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IN INTERIORUL ZIARULUI
— Hotăirirea Consiliului de Miniștri al
R.P.R. și a C.C. al P.M.R. cu privi
re la executarea lucrărilor de îngriji
re a culturilor, recoltat,- dezmiriștit, 
treerat, însămînțări și arături adînci 
de toamnă, piecum și cu privire la 
realizarea planului de colectare pe 
19.54 (pag, 2, 3, 4 și 5)
— Pentru încheierea cu succes a 
anului școlar din învățămîntul public

(pag. 5-a)
— Pentru asigurarea păcii în Asia

(pag. 6-a)

Să pregătim încheierea anului școlar 
în învățămîntul de partid

Una din sarcinile PIPOȘ IO AN Cazuri asemănătoa-
importante ce stau Secretar al Comitetului raional P.M.R. re se observă și la 
în fața organizațiilor Hunedoara școala serală de 2
de partid în momen- ani, unde numeroși

Q)in eupi'itisul raionul ui nodru

tul de față este pregătirea și încheierea 
anului școlar în învățămîntul de partid.

In acest an, seminariile șl examenele 
de sfîrșit de an vor trebui să se desfă
șoare la un nivel mai înalt, să răspundă 
exigențelor mărite ale partidului față de 
educarea ideologică a membrilor de partid, 
să. ajute la lămurirea principalelor în
vățăminte cuprinse în expunerea tov. 
Gh. Gheorghiu-Dej, cu privire la întărirea 
continuă a muncii ot partid și în docu
mentele plenarei din august 1953.

Comitetul raional de partid a luat din 
timp unele măsuri pentru încheierea în 
bune conidițiuni a anului școlar. — Au 
fost instruiți secretarii organizațiilor de 
bază, ca aceștia să cunoască problemele 
privind pregătirea, desfășurarea semina- 
riilor și a examenelor. Propagandiștii 
cercurilor și cursurilor de partid au fost 
pregătiți în seminariile permanente, unde 
s-a insistat asupra problemelor din ma
terialul studiat în timpul anului. O 
importanță deosebită a fost dată refera-, 
telor și în special preseminariilor ținute 
la cabinetul de partid, unde pe lingă 
faptul că propagandiștii au avut posibi
litatea să revadă materia parcursă, s-a 
putut verifica în același timp și în ce mă
sură cunosc propagandiștii materia în
vățată în timp de un an.

In cadrul organizațiilor de bază au fost 
organizate consultații pentru cursanții 
cercurilor și cursurilor, care au fost 
date de propagandiștii cei mai bine pre
gătiți Astfel de consultații au fost la 
Hășdat, Călan, Simeria.

In vederea exercitării unui control sis
tematic asupra desfășurării seminarii- 
lor, comitetul raional de partid a format 
un colectiv de activiști, care se deplasează 
la fiecare comitet de partid, ajutând să 
asigure bunul mers al muncii, să ia mă
suri pentru înlăturarea lipsurilor.

Dacă au fost luate unele măsuri de 
către comitetul raional de partid, menite 
să mobilizeze pe toți cursanții și propagan
diștii la încheierea în bune condiții a 
învățământului de partid, mai sînt însă 
și unele lipsuri care pun piedici în fața 
ac'estui eveniment atât de important în 
viața partidului. Așa de pildă, unii pro
pagandiști și cursanți cu posturi de răs
pundere în economie, nu au înțeles pe 
deplin datoria lor statutară de a răspunde 
cu conștiinciozitate la chemarea partidu
lui, de a încheia cu succes învățămîntul 
de partid. Astfel de propagandist este 
tov. Țopan loan, care cocoțîndu-se în 
fruntea serviciului administrativ al com
binatului, a uitat,cu multă ușurință că este 
propagandist și că trebuie să învețe ne
contenit, pentru a putea să se achite de 
înalta sarcină de încredere acordată de 
partid. Astfel de membri de partid, Care 
dețin posturi înalte și desconsideră sar
cinile date de partid, înfrînînd în același 
timp în mod conștient ridicarea nivelului 
ideologic și politic al unui număr impor
tant de membri de partid, trebuie să fie 
trași la răspundere.

