recepție ca bune pentru să- 
mînță. Folosirea lui se va face numai de către Ministerul Agri
culturii și Silviculturii cu aprobarea Consiliului de Miniștri.

Toate ministerele și organizațiile economice cu unități 
agricole și gospodării anexe sînt obligate să-și .asigure din 
producție proprie cantitatea de semințe necesare realizării 
planului de cultură pe anul 1954/1955.

Executarea lucrărilor 
de pregătire a însămînțărilor

Pentru a nu se repeta lipsurile din anii trecuți, cînd în 
unele regiuni și unități .agricole lucrările de pregătire a 
însămînțărilor n-au fost făcute conform regulilor agrotehni
ce, sau aceste reguli au fost aplicate șablon, ceea ce a de- 
terminat executarea însămînțărilor în condițiuni grele și ne
corespunzătoare din punct de vedere calitativ, Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii, comitetele executive ale sfatu
rilor populare și organizațiile de partid sînt obligate să ia 
toate măsurile pentru :

1. Executarea dezmiriștitului imediat, sau în cel mult 
trei zile după recoltat pe întreaga suprafață de păioase și 
leguminoase din gospodăriile agricole ale statului, din gos
podăriile agricole colective și întovărășirile agricole.

Inginerii și tehnicienii vor duce o susținută muncă de 
lămurire a tuturor țăranilor muncitori asupra foloaselor 
dezmiriștitului, convingîndu-i că este în interesul lor să 
execute această lucrare, care duice la obținerea de mari spo
ruri de recoltă.

2. Executarea arăturilor, după dezmiriștit, se va face 
ținînd seama de culturile care vor fi însămînțate.

Pentru culturile de toamnă, terenurile vor fi arate la 
18—20 cm. adîncime, în cel mult 2—3 săptămîni de la dez
miriștit, și vor fi grăpate odată cu arătura sau imediat după 
aceasta.

Pentru culturile de primăvară se va executa arătura 
adîncă de 20—25 cm., de asemenea în cel mult 2—3 săptă- 
mîni.

3. Pe terenurile comunelor unde condițiunile naturale nu 
permit executarea dezmiriștitului sau unde dezmiriștitul a 
întîrziat, se vor face arături conform recomandărilor Minis
terului Agriculturii și Silviculturii.

4. Arăturile adînci de toamnă pe terenurile ocupate cu 
culturi ce se recoltează tîrziu se vor executa imediat după 
recoltare.

Tulpinile de porumb, floarea soarelui, bumbac etc., tre
buie să fie tăiate și cărate cît mai repede pentru a nu stîn- 
jeni sau întîrzia executarea arăturilor.

Consiliul de Miniștri al R.P.R. și Comitetul Central al 
P.M.R. atrag în mod deosebit atenția asupra importanței și 
necesității executării ia timp al dezmiriștitului și a arătu
rilor adînci de toamnă — lucrări de bază pentru sporirea 
producției la hectar.

In acest scop, obligă conducerile gospodăriilor agricole 
ale statului și recomandă gospodăriilor algricole colective, 
întovărășirilor agricole și țăranilor muncitori cu gospodărit 
individuale să execute dezmiriștitul și arăturile adînci de 
toamnă pe toată suprafațaț cu excepția terenurilor în pantă, 
expuse spălării ploilor de toamnă.

5. Odată cu arăturile adînci de toamnă se va face și în- 
grășarea de bază, luîndu-se măsuri pentru folosirea în în
tregime a gunoiului de grajd și a îngrășămintelor mine
rale.

6. Ministerul Agriculturii și Silviculturii și comitetele 
executive ale sfaturilor populare regionale și raionale vor 
lua măsuri și vor controla ca gospodăriile agricole ale sta
tului să-și asigure din producția anului 1954 semințe selec. 
ționate de calitatea 1-a pentru însămînțări.

De asemenea, vor sfătui și vor ajuta pe colectiviști, în
tovărășiți și țăranii muncitori cu gospodării individuale să-și 
asigure din producția proprie semințe de bună calitate.

7. Pentru asigurarea executării arăturilor și a însămîn- 
țăilor se va face pînă la 25 iunie a.c. calculul capacității de 
lucru a tractoarelor și semănătoarelor și restructurarea aces
tora în cadrul regiunii și între regiuni.

Toate semănătoarele cu tracțiune animală și mecanică 
din sectorul .socialist și ale particularilor vor fi verificate și 
reparate pînă la 10 august a.c.

Pentru a se folosi la maximum capacitatea de lucru a 
semănătorilor se va face plan de lucru pe fiecare semănă
toare.

Inginerii și tehnicienii agronomi vor arăta țăranilor 
muncitori avantajele executării arăturilor adînci cu trac
toarele și ale însămînțărilor cu semănătoarea.

S.M.T.-urile trebuie să dea un sprijin mai mare țără
nimii muncitoare în executarea arăturilor adînci și a semă
natului.

Ministerul Agriculturii și Silviculturii va elabora un 
plan concret de măsuri tehnico-organizatorice, care să asi
gure realizarea recoltatului și a însămînțărilor din toamna 
anului 1954 și arăturilor adînci pentru însămînțările din 
primăvara anului 1955, în bune condițiuni agrotehnice.

Sarcinile altor ministere, instituții, 
întreprinderi economice și cooperatiste

1. Ministerul Industriei Metalurgice și Construcțiilor de 
Mașini v.a. asigura producerea și livrarea de mașini și unel
te agricole, materiale și piese de schimb necesare reparării 
și funcționării fără întrerupere a întregului utilaj folosit Ia 
întreținerea culturilor, recoltare, treerat și colectări, conform 
planului de stat.

Va asigura fabricarea .pînă la 20 iunie a.c. a 5.000 gru
puri de piese necesare pentru transformarea plugurilor șl 
rarițelor în .pășitoare.

2. Ministerul Industriei Ușoare va produce și livra pie- 
sele de schimb și materialele necesare reparării și funcțio
nării mașinilor agricole, asigurînd aprovizionarea cu curele, 
curelușe, prelate, saci, conform planului de stat.

3. Ministerul Industriei' Lemnului, Hîrtiei și Celulozei 
va asigura livrarea materialului lemnos pentru repararea 
batozelor de calitate corespunzătoare, la timp și în canti
tățile specificate în. planul de stat.

4. Ministerul Industriei Petrolului va aproviziona toate 
unitățile agricole cu carburanți și lubrefi.anți direct și prin 
depozitele proprii, astfel ca acestea să aibă la începutul 
campaniei depozitele pline, iar în timpul campaniei un stoc 
permanent de consum pentru cel puțin 15 zile de lucru. Au-



HOTĂRÎREA
Consiliului de Miniștri al R. P. R. și a C. C. al P. M. R. cu privire la executarea lucrărilor 

de îngrijire a culturilor, recoltat, dezmiriștit, treerat, însămînțări și arături adînci de toamnă, precum 
și cu privire la realizarea planului de colectare pe 1954

(Urmare din pag. 3-a)

tocamioanele deplasate de la celelalte ministere pentru cam
pania agricolă se vor aproviziona de la depozitele Ministe
rului Industriei Petrolului din regiunile unde vor lucra.

