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Proiectul C, C. al P. M, R.

Directivele Congresului al II-lea al Partidului
cu privire la dezvoltarea agriculturii în următorii 2-3 ani

Una din principalele sarcini ale partidului 
și guvernului în domeniul construcției eco
nomice o constituie organizarea creșterii pu
ternice a producției agricole, pentru obține- 
ea, în următorii 2—3 ani, a unei abundențe 

de produse necesare ridicării continue a nive
lului de trai material și cultural al celor ce 
muncesc la orașe și sate.

Plenara lărgită a C.C. al P.M.R. din au- 
gust 1953 a hotărît orientarea cursului poli
ticii noastre economice spre o repartizare 
mai justă a mijloacelor materiale și îndeo
sebi a investițiilor, în vederea unei dezvoltări 
continue, raționale, a industriei grele, teme
lia dezvoltării economiei naționale, a lichidă
rii rămînerii în urmă a agriculturii față de 
dezvoltarea industriei și a ridicării nivelului 
de trai a! poportilui muncitor.

Ca urmare a măsurilor organizatorice și 
economice, luate după plenara C.C. al P.M.R. 
de către partid și guvern, s-au obținut unele 
rezultate pozitive în dezvoltarea agriculturii. 
S-a mărit volumul investițiilor și creditelor 
pentru agricultură, s-a elaborat și a început 
să se aplice legea pentru dezvoltarea creș
terii animalelor în anii 1954—1956, a sporit 
numărul de tractoare, mașini și unelte agri
cole, s-a mărit suprafața însămînțată cu po
rumb, culturi tehnice și legumicole, lucrările 
agricole de toamnă și primăvară s-au execu
tat la un nivel agrotehnic mai înalt, s-a îm
bunătățit sistemul de contractare la unele 
produse agricole prin mărirea cointeresării 
materiale a producătorilor agricoli.

Statul a acordat mijloace importante pen
tru întărirea rolului organizator al stațiuni
lor de mașini și tractoare, dotarea lor cu 
utilaj perfecționat și asigurarea lor cu cadre 
calificate, trimise din industrie în agricultură.

Dezvoltarea industriei socialiste a creat 
baza tehnico-materială pentru înzestrarea a- 
griculturii cu tractoare și mașini agricole, 
pentru întărirea S.M.T.-urilor, care reprezintă 
principalele puncte de sprijin ale statului 
democrat-popular în organizarea dezvoltării 
producției agricole și în îndrumarea țărăni
mii muncitoare pe calea transformării socia
liste a agriculturii.

Cu toate acestea nivelul actual al produc
ției agricole a rămas mult în urma cerințe
lor crescînde de aprovizionare a populației 
muncitoare cu produse vegetale și animale 
și a industriei ușoare și alimentare cu ma
terii prime agricole.

In vederea creșterii buneistări materiale și 
culturale a poporului muncitor în următorii
2— 3 ani, trebuie să se realizeze o cotitură în 
dezvoltarea producției agricole și să se ob
țină sporirea producției la hectar, la toate 
culturile, în special la grîu, porumb, cartofi, 
sfeclă de zahăr, bumbac, floarea soarelui, 
mărirea numărului de animale și a producti
vității lor, valorificarea rațională a terenuri
lor slab cultivate și necultivate.

In faza actuală a construcției socialismu
lui la noi în țară — odată cu dezvoltarea in
dustriei grele și cu creșterea rapidă a indus
triei ușoare și alimentare, producătoare de 
bunuri de larg consum — ridicarea agricul
turii este veriga hotărîtoare pentru dezvolta
rea și întărirea întregii economii naționale 
și creșterea nivelului de trai al poporului 
muncitor.

Pentru aplicarea consecventă a liniei poli
tice trasate de plenara C.C. al P. M. R. din
3— 5 martie 1949, organele de partid și de 
stat trebuie să se preocupe îndeaproape și 

permanent de întărirea economico-organiza- 
torică a gospodăriilor agricole colective și a 
întovărășirilor existente, precum și de orga
nizarea de noi întovărășiri agricole și noi 
gospodării colective, în măsura în care ță
ranii muncitori cu gospodării individuale se 
conving de superioritatea agriculturii socia
liste. Gospodăriile agricole colective, înto
vărășirile agricole, precum și asociațiile sim
ple ale țăranilor muncitori pentru cultiva
rea plantelor tehnice și creșterea animalelor, 
formate în scopul cooperării în muncă, cre
ează condiții favorabile pentru executarea 
muncilor agricole cu mijloace mecanizate și 
pentru introducerea agrotehnicii înaintate și 
constituie mijlocul cel mai sigur de a orga
niza creșterea rapidă a producției agricole 
vegetale și animale.

Organele de partid și de stat trebuie să a- 
corde un ajutor permanent și multilateral ță
rănimii muncitoare cu gospodării individu
ale, în vederea organizării producției, a in
troducerii metodelor agrotehnice înaintate, "a 
procurării inventarului agricol, a măririi e- 
fectivelor de animale, pentru a-și spori pro
ducția agricolă și a valorifica produsele prin 
cooperative, prin organe economice de stat 
sau în piețe, tîrguri și în oboare.

In același timp este necesar ca gospodă
riile agricole de stat să înlăture defecțiunile 
grave care persistă în organizarea conducerii 
și producției, să devină gospodării agricole 
socialiste model — cu o înaltă productivi
tate agricolă vegetală și animală — astfel 
ca fiecare gospodărie agricolă de stat să de
vină rentabilă și să fie exemplu pentru gos
podăriile colective, întovărășirile agricole și 
țăranii muncitori cu gospodării individuale.

Succesele dezvoltării agriculturii noastre 
depind, în primul r.înd, de aplicarea consec
ventă a principiului cointeresării materiale a 
colectiviștilor, â întovărășiților, a țăranilor 
muncitori cu gospodării individuale și a 
muncitorilor din gospodării agricole de stat 
și S.M.T.-uri, la sporirea producției agricole 
vegetale și animale.

In scopul lichidării rămînerii în urmă a a- 
griculturii față de dezvoltarea industriei, ple
nara C.C. al P.M.R. consideră necesar să 
propună Congresului al II-lea al P.M.R. pro
iectul de directive cu privire la dezvoltarea 
agriculturii în următorii 2—3 ani, cuprin- 
zînd un ansamblu de măsuri economice, orga
nizatorice și tehnice, care să ducă la un pu
ternic avînt în ridicarea producției agricole, 
la dezvoltarea schimbului de mărfuri dintre 
oraș și sat, la ridicarea nivelului de trai al 
oamenilor muncii, la întărirea continuă a a- 
lianței între clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare.

I. Identificarea suprafețelor și 
punerea în valoare a tuturor 

rezervelor de terenuri
In scopul măririi producției agricole glo

bale, suprafața arabilă a .țării urmează să 
crească la finele anului 1956 pînă la 10 mili
oane hectare.

Pentru mărirea suprafețelor cultivate și 
folosirea deplină a tuturor rezervelor de te
renuri, este de o importanță deosebită ca în 
2—3 ani să se identifice toate suprafețele a- 
gricole și silvice și să se asigure o evidență 
clară a suprafețelor, pe sectoare sociale, pe 
gospodării și mod de folosință.

Ministerul Agriculturii'și Silviculturii să ia 
măsuri de punere în valoare a tuturor tere

nurilor, în conformitate cu însușirile pe care 
le au acestea sau cu însușirile ce li se pot 
da prin lucrări de îmbunătățiri și ameliora- 
țiuni agro-silvice, ca : îndiguiri, desecări, ca
nalizări, defrișări, irigări, desțeleniri, amena
jări și altele, care să asigure mărirea supra
fețelor agricole.

Se vor mări suprafețele arabile și cultiva
ble, îndeosebi prin reducerea suprafețelor 
inundabile, a mlaștinilor, a mărăcinișurilor, 
a arboretelor de invazie, a marginilor de 
drumuri și a zonelor de șosea și de cale fe
rată.

O atenție deosebită trebuie dată punerii 
în valoare, prin trecerea în cultură a tuturor 
locurilor virane din vetrele satelor și ale ora
șelor ; pe aceste terenuri muncitorii, ță
ranii muncitori, femeile, tineretul pot cultiva 
milioane de pomi fructiferi și mii de ha. cu 
cartofi și legume.

Să se ia măsuri de plantare cu pomi ro
ditori a marginilor tuturor drumurilor, șose
lelor și căilor ferate.

Pentru menținerea suprafețelor agricole să 
se pună capăt oricăror tendințe de risipire a 
terenurilor bune de cultură. Nu se va admite 
schimbarea destinației terenurilor agricole 
pentru scopuri neagriccrie, decît în cazuri 
excepționale.

II. Mărirea producției de cereale
Mărirea producției globale de cereale și a 

producției de cereale-marfă constituie princi
pala condiție pentru dezvoltarea tuturor ce
lorlalte ramuri de producție vegetală, pentru 
dezvoltarea creșterii animalelor, pentru asi
gurarea aprovizionării abundente a oameni
lor muncii cu alimente și a industriei ușoare 
și alimentare cu materii prime agricole.

Pentru aceasta este necesar ca :
1) . Să se extindă suprafața însămînțată cu 

cereale în 1955 pînă la 7.220.000 Ha., iar în 
1956 pînă la 7.360.000 ha., din care cu grîu 
de toamnă să fie însămînțate în 1956 pînă 
la 2.740.000 ha.

Avînd în vedere marea însemnătate a po
rumbului atît pentru alimentația populației, 
cit și pentru furajarea animalelor, precum și 
multiplele sale însușiri ca materie primă pen
tru industrie, suprafața cultivată cu porumb 
să se mărească pînă la 3.300.000 ha. în 1955 
și pînă la 3.400.000 ha. în anul 1956.

2) . Să se sporească producția globală de 
cereale în următorii 2—3 ani pînă la 
10.500.000 t., mărindu-se recolta medie la ha. 
în anii 1955—1956 îij felul următor: grîul 
de toamnă pînă la 1.400 kg. ; porumb pînă 
la 1.500 kg.; secară pînă la 1.300 kg.; orzul 
de toamnă pînă la 1.500 kg. și cel de primă
vară pînă la 1.200 kg.; ovăzul pînă la 1.200 
kg.; orezul pînă la 3.500 kg.

3) . Se atrage în mod deosebit atenția or
ganizațiilor de partid, sfaturilor populare și 
organelor agricole asupra necesității de a 
îmbunătăți în mod hotărît agrotehnica cul
turii cerealelor, prin introducerea și respec
tarea peste tot a regulilor agrotehnice.

4) . Ministerul Agriculturii și Silviculturii 
și comitetele executive ale sfaturilor populare 
trebuie să întărească în decursul anilor 
1955—1956 munca de organizare a teritoriu
lui. să introducă asolamente juste în gospo
dăriile agricole de stat și în gospodăriile a- 
gricole colective și să le dea ajutor efectiv 
pentru elaborarea planurilor de cultură ; să 
îndrume pe țăranii muncitori cu gospodâtii 
individuale la organizarea producției și rîn- 

duirea culturilor după plante premergătoare 
bune.

5) . Să se asigure, începînd cu toamna anu
lui 1954, îndeplinirea complectă de către
S.M.T., 'gospodăriile agricole de stat și gos
podăriile anexe, precum și de întovărășiri și 
gospodării agricole colective, a planurilor de 
dezmiriștit și de arături adînci de toamnă ; 
semănatul culturilor de toamnă să se facă în 
terenuri bine pregătite, iar cele de primăvară 
să fie însămînțate în întregime în arături a- 
dir.ci de toamnă.

S.M.T.-urile și centrele de închiriat ma
șini agricole să lichideze atitudinea de neso
cotire a importanței ajutorului pe care tre
buie să-l dea țăranilor muncitori cu gospo
dării individuale cărora sînt obligate să le 
acorde un sprijin susținut agro și zootehnic 
pentru prelucrarea solului, întreținerea și 
recoltatul culturilor și pentru creșterea ani
malelor.

6) . Să se asigure aplicarea pe scară largă 
a grăpatului timpuriu de primăvară, a cul
tivatului înainte de însămiînțare, a arături
lor adînci de toamnă pentru culturile de pri
măvară pe toate suprafețele gospodăriilor a- 
gricole de stat, gospodăriilor anexe, gospo
dăriilor agricole colective, întovărășirilor a- 
gricole și pe cît mai întinse suprafețe în gos
podăriile agricole individuale.

Să se lărgească rețeaua laboratoarelor 
pentru încercarea semințelor și să se îmbu
nătățească munca lor, astfel ca în 1956 să 
se facă controlul tuturor semințelor ce se 
vor folosi în gospodăriile agricole socialiste 
și într-o cît mai mare măsură, la gospodă
riile agricole individuale.

Să se execute semănatul cerealelor într-un 
t;mp cît mai scurt și la termenele agroteh
nice cele mai bune pentru fiecare zonă, ast
fel ca însămînțatul de toamnă să se termine 
în 20—25 zile de lucru pentru fiecare zonă, 
cerealele timpurii de primăvară în 10—15 
zile, iar porumbul cel mult în 15—20 zile 
după încălzirea optimă a solului. Termenele 
optime pentru însămînțat vor fi stabilite pen
tru fiecare raion de către comitetele execu
tive ale sfaturilor populare și organele lo
cale ale Ministerului Agriculturii și S'lvi- 
culturii.

Să se însămînțeze după metoda rîndurilor 
încrucișate și în rînduri dese cel puțin 
210.000 ha. păioase în anul 1955 și cel pu
țin 450.000 ha. în anul 1956. Să se extindă 
pe scară cît mai largă semănatul porumbu
lui în cuiburi așezate în pătrat, astfel ca în 
1955—1956 această metodă de însămînțare 
să cuprindă majoritatea suprafețelor culti
vate cu porumb în gospodăriile agricole so
cialiste, să se recomande gospodăriilor agri
cole individuale, pe suprafețele care permit 
prășitul mecanic în lung și în lat.

7) . Să se extindă folosirea îngrășămintelor 
organice astfel ca în anul 1956 să se aplice pe 
suprafața de circa 1.220.000 ha. Să se ex
tindă folosirea îngrășămintelor minerale pe 
circa 200.000 ha. în anul 1956 și să se treacă 
la experimentarea aplicării de îngrășăminte 
fosforo și azoto-bacterierie, pe cel puțin
4—5.000 ha. cereale.

8) . Să se îmbunătățească calitatea lucră
rilor de îngrijire a cerealelor și îndeosebi a 
porumbului.

La culturile de porumb, în 1955 să se a- 
plice polenizarea suplimentară pe o supra
față de cel puțin 500.000 ha., iar în 1956 pe 

(Continuare în pag. 2-a)
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1.000.000 ha. La fel, să se aplice polenizarea 
suplimentară la secară pe 80.000 ha. în 1955 
și cel puțin 160.000 ha. în 1956.

9) . Ministerul Agriculturii și Silviculturii 
și Direcțiile Agiicole regionale vor lua mă
suri pentru :

a) îmbunătățirea muncii experimentale a 
stațiunilor agricole, a gospodăriilor raionale 
de producere a semințelor în scopul înmul
ți! ii semințelor de soi, astfel încît pe anii 
1955—1956 să se asigure sămînță raionată 
pentru cel puțin 1.100.000 ha. cereale;

b) Asigurarea însămînțării cu sămînță hi
bridă de porumb pînă la 15.000 ha. în anul 
1955, și circa 800.000 ha. în următorii 2—3 
ani Producția de sămînță hibridă de porumb 
trebuie astfel organizată încît în anii următori 
semănatul să se facă numai cu semințe hi
bride din prima generație, care asigură cele 
mai mari sporuri de producție;

c) îmbunătățirea muncii gospodăriilor ra
ionale pentru producerea semințelor de soi, 
asigurîndu-li-se cadrele de conducere și nu
mărul de mașini și tractoare ;

d) Intensificarea muncii de creare de so
iuri productive, rezistente la cădere, la ger, 
la secetă, la scuturat și la boli, iar comisia 
de stat pentru încercarea soiurilor să pro
cedeze la încercarea atît a soiurilor selec
ționate, cît și a celor locale în vederea raio
nării și răspîndirii celor mai valoroase din
tre ele ;

e) Organizarea unei consfătuiri lărgite cu 
specialiștii agricoli, cu cercetătorii din sta
țiunile experimentale agricole și cu țărani 
muncitori cu multă experiență practică în 
munca cîmpului, în scopul dezbaterii proble
mei raionării culturilor agricole, ținînd sea
ma de condițiile de climă și sol și de agro
tehnica practicată, pe baza cărora să se în
tocmească harta raionării culturilor și soiu
rilor ;

f) Extinderea culturii orzului de toamnă, 
astfel ca treptat orzul de primăvară să fie 
înlocuit cu cel de toamnă în toate zonele în 
care cultura lui reușește mai bine ca orzul 
de primăvară. In Transilvania și în regiu
nile de nord cu precipitațiuni bune, să se 
extindă cultura orzoaicei.