Propagandiști de acest fel, care ignorea
ză ridicarea lor din punct de vedere 
ideologic sînt și tovarășii Murgu Viorica 
secretara org. de bază de la O.C.L., Lu- 
caci I. directorul de la moara „T” și 
alții.

elevi încâlcind in mod grosolan, atât 
disciplina școlii cît și disciplina de partid, 
neglijează în mod nepermis frecvența la 
cursuri. Tovarăși cu astfel de obiceiuri 
sînt ; Zurovsehi Eliodor, Crețu N, Adespi 
Vasile, Moraru Simion, Vasile loan, Iakob 
Ștefan, Crișan Aurel și alții, care se con
sideră atotștiutori și nu mai au nevoie 
să învețe. Ori un conducător care subapre- 
ciază cu indiferență atât de condamna
bilă învățămîntul de partid, încetează de 
la sine de a mai fi conducător, deoarece 
masele îi i-au. înainte.

O altă cauză care împiedică într-o mă
sură destul de mare incheierea în bune 
condițiuni a învățămîntului de partid 
este și aceea că activiștii unor secții ale 
comitetului raional de partid, cum ar fi 
Rusu Vasile. lacob Ladislau și alții, pla
nifică ședințe cu secretarii organizațiilor 
de bază în aceeași zi cînd au loc predări 
și seminarii în cadrul școlii serale de 
partid.

Se manifestă o delăsare și din partea 
secției propagandă și agitație a comitetu
lui raional de partid, în problema înche
ierii învățămîntului de partid la sate. 
Această delăsare își are expresia în ne
glijarea învățămîntului în unele comune 
cu posibilități largi, cum ar fi Rapoltu 
Mare, Peștișu! Mic, unide s-a făcut o slabă 
pregătire în vederea încheierii anului 
școlar 1953-1954. Propagandiștii și secre
tarii organizațiilor de bază nu știu ce au 
de făcut în vederea acestui eveniment. 
Aceste stări de lucruri se explică prin fap
tul că instructorii care răspund de aceste 
comune, Neagu Iancu și alții, și-au pus 
mai sus decât orice liniștea lor personală, 
negiijînd în mod condamnabil aceste co
mune de care răspund Pe lîngă toate a- 
cestea trebuie șpus că unii activiști cum 
ar fi Dull Dezideriu, Molea Alexandru, 
Scorobete Avram, Roșea Ioan, Brebu Va- 
silica și alții, continuă să aibă o atitu
dine formală față de studii și seminarii, 
nu se ocupă de ridicarea nivelului lor 
teoretic, invocînd diferite pretexte, ca 
lipsa de timp, etc. Acești tovarăși trebuie 
să fie supuși unei critici din partea or
ganelor de partid — indiferent de munca 
pe care o îndeplinesc.

Comitetul raional de partid, cheamă su
tele de cursanți și propagandiști din ra
ionul nostru să se pregătească cu cea mai 
mare conștiinciozitate, să răspundă pen
tru încheierea anului școlar, intensificînd 
studierea teoriei marxîsm-leninismului. 
Este necesar ca propagandiștii și cursan- 
ții să-și organizeze timpul liber, să a- 
corde cea mai mare importanță studiului 
individual, să studieze cu conspecte și 
notițe, să frecventeze cu regularitate se
minariile și consultațiile, să ceară propa
gandiștilor, cabinetelor de partid, sau în 
cadrul examenelor, lămurirea tuturor 
problemelor neînțelese.

însușirea de către activiștii și membrii 
de partid a învățăturilor leninist-stali- 
nisțe, va întări capacitatea de luptă a 
partidului nostru pentru construirea so
cialismului.

Cu planul
Pentru întreg colectivul de oțelari de 

la Combinatul siderurgic „Gh. Gheorghiu- 
Dej”, ziua de 30 mai a fost o adevărată 
sărbătoare. In acea zi, oțelarii de la cup
toarele Simens Martin și-au îndeplinit 
planul de producție pe întreaga lună, 
elaborînd totodată un număr de 59 șarje 
rapide.

In întrecerea socialistă, pe care oțe
larii de la cuptorul Martin nr. 4 au des
fășurat-o sub lozinca, „o șarjă pe schimb, 
oțel de bună calitate”, au reușit să dea

Se îmbunătățesc condițiile de trai ale celor 
ce muncesc

Desfășurîndu-și întreaga sa activitate 
în lumina sarcinilor reieșite din hotărârile 
plenarei C.C. al P.M.R., din august 1953, 
privind creșterea continuă a nivelului de 
trai material și cultural al celor ce mun
cesc, conducerea Trustului 4 Construcții 
din Hunedoara, a trecut în acest an pe 
baza unei gospodăriri mai chibzuite a 
întreprinderii, la îmbunătățirea hranei 
muncitorilor care servesc masa la cantină.