5. Ministerul Industriei Cărbunelui va asigura conform 
planului cărbunii de forjă necesari reparațiilor și întreține
rii uneltelor și mașinilor agricole care vor lucra în această 
campanie.

Pentru nevoile gospodăriilor agricole ale statului va li
vra, pînă la 30 iunie, 50% din cota planificată pe trimestrul 
III.

6. Ministerul Energiei Electrice și Industriei Electroteh
nice va asigura, pînă la 15 iunie a.c., utilajele și materialele 
necesare electrificării ariilor în cantitățile prevăzute în pla
nul de stat.

7. Ministerul Industriei Chimice va livra la termenele 
stabilite .insecto-fungicidele și îngrășămintele minerale, con
form planului de stat.

8. Centrocoop-ul va lua măsuri să aprovizioneze uni
tățile sale exterioare cu : insecto-fungicide, sulfură de car
bon, var și sulfat de cupru, piese necesare pentru transfor
marea plugurilor și rarițelor în prășitori, precum și alte ma. 
teriale după planul stabilit de Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii;

va aproviziona gospodăriile agricole colective, întovă
rășirile agricole și gospodăriile individuale cu unelte, ma
teriale și piese de schimb necesare reparării și funcționării 
tractoarelor și mașinilor agricole folosite la întreținerea cul
turilor, la reeditat și treerat.

9. Ministerul Transporturilor. Navale și Aeriene va livra 
pînă la 10 iunie a.c. cantitățile planificate de piese de 
schimb pentru autocamioanele Ministerului Agriculturii șl 
Silviculturii și C.S.C.P.A. ce vor fi folosite în campanie.

La cererea unităților Ministerului Agriculturii și Sil
viculturii și a C.S.C.P.A., va pune la dispoziție autocamioa
nele necesare pentru transportul urgent de piese de schimb, 
combustibil, lubrefianți și chimicale, în 24 ore.

10. Ministerul Căilor Ferate va asigura acordarea de 
vagoane, în 48 ore de l.a cerere, pentru transportul de trac
toare, batoze, combustibil, lubrefianți, utilaje, piese și alte 
materiale necesare pentru campania agricolă de vară.

Pe baza planurilor operative lunare va asigura trans- 
portul produselor agricole colectate, punînd la dispoziție 
vagoanele necesare în zilele programate.

In perioada 15 iunie —1 noiembrie 1954 se admite schim
barea stației de încărcare pe aceeași secție de circulație pen
tru produsele agricole colectate prevăzute în planurile ope
rative lunare de transport, fără penalități.

In aceeași perioadă se admite schimbarea produsului 
planificat cu un alt produs care se încarcă în aceeași ca
tegorie de vagoane.

In vederea micșorării rulajului vagoanelor, Ministerul 
Căilor Ferate și C.S.C.P.A. vor lua măsuri de sporire a 
marșrutizării prin încărcări concentrate, asigurînd mijloace
le necesare de încărcare, descărcare, în termenul tarifar.

Pînă la 10 iunie 1954 se vor lua măsuri de verificare 
și montare a paraseînteilor, stropitoarelor din camerele de 
fum și cenușarelor de la locomotivele în circulație, spre a ss 
evita incendierea lanurilor și magaziilor.

Pînă la 30 iunie 1954 se vor revizui și repara liniile de 
garaj, a căror întreținere intră în sarcina C.F.R., precum 
și cîntarele și podurile bascule din stațiile cu încărcări șl 
descărcării de cereale.

' Ministerul Căilor Ferate și Ministerul Transporturilor 
Navale și Aeriene vor lua măsuri ca pînă la 30 iunie 1954 
vagoanele, .autocamioanele și hambarele șlepurilor destinate 
pentru transportul de cereale să fie etanșate și prevăzute 
cu șablonul „bun pentru cereale 1954“. De asemenea, pînă 
la aceeași dată vor lua măsuri ca în gările și porturile ce 
le aparțin să fie reparate drumurile de acces la magazii, 
rampe și silozuri, pentru a se asigura accesul vehiculelor 
ce transportă cereale la locul de îrumagazinare.

11. Ministerele și organizațiile economice de stat șt 
cooperatiste vor pune la dispoziția Ministerului Agriculturii 
și Silviculturii muncitori, ateliere mobile și camioane în ve

derea deservirii tractoarelor și mașinilor agricole folosite 
la recoltat și treerat.

Prin grija ministerelor respective, întreprinderile indus
triale care patronează gospodării agricole de stat și stațiuni 
de mașini și tactoare au obligația de a sprijini sectorul me
canic al acestor unități. Acțiunea de sprijin se va desfășură 
pe baza unui plan de colaborare stabilit între gospodării a- 
gricole de stat, S.M.T.-uri și întreprinderile industriale.

12. Ministerele, comitetele executive ale sfaturilor popu
lare, instituțiile și întreprinderile care posedă spațiu propriu 
pentru depozitarea cerealelor vor lua măsuri pentru termina
rea reparării, curățirii și dezinfectării lor pînă la 15 iunie 
1954.

13. Ministerul Sănătății împreună cu Crucea Roșie a
R. P.R. va organiza posturi de prim-ajutor la arii.

Organizarea muncii politice de masă
Pentru îndeplinirea la timp și în bune condițiuni a sar

cinilor prevăzute în această Hotărîre:
1. Comitetele de partid regionale și raionale vor îndru

ma și ajuta sfaturile populare în buna pregătire a sesiuni
lor ce vor avea loc și în elaborarea măsurilor organizatorice 
practice pentru realizarea tuturor sarcinilor ce le revin cu 
privire la muncile agricole.

2. Comitetele de partid regionale și raionale trebuie să 
asigure o îmbunătățire continuă a muncii politice la sate, 
mobi.lizînd toate organizațiile de partid și de masă, pe toți 
membrii de partid, deputății sfaturilor populare, membri al 
organizațiilor de masă și organele agricole ale sfaturilor 
populare pentru asigurarea executării la timp a lucrărilor de 
îngrijire a culturilor, recoltat, dezmiriștit, treerat, colectat, 
arat și semănat, pentru participarea întregii țărănimi mun- 
citoare 1a lupta în vederea sporirii producției agricole Ia 
hectar.