10) . Pentru dezvoltarea inițiativei gospo
dăriilor agricole individuale se recomandă 
ca, începînd cu anul agricol 1954/1955, să nu 
se mai dea . planuri de- cultură pentru ce- 
teale gospodăriilor agricole individuale, ur- 
r.iînd ca acestea să primească cel mai tîr- 
zitt pînă la 1 septembrie a. fiecărui an, numai 
obligațiile pentru predarea cotelor de cereale 
către stat.

III. Mărirea producției la culturile 
tehnice

Cu toate că suprafețele care se cultivă cu 
sfeclă de zahăr, bumbac, tutun, cînepă, in, 
floarea soarelui și alte culturi tehnice, au 
crescut simțitor în ultimii ani, producția glo
bală a acestor culturi este încă cu totul ne
satisfăcătoare.

Pentru mărirea producției la plantele teh
nice să se asigure realizarea următoarelor 
sarcini:

1) . Producția globală la principalele cul
turi tehnice să crească, în următorii 2—3 
ani, pînă la : bumbacul 100.000 t. neegrenat; 
sfecla de zahăr 2.100.0Q0 t.; inul de fuior 
57.000 t. paie; cînepă deM fuior 240.000 t. 
paie; floarea soarelui 430.000 t.; inul de 
ulei 19.000 t.; soia 25.000 t.; rapița 19.000 
t.; tutunul 27.000 t.; ricinul 6.000 t.; cicoa
rea 40.000 t.

2) . In următorii 2—3 ani, producțiile me
dii pe hectar la plantele tehnice să crească 
pînă la cel puțin: bumbac 600 kg. neegrenat; 
sfecla de zahăr 18.000 kg., inul de fuior 
2.300 kg. paie ; cînepă 3.500 kg. paie; floa
rea soarelui 1.050 kg.; inul de ulei 700 kg. 
semințe, cicoarea 12.500 kg. rădăcini.

Să se asigure îngrășarea cu îngrășăminte 
naturale a cel puțin 410.000 ha. cultivate cu 
plante tehnice și 280.000 ha. cu îngrășămin

te minerale, iar îngrășâmintele bacteriene să 
fie folosite pe cel puțin 48.000. ha. la cultu
rile tehnice.

Totodată să se asigure;
a) Insămînțarea a cel puțin 65.000 ha. sfe

clă de zahăr cu sămînță iarovizată ;
b) Aplicarea ciupitului și cîrnitului la bum

bac în sectorul socialist pe toate suprafețele 
cultivate și extinderea acestor lucrări în 
sectorul individual;

c) Semănatul florii soarelui în cuiburi a- 
șezate în pătrat pe toate suprafețele culti
vate în sectorul socialist, iar în sectorul in
dividual pe acele terenuri care se pot Tuc-a 
cu cultivatorul în lung și în lat.

Să se aplice polenizarea artificială la floa
rea soarelui 100% în sectorul socialist și pe 
suprafețe cît mai mari cultivate în sectorul 
individual;

d) Să se folosească pe scară cît mai largă 
prășitul mecanic la toate culturile tehnice, 
atît cu cultivatoarele trase de tractor, cît și 
cu cele trase de animale, asigurîndu-se cel 
puțin 3—4 prașile la toate culturile tehnice.

3) . Să se organizeze producerea de semințe 
de soi pentru toate plantele tehnice, astfel 
ca în 1956 să se asigure semințe de soi pen- 
tiu semănatul 100% a suprafețelor din sec
torul socialist și 50% în sectorul individual, 
— în afară de cînepă.

4) . Să se ia măsuri de îmbunătățire a 
muncii de selecționare a soiurilor de semințe 
la toate culturile tehnice, punînd la încercare 
sortimente cît mai mari atît din soiurile in
digene cît și din cele' străine, astfel ca, în 
cel mai scurt timp, să punfem în cultură so
iuri cît mai valoroase sub raportul producti
vității la hectar și al însușirilor lor tehnice, 
renunțîndu-se în 2—3 ani la import de se
mințe.

5) . Pentru plantele tehnice se vor da pro
ducătorilor planuri de cultură; ele vor fi 
predate cel mai tîrziu pînă la 10 septembrie. La 
înmînarea planurilor de culturi tehnice se 
vn ține seama de calitatea terenurilor <'ul- 
tivatorilor, de preferința lor pentru una sau 
alta din culturi, de priceperea pe care o au 
pentru astfel de culturi și de posibilitățile 
de lucru ale fiecărei gospodării.

6) . La stabilirea suprafețelor de plante teh
nice pe regiuni, raioane și comune, se 
comandă reducerea numărului prea mare de 
plante tehnice pe un raion sau comună, pre- 
văzîndu-se numai acele culturi care s-au do
vedit a da cele mai mari recolte, cu a că
ror cultivare s-au deprins producătorii.

7) . Stațiunile de mașini și tractoare vor 
organiza brigăzi speciale, înzestrate cu *rac- 
toare puternice „Stalineț" pentru pregătirea 
terenurilor destinate culturilor tehnicfe atît la 
gospodăriile agricole de stat, la gospodăriile 
agricole colective și întovărășirile agricoie, 
cît și la țăranii cu gospodării individuale.

Organele agricole, S.M.T., sfaturile popu
lare și organele de partid să considere ca o 
sarcină de bază ajutorul multilateral pe 
care trebuie să-l acorde țăranilor cu gospo
dării individuale atunci cînd aceștia își ex
primă dorința de a se asocia în scopul ara
tului și semănatului în comun al bumbacu
lui, tutunului, sfeclei de zahăr și altor cul
turi.

Toți cultivatorii de plante tehnice să fie 
îndrumați să cultive aceste plante numaix in 
terenuri arate adînc de toamna, bine îngră
șate cu îngrășăminte organo-minerale și în
treținute prin executarea lucrărilor agricole 
la un nivel agrotehnic cît mai înalt.

IV. Mărirea producției de cartofi 
și legume

In scopul măririi producției de cartofi și 
legume este necesar:

Să se ia măsuri de extindere a suprafețe
lor cultivate cu cartofi și legume pînă la 
480.000 ha. în 1956, din care cel puțin 
270.000 ha. cu cartofi.

Extinderea acestor culturi să se facă, în 
primul rînd în zonele din jurul centrelor 
muncitorești și oiașelor industriale mari, ast

fel ca fiecare din aceste zone să aibă baze 
pi oprii de aprovizionare, evitîndu-se astfel 
transportul pe distanțe lungi al unor canti
tăți mari de cartofi și legume.

Să fie extinsă cultura cartofului în zone'e 
de munte, cum sînt Vrancea, Moinești, Piatra 
Neamț, Munții Apuseni, Curtea de Argeș și 
altele, unde cartoful reușește să dea produc
ții mai maii decît porumbul și alte culturi.

Să se reintroducă aceste culturi în locali
tățile cunoscute ca fiind în trecut cultiva
toare de cartofi și legume, cum sînt: Aradul 
Nou, Vinga, Fălticeni și altele, folosindu-se 
astfel experiența acumulată de cultivatori și 
condițiile naturale favorabile, fără a se re
nunța la extinderea culturii cartofului în re
giunile de stepă ca Galați, Constanța și al
tele, unde greșit se credea că această plantă 
nu poate fi cultivată. Să se dea o atenție 
deosebită extinderii metodei plantării de vară 
a cartofilor.

Să se organizeze și să se extindă producția 
semințelor de legume, astfel ca în 1956 să 
se asigure cel puțin 11.000 t. sămînță. Pro
ducția de sămînță de fasole, mazăre, ar
pagic și usturoi să fie dublă; să se asigure 
un fond de rezervă anual de sămînță de cel 
puțin 22.000 t., din soiurile de carfbfi tim
purii și semi-timpurii.

Să se asigure constituirea fondului de se
mințe pentru legume de bază, în proporție 
de cel puțin 50% din necesarul anual în 
1955 și 100% în 1956. Să se extindă mun’.a 
științifică pentru a se asigura înmulțirea ce
lor mai valoroase soiuri de cartofi, varză, 
roșii, castraveți și alte culturi, precum și 
pentru a se crea soiuri noi și mai valoroase.

Ministerul Agriculturii și Silviculturii, în 
colaborare cu M'inisterul Comerțului Interior 
și Centrocoopul, să extindă rețeaua comer
cială pentru vînzarea semințelor de legume.

In scopul aprovizionării populației cu legu
me proaspete cît de timpuriu primăvara, cit 
mai tîrziu toamna, și chiar în cursul iernii, 
să se organizeze culturile de legume în sere 
și răsadnițe, astfel ca în 2—3 ani să se rea
lizeze :

— la gospodăriile agricole de stat 110 000 
m.p. sere și 600.000 m.p. răsadnițe;

— la gospodăriile agricole colective 100.000 
m.p. sere și 200.000 m.p. răsadnițe;

— la întovărășirile agricole 15.000 m. p. 
răsadnițe.

Se vor extinde suprafețele de sere și ră- 
sadnițe șT la gospodăriile anexe, precum și 
răsadnițele în sectorul agricol individual.

Să se folosească în acest scop, pe scară 
cît mai largă, apa caldă, abulii și căldura 
provenită din instalațiile diferitelor uzine, 
termocentrale și alte întreprinderi, precum 
și gazele naturale și apele termale.

Sarcinile de plan pentru însămînțarea și 
contractaiea culturilor legumicole să fie cu
noscute de sfaturile populare regionale, ra
ionale și comunale, precum și de organiza
țiile economice contractante, cel mai tîrziu 
în luna septembrie a fiecărui an.

V. Dezvoltarea viticulturii 
și pomiculturii

Pentru dezvoltarea și îmbunătățirea viti
culturii și pomiculturii și pentru realizarea 
unor producții mari la hectar, să se ia ur
mătoarele măsuri:

1) In 2—3 ani viile existente în gospodă
riile de stat, gospodăriile anexe, gospodări
ile colective, întovărășirile agricole și gospo
dăriile țărănești individuale să fie. aduse în 
stare de producție superioară, ■ prin aplica
rea agrotehnicii înaintate, prin refacerea vi
ilor și prin combaterea dăunătorilor și boli
lor.

In anii 1955—1957 să se complecteze go
lurile pe o suprafață de cel puțini 20.000 ha. 
viță altoită și indigenă și 107.000 ha. hibrizi 
producători direcți, iar în anii 1957—1960 pe 
o suprafață de 69.000 ha. viță altoită și in
digenă.

2) Pînă la sfîrșitul anului 1957 să se facă 
defrișarea viilor bătrîne nerentab'ile pe o su

prafață de 6.000 ha., iar pînă în 1965 pe o su
prafață de 29.500 ha. Se vor planta supra
fețe noi de vii pînă la sfîrșitul anului 1957 
pe o suprafață de 6.800 ha., iar pînă la sfîr
șitul anului 1965 pe suprafața de 54.000 ha.

3) In anul 1966, suprafața totală de viii să 
ajungă pînă la 257.500 ha., din care supra
fața cultivată cu viță altoifă și indigenă pînă 
la 144.500 ha. Recolta globală de struguri 
să ajungă în anul 1957 pînă la 630.000 tone 
și în anul 1965 pînă la 875.000 tone.

4) Pînă la sfîrșitul anului 1957 să se de
frișeze livezi bătrîne neproductive pe o su
prafață de 22.000 ha. și să se planteze cu 
pomi livezi noi pe o suprafață de 22.000 
ha. precum și o suprafață de 2.000 ha., cu 
arbuști fructiferi (smeură, agrișe, coacăze și 
altele), folosindu-se în acest scop, în primul 
rînd, terenurile pe care nu se pot cultiva ee 
reale și alte culturi.

Pînă în anul 1965 se va spori suprafața de 
livezi în plantații masive pînă la 250.000 ha., 
cu un număr total de 50 milioane de pomi 
fructiferi. In jurul caselor, în sate și orașe, 
să se planteze cca. 46.000.000 pomi și 12.00-0 
ha. arbuști fructiferi (smeură, coacăze, a- 
giișe). Să se extindă plantațiile de nuci pînă 
ia 10 milioane pomi și să se planteze 250.000 
castani comestibili. O deosebită atenție să 
Fie dată plantării de caiși și cireși în Dobro- 
gea și de gutui în Delta Dunării.

Recolta globală de fructe pe țară să ajungă 
în anul 1956 pînă la cca. 640.000 tone, iar în 
anul 1965 pînă la cca. 930.000 tone.

5) . Pentru îndeplinirea sarcinilor de dez
voltare a viticulturii și pomiculturii se vor 
lua următoarele măsuri, pe bază de criterii 
stabilite științific pentru fiecare zonă :

a) Să se extindă rețeaua existentă de pe
piniere viticole și pomicole, în așa fel ca la 
sfîrșitul anului 1957 suprafața pepinierelor 
viticole să fie mărită pînă la 2.300 ha., iăr 
suprafața pepinierelor de pomi și arbuști 
fructiferi să fie mărită pînă la 4.200 ha.

b) Să se producă în pepinierele pomicole, 
p'nă la sfîrșitul anului 1957, cca. 14 milioane 
pomi fructiferi altoiți.

c) Să se obțină în pepinierele viticole, pînă 
la sfîrșitul anului 1957, cca. 41.000.000 buc. 
vițe altoite și cca. 20.000.000 buc. butași de 
viță indigenă.

d) Să se termine cel mai tîrziu pînă în anul 
1955 raionarea soiurilor de pomi fiuctiferi și 
de viță și să se organizeze producerea mate
rialului săditor, să se introducă în produc
ție cele mai bune soiuri raionate, ținîndu-se 
seama de particularitățile agro-climaterice 
ale zonelor și de necesitățile populației și 
ale industriei alimentare ;

e) Să se execute la timp munca de identi
ficare a stării viilor, livezilor și plantațiilor 
de arbuști fructiferi, precum și defrișarea ce
lor nerentabile; să se aleagă terenurile pen
tru organizarea pepinierelor noi și a noilor 
plantații de vii, livezi și culturi de arbuști 
fructiferi, precum și alte lucrări;

f) Cu sprijinul specialiștilor din stațiunile 
experimentale de pomicultură și viticultură 
să se studieze problema introducerii difcri- 
teior specii de pomi și arbuști fructiferi și a 
viței de vie, în perdelele de protecție a cîm- 
purilor.

6) Să se îmbunătățească și să se complec
teze regulile agrotehnice pentru viticultură, 
pomicultură și pentru producția de pomi și 
vițe altoite, asigurîndu-se aplicarea lor la 
timp și la un nivel calitativ superior.

Este necesară organizarea unei acțiuni 
largi de masă, cu participarea voluntara a 
țăranilor muncitori, a muncitorilor de la 
orașe, a femeilor și tineretului, pentru plan
tarea și îngrijirea pomilor și pentru comba
terea dăunătorilor.

7) Se vor organiza în anii 1955—1956 în 
zonele unde viticultura și pomicultura cons
tituie principalele ramuri ale agriculturii,
S.M.T.-uri specializate în lucrări viti-pomi- 
cole, iar în zonele unde suprafața viilor și li
vezilor este mică, brigăzi de tractoare specia
lizate în deservirea viilor și livezilor.

ț (Continuare în pag. 3-a)
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Pentru aplicarea mai largă a mecanizării 
în ramura viticolă, plantarea noilor supra
fețe de vii să se facă la o astfel de lățime 
între rînduri, încît să permită lucrarea meca
nizată a solului, atît cu mașini cu tracțiune 
animală, cît și cu tractoarele.

8) In scopul extinderii rețelei întreprinde
rilor de stat pentru prelucrarea strugurilor și 
fructelor, și pentru mărirea producției de vi
nuri și rachiuri naturale, în perioada, 1955— 
1957 Ministerul Industriei Aliinentare va 
construi 4 uzine de vinificație cu capacitate 
de cîte 2.000 tone struguri, 29 centre de vi
nificație cu capacitate de cîte 1.000 tone stru
guri, și 250 centre de vinificație cu capaci
tate de cîte' 500 tone struguri și distilerii, 
m-ecum și depozite pentru păstrarea și con
diționarea vinului și a rachiului natural.