Astfel, la cantina centrală a trustului 
din Str. Mihail Eminescu, s-a introdus 
pentru prima dată servitul pe bază de

Succesele muncitorilor de la I. C. S. H.
Muncitorii, inginerii și tehnicienii mon- 

teuri din cadrul complexului montaj de 
la întreprinderea de construcții siderur
gice din Hunedoara, conștienți fiind de 
mărețele sarcini ce le revin pentru ter
minarea și darea în funcțiune a agre
gatelor necesare Combinatului siderurgic 
„Gh. Gheorghiu-Dej”, muncesc ou elan 
pentru îndeplinirea și depășirea sarcini
lor de plan.

Spre exemplu, brigada de lăcătuși mon- 
teuri condusă de fruntașul în întrecerea 
socialistă Voicu Ioan, a reușit ca în 
cursul lunii mai să-și îndeplinească pla

In fruntea lucrărilor agricole
Din zori și pînă seara tîrziu, țăranii 

muncitori întovărășiți și cu gospodării 
individuale din comuna» Băcia, luptă cu 
multă hotărîre pentru a smulge pământu
lui mai mult rod în anul acesta.

Aplicând în practică cu succes sfaturile 
date de tehnicienii secției agricole a sfa
tului popular raional, cît și cele învățate 
din conferințele ținute la căminul cultu
ral, țăranii muncitori din această comună 
au reușit ca să plivească pînă în seara

Munca însuflețită în îngrijirea culturilor
Pentru țăranii muncitori din comuna 

Călan, întreținerea culturilor după cele 
mai avansate metode agrotehnice, a de
venit în prezent una din preocupările de 
seamă, căreia ei îi acordă o atenție deo
sebită.

In această comună țăranii muncitori în
drumați în permanență de organizația de 
bază și de către comitetul executiv al 
sfatului popular, au reușit ca de la în
cheierea campaniei agricole de primăvară 
și pînă în prezent să plivească 630 ha, cu 
păioase și să prășească altele 132 ha, din
tre care 50 cu porumb.

îndeplinit
peste sarcinile de plan aproape 43 va
goane oțel de bună calitate. Da obține
rea acestui succes o contribuție de seamă 
au adus-o muncitorii din echipa primto- 
pitorului Costache Vasile, care în pe
rioada 1—30 mai și-au îndeplinit planul în 
proporție de 114.,6 la sută

Rezultate demne de remarcat, au în
scris și oțelarii conduși de tânărul Lă- 
buneț Vaier tot de la cuptorul nr. 4, 
care în același timp a dat cu 8,5 la sută 
mai mult oțel peste prevederile planului 
de producție 

listă și fiecare muncitul’ poace servi mân
carea Care-i place, la un preț de cost 
mai redus. La această cantină, cei care se 
întorc după 8 ore de muncă, găsesc mîn- 
căruri consistente, gustoase și variate

Faptul că această întreprindere dispune 
de o gospodărie anexă cu 440 porcine, 
conducerea a mai înființat pînă în pre
zent încă 2 Cantine model, unde munci
torii se bucură din plin de grija parti
dului și guvernului nostru față de îmbu
nătățirea continuă a condițiilor de viață 
ale oamenilor muncii.

nul de producție în proporție de 125 la 
sută, iar cea condusă de utemistul Glieor- 
ghe Stan și-a depășit sarcinile de plan cu 
12 la sută. Succese demne de remarcat, 
au înscris și brigăzile complexe, în fruntea 
cărora se găsesc tovarășii Butte Alexan
dru și Beteze Balint, care au realizat in
dice de norme între 1,89 și 2,26, precum 
și cele conduse de tovarășii Mihăilă Mihai 
și Marian Ștefan, care de asemenea au 
realizat indice de norme între 1,19 și 2,29.

BELOIU MIHAI
corespondent voluntar

zilei de 31 mai, 400 ha culturi păioase, 
să prășească 11 ha ou porumb, 55 ha cu 
cartofi, precum și 20 ha Cu sfeclă fura
jeră.

In fruntea țăranilor muncitori de aici, 
care luptă neobosiți pentru îngrijirea și 
întreținerea culturilor, Conform regulilor 
agrotehnice, se numără în primul rând 
întovărășitul Biscăreanu loan, iar din 
rîndul celor cu gospodării individuale to
varășul Toma loan.