3. Organele regionale și raionale de partid vor îndruma 
organizațiile de bază din gospodăriile agricole ale statului,
S. M.T.-uri, gospodării agricole colective și întovărășiri agri
cole, să mobilizeze pe toți muncitorii, tehnicienii, colectiviș
tii, întovărășiții și țăranii muncitori individuali pentru termi
narea la timp a reparațiilor utilajului necesar muncilor a- 
gricole și extinderea mecanizării lucrărilor de îngrijire a 
culturilor, recoltat, dezmiriștit, arat și semănat.

4. Organizațiile de partid și sindicale vor organiza în
trecerea socialistă pe unități, brigăzi, echipe și oameni. Mem
brii de partid și utemiștii au datoria să fie în fruntea între
cerii. O sarcină a organizațiilor de partid și sindicale este 
de a .antrena un număr cît mai mare de femei în întrecere.

a) In sectarul individual se va organiza întrecerea pa
triotică între comune, sate, sectoare și pe gospodării.

b) întrecerea trebuie să aibă ca obiectiv lucrările prin
cipale din fiecare perioadă a muncilor agricole (de ex.: în 
perioada de îngrijire a culturilor să se acorde atenția prin
cipală executării la timp a prașilelor și plivitului).

c) Organizațiile de partid trebuie să lupte împotriva or
ganizării formale și birocratice a întrecerii, să folosească 
experiența pozitivă dobîndită, să ajute la organizarea prac
tică a întrecerii și să urmărească fără întrerupere îndeplini
rea angajamentelor.

d) Se va face o largă popularizare prin gazete de stra
dă, panouri de onoare, cămine culturale și presa locală a 
rezultatelor obținute în întrecere cît și a fruntașilor între
cerii în producția agricolă.

5. Organizațiile de partid din comune și sate vor or
ganiza o largă muncă politică de masă, folosind pe toți agi
tatorii membri și nemembri de partid, deputății sfaturilor 
populare comunale, utemiști, delegatele de femei, fruntașii 
recoltelor bogate și intelectualii satelor, pentru a duce mun
că de lămurire pe sectoare și grupe de case în rîndurile ță
rănimii muncitoare în vederea executării lucrărilor de îngrijire a 
culturilor, recoltării la timp și pregătirii terenului pentru 
însămînțări.

In .perioada de pregătire a strîngerii recoltei organiza
țiile de partid au datoria să mobilizeze membrii de partid 
și pe cei fără de partid pentru a sprijini sfaturile populare 
în organizarea ariilor, în alegerea oamenilor corespunzător! 

pentru pază, a delegaților de convoaie și în organizarea 
transporturilor cerealelor la bazele de recepționare.

Pentru buna desfășurare a treeratului și a predării cote
lor, organizațiile de partid .au datoria de a asigura la arii o 
permanentă muncă de lămurire și convingere a țăranilor 
muncitori, folosind pe scară largă citirea ziarelor și a bro
șurilor, convorbiri ale agitatorilor, echipe artistice. In aceas
tă muncă se vor folosi și extinde experiențele bune din anul 
trecut.

6. Comitetele regionale și raionale de partid au datoria 
ca odată cu urmărirea muncilor de îngrijirea culturilor, .re
coltat, treerat și colectări .să acorde o deosebită atenție lu
crărilor care au un rol hotărîtor în obținerea recoltelor bo
gate în anul următor.

In acest scop, organizațiile de partid trebuie să ducă o 
largă muncă de lămurire a țărănimii muncitoare asupra im
portanței și necesității dezmiriștitului, airăturilor pentru în- 
sămînțările de toamnă, a arăturilor adînci, folosirii semănă
torilor ia semănat și asupra avantajelor lucrării pămîntulul 
pe suprafețe mari, cu mijloace mecanizate ; ele trebuie să 
sprijine pe inginerii și tehnicienii agronomi în munca de în
drumare agrotehnică a țărănimii muncitoare.

7. Birourile comitetelor regionale, raionale și ale organiza
țiilor de partid sătești vor analiza periodic desfășurarea munci
lor .agricole luînd hotărîri pentru îndreptarea lipsurilor.

8. Sarcini deosebite revin comitetelor regionale, orășe
nești și raionale de partid în îndrumarea și conducerea or
ganizațiilor de partid din întreprinderile producătoare d» 
mașini, unelte agricole, piese de schimb, din întreprinderile 
care execută reparații pentru unități socialiste din agricul
tură. Ele trebuie să mobilizeze pe muncitori și tehnicieni în 
executarea la timp a sarcinilor de plan și să exercite con
trolul asupra realizării planului de către întreprinderile res
pective.

a) Organele de partid vor trebui să controleze perma
nent întreprinderile industriale care acordă sprijin tehnico- 
organizatoric S.M.T.-urilor și G.A.S.-urilor, și să le îndrume 
ca prin ajutorul lor să se -asigure repararea la timp și buna 
funcționare a tractoarelor și mașinilor agricole.'

9. Presa centrală și locală va populariza metodele agro
tehnice avansate, experiența în muncă și rezultatele bune 
obținute de fruntașii în producție din țara noastră, mobili- 
zînd oamenii- muncii de la orașe și sate în lupta pentru o 
recoltă bogată.

Presa centrală și locală trebuie să critice cu ascuțime 
rămînerile în urmă și măsurile și practicile birocratice care 
pun piedici bunei desfășurări a muncilor agricole.

10. Ministerul Culturii, Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii, Societatea pentru Răspîndjrea Științei și Culturii 
vor organiza în cadrul căminelor culturale din comune șl 
sate, în stațiunile de mașini și tractoare, gospodării agricole 
de stat, gospodării -agricole colective și întovărășiri agricole, 
conferințe și convorbiri, lămurind țărănimea muncitoare asu
pra importanței executării lucrărilor agricole la timp și în 
bune condițiuni.

Se vor organiza emisiuni speciale la radio și rularea la 
comune și sate a filmelor cu subiecte despre introducerea 
metodelor avansate în practica agricolă.

Se va desfășura o largă propagandă agricolă vizuală șl 
scrisă prin editarea de foi volante, planșe, afișe, broșuri, 
popularizînd măsurile agrotehnice și metodele înaintate de 
muncă din agricultura sovietică și din experiența fruntașilor 
din țara noastră în obținerea de recolte bogate.