9. Să se extindă rețeaua centrelor perma
nente pentru recepția, sortarea și ambalarea 
strugurilor și fructelor, precum și rețeaua de 
depozite pentru păstrarea acestor produse în 
timpui iernii.

VI. Dezvoltarea creșterii 
animalelor

Legea pentru dezvoltarea creșterii anima
lelor în anii 1954—1956 în R.P.R. a stabilit 
măsurile pentru creșterea șeptelului, spori
rea productivității animalelor, crearea unei 
baze furajere corespunzătoare și a mărit 
cointeresarea materială a țărănimii munci
toare. Gospodăriile de stat și gospodăriile a- 
gricole colective au mărit în 1954, în com
parație cu 1953, efectivul de animale de pro
ducție și de muncă și cantitatea de produse 
animale predate statului.

Totuși,, dezvoltarea acestei importante ra
muri agricole continuă să rămînă nesatis- 
făcătoare. Nu s-au luat toate măsurile ne
cesare pentru dezvoltarea și îmbunătățirea 
bazei furajere. De aceea :

1) Să se considere ca o sarcină de maie 
importanță lichidarea rămînerii în urmă a 
dezvoltării creșterii animalelor și, în spe
cial, a vacilor, crearea unei baze furajere co
respunzătoare, asigurarea de adăposturi pen
tru animale și păsări, ridicarea considerabilă 
3 productivității animalelor, accelerarea rit
mului de creștere a efectivului de animale și 
mărirea cantităților de produse animale.

2) Sarcinile de plan ce decurg din legea 
pentru dezvoltarea creșterii animalelor pe 
anii 1955—1956 să se defalce pe regiuni, ra
ioane, comune, gospodării agricole colective, 
gospodării agricole de stat, herghelii, ferme 
și gospodării anexe. Să se dezbată în șe- 
l'nțe de partid, în sesiunile sfaturilor popu
lai e, în adunările cu țăranii muncitori și cu 
muncitorii agricoli aceste sarcini, stabilin- 
du-se măsurile concrete pentru realizarea 
p’anului de dezvoltare a creșterii animalelor.

3) Se vor luă măsuri pentru mărirea e fec
tivului de oi cu lînă fină și semi fină în gos
podăriile de stat, în ferme, în gospodăriile 
agricole colective, în întovărășiri și în gos- 
codăriile țărănești individuale. Efectivul a- 
cestor rase de oi va trebui să ajungă, la 
sfîrșitul anului 1955, la cca. 4.350.000 ca
pete, din care oi fătătoare cca. 3.000.000 ca
pete și, la sfîrșitul anului 1956, cca. 4.900.000 
din care cca. 3.400.000 oi fătătoare.
4) Se vor lua măsuri pentru mărirea efec

tivului cailor de rasă din hergheliile statului, 
pînă la sfîrșitul anului 1956 cel puțin la 
3.800 capete.

In depozitele de armăsari, efectivul armă
sarilor reproducători trebuie să ajungă la 
sfîrșitul anului 1956 pînă la cel puțin 1.300 
capete.

5) Ministerul Agriculturii și Silviculturii 
și celelalte ministere care au gospodării a- 
nc-xe, organele de partid și comitetele execu
tive ale sfaturilor populare vor lua măsuri 
prin care :

a) Să organizeze un control sistematic a- 
supra îndeplinirii sarcinilor în legătură cil 
dezvoltarea creșterii animalelor ;

b) Să asigure îndeplinirea măsurilor cu 
privire la mărirea producției la hectar și * a 

producției globale la culturile furajere. Pen
tru mărirea producției de nutrețuri suculente 
și verzi, se va practica pe scară largă, 'nce- 
pînd cu anul 1955, semănatul în miriște a 
ierburilor anuale pentru fin și pentru nu
li ei verde, după îecoltarea culturilor timpu
rii. în așa fel încît aceste semănături să 
ocupe în 1956 o suprafață de cca. 80-100.009 
ha.

Pentru îmbunătățirea radicală a fînețelor 
ț* pășunilor naturale, S.M.T.-urile și sfatu
rile populare vor executa lucrări de desțele
nire, curățire de tufe, mușuroaie, pietre și 
altele, în așa fel ca pînă în 1956 recolta la 
hectar a fînețelor naturale să ajungă la cel 
puțin 2.200 kg. fîn la ha., iar a pășunilor 
la cel puțin 6.000 kg. de masă verde;

c) Să asiguie îndeplinirea planului de 
construcții a adăposturilor pentru animale 
în gospodăriile agricole colective, întovără
șiri, gospodăriile agricole de stat, herghelii, 
ferme și în gospodăriile agricole anexe, în 
așa fel încît. tot efectivul de animale și pă
sări să aibă adăposturile necesare, folosin- 
du-se pe scară largă la construcția acestor 
adăposturi materiale locale.

d) vConsiderîndu-se dăunătoare tăierea ne
rațională a animalelor tinere — viței, miei 
și altele — fapt care duce la micșorarea e- 
fectivelor de animale și a resurselor de 
carne, se recomandă reglementarea creșterii 
și condiționării lor înainte de tăiere, în sco
pul obținerii unor randamente sporite de 
carne și de piele.

6) Să se ia măsuri pentru îmbunătățirea te
meinică a muncii în stațiunile de montă, cu 
folosirea rațională a reproducătorilor. Pentru 
a se sprijini dezvoltarea creșterii animalelor 
în gospodăriile agricole colective și în gos
podăriile personale ale colectiviștilor,, stați
unile de montă din satele unde peste 80% 
din gospodăriile țărănești au intrat Tn gos
podării colective vor fi atribuite acestora.

Gospodăriilor agricole, care au ferme zo
otehnice cu efective mari, li se vor repartiza 
zootehniști și personal veterinar retribuiți 
de către Ministerul Agriculturii și Silvicul- 
tuiii.

Să se includă în planul de muncă al
S.M.T.-urilor extinderea mecanizării princi
palelor munci în fermele zootehnice ale gos
podăriilor agricole colective și întovărășiri
lor zootehnice.

7) Ministerul de Finanțe și comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare regionale, ra
ionale și comunale vor organiza folosirea 
justă a creditelor, astfel ca gospodăriile ță
ranilor muncitori lipsite de animale, și, în 
primul rînd, gospodăriile familiilor ostașilor 
lipsite de vaci și de alte animale de muncă 
și de producție, să-și procure vaci, vițele, 
porci și oi pentru folosință proprie.

8) Se va îmbunătăți munca la întreprin
derea de stat pentru cumpărarea și vînzarea 
animalelor de rasă.

Pentru stimularea creșterii reproducători
lor de rasă de calitate superioară, se vor îm
bunătăți prețurile de achiziție și se voi insti
tui premii speciale.

9) Se recomandă Direcției Centrale de 
Statistică să facă în fiecare an la 1 decem
brie recensămînful tuturor animalelor de 
muncă și de producție din țară.

VII. Despre aprovizionarea 
tehnico-materială a agriculturii 
Dotarea și aprovizionarea agriculturii cu 

tractoare, mașini agricole, piese de schimb, 
utiiaj de reparații, îngrășăminte minerale și 
alte mijloace de producție și materiale, este 
o problemă hotărîtoare pentru dezvoltarea a- 
griculturii. De aceea este necesar ca :

1) Să se livreze agriculturii în anii 195C- 
1956, din producția internă și din import, 
următoarele mașini și utilaje agricole :

10.000 tractoare agricole și rutiere de dife
rite tipuri, din care 3.000 în 1955; 12.000
plugul i de tractoare, de diferite tipuri, din 
care 3.400 în 1955; 6.000 cultivatoare dife
rite, din care 2.O0O în 1955; 5.500 mașini de 
■semănat și plantat, de diferite tipuri, din 

care 2.400 în 1955; 1.450 cositori autopro
pulsate și tractate, din care 840 în 1955; 
3.200 secerători-legătoii, din care 1.570 în 
1955; 3.600 combine pentru păioase, po
rumb și altele, din care 820 în 1955; 2.600 
batoze pentru păioase, ierburi, porumb și 
altele, din care 1.040 în 1955; 58.000 cîm- 
puri de grape și diferite grape, din care 
29.000 în 1955 ; 6.800 motoare stabile, elec
trice și de schimb KD 35, din care 2.300 în 
1955; 2.400 camioane și turisme, precum și 
un mare număr de: desmiriștitoare, pompe 
de stropit, mașini de împrăștiat îngrășăminte 
minerale și naturale, tocători de furaje, ate
liere mobile, strunguri, cisterne, butoaie me
talice și altele, conform specificației ce se va 
prezenta de Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii.

2. Să se fabrice și să se pună la dispozi
ția agriculturii în anii 1955-1956 — 180 gru
puri electrogene de 25 și 30 C.P., împre
ună cu tablourile de distribuție, 340 electro- 
generatoare și cantitatea necesară de cablu 
electric pentru tractoare.

3. Să se fabrice în anul 1955 cantitatea 
de 7.000 tone piese de schimb pentru trac
toare și 4.000 t. pentru mașini agricole, iar 
în anul 19t>6 pînă la 9.000 tone piese de 
schimb pentru tractoare și 5.800 t. piese peri- 
tiu mașini agricole, metale feroase, țevi, 
scule și metale neferoase conform specifica
ției și în numărul cerut de Ministerul Agri
culturii și Silviculturii.

Să se îmbunătățească calitatea pieselor de 
schimb pentru tractoare și mașini agricole 
și să se stabilească prețuri unice de livrare.

4. Să se pună la dispoziția agriculturii în 
anii 1955-1956 cantitatea totală de 500 mii 
tone îngrășăminte minerale și 25.500 tone 
diferite substanțe chimice pentru combaterea 
bolilor și dăunătorilor la plante și . animale.

5. Să se pună la dispoziția Ministerului 
Agriculturii și Silviculturii cantitățile nece
sare de pînză pentru secerători-legători, saci, 
curele, sfoară de manila, precum și alte 
confecții din piele și bumbac..

6. In anii 1955 și 1956 să se mărească ca
pacitatea de depozitare a bazelor de carbu
ranți din sistemul Ministerului Industriei Pe
trolului, cu 9.300 tone.

7. Se vor aproviziona cu utilaj corespun
zător pentru reparații S.M.T.-urile, gospodă
riile de stat și întreprinderile de reparații.

8. Pentru organizarea centrelor de închi
riat mașini de pe lîngă cooperativele de con
sum și pentru înzestrarea gospodăriilor co
lective, a întovărășirilor și a gospodăriilor 
individuale țărănești se vor asigura urmă
toarele cantități de mașini cu tracțiune ani
mală și manuală : 85.000 pluguri, 60.000
grape cu. colți, 22.000 cultivatoare, 10.000 se
mănători de cereale, 2.000 tocători rădăci- 
noase, 3.500 cositori, 2.000 trioare, 2.000 vîn- 
tură.tori-sortatoare, 50.000 prășitori pentru 
lucrat între rînduri, 3.500 secerători simple, 
60.000 vermorele, 400 autocamioane, 400 
mori cu ciocane, 2.000 greble mecanice, 900 
tocători siloz, 800. porzolatoare și 400 ’.na- 
ș*ni de bătut porumb, precum și piesele de 
schimb necesare.

9. In scopul aprovizionării gospodăriilor 
agricole colective, întovărășirilor agricole și 
a gospodăriilor individuale țărănești, se re
comandă Centrocoopului să organizeze în 
fiecare comună și sat mai mare desfacerea 
de pluguri, grape, cultivatoare, cositori, se
cerători simple, sortatoare, plantatoare ma
nuale pentru porumb, vermorele, prăfuitoare 
și alte mașini și unelte, piecum și piesele de 
schimb pentru astfel de mașini și unelte.

10. Pentru mărirea producției de îngrășă
minte minerale să se construiască și să se 
dea în exploatare ■ o uzină cu capacitate a- 
r.uală de 200 mii tone îngrășăminte mine
rale și să se mărească producția de substan
țe chimice necesare agriculturii.

VIII. Investițiile și dezvoltarea 
construcțiilor

Asigurarea investițiilor și realizarea la 
timp și în cele mai bune condițiuni a cons

trucțiilor reprezintă o condiție dintre cele 
mai importante pentru dezvoltarea producției 
agricole. In acest scop :

1. Se vor investi pentru dezvoltarea pro
ducției agricole vegetale și animale, în anul 
1955, suma de ccă. 3.000 milioane lei, iar în 
anul 1956 suma de cca. 4.000 milioane lei.

2. Să se construiască și să se pună în ex
ploatare în anif 1955—195(j în stațiunile'de 
mașini și tractoare numărul corespunzător de 
ateliere, remize, magazii, locuințe, grupuri 
sociale, clădiri administrative strict necesare 
și altele, care să asigure buna funcționare 
a Stațiunilor de Mașini și Tractoare.

In 1955 să fie date în exploatare: 24 ate
liere noi și complecte, 20 de ateliere tip 
SM.T., remize pentru 2.200 tractoare, 1.000 
combine și batoze, precum și 46 remize pen
tru adăpostirea diverselor utilaje agricole, 37 
magazii pentru piese de schimb și 60 depo
zite pentru carburanți.

Pentru asigurarea bunei cazări a muncite- 
r’ior și tehnicienilor să fie construite și date 
în exploatare 84 locuințe colective, 588 apar
tamente familiști, precum și numărul cores
punzător de băi, cantine, clădiri administra
tive și altele.

3. In gospodăriile agricole de stat în anii 
1955—1956 să se pună în exploatare numă
rul corespunzător de ateliere, remize, graj
duri, sere și diverse tipuri de magazii, pre
cum și construcții sociale și administrative, 
din care în 1955; 36 grajduri pentru vaci, 
219 grajduri pentru tineret bovin, 50 graj
duri pentru cai, 70 saivane pentru oi, 570 
hale de ouat. In același timp să se constru
iască și să se dea în exploatare ateliere me
canice, depozite pentru carburanți, remize 
pentru mașini și tractoare, magazii, păfule, 
pivnițe, crame, sere, precum și 2.750 aparta
mente familiști, 30 dormitoare comune, 10 
grupuri sociale, împreună cu băile, cantinele 
și -creșele necesare, conform specificațiilor 
Ministerului Agriculturii și Silviculturii, în 
limita sumelor aco'rdate de investiții pentru 
construcții.

4. Ministerul Construcțiilor și Industriei 
Materialelor de Construcții să întocmească 
pc-ste planul stabilit documentația tehnică de 
proiectare și să înceapă în trimestrul IV al 
anului 1954 organizarea șantierelor pentru 
construcția a 20 S.M.T.-uri noi; să fie alo
cată suma necesară pentru începerea lucră
rilor de construcție.

5. Pînă la finele anului 1954 se vor ela
bora și prezenta Consiliului de Miniștri spre 
apiobare proiectele tip pentru principalele 
construcții agricole.

In scopul asigurării la timp a construcți
ilor în sectorul agricol, toate ministerele cu 
sarcini de executai e de construcții agricole 
sa fie obligate să întocmească la timp do
cumentația tehnică necesară și să execute cu 
prioritate construcțiile pentru agricultură.

6. Ministerul Agriculturii și Silviculturii să 
întărească cu cadre și utilaj întreprinderea 
sa de construcții ICAZ, iar în regiunile eu 
volum mare de construcții să organizeze în
treprinderi de construcții și montaj pe prin
cipiul gospodăriei socialiste.

7. In scopul asigurării cît mai rapide cu 
locuințe a muncitorilor, inginerilor și tehni
cienilor din S.M.T., gospodării agricole de 
stat și din alte întreprinderi și instituții a- 
gricole, se va dezvolta pe scară largă cons
truirea de apartamente personale, asigurîn- 
du-se în următorii 2-3 ani construcția a cel 
puțin 6.000 apartamente personale de lo
cuit în S.M.T. și a 10.000 case în gospodă
riile agricole de stat.

8. Pentru realizarea la timp a construcți
ilor se vor confecționa prefabricate, ca feres
tre, uși și altele, în cantitățile și cu speci
ficațiile corespunzătoare. De asemenea, tre
buie să se livreze sectorului agricol în anii 
1955—1956 — 2.500 t. de articole de metal 
pentru construcții, conform cu specificațiile 
tehnice.