Odată cu executarea acestor lucrări, oi 
atenție cu totul deosebită a fost acordată 
culturilor de legume și zarzavaturi. De 
pildă, pină la aceeași dată, a fost pră
șită pentru a doua oară o suprafață de 
70 ha cu cartofi timpurii și 12 ha cu ceapă, 
usturoi și alte legume.

Printre cei care se găsesc în fruntea 
executării acestor munci, se numără ță
ranii muncitori : Gabor Ioan din satul 
Sîncrai, Munteanu Lojenț și Boldin Ioan 
din satul Batiz, și alți țărani muncitori, 
care se străduiesc să obțină recolte boga
te în acest an.



HOTARIREA
Consiliului de Miniștri al R. P. R. și a C. C. al P. M. R.

cu privire la executarea lucrărilor de îngrijire a culturilor, recoltat, dezmiriștit, 
treerat, însămînțări și arături adînci de toamnă,

precum și cu privire la realizarea planului de colectare pe 1954
Executarea la timp și în bune condițiuni a lucrărilor 

de îngrijire a culturilor, de recoltat, dezmiriștit, tre- 
erat, însămînțări și arături adînci de toamnă, precum 
și îndeplinirea planului de colectare a produselor a- 
gricole vegetale, au o deosebită importanță ân lupta 
pentru dobîndirea unei recolte bogate și creșterea 
continuă a nivelului de trai al poporului nostru.

Rezultatele obținute anul trecut de gospodăriile a- 
gricole de stat, gospodăriile colective, întovărășirile 
agricole și țăranii muncitori cu gospodării indivi
duale, care au dezmiriștit și însămânțat toamna la 
timp, au executat arături adînci de toamnă și au în
sămânțat primăvara devreme, îngrijind bine culturile, 
recoltînd și treerînd la timp, dovedesc importanța 
hotărîtoare a acestor lucrări în obținerea de recolte 
mari și sigure.

Consfătuirea pe țară a fruntașilor în producție la 
cultura porumbului, cartofilor și sfeclei de zahăr a 
scos în evidență faptul că mase largi de țărani mun
citori colectiviști, întovărășiți și individuali, aplicînd 
întocmai regulile agrotehnice, au dobîndit sporuri în
semnate de recolte, contribuind la aprovizionarea oa
menilor muncii și la ridicarea propriului lor nivel de 
trai.

Prin aplicarea lucrărilor minime agrotehnice și în 
special a lucrărilor de întreținere a culturilor, în ra
ioanele Deta, Criș, Turda și altele, producția de po
rumb planificată a fost depășită realizîndu-se peste 2.000 
kg. la hectar producție medie pe întregul raion ; de 
asemenea raionul Săcueni a obținut la cartofi peste 
16.000 kg. la hectar, iar în raioanele Tîrgu Mureș, 
Luduș și Aiud producția medie la hectar pe întregul 
raion la sfecla de zahăr a fost de peste 20.000 kg.

In anul trecut gospodăriile agricole de stat au de
pășit la grâu cu Ll°/o producția medie la hectar pla
nificată și au livrat statului peste 10.000 tone grâu 
peste plan, asigurînd astfel mai multă pîine oameni
lor muncii.

Aceste exemple arată limpede cit de mari și nese
cate sînt rezervele pentru sporirea producției agri
cole și cit de puțin încă s-a făcut pentru obținerea 
creșterii simțitoare a recoltelor ia hectar.

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

Unele stațiuni de mașini și tractoare, centre meca
nice și gospodării agricole de stat nu au terminat la 
timp repararea tractoarelor și mașinilor agricole. A- 
ceasta a stînjenit începerea la timpul potrivit a lucră
rilor de îngrijire a culturilor și de recoltare și a de
terminat prelungirea lucrărilor de treerat.

Stațiunile de mașini și tractoare Miroși din regiunea 
București, Holboca din regiunea Iași și Teiul din Vale 
din regiunea Pitești, deși au fost înzestrate cu un nu
măr însemnat de secerători-legători, nu s-au îngrijit 
să-și pregătească cadrele necesare pentru mânuirea 
acestor mașini, astfel că nici jumătate din capacitatea 
de lucru a secerătorilor-legători nu a fost folosită.