Consiliul de Miniștri al R.P.R. și C.C. al P.M.R. cheamă 
pe toți țăralnii muncitori cu gospodării individuale, pe mem
brii gospodăriilor colective și ai întovărășirilor agricole, 
tractoriștii, tehnicienii și inginerii din S.M.T., de la centrele 
mecanice din gospodăriile agricole ale statului și pe toți 
tehnicienii și oamenii de știință din agricultură, în frunte 
cu membrii de partid, să muncească cu toată rîvna și ca
pacitatea lor pentru a obține o recoltă bogată la toate cul
turile și a realiza plalnul de colectări, în scopul dezvoltării 
economiei naționale și al ridicării continue a nivelului de 
trai material și cultural al oămenilor muncii de la orașe și 
sate.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne
GH. GHEORGHIU-DEJ

Prim secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn
GH. APOSTOL



PE TEME DE PARTID

Educarea comunistă a președinților sfaturilor populare 
în centrul atenției comitetului raional

In lupta pentru îndeplinirea im
portantelor sarcini trasate de ple
nara lărgită a C.C. al P.M.R. din 
19-20 august 1953 și de plenara din 
19 aprilie 1954, în vederea dezvol
tării economiei naționale și a ridi
cării continue a nivelului de trai 
al oamenilor muncii, un rol deo
sebit de mare revine sfaturilor 
populare — baza politică a regi
mului democrat-popular.

îmbunătățirea activității sfaturi
lor populare, este determinată în 
bună măsură de modul în care 
președinții de sfat, reușesc să în
sușească politica partidului și să o 
aplice în mod creator în munca lor.

Preocupat de grija de a întări 
rolul sfaturilor populare în aplica
rea justă a politicii partidului și a 
legilor țării, în ridicarea econo
mică și culturală a comunelor, în 
dezvoltarea frăției dintre oamenii 
muncii romîni și cei 'din rîndul mi
norităților naționale, pentru întări
rea continuă a alianței dintre clasa 
muncitoare și țărănimea muncitoa
re și pentru transformarea socialis
tă a agriculturii, Comitetul raio
nal de partid Alba, a luat în ulti
ma vreme o serie de măsuri care 
să asigure ridicarea calitativă a 
muncii cadrelor de conducere din 
sfaturile populare. Intre altele, în 
ultima convocare a președinților 

-sfaturilor populare la raion, s-a 
dezbătut pe larg activitatea desfă
șurată de aceștia în îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin.

Participînd activ la munca or
ganizațiilor de bază din comunele 
respective, ridicîndu-și necontenit 
nivelul politic și ideologic și folo
sind cu prcepere îndrumările date 
de membrii Comitetului raional și 
de activiștii de partid în munca lor 
pe teren, un număr însemnat de 
președinți de staturi populare din 
comunele raionului nostru, au ob
ținut rezultate pozitive în. munca 
lor, dovedind orientare justă în 
rezolvarea diferitelor probleme. 
Iată, de pildă, tovarășul Bora loan, 
președintele sfatului popular al co
munei Cricău, datorită atitudinii 
și muncii sa-le conștiincioase în în
deplinirea sarcinilor trasate de 
partid și guvern, și-a cucerit încre
derea șî simpatia maselor țărăni
mii muncitoare din comună, iar 
acțiunile sfatului popular pe care-1 
conduce se bucură de sprijinul 
larg al acesteia. Cu ajutorul orga
nizației de bază și al deputaților 

:a reușit să asigure mobilizarea

Să grăbim transportul lemnelor de foc
Asigurarea din timp a întreprin

derilor, instituțiilor și a oamenilor 
muncii cu lemne de foc este una 
din sarcinile permanente și de 
mare însemnătate. Pentru realiza
rea acesteia trebuiesc luate toate 

-măsurile care, pornind de la gurile 
de exploatare și pînă la consuma
tor, să asigure buna desfășurare .a 
muncii.

încetineala cu care se desfășoară 
însă aprovizionarea cu lemne de 
foc a oamenilor muncii din raion 
dovedește că în această direcție 
există o serie de lipsuri serioase 
în întregul raion. Pînă în prezent, 
din tranșa I-a de lemne de foc oa
menii muncii au primit numai 6,7%, 
iâr întreprinderile și instituțiile 
16%. Această stare nepermisă nu 
este întîmplătoare. Ea se dato
rește în primul rînd faptului că, co
misia operativă raională de tran

MĂRGINEANU ION
Prim secretar al Comitetului raional 

de partid Alba

țărănimii muncitoare la terminarea 
căminului cultural și la obținerea 
de noi succese în lupta pentru 
transformarea socialistă a agricul
turii și pentru sporirea producției 
agricole. Rezultate bune în munca 
lor au obținut și președinții sfatu
rilor populare din comunele Vințul 
de Jos, Teiuș, Mihalț și altele. A- 
ceste rezultate au putut fi obținute 
datorită faptului că tovarășii preșe
dinți de sfaturi, nu pierd din vede
re faptul că numai o consultare 
largă și în colectiv, asupra pro
blemelor pe care le pune munca 
de zi cu zi constituie chezășia suc
cesului rezolvării juste a sarcinilor.

Sînt însă unii președinți ai comi
tetelor executive ale sfaturilor popu
lare care nici pînă acum nu au 
reușit să înțeleagă marea însem
nătate a legăturii vii, multilatera
le, cu masele. Președinții, Ardean 
Simion de la Zlatna, Muntean 
Ioan de la Stremț, Valacic Petru 
de la Ighiu și Cîndea Cornel de 
la Oarda de Jos ignorează în mod 
nepermis problemele așa-zis „mă
runte" de zi cu zi, care sînt strîns 
legate de ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii, privesc 
cu enervare criticile îndreptățite 
ale acestora.

In comuna Zlatna, deși s-a înce
put construirea uhei băi publice, 
ea a fost dată uitării, iar comite
tul executiv privește cu indiferență 
această problemă. Tov. Ardean, de 
multe ori, merge pînă la refuzarea 
ajutorului pe care-1 dau activiștii 
de partid.

Unii președinți și secretari ai 
sfaturilor populare, cum sînt tova
rășii Boța Gheorghe de la Hăpria 
Albu Simion de ia Stremț și Co- 
roiu Ion de la Cricău, au 
uitat că sînt slujitori ai poporului, 
că sînt răspunzători înaintea lui 
și au devenit inaccesibili maselor, 
avînd o atitudine nedemnă, de res
pingere și de dezinteres față de 
oamenii muncii. Președintele sfa
tului popular al comunei Berghin, 
Lidian Matei, în nenumărate rîn- 
duri a dat dovadă de lipsă de prin
cipialitate în rezolvarea probleme
lor. Subapreciind importanța muncii 
colective, tov. Lidian muncește une
ori sectar luînd hotărîri de unul sin
gur.

In lupta pentru construirea so
cialismului la sate, sfaturilor popu

sport (președinte tov. Groza Au
gustin) nu a acordat de la bun 
început atenția cuvenită importan
tei probleme a lemnelor de foc, 
lucrînd la voia întîmplării, fără un 
plan de muncă concret.