Pentru reducerea prețului de cost al cons
trucției să se folosească pămîntul presat și 
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elementele prefabricate din beton microporos 
și pămînt presat pentru pereți și pardosele, 
precum și alți înlocuitori.

9. In vederea organizării șantierelor, exe
cutării fundațiilor și aprovizionării cu mate
riale de construcții, să se aloce, la sfîrșitul 
trimestruTui IV al fiecărui an și în luna ia
nuarie avansuri de 10—15% din materialele 
necesare investițiilor anului următor.

10. Pentru prevenirea deteriorării cons
trucțiilor și a utilajelor agricole, Alinisterul 
Finanțelor să acorde cu precădere și la timp 
fonduri pentru executarea reparațiilor capi
tale, din fondul general de amortisment.

11. Să se acorde o atenție deosebită exe
cutării lucrărilor de construcții în gospodă
riile agricole colective.

In acest scop se vor repartiza gospodări
ilor agricole colective, din timp, credite și 
materiale de construcții necesare.

Unitățile de construcție, care au de execu
tat lucrări pentru gospodăriile colective, să 
asigure din timp proiectele tip și executarea 
construcțiilor de bună calitate. Pentru lu
crări de oonstiucție mai simple, se recomandă 
gospodăriilor colective să organizeze bri
găzi pentru executarea de construcții și să 
le repartizeze mijloacele de transport nece- 
șare.

12. Să se stabilească norme riguroase de 
amplasare a construcțiilor, astfel ca ampla
sarea să se facă pe teren neagricol, numai 
în cazuri excepționale să se admită amplasa
rea construcțiilor pe terenuri cultivable.

Să se țină seama de planurile de sistema
tizare și de regulile urbanistice, astfel ta
cit să se ocupe numai suprafețele strict ne
cesare.

13. Toate construcțiile care au aparținut 
Ministerului Agriculturii și Silviculturii (ca
mere agricole, ocoale agricole și silvice, 
puncte agricole și zooveterinare, școli, reșe
dințe de trusturi și altele) să fi-ș restituite 
Ministerului Agriculturii și Silviculturii, la 
cererea acestui minister.

IX. Măsurile pentru îmbunătățirea 
muncii S. M. T. și lărgirea 

mecanizării în producția agricolă
In scopul îmbunătățirii radicale a activi

tății Stațiunilor de Mașini și Tractoare și 
ridicării nivelului mecanizării lucrărilor agri
cole se recomandă ca :

1. Nivelul mecanizării lucrărilor agricole 
să atingă în 1956 cel puțin următoarele pro
porții : dezmiriștit 25%, arături adînci de 
toamnă 30%, arături pentru însămînțări de 
toamnă 35%, prășitul porumbului 15% din 
suprafața totală însămînțată. Să se intro
ducă pe scară largă mecanizarea lucrărilor 
de semănat în cuiburi așezate în pătrat, a 
porumbului, florii soarelui și plantatul carto
fului ; de asemenea, să se extindă recolta
tul mecanic al cerealelor și plantelor fura
jere.

2. Odată cu lărgirea mecanizării lucrări
lor agricole cu mijloacele S.M.T.-urilor, să 
se folosească într-o măsură mult mai largă 
mașinile cu tracțiune animală ; în acest scop 
Centrocoopul să înzestreze în anul 1955 
toate centrele de închiriat mașini existente 
și să organizeze centre noi, astfel ca să 
cuprindă toate comunele din țară.

3. Fiecare S.M.T. să posede atelier de repa
rație tip, numărul necesar 'de remize pentru 
păstrarea tractoarelor și mașinilor agricole, 
locuințe pentru muncitori, băi, depozit de

. carburanți, clădire administrativă, cantină și 
instalații de energie și apă.

4. In scopul îmbunătățirii reparației trac
toarelor și mașinilor agricole în S.M.T.-uri 
trebuie ca :

a) Pentru 100 S.M.T.-uri să se asigure 
una uzină de reparații capitale ale motoare
lor. reparația mașinilor-uneite, motoarelor 
stabile, confecționarea utilajului de reparație, 
a dispozitivelor pentru atelierele S.M.T. și 
ale brigăzilor de tractoare;

b) Să se profileze uzina din Medgidia pen

tru efectuarea de reparații capitale de trac
toare și mașini agricole;

c) Ministerul Energiei Electrice și Indus
triei Electrotehnice să organizeze reparația 
utilajului electric pentru camioane, tractoa
re și combine, motoare electrice și alt utilaj 
electric necesar sectorului agricol;

d) Ministerul Industriei Metalurgice și 
Construcției de Mașini și Ministerul Ener
giei Electrice și Industriei Electrotehnice să 
fabrice pentru S.M.T.-uri grupuri electro
gene tip de 50 KW, cu tablourile de distri
buție și aparatura respectivă ;

e) Comitetul de Stat al Planificării, Minis
terul Finanțelor și Ministerul Agriculturii șl 
Silviculturii să stabilească prețuri de vînzare 
unice a pieselor de schimb pentru tractoare 
și mașini agricole, precum și un preț plafon 
pentru reparația tractoarelor, motoarelor și 
altor ansamble;

f) Să se ia măsuri pentru îmbunătățirea 
radicală a activității întreprinderilor de re
parații a parcului de mașini agricole.

5. Să se extindă activitatea S.M.T.-urilor 
în ce privește mecanizarea lucrărilor care 
necesită un volum mare de muncă în toate 
sectoarele agriculturii, să se ridice gradul 
de responsabilitate pentru îndeplinirea pla
nurilor de producție la culturile agricole și 
să se ia măsuri pentru îmbunătățirea simți
toare a folosirii parcului de mașini și trac
toare și îmbunătățirea organizării muncii ta 
brigăzile de tractoare.

Planurile de producție ale S.M.T.-urilor și 
brigăzilor de tractoare să se considere în
deplinite numai cu condiția îndeplinirii pla
nului producției la hectar pe cîmpurile lu
crate de S.M.T. și a îndeplinirii planului 
privind încasarea plății în natură.

In scopul creării de condiții corespunză
toare de muncă și de viață pentru muncito
rii brigăzilor de tractoare, se consideră ' ne
cesar ca toate brigăzile din S.M.T. să aibă 
tabere de cîmp permanente.

6. Ministerul Agriculturii și Silviculturii 
va organiza îngrijirea tehnică complexă și 
reparația tractoarelor și mașinilor agricole, 
ta perioada muncilor agricole, prin ateliere 
mobile, cu brigăzi speciale de muncitori pen
tru reparații.

7. Ministerul Agriculturii și Silviculturii :
a) Să organizeze în toate S.M.T.-urile ser

vicii de dispeceri, introdueîndu-se treptat co
municațiile prin radiostațiuni;

b) Să stabilească perioade medii între re
parații pentru tractoare și mașini agricole și 
să reexamineze n6rmele .de producție și con
sumul de carburanți și piese de schimb, să 
elaboreze reguli tehnico-organizatorice pri
vind exploatarea tehnică și efectuarea lucră
rilor cu tractorul și să asigure introducerea 
lor în toate SJMT.-urile în anul 1955.

c) In scopul extinderii experienței înain
tate ta exploatarea și reparația parcului de 
mașini și tractoare, să organizeze în anii 
1954—1956 un număr de 3 S.M.T. model.

8. Sistemul actual de plată ta natură pen
tru lucrările executate de S.M.T.-uri nu sti
mulează gospodăriile agricole colective, în
tovărășirile agricole și gospodăriile indivi
duale ale țăranilor muncitori în aplicarea 
mecanizării agriculturii și în mărirea pro
ducției la hectar.

Se consideră necesar să se treacă la apli
carea unor tarife unice pe ha., diferențiate 
pe zone, pe feluri de culturi și categorii de 
lucrări, introdueîndu-se sistemul premial 
pentru stimularea obținerii de recolte mari.

9. Să se considere drept una din cele mai 
importante sarcini, îmbunătățirea în S.M.T.- 
uri a condițiilor de muncă și de trai pentru 
cadrele permanente de mecanizatori, recruta
rea acestor cadre dintre cei mai buni colec
tiviști, întovărășiți și țărani muncitori cu 
gospodării agricole individuale, ridicarea sis
tematică a calificării lor~ astfel îneît ele să 
poată folosi cît mai din timp și mai produc
tiv tehnica.

10. Să se dea o largă dezvoltare construi
rii locuințelo-r personale pentru muncitori, 
personalul tehnico-ingineresc și funcționari 

din S.M.T.-uri, sprijinindu-i cu creditele și 
materialele de' construcție necesare.

11. Se va stabili pentru organele de con
ducere și tehnicienii din S.M.T., directori, 
mecanici, șefi, agronomi șefi, mecanici și a- 
gronomi, dispeceri și contabili șefi, un spor 
de salariu pe criterii de activitate neîntre
ruptă la S.M.T.

X. Despre îmbunătățirea 
activității gospodăriilor agricole 

de stat
Dată fiind importanța deosebită a întăririi 

economice, organizatorice, a gospodăriilor a- 
gricole de stat, se impune aplicarea urmă
toarelor măsuri:

1. In următorii 2—3 ani să se stabilească 
profilul gospodăriilor agricole de stat, ți- 
nîndu-se seama'de condițiile lor economico- 
naturale. Toate gospodăriile agricole de stat 
să devină gospodării cu o dezvoltare multi
laterală, avînd stabilite raporturi corespun
zătoare între diferitele ramuri de producție, 
cu o cît mai complectă folosire a terenuri
lor și a efectivului de animale, cu o mare 
productivitate a muncii și cu o înaltă me-

( canizare a lucrărilor 'agricole ;
2. Să se mărească pînă ta anul 1956 su

prafața de teren arabil în gospodăriile agrico
le de stat, cel puțin pînă la 700.000 ha., prin 
desțelenirea pășunilor și fînețelor puțin pro
ductive, iar suprafața însămînțată cu cereale 
și leguminoase pentru boabe pînă la 425.000 
ha., din care cea cu grîu de toamnă pînă la 
180.000 ha.

Să se asigure mărirea producției medii la 
hectar în gospodăriile agricole de stat pînă 
în anul 1957 la grîul de toamnă 1.700 kg., 
la orz de toamnă 1.800 kg., la porumb 
1.700 kg.

Să se âsigure terminarea organizării teri- 
tcrtalui și întocmirii hărților solului în toate 
gospodăriile agricole de stat comasate.

Este necesar ca gospodăriile agricole de 
stat să continue comasarea terenurilor agri
cole, prin efectuarea de schimburi liber con
simțite cu proprietarii agricoli individuali.

Odată cu organizarea ramurilor de produc
ție de bază să se stimuleze pe toate căile 
dezvoltarea ramurilor ajutătoare ale gospo
dăriilor agricole de stat (arbuști fructiferi, 
p:scicultură etc.).

Să se asigure strîngerea și introducerea ta 
sol a tuturor îngrășămintelor organice exis
tente în gospodărie.

Să se oiganizeze în toate gospodăriile a- 
gricole de .stat în așa fel producerea de se
mințe de soi raionate, îneît să fie asigurată 
însămînțarea întregii suprafețe de cereale 
și culturi tehnice în 1956 numai cu semințe 
de soi.

Să se mecanizeze în 1956 aratul, grăpatul, 
prășitul, dezmiriștitul și semănatul pe în
treaga suprafață a culturilor de cereale care 
poate fi lucrată cu tractoarele, recoltarea cu 
combinele, pînă la 90%, semănatul porumbu
lui și florii soarelui prin metoda în cuiburi 
așezate în pătrat cel puțin 75% din întreaga 
suprafață, recoltarea" sfeclei de zahăr, a inu
lui și a cînepei 100% ; prășitul culturilor se
mănate în cuiburi așezate ta pătrat 100% și 
a celorlalte culturi prășitoare 90%.

3. Să se repartizeze în 1955 gospodăriilor 
agricole de stat 10.000 tone îngrășăminte 
minerale, iar în 19,56 — 12.000 tone; de ase
menea să se repartizeze 4.860 tone insecto- 
fungicide și herbicide în anul 1955, iar 1956 
— 5.300 tone.

Să se asigure realizarea ta gospodăriile a- 
gricole de stat pînă în anul 1956 o produc
ție medie la hectar a cartofilor de vară pînă 
la 8.000 kg.; a cartofilor de toamnă ptnă la 
13.000 kg.; a verzei pînă la 20.000 kg.; a 
pătlăgelelor roșii pînă la 17.000 kg. ; a cepei 
pînă la 9.000 kg.; să mărească livrările le
gumelor către stat în 1956 pînă la 200.000 
tone, cartofi pînă la 100.000 tone și semințe 
de legume pînă la 5.900 tone.

Să se mecanizeze plantarea cartofului în 
anul 1956 pe 90% din suprafața cultivată cu 
cartofi.

Să se asigure construirea a cel puțin 3 
sere mari cu suprafața de 15.000 m. p. fie
care și cel puțin 220.000 m. p. răsadnițe noi. 
Să se extindă metoda producerii răsadurilor 
în ghivece nutritive, mărindu-se în anul 
1956 cantitatea de legume timpurii livrate 
cu 1,5 ori față de 1953.

Să se organizeze în 15—20 gospodării a- 
gricole de stat producerea semințelor de le
gume și de cartofi rezistenți la rîia neagră.

4. Să se extindă în gospodăriile agricole de 
stat în anul 1956 suprafața viilor pînă la 
28.200 ha. și suprafața livezilor pîna la
23.400 ha. Totodată să se complecteze golu
rile în livezi pe o suprafață de 14.000 ha. 
Producția viilor cu viță altoită și soiurile 
hibride și locale să fie de cel puțin 4.500 kg. 
struguri la ha., iar la livezi, în medie de 
cel puțin 16,5 kg. fructe de fiecare pom.

Producția de vin să ajungă în anul 1956 
pînă la 585.000 hl., producția de vițe altoite 
pînă Pa 11 milioane bucăți, iar producția de 
pomi fructiferi circa 5.000.000 bucăți.

In anii 1955—1956, să se ridice pe spa
liere toate pepinierele pentru obținerea port- 
altoilor, precum și toate viile.

Pînă în anul 11356 suprafața plantațiilor 
de căpșuni să se mărească pînă la 240 ha., 
iar suprafața arbuștilor fructiferi pînă la 
259 ha.

5. Se recomandă Ministerului Agriculturii 
șr Silviculturii:

a) Pentru asigurarea creșterii efectivului 
de vaci în gospodăriile agricole de stat să 
se achiziționeze anual 5.000 vițele în vîrstă 
de 1-2 ani.

b) Să se asigure în anul 1956 o producție 
medie de cel puțin 2.400 litri lapte la o vacă 
furajată, producția medie de lînă la oi cu 
lînă fină și semifină de 3,6 kg. la fiecare și 
la oi cu lînă grosieră cîte 2,2 kg.

c) Să se mărească ta .anul 1956 cantita
tea de lapte predată statului, pînă la 800.000 
hl.; la lînă pînă la 2.000 tone. Să se orga
nizeze îngrășarea porcilor în gospodăriile a- 
gricole de stat și să se mărească livrarea de 
porci îngrășați pentru carne, pînă la 160.000 
capete în anul 1956, respectiv pînă la
22.400 tone greutate vie; să se mărească li
vrările de carne pînă la 31.000 tone anual.

d) Să se îmbunătățească activitatea gos
podăriilor agricole de stat pentru creșterea 
animalelor de rasă, mărind considerabil pro
ductivitatea animalelor și efectivul de ani
male tinere pentru reproducție. Să se com
plecteze toate gospodăriile agricole de stat 
cu reproducători de rasă de calitate superi
oară ;

e) Să se organizeze ta mod rațional baza 
furajeră, ținînd seama de asigurarea com
plectă .a animalelor din gospodăriile agricole 
de stat cu cantitatea necesară de nutrețuri. 
Să se mărească producția la ha., la lucerna 
și trifoi pentru fîn din culturile vechi, cel 
puțin pînă la 4.200 kg. pe ha.; pentru ierburi 
anuale — pînă Ia cel puțin 3.200 kg.; pen
tru rădăcinoase lă cel puțin 24.000 kg.; pen
tru culturi de siloz — 25.000 kg.; să se asi
gure pregătirea și administrarea rațională a 
furajelor ;

f) In scopul măririi resurselor furajere, 
după culegerea culturilor timpurii să se facă 
însămînțarea repetată în miriște pentru mă
rirea producției de nutrețuri verzi, supTafața 
lor ajungînd în anul 1956 pînă la 45.000 ha ;

g) Să se mecanizeze pînă în anul 1956 
principalele lucrări legate de producerea fu
rajelor, de hrănirea și îngrijirea animalelor.