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

Comitetele executive ale sfaturilor populare ale re
giunilor Galați, Bîrlad, Constanța, Ploești — neînvă- 
țînd din lipsurile pe care le-au avut anii trecuți — 
nici în anul 1953 nu au organizat cum trebuie execu
tarea dezmiriștitului și arăturilor; aceasta a făcut 
ca lucrările de pregătire a însămînțărilor de toamnă 
să se execute tîrziu, la un nivel agrotehnic foarte 
scăzut, ceea ce a dus la compromiterea unei părți din 
culturile de toamnă. Datorită faptului că în toamna 
anului trecut s-au executat arături adînci numai pe 
50(l/o din suprafețele destinate culturilor de primă
vară, însămînțările din primăvara acestui an s-au 
făcut, in aceste regiuni, cu întîrziere.

Ministerul Agriculturii și Silviculturii și unele co
mitete executive ale sfaturilor populare au repartizat 
în anul trecut în mod birocratic garniturile de treer, 
neținînd seama de volumul treeratului, de numărul și 
capacitatea de lucru a batozelor, din care cauză în 
timpul treeratului un mare număr de batoze au tre
buit să fie mutate dintr-o regiune în alta. Aceasta a 
dus și la situația că zeci de batoze au lucrat sub ca
pacitatea lor de lucru. In regiunile Arad, Bacău, Ga
lați și Bîrlad, unde nu s-a respectat planul stabilit, 
terminarea treeratului a întârziat cu 15—20 zile.

Din cauza slabei organizări a treeratului, a colec
tărilor de cereale și a transportului la bazele de re- 
cepționare a cerealelor, planul de colectare nu a fost 
realizat în același ritm cu treeratul.

Unele întreprinderi din cadrul Ministerului Indus
triei Metalurgice și Construcțiilor de Mașini nu au 
dat atenția cuvenită îndeplinirii sarcinilor de plan 
privind livrările de mașini, piese de schimb și unelte 
agricole către Ministerul Agriculturii și Silviculturii.

Astfel, întreprinderea „Semănătoarea” a livrat se
cerători-legători cu defecte grave de fabricație, din 
care cauză acestea nu au putut fi folosite din plin 
în timpul campaniei de recoltare .din anul 1953, iar 
în ceea ce privește piesele de schimb a pus la dispozi
ția agriculturii cantități insuficiente și de slabă cali
tate.

Aceste defecțiuni puteau fi înlăturate dacă condu
cerea Ministerului Industriei Metalurgice și Con
strucțiilor de Mașini și Direcțiile generale productive 
din acest minister ar fi executat un control perma
nent asupra pregătirii tehnologice a producției și asu
pra fabricării la timp și de bună calitate a mași
nilor, pieselor de schimb și uneltelor agricole.

In primăvara acestui an, un mare număr de țărani 
muncitori cu gospodării individuale, răspunzând che
mării fruntașilor în producția agricolă și urmând 
exemplul gospodăriilor agricole Colective, întovărăși
rilor și gospodăriilor agricole ale statului, au depus 
eforturi deosebite, executînd lucrările agricole de pri
măvară într-un timp mai scurt și la un nivel agro
tehnic ridicat.

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

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

Consiliul de Miniștri al R.P.R. și C.C. al P.M.R. 
consideră că cea mai importantă sarcină a organelor 
de stat și de partid, a muncitorilor, tehnicienilor și spe
cialiștilor din agricultură, precum și a țărănimii mun
citoare, este îndeplinirea la timp și în bune condițiuni 
a lucrărilor de îngrijire a culturilor, recoltat, dezmiriș
tit, treerat, însămînțări și arături adinei de toamnă, pre
cum și realizarea in întregime a planului de colectări.

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

Hotărăsc:
Executarea lucrărilor de îngrijire 

a culturilor
1. Ministerul Agriculturii și Silviculturii, comitetele 

executive ale sfaturilor populare și organizațiile de partid 
sînt obligate să ia imediat măsuri pentru organizarea, 
îndrumarea și controlul aplicării întocmai a regulilor 
agrotehnice de îngrijire a tuturor culturilor.

Lucrările pentru îngrijirea principalelor culturi rămîn 
cele stabilite in Hotărîrea Consiliului de Miniștri și a 
C.C. al P.M.R. din 3 martie a.c. privitoare la pregătirea 
și executarea la timp și in bune condițiuni a lucrărilor 
agricole din primăvara anului 1954.