Mulțumindu-se să lucreze doar 
din birou, să difuzeze hotărîri, in
strucțiuni și dispoziții, comisia o- 
perativă a scăpat din vedere esen
țialul : desfășurarea unei sistema
tice munci de îndrumare și control 
pe teren. Din această cauză multe 
comitete executive ale sfaturilor 
populare din comunele Ighiu, 
Bărăbanț și multe altele, au 
nesocotit sarcinile primite în legă
tură cu transportul lemnelor de 
foc, lăsînd ca munca să se desfă
șoare de la sine, iar cauza neînde- 
plinirii planului la transporturi să 
fie trecută în mod nejust pe sea
ma campaniei însămînțărilor de 
primăvară, motivînd că atelajele 

lare le revin sarcini deosebit de 
importante. Sînt însă sfaturi popu
lare ca cele din comunele Ciu- 
gud, Oarda de Jos, Hăpria etc., 
care nu pun în centrul activității 
lor problema transformării socia
liste a agriculturii, aștepfînd ca 
lucrurile în această direcție să 
meargă de la sine. Comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare din 
comunele Benic (președinte Dehe- 
lean Liviu), Galda de Jos (preșe
dinte Frankel Rudolf) și Pețelca 
(președinte Hîrceagă Nicolae) ne
glijează în mod nepermis sarcina 
consolidării și întăririi economico- 
organizatorice a gospodăriilor a- 
gricole colective și întovărășirilor 
agricole existente și nu luptă pen
tru atragerea de noi țărani mun
citori pe drumul făuririi unei vieți 
fericite. Faptul că au existat ase
menea lipsuri, se datorește și ne- 
participării regulate a cadrelor din 
sfaturile populare la învățămîntul 
de partid. .

Lipsurile care se mai manifestă 
în activitatea unor președinți șl 
secretari de sfaturi populare, se 
datoresc și Comitetului raional de 
partid, care nu a desfășurat o 
muncă susținută pentru educarea 
comunistă a acestora și nu i-a 
înarmat cu regularitate cu posibi
litatea cunoașterii și rezolvării o- 
perative a celor mai arzătoare sar
cini în diferitele perioade ale mun
cii lor. Comitetul raional nu a an
trenat pe cei mai buni activiști ai 
săi și cabinetul de partid pentru a 
ține lecții calificate și consultații 
în fața președinților și secretarilor 
de sfaturi, pentru cunoașterea pro
fundă a politicii partidului și a sar
cinilor puse în față de construirea 
socialismului la sate.

Pentru lichidarea lipsurilor exis
tente este necesar ca organizațiile 
de bază să lupte prin membrii de 
partid care muncesc în sfaturile 
populare pentru a folosi me
tode juste de muncă în activitatea 
sfaturilor populare: conducerea co
lectivă, controlul executării, stimu
larea criticii și autocriticii, atrage
rea sistematică a maselor largi la 
rezolvarea problemelor obștești, etc.

Alianța clasei muncitoare cu ță
rănimea muncitoare sub conduce
rea clasei muncitoare constituie 
chezășia înaintării cu succes spre 
socialism. întărirea continuă a 
acestei alianțe trebuie să fie preo
cuparea principală a organizațiilor 
de bază și a sfaturilor populare.

trebuiau mobilizate pentru însă
mînțări.

Neîndeplinirea de către comune 
a planului de transporturi de lem
ne, pe lîngă faptul că dăunează 
simțitor în bunul mers al întreprin
derilor și instituțiilor, face ca oa
menii muncii să-și piardă tranșe
le de combustibil, iar lemnele ne
transportate la vreme, de la un 
timp încep să putrezească, pier- 
zîndu-și din puterea lor calorică, 
cum este cazul unei însemnate 
cantități de lemne din pădurea de 
la Țelna ale Ocolului silvic.

. Faptul că procentul de lemne distri
buite oamenilor muncii pe trimestrul 
întîi este extrem de redus, se datoreș
te și conducerii depozitului principal 
de combustibil Alba (responsabil 
Popa Nicolae) care, muncind biro-, 
ctatic, fără simț de răspundere, nu 
s-a îngrijit să primească din vreme

Pregătiri pentru campania
Sprijinită și îndrumată de către 

organizația de partid, conducerea 
S.M.T. Alba a luat din timp mă
suri tehnico-organizatorice pentru 
revizuirea și repararea întregului 
utilaj necesar în campania de va
ră, formînd echipe de reparații pe 
feluri de mașini.

Antrenați în întrecerea socialis
tă mecanizatorii stațiunii au efec
tuat pînă la data de 1 iunie repa
rațiile la batoze în procentaj de 
60%, la motoarele stabile de 50%, 
h plugurile pentru dezmiriștit de 
90% și la materiale electrice de 
60%. Au fost de asemeni revizuite 
tractoarele K-D.-35 în procentaj de 
45%.

La aceste rezultate a contribuit 
în mod deosebit echipa condusă de 
tovarășul Tudoran Irirnie care, lu- 
crînd la repararea batozelor, a 
executat lucrări de bună calitate. 
Echipa de fierari compusă din to-

Trebue grăbite lucrările de întreținere 
a culturilor

Lucrările de întreținere a cultu
rilor, care sînt tot atît de impor
tante ca și lucrările de însămînțărl, 
se desfășoară cu mare încetineală 
în raionul nostru. Așa se explică 
faptul că deși buruienile amenință 
cu înăbușirea culturilor, totuși pli- 
vitul păioaselor să fie îndeplinit 
pînă la 1 iunie în procentaj de nu
mai 61%, iar prășitul la floarea- 
soarelui, cartofi, porumb și sfeclă 
să fie realizat în procentaj de nu
mai 18%.

Sînt unele comune unde comite
tele executive ale sfaturilor popu
lare și organizațiile de bază, dato
rită muncii superficiale, nu acordă 
importanța cuvenită îngrijirii culturi
lor. Acest lucru se petrece în comu
nele Benic, Feneș, Meteș, Stremț și 

altele. Superficialitatea în muncă în 
legătură cu întreținerea culturilor 
se manifestă la unele sfaturi și prin

Tot mai multe prod
Sporirea continuă a producției 

bunurilor de larg consum consti
tuie obiectivul principal al între
cerii socialiste pe care o desfășoa
ră colectivul de muncă de la coo
perativa de producție meșteșugă
rească „Munca nouă" din orașul 
nostru. Membrii acestei cooperative 
luptă totodată să îmbunătățească 
continuu calitatea produselor.

In cursul lunii mai, în cadrul 
secției de tinichigerie a început 
confecționarea de cazane din tablă 
de diferite mărimi, tăvi, găleți, etc., 
reușindu-se ca pînă la data de 27 

de la „Combustibilul" regional pla
nificarea pentru lemnele de foc ne
cesare raionului Alba. Nesatisfăcă
toare este apoi munca de colabo
rare a „Combustibilului" cu I.F.E.T. 
Sebeș și Ocolul silvic Alba, de la 
care primește lemnele.