6. Pentru folosirea mai rațională a deșeu
rilor industriei alimentare, să se organizeze 
ta 1954—1955 o producție mărită de brichete 
furajere și furaje combinate.

7. Să se îmbunătățească modul de utili
zare a parcului de mașini și tractoare de la 
gospodăriile agricole de stat; să se asigure 
îndeplinirea normelor de lucru 3e către toți 
tractoriștii și mecanicii; să se organizeze bu
na îngrijire tehnică a tractoarelor, combine
lor și a mașinilor agricole.

Să se organizeze la fiecare gospodărie a- 
(Continuare în pag. 5-a)
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'gricolă de stat un atelier cu utilaj tip de 
mașini și unelte, iar în perioada de vară să 
se organizeze ateliere mobile.

Avînd în vedere lipsa de piese și nerenta- 
bilitatea în exploatare, se consideră necesară 
înlocuirea treptată la lucrările de cîmp, pe 
măsura uzării lor, a tractoarelor Fordson, 
Lanz, Hanomag și alte tipuri învechite, exis
tente în gospodăriile agricole de stat, rămî- 
nînd ca aceste--tractoare să fie folosite mai 
departe la lucrări ușoare pe măsura capaci
tății lor.

8. Să se repartizeze gospodăriilor agricole 
de stat în perioada 1955—1956 un număr de 
1.870 tractoare, 325 combine, pentru cereale, 
1480 combine pentru alte culturi, 1.050 auto
camioane, 1.830 pluguri de tractor, 34.700 
grape complexe, 600 cultivatoare cu tracți
une mecanică, 830 semănători cu tracțiune 
mecanică, 450 secerători cu tracțiune meca
nică, 350 greble mecanice, 570 selectoare 
de cereale, 160 agregate de muls, 170 km. 
linie decauville pentru ferme zootehnice îm
preună cu vagoanele respective, adăpători 
automate cu țevi și rezervoare de apă pen
tru un număr de 16.500 vaci și 11.400 scroafe, 
1.700 diferite mașini pentru prelucrarea me
talelor și diverse alte mașini și utilaj.

9. Să se elaboreze planul de electrificare 
a gospodăriilor agricole de stat pentru vi
itorii 2—3 ani în vederea folosirii energiei 
electrice în procesul de producție.

10. Să se asigure îndeplinirea planului de 
construcții în anii 1954—1956 în special pen
tru locuințe, ateliere mecanice și construcții 
.zootehnice, dîndu-se întîietate construcțiilor 
legate de producție.

11. Pentru lărgirea atribuțiilor directori
lor de gospodării agricole de stat, să se re
ducă numărul indicilor din planurile de pro
ducție Și financiare.; să se permită directo
rilor G.A.S. să organizeze în mod indepen
dent pe răspundere proprie, din fondurile 
generale ale gospodăriilor de sub conduce
rea ' lor, ramuri suplimentare de producție.

In vederea reducerii prețului de cost, se vor 
lua măsuri odată cu întocmirea planurilor de 
producție ale gospodăriilor agricole de stat, 
să se stabilească și costul de producție pla
nificat pentru fiecare produs în parte.

Să se întărească controlul departamental- 
financiar și de producție al activității trus
turilor și G.A.S.-urilor.

12. Avînd în vedere necesitatea păstrării 
și refacerii la timp a fondurilor de bază ale 
G.A.S.-urilor, Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii și Ministerul Finanțelor vor asi
gura calcularea și vărsarea la timp de către 
G.A.S.-uri a cotelor de amortisment la con
turile speciale de la bancă, precum și utili
zarea acestor cote numai pentru refacerea 
"bunurilor G.A.S.-urilor și îndeosebi pentru 
reparații capitale.

13. Să se încadreze toate G.A.S.-urile cu 
tehnicieni de calificare superioară și medie. 
In funcțiile de conducere să fie repartizate 
elemente care posedă studii agricole de spe
cialitate, sau practicieni cu cunoștințele ne
cesare în domeniul agriculturii.

14. Ministerul Comerțului Interior și Cen- 
trocoopul să ia măsuri pentru mărirea nu
mărului de unități comerciale în G.A.S.-uri 
(magazine, chioșcuri) și îmbunătățirea apro
vizionării salariaților din G.A.S.-uri cu măr
furi de larg consum.

XI. Activarea organizatorico- 
economică a gospodăriilor 

colective și întovărășirilor agricole 
. In munca de consolidare organizatorico- 
economică a gospodăriilor agricole colective 
și a întovărășirilor agricole au fost reali
zate unele succese. ■
. Gospodăriile agricole colective și întovă
rășirile agricole nu folosesc însă nici pe de
parte posibilitățile mari de care dispun pen
tru mărirea producției agricole, pentru dez- 
yoltarea gospodăriei obștești și ridicarea ni
velului . material al membrilor gospodări
ilor colective și ăi întovărășirilor agricole.

De aceea este necesar ca ;
1. Organele și organizațiile de partid și 

organele de stat
a) Să dea o atenție mult mai mare decît 

pînă acum muncii de consolidare organiza- 
torico-economică a întovărășirilor agricole, 
formă a cooperației de producție accesibilă 
unor mase largi de țărani muncitori; să 
ducă muncă politică de lămurire și convin
gere a țăranilor muncitori pentru înființarea 
de noi întovărășiri agricole, precum și de a- 
socieri simple de cooperare în producție, ca: 
asociații pentru cultura sfeclei de zahăr, cul
tura bumbacului, tutunului, legumelor și 
altele, care dau posibilitatea folosirii muncii 
mecanizate, sporesc producția și veniturile 
țăranului muncitor și îl conving de superio
ritatea și avantajele muncii în comun a pă- 
mîr.tului.

b) Să ia măsuri ca în fiecare gospodărie 
agricolă colectivă, cu peste 500 ha. teren, să 
fie un inginer agronom retribuit de către
S.M.T.; în ce privește celelalte gospodării 
colective și întovărășirile agricole tehnicienii 
de la circumscripțiile agrozoo-veterinare să 
răspundă direct de îndrumarea tehnică a 
muncii agricole.

2. Ministerul Agriculturii .și Silviculturii 
și comitetele executive regionale și raionale 
să intensifice munca pentru organizarea te
ritoriului și introducerea asolamentelor ra
ționale în gospodăriile colective. In anul 
1955 să se execute organizarea teritoriului și 
introducerea asolamentelor în 250 gospodă
rii colective, iar în anul 1956, în 350. Dea- 
semenea, să ia măsuri ca în toate gospodări
ile agricole colective să fie introdusă o justă 
rotație a culturilor.

3. Cu începere din 1955 să se introducă 
plata suplimentară în natură și în bani a 
muncii colectiviștilor pentru depășirea.sarci
nilor de plan stabilite, în vederea obținerii 
de recolte ridicate la culturile agricole, și de 
producții mari la animale.

4. Ministerul Agriculturii și Silviculturii, 
comitetele regionale și raionale 3e partid și 
comitetele executive ale sfaturilor populare 
sînt obligate să îmbunătățească radical în
drumarea gospodăriilor colective în organi
zarea muncii, consolidarea brigăzilor de pro
ducție, repartizarea echipelor din cadrul bri
găzilor pe culturi tehnice și prășitoare, le
gume, cartofi, livezi și vii, pentru întărirea 
disciplinei în muncă și participarea activă a 
membrilor gospodăriilor colective la produc
ția obștească.

Se recomandă ridicarea minimului obliga
tor de zile-muncă pentru gospodăriile colec
tive din zonele de culturi tehnice, legumi
cole, viticole, pînă la 100 zile-muncă pe an 
pentru fiecare membru al gospodăriei colec
tive capabil de muncă.

5. Să se asigure un control sistematic și 
permanent asupra respectării statutului, me
nit să pună capăt oricăror încercări de în 
călcare a prevederilor statutului, de risipire 
a pămîntului și a avutului obștesc, de chel
tuiri nejuste a zilelor-muncă ; să ajute con
ducerile gospodăriilor agricole colective în 
mărirea avutului obștesc și a fondurilor in
divizibile, în procurarea inventarului, în exe
cutarea construcțiilor,. în dezvoltarea tuturor 
ramurilor de producție și mărirea venituri
lor bănești.

6. Să se stabilească un control sistematic 
asupra folosirii fondurilor indivizibile și cre
ditării gospodăriilor colective, ținîndu-se sea
ma de necesitățile reale și de mijloacele pro
prii ale gospodăriilor, precum și asupra a- 
coperirii creditelor acordate gospodăriilor co
lective și întovărășirilor agricole.

7. In legătură cu volumul mare al credite
lor acordate agriculturii, se consideră ne
cesară înființarea unei Bănci pentru credita
rea agriculturii, „Banca Agricolă”, care să- 
și înceapă activitatea de la 1 ianuarie 1955.

8. Să se ia măsuri pentru organizarea unui 
control permanent asupra executării lucră
rilor de construcții în gospodăriile colective 
și să se acorde sprijin gospodăriilor colective 
în stabilirea obiectivelor de construit și am
plasării lor.

Să se asigure repartizarea materialelor ne
cesare pentru construcții în gospodăriile a- 
gricole colective.

9. Să se ia măsuri pentru îmbunătățirea 
evidenței contabile operative și a dărilor de 
seamă anuale în gospodăriile colective, re- 
comandîndu-se micilor gospodării agricole 
colective să folosească evidența contabilă 
după sistemul simplu. Se va simplifica for- 
mularistica actuală de planificare a produc
ției și de finanțare.

10. Pentru îmbunătățirea valorificării pro
duselor agricole de către gospodăriile agri
cole colective și întovărășirile agricole di
rect pe piețele orașelor și în centrele munci
torești, să se amenajeze gherete și să se re
partizeze inventarul necesar (cîntare, vase, 
ș.a.m.d.).

11. S.M.T.-urile să acorde un ajutor tot 
mai mare gospodăriilor colective și întovă
rășirilor agricole nu numai în executarea lu
ci arilor cu~tractoare și mașini, ci și la orga
nizarea muncii, la repartizarea veniturilor, 
introducerea asolamentelor raționale, la in
troducerea cuceririlor științei și tehnicii îna
intate în producția agricolă.

S.M.T.-urile să poarte răspunderea înde
plinirii planului de producție la gospodăriile 
colective pe care le deservesc.

XII. Cointeresarea materială 
a țărănimii muncitoare în creșterea 

producției agricole
Pentru a stimula eforturile țărănimii mun

citoare de a spori producția agricolă, de a 
livra cantitățile de produse contractate și 
obligatorii și de a vinde în piețe, tîrguri și 
oboare cantități cît mai mari de produse 
agro-alimentare, se consideră necesar ca :

1) Incepînd din anul 1955 să se îmbună
tățească sistemul de colectare a laptelui 
și a linii, prin micșorarea numărului de cate
gorii de gospodării agricole, astfel încît ță
ranii muncitori să fie stimulați la creșterea 
unui număr cît mai mare de animale.

2) Să se renunțe la sistemul de calculare 
a impozitului agricol după venit, trecîndu-se, 
cu începere din anul 1955, la calcularea im
pozitului agricol pe hectar.

3) Să se îmbunătățească sistemul de con
tractare a culturilor tehnice, punîndu-se la 
bază principiul cointeresării materiale a pro
ducătorilor la extinderea suprafețelor însă- 
mînțate, la obținerea recoltelor bogate și la 
predarea întregii producții contractate.

Să se prevadă în noile condiții de con
tractare a culturilor tehnice îmbunătățirea 
sortimentului de mărfuri industriale, între 
care și mijloace de producție ca : pluguri, 
prășitoare, grape, cositoare, semănători etc.; 
de asemenea să se prevadă în contracte vîn- 
zarea către producători a porumbului, griu
lui, orzului și ovăzului, astfel ca acești cul
tivatori să-și asigure cerealele pentru ali
mentația lor și furajele pentru animale.

Să se îmbunătățească actualul sistem de 
contractare și achiziții a legumelor și carto
fului, fixîndu-se prețuri diferențiate pentru 
culturile principale pe sezoane de producție 
și dîndu-se sprijin producătorilor de ă-și va
lorifica Fa piață produsele legumicole și car
tofii.

XIII. Despre cadre 
și învățămîntul agricol

Pentru asigurarea îndeplinirii măsurilor 
prevăzute în directivele de dezvoltare a a- 
griculturii în următorii 2—3 ani se impune 
îmbunătățirea sistemului de pregătire a ca
drelor de specialiști în agricultură și justa 
lor folosire în producție.

1. Să se considere ca urgentă profilarea 
înyățămîntului agricol superior, mediu și pro
fesional.

a) Să se revizuiască facultățile existente 
din institutele de învățămînt superior agri
col, desființîndu-se secțiile cu o specializare 
îngustă și asigurîndu-se pregătirea specia
liștilor cu profil larg.

Inginerii agronomi specializați în produc
ția plantelor, pedologie, selecție etc., nece

sari institutelor de învățămînt și institutelor 
de cercetări științifice, să fie pregătiți din 
rîndurile inginerilor agronomi cu profil larg, 
prin cursuri de aspirantură și cursuri spe
ciale.

Să se stabilească pentru tinerii specialiști 
în agricultură, care termină școlile agricole 
superioare și medii, o durată de muncă de 
trei ani direct în producție.

b) Specialiștilor și tehnicienilor din agri
cultură, care lucrează nemijlocit în produc
ție, să li se asigure condițiile materiale, lo
turi și credite pentru construirea de locuințe 
și organizarea de gospodării personale.

c) Să se revizuiască rețeaua de școli agri
cole medii pentru pregătirjea specialiștilor 
în agricultură cu calificarea medie, asigu
rîndu-se capacitatea de școlarizare în raport 
cu cerințele agriculturii.

d) Să se îmbunătățească redactarea și e- 
ditarea manualelor didactice pentru învăță
mîntul agricol, dîndu-se o deosebită atenție 
conținutului științific și expunerii didactice.

2. Incepînd cu anul școlar 1954—1955, să 
se asigure primirea în institutele de învăță
mînt agricol, în fiecare an, a cel puțin 1.600 
studenți, iar în școlile agricole medii, cel 
puțin 4.800 elevi la cursuri cu frecvență și 
cîte 1000 de studenți și elevi la cursuri fără 
frecvență.

Să se îmbunătățească simțitor munca di
dactică și practica de producție la școlile a- 
gricole profesionale cu durata de doi ani.

Să se lărgească în școlile din sistemul Mi
nisterului Invățămîntului, care funcționează 
în mediul rural, cunoștințele agronomice și 
să se introducă în manualele acestor școli 
cunoștințe de agronomie corespunzătoare ni
velului claselor respective.

3. Să se ia măsuri pentru îmbunătățirea 
bazei tehnico-materiale a institutelor de în
vățămînt agricol. In acest scop să se pre
vadă fonduri de investiții pentru lucrările 
de construcții, de înzestrare cu utilaj de la- 
boiator și cu mașini și . unelte agricole.

Gospodăriile didactice experimentale ale 
institutelor agricole și ale școlilor agricole 
medii și profesionale să fie transformate în 
gospodării agricole model.

4. Să se lichideze metoda nejustă a folosi
rii specialiștilor!.din .agricultură în munci ad
ministrative, în timp ce S.M.T.-urile, gospo
dăriile agricole >de stat, gospodăriile agri
cole colective, întovărășirile agricole și cir
cumscripțiile agronomice, zootehnice și ve
terinare sînt lipsite de cadre de îndrumare 
tehnică-^

5. Complectarea cu cadre de specialiști a 
S.M.T.-urilor, gospodăriilor agricole de stat, 
gospodăriilor agricole colective și circums
cripțiilor agro-veterinare, să se facă din rîn- 
dul asolvenților școlilor superioare și medii, 
din rîndul cadrelor existente la raioane, 
prin justa lor repartizare.