Condițiile climaterice deosebite de la sfîrșitul iernii 
și din primăvara acestui an favorizează mult dez
voltarea buruienilor și pot duce la compromiterea 
culturilor, mai ales în regiunile Galați, Bîrlad și Con
stanța, unde o parte din culturile de toamnă au ieșit 
rărite din iarnă.

Pentru înlăturarea acestui pericol și pentru obți
nerea de recolte sporite, se vor lua toate măsurile ne
cesare pentru stîrpirea buruienilor.

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

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

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

Pentru executarea prășitului la timp și cât mai re
pede, se va extinde La maximum mecanizarea prăși
tului prin folosirea tuturor prășitoarelor trase de a- 
nimale și a cultivatoarelor acționate de tractor, pre
gătite anume pentru prășit. Se va folosi din plin trac
torul I.A.R. la lucrările de prășit.

Directorii și inginerii șefi din S.M.T. și gospodării 
agricole ale statului sînt obligați să folosească întrea
ga capacitate de lucru a tuturor mașinilor de prășit. 
In acest scop, vor pregăti cele mai bune cadre de trac

toriști și mînuitori de mașini, fiind direct răspunzători 
de volumul și calitatea lucrărilor executate.

Se obligă gospodăriile agricole ale statului și se re
comandă gospodăriilor agricole colective, întovărășiri
lor agricole și țăranilor muncitori cu gospodării indi
viduale ca pe suprafețele însămînțate în cuiburi așezate 
în pătrat să se execute îngrijirea culturilor cu prășitoa- 
rele cu tracțiune mecanică și animală, atît în lung cit 
și în lat, pentru a realiza economie de brațe de muncă, 
timp și sporuri mari de recoltă.

Inginerii și tehnicienii agronomi au datoria să lă
murească pe țăranii muncitori asupra foloaselor în
trebuințării prășitoarei și asupra pagubelor pe care 
Ie aduc mușuroitul și rărițatul la porumb și floarea 
soarelui, în special în regiunile secetoase. Acolo unde 
lipsesc prășitoarele, ei vor arăta practic țăranilor 
muncitori cum să transforme plugul și rarița în pră
șitoare și cum s-o mânuiască.

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

polenizarea artificială suplimentară la culturile de 
secară, lucernă, porumb și floaresPsoarelui ;

ciupitul la bumbac și cîrnitul la ricin, tutun și 
bumbac ,

îngrășarea în timpul vegetației cu îngrășăminte or
ganice și minerale a culturilor tehnice și legumelor, 
și în special a culturilor din loturile semincere.

2. Ministerul Agriculturii și Silviculturii și comite
tele executive ale sfaturilor populare sînt obligate să 
organizeze recunoașterea culturilor bune de sămânță 
la stațiunile experimentale ale I.C.A.R.-ului, la gos
podăriile agricole ale statului și gospodăriile agricole 
colective, iar la întovărășirile agricole și gospodăriile 

individuale numai pentru culturile cu contract, astfel ca 
fiecare regiune să-și asigure semințele de soi nece
sare pentru producția anului viitor

3. Ministerul Agriculturii și Silviculturii și comi
tetele executive ale sfaturilor populare sînt obligate 
ca prin inginerii și tehnicienii agronomi să îndrume 
și să ajute gospodăriile agricole colective, întovărăși
rile agricole, țăranii muncitori cu gospodării individuale 
și gospodăriile anexe la executarea lucrărilor din gră
dinile de legume, orezării și celelalte culturi irigate.

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

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

Inginerii și tehnicienii legumicoli vor da o atenție 
deosebită culturilor de arpagic, în vederea realizării 
producțiilor planificate și asigurării cantităților nece
sare de arpagic pentru anul viitor.

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

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

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

se vor executa următoarele lucrări de îngrijire a 
viilor: legatul lăstarilor, pregătirea lăstarilor pentru 
completarea golurilor prin marcotaj și pentru altoirea 
în verde, completarea golurilor și prășitul viilor pe 
rod, prășitul în plantațiile tinere de viță de vie, pră
șitul în plantațiile de portaltoi și în școlile de viță.

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

se va executa stropirea de vară a pomilor pentru 
combaterea păduchelui din San Jose și a altor-dăună
tori din livezi;

stropirea viilor împotriva manei se va lace in mod 
obligatoriu înainte și după înflorire, iar celelalte stro
piri se vor face de cîte ori va fi nevoie.