Pentru lipsurile existente în 
transportul lemnelor de foc, ,o 
mare răspundere poartă și Ocolul 
silvic Alba, (șeful Ocolului tov. 
Cazan Nicolae), care timp de o jumă
tate de an a pierdut vremea cu în
tocmirea de devize și planuri pen
tru repararea drumurilor și jghia- 
bului de plutire, și numai abia săp- 
tămîna trecută a început lucrările 
de reparare a acestora. Apoi, Ocolul 
silvic Alba nu a insistat pentru a 
primi la timp de la Direcția regio
nală silvică Deva aprobare spre a 
livra „Combustibilului" Alba lemne 
de foc pentru raion și de la alte 
guri de exploatare accesibile tran
sporturilor, cum este, de pilda, 
gura de exploatare „Bibarț". Desi

de vară la S. M. T. Alba 
varășii Avrămuț Marin, Munteanu 
Teodor și Topîrceanu loan, depă
șesc zilnic norma cu 25—30% la 
repararea uneltelor agricole.

Mai sînt însă și unii tovarăși, 
ca cei din echipa de reparat bșto- 
ze, condusă de tovarășul RUsu Io
sif, care face lucrări de slabă 
calitate. Față de această situație, 
comisia de recepționare S.M.T. să 
ia poziție hotărîtă pentru a asigu
ra o bună funcționare a mașinilor 
și motoarelor.

Pentru ducerea la îndeplinire a 
sarcinilor ce reies din recenta Ho- 
tărîre a partidului și guvernului, 
mecanizatorii de la S.M.T. trebuie 
să-și îndrepte toate eforturile pen
tru repararea și revizuirea tutu
ror motoarelor și mașinilor în con- 
dițiuni bune și la timp, asigurînd 
o perfectă funcționare a acestora 
în campania de vară.

Munteanu Ion, coresp. voi.

comunicări de date statistice nerea
le. Așa a procedat tovarășul Cîn
dea Cornel, președintele sfatului 
popular Oarda de. Jos și agentul 
agricol Ciugudean Nicolae care au 
comunicat secției agricole raionale 
că pe comună au fost prășite mai 
multe hectare decît în realitate.

Pentru a se lupta cu succes îm
potriva buruienilor și stîrpirea lor 
din culturi, comitetele executive ale 
sfaturilor populare și organizațiile 
de bază din comune trebuie să des
fășoare o susținută muncă de te
ren și prin o largă muncă politică 
și organizatorică să mobilizeze ță
rănimea muncitoare, pentru efectu
area la vreme a lucrărilor de între
ținere a culturilor, folosindu-se 
fiecare zi și fiecare oră prielnică în 
acest scop.

use de larg consum
mai planul să fie realizat în pro
porție de peste 125%. De aseme
nea, colectivul secției de tîmpla- 
rie. folosind la maximum capacita
tea de lucru a mașinilor, precum 
și cele 8 ore de muncă, a reușit 
să-și realizeze sarcinile de plan 
dînd produse de bună calitate.

In ramura alimentației publice 
și prestări de serviciu, pînă la data 
de 27 mai planul a fost depășit cu 
peste 75%, respectiv 3'0%, iar pe 
întreaga cooperativă pînă la aceas
tă dată sarcinile de plan pe luna 
mai au fost depășite cu peste 15%.

gur, dacă ar fi făcut acest lucru, 
majoritatea oamenilor muncii din 
raion ar fi primit lemnele cuvenite 
pe tranș'a întîia.

Pentru îndeplinirea planului la 
transportul lemnelor de foc, sfatu
rile populare și organizațiile de 
bază din comune trebuie să des
fășoare o largă muncă de lămurire 
in vederea mobilizării țărănimii 
muncitoare pentru'a folosi la maxi
mum atelajele la transportul lem
nelor. Comitetele executive ale sfa
turilor populare din comunele Zlat
na, Feneș, Ighiu, Bărăbanț etc. și co
misiile de transport comunale; au 
datoria să planifice în mod just a- 
telajele, urmărind îndeaproape în
deplinirea vitezei zilnice la trans
porturi și să ia măsuri împotriva a- 
cetora care încearcă să împiedice 
îndeplinirea planului la transportul 
lemnelor de foc.



Rezoluțiile sesiunii extraordinare 
a Consiliului Mondial al Păcii

BERLIN (Agerpres).— TASS transmite rezoluțiile sesiunii extraordinare a Consiliului Mondial a<l Păcii.

Ședința restrînsă din 31 mai a conferinței 
de la Geneva

Mijloace oarbe de distrugere to
tală amenință toate popoarele. Con
știința lumii se trezește. Parlamen
te, oatneni de stat, cele mai înalte 
personalități religioase și morale 
protestează.

In numele popoarelor cerem ca 
măsură de cea mai mare urgență 
încheierea unui acord internaționali 
care să cuprindă obligația de a nu 
se mai face experiențe cu bombe 
atomice și cu hidrogen și de a nu 
se folosi aceste tipuri de arme. Un 
asemenea acord ar pregăti și ar u-

Rezoluția cu privire
Primejdia unui amestec militar 

al Statelor Unite ale Americii în 
Conflictul din Indochina, care poate 
duce la extinderea războiului, pre
siunea exercitată în scopul consti
tuirii „comunității defensive euro
pene" care ar consfinți înarmarea 
Germaniei, scindarea Europei și 
Asiei prin politica pactelor mili
tare, experiențele cu arma termo
nucleară, reluate în scop de inti
midare și șantaj — toate acestea 
constituie noi motive care provoacă 
neliniștea popoarelor după primele 
speranțe legate de tratative.

Mișcarea opiniei publice din di
ferite țări, care a obținut încheie
rea armistițiului în Coreea și înce
perea tratativelor pentru proble

1. Ultimele luni au fost marcate 
prin succese încurajatoare în do
meniul schimburilor culturale. Au 
avut Ioc numeroase congrese ale 
oamenilor muncii intelectuale, pre
zentări ale realizărilor în dome
niul artei teatrale și cinematogra
fiei, vizite de delegații, sărbători
rea! datelor jubiliare ale unor oa
meni și opere celebre, întîlniri ale 
profesorilor și învățătorilor, oame
nilor de știință, studenților, sporti
vilor, etc. Toate acestea confirmă 
dorința popoarelor de a-și împăr
tăși reciproc roadele muncii lor, 
ale progresului tehnic, realizările 
în domeniul științei și artei.