Ministerele și. departamentele să prezinte 
Consiliului de Miniștri liste complecte ale 
inginerilor, zootehniștilor, medicilor veteri
nari, inginerilor agronomi, horticoli și viti
coli, ale specialiștilor în agricultură cu stu
dii superioare și medii, urmînd ca aceștia să 
fie eliberați de actualele lor funcții, dacă nu 
lucrează în specialitatea lor, sau într-o func
ție de conducere hotărîtă de partid și gu
vern, pentru a fi încadrați în S.M.T.-uri, 
gospodării agricole de stat, gospodării agri
cole colective, circumscripții agro-zoo-veteri- 
nare Să se interzică de a se încredința spe
cialiștilor în agricultură munci în alte minis
tere și instituții, fără avizul Ministerului A- 
griculturii și Silviculturii.

6. Să se ia măsuri pentru îmbunătățirea 
retribuirii specialiștilor din agricultură care 
lucrează direct în producție, sau în școlile a- 
gricole medii și școlile profesionale tehnice.

7. Pentru stimularea activității organiza
torice și creatoare a oamenilor muncii din a- 
gricultură, să se instituie premii și să se 
decearnă ordine, medalii și titlul de „Erou al 
Muncii Socialiste” acelora care vor realiza 
indicii înalți de producție agricolă, aprobați 
de Consiliul de Miniștri.

(Continuare în pag. 6-a)
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Să se instituie pentru specialiștii din agri

cultură titlurile onorifice: „agronom eme
rit”, „zootehnist emerit”, „medic veterinar 
emerit", „viticultor emerit”, „pomicultor 
emerit” etc. care se vor decente pentru rea
lizări deosebite în muncă.

Pentru asigurarea necesarului de cadre în 
S.M.T., GA.S., G.A.C. și întovărășiri :

8. Ministerul Invățămîntului, Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii și sfaturile popu
lara regionale să organizeze pregătirea unui 
număr de 9.500 tractoriști în anul 1954—1955 
și 10.000 în anul 1955—1956; în anul 1954— 
1955 — 2.000 șefi de brigadă și 2.200 în a- 
nul 1955—1956; în anul 1954—1955 — 500 
mecanici combineri pentru autocombine și 
900 în anul 1955—1956; să organizeze 43 
școli profesionale complexe de mecanizare a 
agriculturii cu un număr anual de 10.000 
cursanți tractoriști și 2.000 șefi de brigadă.

9. Să se organizeze pe lîngă Institutul 
Agronomic București cursuri pentru directo
rii S.M.T., care n-au studii speciale; să or
ganizeze pe lîngă Facultatea de mecanizare 
a acestui institut o secție specială pentru di
rectorii și mecanicii șefi de la S.M.T., care 
au studii medii.

Să încadreze la S.M.T. un număr de ingi- 
neri-mecanici din rîndul tinerilor specialiști 
absolvenți ai institutelor de învățămînt su
perior agricol.

Să se mărească numărul de studenți la fa
cultățile de mecanizare a agriculturii și la 
facultatea de zootehnie.

10. Să se organizeze pe lîngă școala teh
nică medie de mecanizare din Călărași, pen
tru directorii și mecanicii din S.M.T. care 
n-au studii tehnice specializate, dar care au 
7 clase elementare sau studii asimilate a- 
cestora, o secție cu durata școlarizării de 2 
ani, pentru însușirea cunoștințelor de studii 
tehnice medii.

De asemenea să se organizeze pe scară 
largă învățămîntul fără frecvență pentru 
muncitorii din S.M.T.

11. Se vor lua măsuri pentru a organiza 
școli de 1 an și 2 ani pentru pregătirea și spe
cializarea directorilor de G.A.S., a șefilor de 
secții (ferme) și a cantabililor, precum și 
cursuri de 10 luni pentru pregătirea briga
dierilor din toate specialitățile.

Organizarea pe lîngă institutele de agri
cultură de cursuri de trei luni pentru specia
lizarea tehnicienilor cu studii superioare 
care lucrează to G.A.S.-uri, astfel încît fie
care tehnician să poată urma aceste cursuri.

12. Să se controleze to mod sistematic or
ganizarea învățămîntului în școlile agricole 
pentru pregătirea și' specializarea cadrelor 
de conducere a gospodăriilor agricole co
lective, să se întărească aceste școli cu ca
dre didactice calificate, să fie dotate cu te
renuri și să li se asigure utilaj și mașini a- 
gricole necesare.

XIV. Despre îmbunătățirea 
activității științifice în domeniul 

agriculturii
Oamenii de știință care lucrează pe tărî- 

mul agriculturii au avut în munca de cer
cetare științifică realizări însemnate. Cerce
tătorii din institutele de cercetări științifice
I.C.A.R.  I.C.Z. și celelalte institute și stațiu
nile experimentale ale Ministerului Agricultu
rii și Silviculturii leagă din ce în ce mai 
mult activitatea lor de cerințele practicii. 
Față de rolul științei în agricultură și de 
condițiile create cercetării științifice de că
tre regimul democrat-popular, oamenii de 
știință mai au tocă mult de făcut pentru a 
răspunde sarcinilor mari puse de necesită
țile dezvoltării agriculturii noastre.

Ministerul Agriculturii și Silviculturii și 
Academia R.P.R. nu au pus în valoare în
treaga capacitate de creație a tuturor oame
nilor de știință cu o îndelungată experiență ; 
nu sînt promovate și stimulate cu hotărîre în 

munci de cercetare științifică, agricolă și zo
otehnică, cadrele tinere.

In ultimii ani, Academia R.P.R., I.C.A.R.,
I.C.Z.  au organizat puține dezbateri în care 
să se desfășoare schimbul liber de păreri cu 
privire la problemele științifice de bază pe 
care le ridică dezvoltarea agriculturii.

Institutele de cercetării științifice și insti
tutele de învățămînt superior agricol colabo
rează slab cu gospodăriile agricole socialiste 
și individuale, cu S.M.T.-uri, iar o parte din 
tematica lor nu este suficient legată de pro
blemele practicii agricole.

Cercetarea științifică a unor probleme im
portante pentru întreaga economie națională, 
cum sînt: zonarea speciilor de plante și a- 
nimale, cultivate și crescute în Romînia ; ra- 
ionarea soiurilor de plante și a raselor de 
animale; problema asolamentelor din stepă 
și silvo-stepă și a solei înierbate, studiul va- 
loiificării Deltei Dunării sub raport agricol- 
zootehnic, și piscicol, precum și problemele 
de viticultură, pomicultură, se desfășoară 
lent și nesatisfăcător.

Pentru a pune în valoare rezultatele ob
ținute de cercetătorii științifici și pentru a 
le da condiții tot mai bune pentru crearea 
de noi soiuri de plante și rase de animale, 
cît și pentru elaborarea de noi metode agro
zootehnice și de organizare a muncii, să se 
ia următoarele măsuri:

1. Activitatea de cercetare științifică în a- 
gricultură să fie îndrumată în întregime spre 
rezolvarea problemelor ce decurg din direc
tivele de dezvoltare a agriculturii.

2. Să se intensifice munca de cercetări 
științifice în institutele de învățămînt agri
col superior și să se extindă munca de ex
perimentări științifice la școlile agricole me
dii.

3. Pentru extinderea mecanizării și elec
trificării proceselor de producție vegetală și 
animală, să se ia măsuri de îmbunătățire 
a planurilor tematice și a metodelor de lucru 
aie Institutului de mecanizare și electrifi
care a agriculturii, realizîndu-se o legătură 
stiînsă cu S.M.T.-urile, centrele mecanice, 
gospodării agricole de stat și gospodăriile 
colective.

Să se lărgească rețeaua de stațiuni expe
rimentale ale acestui Institut în vederea sta
bilirii celor mai Hune tipuri de mașini și 
tractoare necesare agriculturii țării noastre 
și punerii în practică a' inovațiilor în dome
niul mecanizării agriculturii.

Să se ia măsurile necesare pentru termi
narea la timp a construcției și instalațiilor 
Institutului de cercetări pentru mecanizarea 
și electrificarea agriculturii.

4. Să se transforme Institutul de patolo
gie și igienă animală, reorganizîndu-se ca 
Institut de cercetări veterinare.

5. Să se organizeze la începutul anului 
1955 un Institut de cercetări viticole și po
micole.

6. Să se înzestreze cil mașini și labora
toare și să se încadreze cu personal toate 
institutele de cercetări agricole și silvice ale 
Ministerului Agriculturii și Silviculturii și 
stațiunile experimentale și să se creeze con
diții materiale-tehnice necesare cercetărilor 
științifice în institutele de învățămînt agricol 
superior și școlilor medii tehnice agricole.

7. Pentru coordonarea și îmbunătățirea 
muncii institutelor de cercetări agricole și 
pentru dezvoltarea științelor agrioole, Minis
terul Agriculturii și Silviculturii) ta colabo
rare cu Academia Republicii Populare Ro- 
mîne, va prezenta pînă la data de 1 ianua
rie 1955 proiectul de statut și planul de or
ganizare a Academiei de Științe Agricole.

8. Ministerul Agriculturii și Silviculturii, 
împreună cu Academia R.P.R., va lua mă
suri pentru studierea noilor metode privind 
lucrarea pămîntului și însămînțările, elabo
rate de Terenti S. Malțev, și pentru stabili
rea sistemului tehnico-organizatoric necesar 
introducerii și aplicării lui în practica agri
colă, țintad seama de condițiile țării noastre.

XV. Despre îmbunătățirea 
propagandei agricole

1. Dezvoltarea agriculturii cere studierea, 
sintetizarea, popularizarea și introducerea în 
practica agricolă a realizărilor științei și a 
experienței înaintate a fruntașilor în producție.

Propaganda agricolă și dezvoltarea cerce
tărilor științifice trebuie să devină una din 
principalele metode de , îndrumare și dezvol
tare a agriculturii, căreia Ministerul Agri
culturii și Silviculturii, Ministerul Culturii, 
organizațiile de partid, sfaturile populare și 
celelalte organe de stat și obștești să-i con
sacre o parte importantă din activitatea lor.

2. Să se considere ca o sarcină de cea mai 
mare însemnătate popularizarea agrominimu- 
lui și zoovetminimului, precum și organiza
rea și extinderea cursurilor agricole și a se- 
minariilor de masă, pentru țăranii muncitori.

Să se asigure funcționarea în bune condi
ții a cursurilor agrozootehnice de 3 ani, fără 
scoaterea din producție, organizate pentru 
țăranii muncitori.

Să se organizeze în toate comunele Ioturi 
demonstrative, cursuri agro-zootehnice de 
scurtă durată și seminarii pe probleme agri
cole și zootehnice specifice raioanelor și co
munelor respective; să se organizeze pe 
scară largă cercuri agrotehnice, convorbiri 
ale fruntașilor în producția agricolă, însoțite 
de demonstrații practice, lecții la cămine 
culturale etc.

3. Să se îmbunătățească editarea broșuri
lor, planșelor, afișelor, placardelor, foilor 
volante și altor forme de literatură agricolă.

Să se îmbunătățească simțitor propaganda 
agricolă prin radio și să se organizeze au
dieri colective de lecții și conferințe radio
difuzate.

Să se intensifice realizarea de filme și dia- 
filme pentru popularizarea științei și practi
cii agricole.

4. Ministerul Agriculturii și Silviculturii, 
Ministerul Culturii și Cențrocoopul să îmbu
nătățească radical difuzarea literaturii agri
cole la sate.

5. Să se organizeze pe scară largă vizita
rea institutelor științifice, a stațiunilor expe
rimentale și a loturilor demonstrative de că
tre țăranii muncitori și lucrătorii din S.M.T. 
și gospodării agricole de stat. Să 'se organi
zeze expoziții agricole regionale și raionale 
per-tru popularizarea metodelor înaintate de 
muncă și a rezultatelor obținute în agri
cultură.

6. Să se acorde o atenție deosebită îmbu
nătățirii conținutului ziarelor și revistelor a- 
gricole și lărgirii cercului de colaboratori 
dhi rîndurile specialiștilor și ale fruntașilor 
în producția agricolă.

7. Presa centrală și locală de partid să-și 
îmbunătățească continuu tratarea calificată 
a problemelor agriculturii, munca de popu
larizare a metodelor agrotehnice înaintate 
și a fruntașilor din agricultură, să 'desfă
șoare o activitate largă de popularizare a 
prezentelor directive și de mobilizare a oa
menilor muncii de la orașe și sate pentru 
realizarea sarcinilor trasate; să-și dezvolte 
necontenit rolul organizator în lupta parti
dului pentru întărirea alianței clasei munci
toare cu țărănimea muncitoare și transfor
marea socialistă a agriculturii.

Organele centrale și regionale de partid să 
asigure selecționarea unor cadre redacțio
nale din rîndurile specialiștilor cu studii su
perioare de învățămînt agricol.

XVI. Despre îmbunătățirea 
muncii de îndrumare și conducere

a agriculturii
Munca de îndrumare și conducere a agri

culturii de către Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii și organele locale nu este încă 
la nivelul sarcinilor crescînde care stau în 
fața agriculturii. De aceea este necesar ca :

1 Să se ridice în mod simțitor nivelul 
muncii în aparatul agricol central, asigurîn- 
du-se îndrumarea și conducerea mai con

cretă și operativă a agriculturii, realizîndu-s'e 
o legătură directă și permanentă cu unitățile 
agricole de producție. Să se îmbunătățească 
munca de planificare și organizare a pro
ducției, prin eliminarea centralismului exa
gerat, lărgindu-se drepturile și mărind răs
punderea colectivelor de conducere ■. a unită
ților de producție agricolă.

Să se promoveze în funcții de conducere 
elemente bine pregătite profesional și cu a- 
titvdine justă față de muncă.

Să se întărească sistemul de control pre
ventiv și de fond, permanent și concret, asu
pra tuturor unităților Ministerului Agricul
turii și Silviculturii, în special asupra gos
podăriilor agricole. de stat și a S.M.T.-uri- 
lor, asigurîndu-se disciplina de stat.

2. Pentru deservirea agronomică, zooteh
nică și veterinară mai bună a agricultorii„ 
să se extindă rețeaua de circumscripții agro- 
zoo-veterinare, în așa fel ca numărul acestor 
ciicumscripții să ajungă în anul 1955 la 
1.225 și în 1956 la 1.400.

3. Toți agronomii șefi ai secțiilor agricole 
raionale, agronomii șefi ai S.M.T.-urilor și ai 
gospodăriilor agricole colective, să fie in
cluși în nomenclatura Ministerului Agricul
turii și Silviculturii.

4. Pentru întărirea răspunderii în muncă
și organizarea rațională a producției agri
cole, să se asigure stabilitatea în funcție a 
cadrelor de conducere și a celor tehnice din 
gospodării de stat, S.M.T., stațiuni experi
mentale și alte unități ale Ministerului Agri
culturii și Silviculturii. ”~

Să se pună capăt vînturării cadrelor din- 
tr-un loc în altul, practică ce duce la dezor
ganizarea producției și subminarea răspun
derii.

5. Să se interzică organizațiilor de partid), 
sfaturilor populare și organelor agricole lo
cale de a folosi pe specialiștii agricoli la- 
munci care îi împiedică de .a îndeplini obli
gațiile lor de organizare și îndrumare teh
nică a producției agricole.

6. Să se considere că inginerii agronomi 
din S.M.T.-uri, gospodării agricole de stat, 
poartă răspunderea personală ta deservirea 
permanentă agro-zootehnică’ și veterinară a 
unităților fa care lucrează, to întărirea eco- 
nomico-organizatorică a acestora și în reali
zarea planurilor lor de producție, alături de. 
întregul colectiv de conducere.

7. In scopul îmbunătățirii muncii de în
drumare a agriculturii de către sfaturile 
populare comunale, să se stabilească pe lîn- 
g.'i posturi de tehnicieni agronomi șl posturi 
de zootehnicieni în locul posturilor de agenți 
agricoli și veterinari existente în prezent. In 
ăceste posturi se vor numi, de regulă, ele
mente cu studii agronomice, zootehnice și 
veterinare medii, tehnicieni sau absolvenți ai 
școlilor profesionale agricole sau elemente' 
special pregătite la cursuri corespunzătoare..

8. Șă se studieze condițiile agricole în ra
ioanele de deal și de munte și să se ia mă
suri deosebite pentru dezvoltarea creșterii a- 
nimalelor, îmbunătățirea pășunilor și fînețe- 
lor, dezvoltarea culturii pomilor fructiferi, a 
cartofului și a legumelor, precum șl a in
dustriei casnice, prin folosirea materialelor 
locale.

Să se considere necesară aplicarea dife
rențiată în aceste raioane a măsurilor agro
tehnice și de așezare a impozitelor și a co
telor obligatorii către stat.

XVII. Despre sarcinile altor 
ministere și instituții centrale 

în dezvoltarea agriculturii
In activitatea Ministerului Industriei Me

talurgice și Construcțiilor de Mașini, a Mi
nisterului Construcțiilor și Industriei Mate
rialelor de Construcții, a Ministerului indus
triei Lemnului și Celulozei, a Ministerului 
Comerțului Interior, a Ministerului Finanțe
lor, a Comerțului de Stat al Planificării, fa 
activitatea altor ministere și organe econo
mice centrale și a comitetelor executive ale 
sfaturilor populare, tocă nu s-a făcut coti- 

(Continuaie în pag. 7-a)
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cu privire la dezvoltarea agriculturii în următorii 2-3 ani

(Urmare din pag. 6-a) 
tura necesară față de problemele agricultu
rii.

Comitetul de Stat al Planificării, Ministe
rul Finanțelor precum și ministerele cu sar
cini pe linia producției industriale necesare 
agriculturii ca și instituțiile ce răspund de 
prelucrarea și valorificarea produselor agri
cole (industria ușoară, comerț-coaperație) să 
considere că îndeplinirea la timp și la un 
înalt nivel calitativ a sarcinilor prevăzute 
în directivele cu' privire la dezvoltarea agri
culturii în următorii 2-3 ani, ca și cele care 
rezultă indirect din aceste directive, drept 
sarcini de mare importanță, întrucît de ob
ținerea unui avînt în producția agricolă de
pinde aprovizionarea îndestulătoare a popu
lației muncitoare cu produse agro-a.limentare 
și a industriei alimentare și ușoare cu ma
terii prime.

XVIII. Despre sarcinile organelor 
și organizațiilor de partid

Realizarea cu succes a sarcinilor prevăzute 
în aceste directive depinde, în primul rînd, 
de însușirea lor temeinică de către toți mem
brii și candidații de partid și de desfășura
rea unei largi șl susținute munci politice și 
organizatorice din partea tuturor organelor 
și organizațiilor de partid.

1. Organizațiile de partid de la sate, co
mitetele raionale și regionale ale partidului, 
sfaturile populare comunale, raionale și re
gionale trebuie să organizeze introducerea me
todelor înaintate și a tehnicii noi în producția 
agricolă. Se va desfășura larg întrecerea în 
S.M.T.-uri și gospodării de stat, gospodării 
agricole colective și întovărășiri, între co
mune și între sate, precum și între țăranii 
muncitori cu gospodării individuale, pentru 
ridicarea producției la hectar și a producției 
animale. In întreaga lor activitate, organi

zațiile de partid de la sate trebuie să se spri
jine pe un larg activ fără de partid, pe munci
torii și tehnicienii din agricultură, pe țăranii 
muncitori fruntași ai recoltelor bogate și ai 
producției animale ridicate, pe țăranii mun
citori care activează perseverent pentru tran
sformarea socialistă a agriculturii.

2. Se atrage din nou atenția că transfor
marea socialistă a agriculturii nu se pro
duce de la sine. Trebuite combătută practica 
unor organe și organizații de partid care 
consideră munca pentru formarea de noi în
tovărășiri și gospodării agricole colective 
drept o muncă de sezon. Este necesar să se 
desfășoare o muncă permanentă pentru a 
convinge pe țăranii muncitori cu gospodării 
individuale să intre, pe baza liberului con- 
simțămînt, în întovărășirile agricole și în 
gospodăriile colective existente, sau să or
ganizeze noi întovărășiri agricole, noi gos
podării colective.

Pe lingă munca pentru crearea de noi în
tovărășiri și gospodării colective, orgahele 
de partid și de stat trebuie să sprijine, cu 
toate puterile, asoci'erea unor grupe mai mari 
sau mai mici de țărani muncitori, care de 
bună voie își unesc, total sau parțiali pe o 
perioadă mai scurtă sau mai lungă, pămîntul 
și mijloacele lor de producție (unelte, ani
male etc.) în vederea muncii în comun, a 
contractării în comun sau al folosirii în co
mun a mașinilor agricole ale statului.

Trebuie lichidată subaprecierea sarcinii de 
întărire economico-organizatorică a întovără
șirilor și gosp'odăriilor agricole colective e- 
xistente. Comitetele raionale de partid și co
mitetele executive ale sfaturilor populare ra
ionale să se ocupe zi de zi, cu grijă, de În
drumarea acestora, de întărirea lor continuă, 
pentru ca ele să devină pilde vii de gos
podării socialiste.

3. Comitetele regionale de partid să-și con
centreze atenția spre întărirea politică și or

ganizatorică a comitetelor raionale ale parti
dului, asigurînd în comitetele raionale și în 
aparatul lor cadre muncitorești pregătite, cu 
experiență în munca de partid de la sate.

Să se îmbunătățească radical munca orga
nizațiilor de bază din S.M.T.-uri, gospodă
rii agricole de stat, gospodării agricole co
lective, întovărășiri agricole și din sate. Co
mitetele regionale, orășenești și raionale de 
partid și organizațiile de partid din între
prinderile și instituțiile cărora directivele 
pentru dezvoltarea agriculturii în următorii 
2-3 ani le prevăd sarcini de producție pen
tru nevoile agriculturii sau de prelucrare și 
valorificare a produselor agricole, trebuie să 
considere îndeplinirea atestora, la timp și la 
un înalt nivel calitativ, drept sarcihă politică 
principală în această perioadă și să mobili
zeze, cu ajutorul sindicatelor, pe muncitori, 
pe tehnicieni și pe ingineri la reallizarea lor.

4. Pentru asigurarea conducerii de partid 
și a controlului calificat în agricultură, o 
sarcină din cele mai importante este de a 
înarma pe activiștii de partid cu cunoștin
țele de bază în domeniul agriculturii. Se vor 
trimite activiști de partid la studii în școlile 
tehnice și institutele agricole, în vederea în
sușirii de cunoștințe agrozootehnice. Se vor 
selecționa membri și candidați de partid, ute- 
miști, dintre cei mai buni absolvenți ai șco
lilor și institutelor agricole, pentru a fi tri
miși la școli de partid în vederea complec- 
tării cunoștințelor lor politico-ideologice și 
repartizării lor în munci de partid.

Se va include în programele școlilor și 
cursurilor de partid studierea problemelor 
tehnicii, economiei și organizării producției 
agricole.

Se va elabora un program de învățămînt 
pentru primii secretari regionali și raionali, 
pentru membrii birourilor regionale ' de 
partid și președinții, vicepreședinții și secre
tarii comitetelor executive ale sfaturilor 

populare regionale și raionale, care să asi
gure însușirea temeinică dfe către aceștia a 
unui minim de cunoștințe agro-zootehnice, 
de economie și organizare a producției agri
cole.

In perioada de iarnă se vor organiza se- 
minarii speciale cu lucrătorii de partid și 
din sfaturile populare, despre principalele 
probleme ale agriculturii, în funcție de spe
cificul regiunii respective.

5. Ținînd seama de rolul important al in
ginerilor și tehnicienilor în agricultură, în 
organizarea și îndrumarea producției agricole, 
organele de partid trebuie să ia măsuri pentru 
a ie asigura stabilitate și condiții bune de 
muncă, să-i îndrumeze și să-i sprijine per
manent în muncă și să se preocupe îndea
proape de ridicareal nivelului lor politic și 
ideologic.

6. O deosebită atenție trebuie dată tineretu
lui sătesc și organizațiilor U.T.M. de la sate, 
sprijin direct al organizațiilor de partid în 
lupta pentru înfăptuirea sarcinilor puse de a- 
ceste directive. Organizațiile de partid sînt 
chemate să ducă o intensă muncă politică 
în rîndurile femeilor, sâ le mobilizeze la 
lupta pentru creșterea producției agricole și 
pentru transformarea socialistă a agricultu
rii, să promoveze cu curaj femei Ia posturi 
de conducere în producția agricolă.

★
Plenara C.C. consideră că sarcinile tra

sate prin proiectul directivelor celui de al 
doilea Congres al P.M.R. vor întări efortu
rile tuturor oamenilor muncii pentru ridica
rea agriculturii pe o treaptă superioră, pen
tru a da țării un însemnat spor de producție 
agricolă globală și de producție agricolă 
marfă, pentru dezvoltarea întregii economii 
naționale și ridicarea continuă a nivelului de 
trai material și cultural al celor ce muncesc 
la orașe și sate.

Proiectul Statutului modificat al Partidului Muncitoresc Romîn
Proiectul Statutului modificat al 

Partidului Muncitoresc Romîn sin
tetizează experiența acumulată de 
partid în domeniul organizatoric și 
concretizează principiile organiza
torice leniniste corespunzătoare si
tuației actuale. El a fost primit cu 
deosebită însuflețire de către ma
sele muncitoare de la orașe și sate. 

Toate prevederile proiectului Sta
tutului modificat decurg din misiu
nea istorică a partidului, din ralul 
:său de forță conducătoare a po
porului și a statului democrat- 
popular, din caracterul său de 
partid revoluționar de tip nou al 
clasei muncitoare.

Credincios teoriei marxist-leni- 
niste, Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn apără consecvent interesele 
vitale ale poporului cu care este 
strîns legat prin mii de fire. El 
■este continuatorul luptei eroice al 
Partidului Comunist din Romînia 
împotriva reacțiunii și fascismului, 
pentru lichidarea exploatării capi- 
talisto-moșierești.

In proiectul de Statut se arată 
■că în etapa actuală sarcina funda
mentală a Partidului Muncitoresc 
Romîn este lichidarea complectă a 
exploatării omului de către om și 
construirea societății socialiste în 
Republica Populară Romînă, pen
tru a asigura avîntul deplin al for-

Propuneri la
—Tov. Ordeanu Ion (Alba-Iulia) 

■propune să se precizeze termenul 
în care să se facă confirmarea de 

■către comitetul raional sau orășe
nesc al partidului a hortărîrii or

ganizației de bază pentru primirea 
icandidaților de partid. 

țelor creatoare ale poporului. Sco
pul final al partidului este constru- 
iiea societății 'fără clase — socie
tatea comunistă.

Proiectul Statutului modificat 
precizează că „membru al Partidu
lui Muncitoresc Romîn poate fi 
orice om al munciî, cetățean al Re
publicii Populare Romîne, care 
recunoaște programul și statutul 
partidului, contribuie activ la rea
lizarea lor, activează într-una din 
organizațiile partidului, îndepli
nește toate hotărîrile partidului și 
plătește cotizațiile stabilite.

Cei care exploatează munca al
tora nu pot fi membri ai Palrtidu- 
lui Muncitoresc Romîn”.

Proiectul Statutului modificat 
stabilește ca o obligație de mare 
însemnătate pentru membrul de 
partid, să folosească în întreaga 
sa activitate și să stimuleze în 
fapt autocritica și critica de jos, 
să dezvăluie lipsurile și greșelile 
din muncă, să lupte pentru lichi
darea lor și împotriva încercărilor 
de gîtuire a criticii. Gîtuirea criti
cii aduce daune gra've intereselor 
partidului, poporului și statului și 
este inadmisibilă în activitatea u- 
nui membru de partid.

Datoria fiecărui membru de. par
tid este să păstreze secretul de 
partid și de stat, să fie vigilent în

proiectul Statutului modificat al P. M. R.
— Tov. Georgescu Vasile (Alba- 

Iulia) cere să se precizeze ce coti
zație vor plăti femeile casnice care 
sînt membre sau candidate de 
partid.

— Tov. Gașpar A. (Alba-Iulia)- 

orice domeniu de muncă și în orice 
situație. De aceea în proiectul Statu
tului modificat se arată că „fiecare 
membru de partid are dreptul să 
participe la discutarea liberă și 
concretă a problemelor politicii 
partidului în adunările de partid și 
în presa de partid, să critice în a- 
dunările de partid pe orice membru 
de partid, Indiferent de postul pe 
care-| ocupă, să aleagă și să fie 
ales în organele de partid, să cea
ră să participe personal în toate 
cazurile în care urmează a se lua 
o hotărîre cu privire la activitatea 
sau purtarea lui, să se adreseze cu 
orice chestiune salu cerere oricărui 
organ de partid, inclusiv Comitetu
lui Central al Partidului Muncito
resc Romîn".

Dezbaterea proiectului Statutului 
modificat al Partidului Muncito
resc Romîn ce are loc în prezent 
în organizațiile de bază din raion 
trebuie să ducă la ridicarea spiri
tului de răspundere și a .activității 
membrilor și candidaților de par
tid, la îmbunătățirea muncii orga
nizațiilor de bază, să constituie un 
prilej de întărire a rolului de avan
gardă a comuniștilor, în lupta pen
tru traducerea în viață a hotărîrl- 
ior plenarei lărgite din august 
1953, pentru ridicarea necontenită 
a nivelului de trai al celor ce 
muncesc.

propune ca punctul d. din artico
lul. 3 să fie complectat cu cerința 
ca membrii de partid să participe 
personal nu numai cînd se ia o ho- 
tărire, dar și cînd se discută o pro
blemă importantă cu privire la ac
tivitatea sau purtarea lui.

Pentru întărirea neîncetată 
a gospodăriilor colective

Zilele acestea, noi am citit cu 
multă bucurie proiectul Direc
tivelor Congresului al II-lea al 
Partidului cu privire la dezvolta
rea agriculturii în următorii 2-3 
ani, care constituie un măreț pro
gram pentru făurirea unei agricul
turi înaintate.

O serie de măsuri importante sînt 
prevăzute în proiect în vederea în
tăririi economico-organizatorice a 
gospodăriilor colective. Astfel, în 
anii ce vin noi vom da o largă 
dezvoltare creșterii animalelor. Ne 
bucură mult faptul că în oe priveș
te construcțiile necesare gospodă
riei colective ne sînt asigurate con- * 
diții pentru realizarea lor. In toam
na acestui an, noi vom termina 
construirea unei maternități pentru 
scroafe, iar în anul ce vine vom 
construi un grajd pentru vite și 
vom termina, de asemenea, alte 
construcții.

Gospodăria noastră colectivă are 
condiții de a spori neîncetat pro
ducția de fructe și struguri. In a- 
cest scop, prin ajutorul ce-1 vom 
primi prin dezvoltarea pepinierelor 
viticole și pomicole, vom complecta 
toate golurile din vie și livada de

Obligațiuni C.E.C. 4
Incepînd de miercuri 1 septem

brie, Casa de Economii și Consem- 
națiuni a pus în vînzare obligațiu
nile C.E.C. 4 la suta cu cîștiguri.

Obligațiunile C. E. C. 4 la sută 
cu cîștiguri se pot cumpăra de la 
toate unitățile C.E.C. din țară, ghi
șeele din lîntreprinderi și institu
ții, agențiile C.E.C.—P.T.T.R. La 
sate, unde nu sînt unități sau ghi- 

pomi și vom spori atenția pentru 
buna lor îngrijire.

In ce privește sporirea produc
ției agricole, proiectul de Directive 
prevede intensificarea ajutorului a- 
grotehniic în gospodăriile colective. 
Anul acesta au -fost și unele lipsuri 
în ce privește aplicarea regulilor 
agrotehnice. Astfel, am întîrziat cu 
prășitul, iar în ce privește poleni
zarea suplimentară la porumb nu 
am efectuat-o de loc. De aseme
nea, numai pe o suprafață de 3 
hectare am însămînțat porumbul în 
cuiburi așezate în .pătrat. Membrii 
gospodăriei noastre sînt hotărîți să 
lichideze pentru viitor asemenea 
lipsuri. Un stimulent puternic în 
această direcție îl constituie pre
vederea proiectului care arată că 
se va introduce plata suplimentară 
în natură și bani a muncii colecti
viștilor pentru depășirea sarcinilor 
de plan stabilite. Apoi, faptul că 
S.M.T.-ul va fi înzestrat cu noi 
mașini și își va îmbunătăți radical 
munca, ne va ajuta să smulgem 
pămîntului roade cît m.ai bogate.

PASCU NICOLAE 
președintele gospodăriei colec
tive „Partizanul Roșu” din

Benic

la sută cu cîștiguri
șee C.E.C., împuterniciții speciali 
stau la dispoziția populației pentru 
aceste operațiuni.