2. In același timp s-au născut șl 
au crescut largi mișcări naționale 
care au drept scop să dezvolte 
cultura originală a fiecărei țări și

Bucuria celor mici
Ori de cite ori afișele anunță un 

nou spectacol al Teatrului de pă
puși din Alba-Iulia, micii specta
tori simt o bucurie nestăvilită. Ei 
sînt dornici de aceste spectacole, 
deoarece ele îi ajută să cunoască 
o serie de lucruri noi. De la înce
putul anului și pînă în ziua de 1 
iunie Teatrul de păpuși a prezen
tat pe scena sa 6 piese, printre 
care se numără și „Capra cu trei 
iezi" de Paula Culitza, după bas
mul lui Ion Creangă, „Prea cumin
te Zdup și Țușca" de Daniela Mica 
și altele. De asemeni, colectivul a- 
cestui teatru a făcut 11 deplasări 
în satele raionului la care au par
ticipat peste 3.600 spectatori.

Nu va trece prea mult timp șî 
pe scena teatrului va fi prezentată 
în premieră ipiesa „Peștișorul de 
aur" de Romulus Alexandrescu, 
după basmul lui A.S. Pușkin, pie
să la care colectivul teatrului lu
crează cu multă însuflețire.

Prin muzeul regional
Vizitînd muzeul regional din 

Alba-Iulia rămîi cu o impresie

Rezoluția cu privire la problema armei atomice
șura adoptarea unor măsuri eficace 
care să asigure interzicerea lor 
deplină. El ar contribui în viitorul 
apropiat la slăbirea) încordării si
tuației internaționale, ar duce la 
reducerea generală a înarmărilor, 
alr deschide calea spre colaborare 
pentru folosirea energiei atomice în 
scopuri pașnice.

Chemăm toate organizațiile, toa
te personalitățile cărora le este 
scumpă pacea, cerem tuturor or
ganizațiilor politice, sindicale, reli

la problema securității
mele Europei și Asiei, poate să ob
țină astăzi :

— încheierea cu succes a confe
rinței de la Geneva, adică înceta
rea focului în Indochina și regle
mentarea pașnică al conflictelor din 
Coreea și Indochina ;

— respingerea tratatelor de la 
Bonn și Paris și reluarea tratati
velor cu privire la rezolvarea paș
nică a problemei germane ;

— o înțelegere între guverne cu 
privire la încetarea experiențelor 
cu alrma atomică și la nefolosirea 
acestei arme.

Cu toată deosebirea dintre siste
mele politice și sociale, toate po
poarele au interese comune. Aceste 
interese comune nu pot fi apărate, 

Recomandarea comisiei culturale
să răspîndească cuceririle minții 
omenești în masele largi ale po
porului. Impotrivindu-se oricărei 
încercări de înăbușire a culturi! 
naționale, deoarece asemenea în
cercări constituie un atentat la su
veranitatea țărilor, aceste mișcări 
se străduiesc să contribuie ia apa
riția unor opere care, sporind te
zaurul cultural al fiecărui popor, 
îmbogățesc legăturile internațio
nale.

3. Deși rezultatele obținute în 
domeniul legăturilor culturale, că 
și în dezvoltarea culturilor națio
nale, sînt încurajatoare, totuși ele 
nu corespund posibilităților actu
ale. Mai sînt încă prea multe ob
stacole care împiedică popoarele 
să folosească în întregime cuceriri

CARNET CULTURAL
bună asupra felului cum sînt a- 
menajate sălile în care sînt expuse 
diferite obiecte din orînduirea 
comunei primitive și sclavagis
tă. Cele peste 
te documentează 
viața și munca 
ceste orînduiri.

Colectivul de

50.000 de obiecte 
amănunțit despre 
oamenilor dîn a-

muncă al muzeu
lui se străduiește ca prin deplasă
rile ce le face în diferite comune ale 
raionului nostru să descopere noi 
dovezi ale vieții oamenilor care au 
trăit cu mii de ani în urmă prin 
aceste locuri. In comuna Sîntim- 
bru, de pildă, s-au descoperit dife
rite obiecte de ceramică care da
tează de pe timpul comunei primi' 
tive.

Peste 10.000 cărți citite
Biblioteca raională din orașul 

nostru este considerată ca una din 
cele mai mari biblioteci din regiu
ne. Varietatea cărților pe 
care biblioteca le are, face ca nu
mărul cititorilor și cărților citite să 
crească din zi în zi. Astfel, de la 
începutul anului și pînă în prezent 
au fost citite -peste 10.000 de cărți, 

gioase și culturale, bărbaților și fe
meilor din toate țările să caute în 
comun, pe scară națională și inter
națională, mijloacele pentru a ob
ține o înțelegere între guvdrne 
asupra următoarelor puncte princi
pale : interzicerea fabricării, sto
cării și folosirii oricăror tipuri de 
arme de exterminare în masă și 
instituirea unui strict control — pe 
deplin realizabil — asupra acestei 
interziceri.

Berlin 28 mai 1954 

securitatea fiecărui om și indepen
dența! popoarelor nu pot fi asigu
rate prin șantajul atomic și prin 
scindarea lumii în blocuri militare. 
Aceste interese comune ne sînt a- 
menințate prin înăbușirea mișcării 
de eliberare națională și prin a- 
mestecul în treburile interne ale 
statelor.

Nu poate fi asigurată securita
tea proprie, fără a garantai secu
ritatea celorlalți. Securitatea co
mună trebuie organizată în primul 
rînd în Asia și în Europa de către 
toa'te statele interesate, oricare ar 
fi deosebirea dintre orînduirile lor 
sociale și politice.

Berlin 28 mai 1954 

le minții omenești. Este de necon
ceput ca obstacole de ordin ad
ministrativ sau politic să mai poată 
sta în calea exprimării libere a 
ideilor, a’ circulației persoanelor și 
operelor. Aceste obstacole trebuie 
să dispară; ele vor dispare dacă 
fiecare om, căruia îi este dragă 
cultura, va fi conștient de răspun
derea sa și va sprijini cu fermitate 
orice inițiativă, indiferent de unde 
ar porni, îndreptată spre lichidarea 
acestor obstacole, spre dezvoltarea 
continuă ă activității culturale na
ționale și spre lărgirea schimbu
rilor reciproce.

Popoarele vor ca cultura să slu
jească cauza prieteniei și păcii în
tre oameni.

Berlin 28 mai 1954.

cuprinzî-nd literatură, știință și 
ideologie. Inafară de cititorii vîrst- 
ni-ci, o dorință deosebită pentru în
sușirea tainelor cărții o manifestă 
și tinerii pînă la 16 ani. Tot în 
cursul acestei perioade ei au citit 
peste 3.800 de cărți.