Prima tragere la sorți a obliga
țiunilor C.E.C. 4 la sută are loc 
la 30 octombrie 1954, cînd se vor 
distribui 3.400 cîștiguri de 25.000, 
10.000, 5.000, 1.000 lei, etc. în va
loare totală de 3.951.600 lei.



O mare victorie a forțelor păcii

Poporul francez a respins tratatul 
„comunității defensive europene11

cuprinsul raionului nostru
Toate forțele pentru terminarea 

treierișului
PARIS (Agerpres). — Poporul francez a respins 

tratatul cu privire la „comunitatea defensivă euro
peană".

După trei zile de dezbateri, Adunarea Națională 
franceză s-a pronunțat cu 319 voturi pentru și 264 
contra, în favoarea așa-zisei „probleme preliminare” 
calre fusese prezentată de deputatul republican in
dependent Aumeran. In procedura parlamentară 
franceză, „problema preliminară” înseamnă prezen
tarea unei propuneri prin adoptarea căreiăl dezbate
rile asupra unei probleme încetează iar proiectul de

lege aflat în discuție este respins imediat — în ca
zul de față proiectul de lege privitor lai ratifitarea 
tratatului „comunității defensive europene”.

Astfel, poporul francez, care timp de luni întregi 
a luptat fără încetare împotriva C.D.E., trimițînd 
delegații săi pentru a face cunoscut deputaților din 
parlament hotărîrea sa, votînd moțiuni în cadrul 
a numeroase mitinguri, declarînd greve, a triumfat.

In ochii lumii întregi, poporul francez este mîn- 
dru de victoria sa care este în același timp victo
ria păcii internaționale.

Dezbaterea din Adunarea Națională franceză
PARIS (Agerpres). — După 

cum s-a anunțat, la 28 august, în 
Adunarea Națională franceză au 
început dezbaterile în problema 
tratatului „comunității defensive 
europene”.

Jules Moch, raportorul Comi
siei pentru afacerile externe a A- 
dunării Naționale, a subliniat că 
tratatul cu privire la „comunitatea 
defensivă europeană” contravine 
principalelor prevederi ale consti
tuției Republicii Franceze, implică 
o serioasă îngrădire a suveranită
ții naționale. Dacă acest tratat ar 
fi tradus în viață, a declarat el, 
parlamentul francez ar fi lipsit, de 
pildă de asemenea prerogative im
portante cum sînt dreptul de a 
determina durata serviciului mili
tar, de a stabili efectivul armatei, 
soldele militarilor, de a stabili 
cheltuielile militare. Ministrul A- 
facerilor Externe ar pierde dreptul 
de a duce tratative cu privire la a- 
jutor străin pentru Franța și de a 
întreține relații cu state care nu fac 
parte din „comunitatea defensivă 
europeană” în problemele care in
tră 'în competența organelor con
ducătoare ale acestei „comunități”. 
Ar fi ciuntite chiar și prerogativele 
consfințite prin constituție ale pre
ședintelui republicii și ale minis
trului Apărării Naționale. Jules 
Moch a declarat că tratatul cu pri
vire la „comunitatea defensivă eu
ropeană” în actuala sa formă con
travine tratatului fnanco-sovietic 
încheiat în 1944 la Moscova, acor
durilor de la Yalta și Potsdam și 
chiar acordurilor încheiate între ță 
rile occidentale la Londra în 1947, 
deoarece toate aceste tratate și a-

După respingerea tratatului „comunității defensive europene" de către Adunarea Națională franceză

Jules Moch, Daniel Mayer și Max Lejeune 
au fost excluși din partidul socialist francez

PARIS (Agerpres). —
După cum anunță agenția France 

Presse, conducerea partidului so
cialist a hotărît excluderea din 
partid a lui Jules Moch, Daniel 
Mayer și Max Lejeune pentru că 
în cadrul dezbaterilor Adunării 
Naționale franceze au luat atitu
dine hotărîtă împotriva ratificării

WASHINGTON (Agerpres). — 
După ce Adunarea Națională fian- 
ceză a respins tratatul „comuni
tății defensive europene”, preșe
dintele Eisenhower a făcut o de
clarație în care recunoaște că ho- 
tăr.îrea parlamentului francez con
stituie un grav eșec al politicii a- 
mericane.

După cum subliniază United 
Press, „președintele Eisenhower 
și-a exprimat fățiș dezamăgirea 
față de acțiunea parlamentului 
francez”. 

corduri prevăd dezarmarea și de
militarizarea deplină a Germaniei.

Jules Moch, a declarat de ase
menea că în urma traducerii în 
viață a tratatului, Ge'rmania occi
dentală va obține în curînd supre
mația asupra Franței și că forțele 
ei armate vor fi de 2—3 ori mai 
mari decît forțele franceze.

Avînd fără îndoială în vedere 
presiunea exercitată de S.U.A. asu
pra Franței, Jules Moch a adău
gat : „Nu uit dezamăgirea pe care 
votul parlamentului o va provoca 
aliaților Franței. Dar se poate oare 
ignora voința clar exprimată a 
Franței ? Se vorbește de înarmarea 
Germaniei printr-un acord bilate
ral, sau de intrarea Germaniei în 
Uniunea nord-atlantică... Dar alia- 
ții nu pot adopta asemenea hotă- 
rîri fără consimțămîntuT Franței”.

Jules Moch a declarat că Comi
sia pentru afacerile externe, în nu
mele căreia vorbește, a ajuns la 
concluzia că este necesar să se 
respingă proiectul de lege cu privi
re la ratificarea tratatului „comu
nității defensive europene”.

PARIS (Agerpres). — După 
prezentarea raportului de către Ju
les Moch au mai luat cuvîntul o 
serie de deputați care, vorbind în 
numele diferitelor comisii parla
mentare, au exprimat punctul de 
vedere al acestora în problema 
C.D.E.

Max- Lejeune, președintele comi
siei pentru apărare, a declarat că 
adoptarea tratatului comunității 
defensive europene ar duce la re
facerea armatei germane și la diz- 
locarea armatei franceze.

A luat apoi cuvîntul Jean Palew- 

tratatului „armatei europene”.
In comunicatul dat publicității de 

conducerea partidului socialist se 
recunoaște că în cadrul partidului 
s-a creat o „situație dramatică”, 
provocată de faptul că un mare nu
măr de deputați socialiști au votat, 
în ciuda ordinelor primite din par

Declarația lui Eisenhower și Dulles
„Nu se poate nega faptul, a de

clarat Eisenhower, că respingerea 
tratatului C.D.E. de către francezi 
constituie un eșec serios al efortu
lui comun al țărilor occidentale... 
Da, am suferit un eșec".

★
WASHINGTON (Agerpres). — 

După cum anunță agenția United 
Press, secretarul de stat Foster 
Dulles a făcut o declarație în legă
tură cu respingerea de către 
Franța a tratatului C.D.E. 

ski, care a prezentat în numele co
misiei juridice un raport în care a 
criticat proiectul C.D.E. subliniind 
că ratificarea acestuia ar duce la 
o încălcare a constituției.

Președintele comisiei juridice, 
Moro-Giaffeiri, a declarat că Adu
narea nu are dreptul să ratifice 
tratatul armatei europene deoarece 
constituția admite limitarea suve
ranității Statului Francez numai în 
anumite condiții care nu există în 
momentul de față. In consecință, o 
ratificare a tratatului C.D.E. ar fi 
neconstituțională.

In numele comisiei financiare a 
luat cuvîntul Max Brusset, care a 
arătat că tratatul C.D.E. ar, avea 
consecințe nefaste pentru viața e- 
conomică a țării.

După declarațiile lui Brusset, șe
dința a fost întreruptă. Dezbaterile 
au fost reluate duminică dimineața.

Primul a luat cuvîntul ’raportorul 
comisiei parlamentare pentru pro
ducția industrială, Lapie (socia
list). El a declarat că comisia, 
propune respingerea tratatului de 
la Paris ale cărui articole economi
ce le consideră idrept „cele mai 
primejdioase”.

După aceea, s-a dat cuvîntul de
putatului Apithy (republican inde
pendent). In numele comisiei par
lamentare pentru problemele terito
riilor de peste mări, el a propus 
respingerea tratatului cu privire la 
„armata europeană".

După ce au fost audiate rapoar
tele tuturor celor șase comisii ale 
Adunării Naționale, s-a dat cuvîn
tul președintelui Consiliului de 
Miniștri, Mendes-France.

tea liderilor lor, împotriva comuni
tății defensive europene. Ziarul 
„Le Parisien Libere” scrie că „în 
partidul socialist există în prezent 
o gravă criză internă”, fapt care 
este subliniat și de o serie de alte 
ziare franceze ca de pildă „Franc 
Tireur” și „Le Figăro”.

Secretarul de stat a declarat că 
votul Adunării Naționale franceze 
„impune reevaluarea politicii ex
terne a S.U.A.” și a cerut convo
carea grabnică a consiliului mi
niștrilor țărilor N.A.T.O., precum 
și noi consultări cu cancelarul 
Adenauer.

Dulles a insistat pentru restabi
lirea neîntîrziată a suveranității 
Germaniei occidentale spre a-i da 
posibilitatea să se reînarmeze cît 
mai repede.

Oamenii muncii de pe ogoarele 
raionului nostru desfășoară în a- 
ceste zile o muncă susținută în 
vederea terminării grabnice a tre
ierișului. Pînă în ziua de 2 sep
tembrie în raion s-au treierat peste 
67% din păioase. In fruntea mun
cilor de treieriș se situează comu
nele Ciugud, Cricău, Galda de Jos, 
Sîntimbru, Bărăbanț și altele, care 
au obținut succese de seamă la 
treieriș, unele chiar și terminînd.

Față de timpul înaintat în care 
ne găsim și de condițiile bune ce 
există pentru efectuarea acestor lu

Cînd lipsește răspunderea
Conducerea S.M.T.-ului Alba pri

vește uneori cu ușurință nepermisă 
problemă bunei funcționări a trac
toarelor și batozelor și dă dovadă 
de confoditate în lichidarea unor 
lipsuri, ce se ivesc pe teren. Așa 
se explică, de ce în multe rînduri 
unele batoze ale S.M.T.-ului, din 
cauza slabei aprovizionări cu car
buranți, nu au putut lucra. Un 
astfel de caz s-a întîmplat și

O nouă întovărășire agricolă în raion
Ulițele comunei Bărăbanț aveau, 

duminica trecută, un aspect sărbă
toresc. Covoare lucrate frumos au 
fost așezate la porți, iar cînd s-a 
apropiat amiaza zilei, grupuri de 
țărani muncitori au început să se 
îndrepte spre căminul cultural. 
Vestea că 24 de familii de țărani 
muncitori din comună au hotărît să 
pună bazele unei întovărășiri agri
cole s-a răspîndit repede pînă și 
în satele vecine.

In sala căminului cultural era 
o liniște deosebită. Țăranii munci
tori ascultau atenți darea de sea
mă prezentată de comitetul de ini
țiativă asupra felului cum s-a des
fășurat munca pentru formarea în
tovărășirii agricole. Comuniști ca 
Fara Gligor, Aldea Timoftei, Ber- 
cea Ștefan, deputata Crișan Cris
tina și alții, au dus o muncă stă
ruitoare lămurind țăranii muncitori 
din comună despre foloasele lucră
rii în comun a pămîntului. in a- 
celași timp ei au demascat fără 
cruțare pe unele unelte ale chia
burilor ca Dărămuș Ion, Cîlea

Prima zi
In dimineața răcoroasă a zilei de 

1 septembrie inimile tuturor copi
ilor școlari din raionul nostru erau 
pline de bucurie. Mult așteptata zi 
de începere a anului școlar a sosit. 
Pe străzile orașului Alba-Iulia șiruri 
de copii se scurg, unii după alții, în- 
dieptîndu-se spre școlile unde cu 
cîteva zile mai înainte fuseseră în
scriși pentru a urma noul an 
de învățămînt. Alături de școlarii 
mai mani, au mers și viitorii șco
lari ai clasei I-a, băieți și fete, con
duși de părinții lor.

La școala Nr. 2 mixtă de 7 ani 
cu limba de predare maghiară din 
Alba-Iulia, viitorii elevi -ai clasei a 
I-a au fost primiți cu flori de către 
elevii clasei a Vil-a și conduși în 
clasă unde pentru prima oara au 
pășit. A urmat apoi deschiderea anu
lui școlar în cadru festiv. Cu mare 
atenție au ascultat elevii din toate 
clasele cuvintele tovarășului direc
tor Zări Ioan, care a vorbit despre 
grija partidului și guvernului ce o 
poartă tuturor copiilor din țara 
noastră, dtespre multiplele condi
ții create în învățămîntul de stat. 
Urmînd apoi un scurt program ar- 

crări, unele comune sînt rămase 
mult în urmă. Așa de pildă, în 
Ziatna, Meteș, Stremț, Mihalț, Hâ- 
pria și altele nu este folosită la 
maximum capacitatea batozelor, 
din care cauză treierișul este întîr- 
ziat. In acesie comune se pune 
drept sarcină principală comitete
lor executive și organizațiilor de 
bază de a lua toate măsurile de- 
grăbire a treierișului, mobilizînd 
țăranii muncitori spre a folosi tim
pul prielnic, din plin, precum și în- 
ti eaga capacitate de lucru a bato
zelor.

săptămîna trecută în comuna Ber- 
ghin, unde din lipsă de carburanți, 
batoza nu a putut lucra 2 zile la 
rînd, deși conducerea S.M.T. a fost 
anunțată înainte cu 7 zile să facă 
aprovizionarea cu carburanți. Ase
menea situații s-au petrecut și la 
Bărăbanț și în alte comune.

Conducerea S.M.T.-ului are da
toria de a lichida din rădăcini a- 
semenea lipsuri care frînează bunar 
desfășurare a treierișului

Traian, Comșa Teodor și alții, care- 
au încercat să zădărnicească în
ființarea întovărășirii.

Cu prilejul inaugurării noii înto
vărășiri, numeroși țărani muncitori 
care au intrat în întovărășire, au 
luat cuvîntul și s-au angajat să 
muncească neobosit pentru întă
rirea și dezvoltarea continuă a ti
nerei întovărășiri. Țăranul munci
tor Triipșa Dumitru, de pildă, luînd 
cuvîntul a arătat că este pe 
deplin convins că în întovărășire 
va dobîndi recolte mai bogate, da
torită faptului că pămîntul va fi lu
crat după sfatul agronomilor și cu 
unelte mecanizate. El -s-a angajat 
să lămurească și pe alți țărani 
muncitori spre a porni pe drumul 
gospodăriei colective și a întovără
șirii agricole.

In fruntea întovărășirii „23 Au
gust 1944” din Bărăbanț, a fost a- 
les un comitet de conduce
re format din oameni harnici 
care să conducă bine activitatea îrr 
întovărășire.

de școală
tistic, micuța Nagy Ana Maria a 
recitat poezia cu titlul „Prima zi 
de școală".

Cu sălile claselor curățite și frumos- 
pavoazate cu tablouri și lozinci au 
fost așteptați și copiii școalei ele
mentare Nr. 1 Alba-Iulia. Copiii 
priveau pe profesori și profesoare,, 
cu aceeași dragoste ca pe niște pă
rinți ai lor. Poezia recitată de ele
va Buciuman Elena din clasa Il-a 
„Bun găsit școală iubită” a entu
ziasmat pe toți copiii și profesorii 
acestei școli care au început uns 
nou an de muncă.

— Niciodată n-au fost create astfel 
de condiții pentru copiii' școlări, a 
spus tovarășul Radu Mihai; tatăl 
elevului Radu Ion din clasa Il-a. 
Datoria noastră, a părinților, este 
de a sprijini pe toate căile munca 
profesorilor, încît copiii n-oștri să- 
și poată însuși cunoștințe- cît mai 
bogate.

Tot la fel au fost așteptați șl 
primiți toți elevii școlilor elemen
tare și de liceu din oraș, și raiorr.

Cadrele didactice își înzecesc e- 
forturile, pentru a da patriei un ti
neret educat și bine pregătit.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Alba-Iulia, Piața „1 Mai” Nr. 14. Telefon Nr. 262 — Tiparul; Intrep. Poligr. Alba-Iulia. — Nr. C.—1321—1954. — STAS — 3452—52;