Se apropie faza raională 
de concurs

Nu peste mult timp în orașul 
nostru se va desfășura prima parte 
a fazei raionale a celui de al III-lea 
concurs artistic al echipelor de a- 
m-atori. Sute de cetățeni -așteaptă 
această zi în care vor face cunoș
tință cu comorile artei populare 
interpretate de către amatorii de 
jocuri, cîntece etc. Concursul se va 
desfășura în ziua de 13 iunie în 
sala de spectacole a Casei raio
nale de cultură și va începe la ore
le 9 dimineața. Vor participa for
mațiile artistice de amatori ale că
minelor culturale din comunele: 
Almașul Mare, Benic, Berghin, 
Cricău, Gălda de Jos, Hăpria, 'Mi
halț, Stremț și Zl-atna. Multe for
mațiuni vor prezenta jocuri popu
lare ca: „Haidăul”, „Călușerul", 
„Țarina”, „Joc de bîtă” și altele.

GENEVA (Agerpres). — După 
cum transmite agenția France 
Presse, la sfîrșitul ședinței res- 
trî-nse din 31 mai a conferinței 
miniștrilor Afacerilor -Externe de 
la Geneva a fost dat publicității 
următorul comunicat:

„In ședința restrînsă din 31 mal, 
cei nouă delegați au continuat exa
minarea posibilității restabilirii -pă
cii în Indochina.

Presa elvețiană despre vizita lui V. M. Molotov 
la președintele Confederației elvețiene

GENEVA (Agerpres). — TASS
Presa elvețiană publică în pri

mele pagini știri amănunțite des
pre vizita făcută la 28 mai de mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., V.M. Molotov, președin
telui Confederației elvețiene, A. 
Ru-battel.

Presa caracterizează această vi
zită drept un even-i-met istoric, care 
marchează o nouă etapă în dez
voltarea relațiilor dintre Elveția șl 
U.R.S.S.

A fost stabilită o nouă și impor
tantă etapă în relațiile dintre Uni
unea Sovietică și Elveția, scrie zia
rul „La Suisse", care adaugă: 
„Trebuie relevat faptul că domnul 
Molotov însuși și-a exprimat do

Demisia ministrului M. Jacquet, membru 
al delegației franceze la conferința de la Geneva

PARIS (Agerpres). — Preșe
dintele Consiliului de Miniștri, La- 
niel, a acceptat demisia lui Marc 
Jacquet, -membru al partidului g-au- 
llist, din postul de ministru pentru 
statele asociate. Jacquet făcea de 
asemenea parte din delegația fran
ceză la conferința de la Geneva.

Comentatorii agențiilor de presă 
occidentale subliniază că demisia 
lui Jacquet a fost determinată de 
divergențele existente între el și 
guvern în problema indochineză. 
Se știe că fostul ministru pentru

Pentru încetarea focului în Indochina
Declarația primului ministru al Indiei, Nehru

DELHI (Agerpres). — TASS
După cum' anunță postul de ra

dio Delhi, primul ministru al Indi
ei, Nehru, luînd cuvîntul la un mi
ting -care a avut loc la Simle, a 
declarat că dacă nu se va pune 
capăt războiului din Indochina, el 
se va extinde în mod inevitabil.

Ni -se semnalează că...
... Șoferii Crăciun Nicolae și Ță- 

ranu Nicolae de pe autocamioane
le întreprinderii industriale de vi
nuri și produse alcoolice din Alba- 
Iulia, folosesc autocamioanele în 
scopu-ri personale, mergînd seara 
la ieșirea din servi-ciu cu ele a-casă 
la locuințele lor și uneori dispar 
cu mașinele din -cadrul întreprin
derii în timpul zilei. In repetate 
rînduri șoferul Crăciun Nicolae, tre
ce pe la locuința sa descărcînd în
semnate cantități de produse al
coolice, iâr mașina întreprinderii

... La Autobaza transporturi Alba- 
Iulia casierul Munteanu Ion mai 
practică și în prezent „metoda" de 
a încasa bani de la călători peste 
prețul scris pe bilet. De pildă, în 
ziua de 19 mai, ora 8,30 el a înca
sat de la călători 24,50 și chiar 25 
lei în loc de 23,50 lei, cit trebuia 
să încaseze. Această situație se re
petă în fiecare zi.

S-a adus la cunoștința delegați- 
lor. că la 1 iunie va avea loc o reu
niune preliminară între reprezen
tanți militari ai celor două părți 
beligerante pentru a pregăti con
sfătuirea reprezentanților celor 
două comandamente.

Viitoarea ședință restrînsă va a- 
vea loc la 2 iunie".

rința de a vizita Consiliul federal' 
care s-.a grăbit să răspundă cu cea 
mai mare satisfacție".

Același ziar subliniază că „Mo
lotov -a fost primul din șefii dele
gațiilor aflate în momentul de față, 
la Geneva care și 
rința de a face o 
lor țării care le 
tate".

„Țara noastră, 
iește să mențină 

a manifestat do- 
viz-ită -autorități- 
a-cordă ospitalî-

care se strădu- 
cele mai bune-

relații cu toate țările din lume —
relevă ziarul „Journal de Geneve"* 
— nu poate fi decît încîntată de 
acest gest de curtoazie al domnu
lui Molotov, gest care constituie- 
și un factor în lupta pentru slăbi
rea încordării din situația interna
țională".

statele asociate s-a pronunțat în 
repetate rînduri pentru încetarea 
ostilităților în Indochina și pentru 
încheierea armistițiului în această, 
țară.

Totodată se anunță că generalul 
de brigadă Henri Delteil, coman
dant șef adjunct al forțelor teres
tre franceze din Vietnamul de sud, 
a părăsit duminică Indochina ple- 
cînd la Geneva, unde va participa 
la lucrările conferinței în problema, 
i'ndochineză în calitate de expert, 
militar al Franței.

Nehru și-a ' exprimat dorința ca, 
oamenii de stat să depună eforturi, 
în vederea asigurării -păcii. El a> 
adăugat: „Deși India nu participă, 
la conferința de la Geneva, ea a- 
prezentat propunerile sale și în

cearcă să asigure pacea în Indo
china".

staționează în tim-pu! nopții acasă" 
la el. Șoferul Țăranu Nicolae în 
ziua de 23 mai a.-c. a plecat cu ma
șina în scopuri personale fără a 
anunța conducerea întreprinderii.

întrebăm pe tovarășul director 
Titieanu Gh. pînă cînd va tolera- 
aceste abateri ale șoferilor care lu
crează după bunul plac și cînd are- 
de gînd să pună capăt lipsei 'de- 
grijă față de ayutul obștesc ?

POENARU TOAN 
coresp. voluntar

★
Conducerea Autobazei transpor

turi Alba-Iulia are datoria să ia se
vere măsuri împotriva acestor ele
mente necinstite și totodată să afi
șeze tabele cu costul biletelor în 
lo-curi vizibile pentru -a nu se mai 
încasa supra-prețuri de la călători.

D. CIUMBRUDEANU
coresp. voluntar
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