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

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

punerea în stare de funcțiune a cositorilor, sece- 
rătorilor simple, secerătorilor-legători, greblelor me
canice, locomobilelor, tractoarelor, motoarelor, bato
zelor, combinelor, trioarelor, selectoarelor, dezmiriști-

rF ‘(Continuare în pag. 3-a)



HOTĂ RÎREA
Consiliului de Miniștri al R. P. R. și a C. C. al P. M. R. 

cu privire la executarea lucrărilor de îngrijire a culturilor, recoltat, dezmiriștit, 
treerat, însămînfări și arături adînbi de toamnă, 

precum și cu privire la realizarea planului de colectare pe 1954
{urmare din pag. 2-a)

toarelor, plugurilor și a mijloacelor de transport, pînă 
la data de 20 iunie a c.;

asigurarea unui stoc minim de piese de schimb cu
rente și de materiale (sfoară, pînză pentru seceră- 
torl-legători, curele de transmisie, saci) ;

stabilirea pînă la 20 iunie a.c. a volumului lucră
rilor de recoltat și treerat și repartizarea sarcinilor și 
a inventarului necesar pe brigăzi și tractoare;

aprovizionarea eu carburanți și lubrefianți, asigu- 
rîndu-se, la începutul campaniei, umplerea rezervoa
relor, iar în timpul muncilor agricole o rezervă per
manentă pentru cel puțin 15 zile de lucru ;

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

pregătirea dispozitivelor necesare pentru treeratul 
mazării, rapiței, muștarului, lucernei și trifoiului;

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

asigurarea cuplurilor la mașinile de recoltat și la 
batoze în vederea folosirii totale a puterii tractoa
relor și a eliberării unui număr cît mai mare de trac
toare necesare pentru dezmiriștit;

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

2. Ministerul Agriculturii și Silviculturii și comite
tele executive ale sfaturilor populare vor lua măsuri 
în stațiunile de mașini și tractoare pentru :

încheierea contractelor de lucru între S.M.T. și gos
podăriile agricole colective, întovărășirile agricole, gosr- 
podăriile anexe, sfaturile populare și țăranii muncito
ri cu gospodării individuale, pentru lucrările de recoltat 
și de pregătire a însămînțârilor de toamnă și primă
vară pînă la 20 iunie a.c. ;

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

S.M.T.-urile și centrele*  mecanice vor organiza cu 
mijloace proprii 124 ateliere mobile și echipe de aju
tor tehnic pentru asigurarea funcționării fără între
rupere a parcului de mașini și tractoare pe timpul 
recoltatului și treeratului.

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

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

3. In vederea desfășurării în bune condițiuni a lu
crărilor de recoltat și treerat se recomandă gospodă
riilor agricole colective și întovărășirilor agricole să 
pregătească pînă la 20 iunie a.c uneltele, mijloacele 
de transport și utilajul agricol necesar pentru strînge- 
rea recoltei și executarea treeratului.

Se recomandă gospodăriilor agricole colective și în
tovărășirilor agricole să asigure din timp participa
rea tuturor membrilor la lucrările de întreținere a 
culturilor, recoltat, treerat, cu respectarea normelor 
de lucru aprobate de adunarea generală :

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

4. Comitetele executive ale sfaturilor populare vor 
sprijini și controla repararea și punerea în stare de 
funcționare a inventarului agricol de recoltat și tre
erat din sectorul particular.

Proprietarii și deținătorii de tractoare, motoare și 
mașini de recoltat și treerat vor termina reparațiile și 
punerea lor în stare de funcționare pînă la 20 
iunie a.c.

Aprovizionarea cu piese de schimb, materiale, car
buranți și lubrefianți pentru repararea, întreținerea 
și funcționarea tractoarelor, motoarelor și mașinilor 
de recoltat și treerat din sectorul particular se va 
face contra cost prin întreprinderile comerciale de 
stat și cooperatiste.

Repararea pieselor și organelor de tractoare și ma
șini agricole care nu se poate face la atelierele sătești 
va fi executată contra cost la atelierele cooperativelor 
meșteșugărești, ale gospodăriilor locale și la cele par
ticulare pe baza programării făcute de către sfaturile 
populare.

Pînă la 20 iunie a. c. vor fi stabilite locurile ariilor 
de treerat și vor fi asigurate utilajul >și materialul ne
cesar pentru înzestrarea lor {vlînturători, trioare, selec
toare, etc.) în vederea bunei funcționări a ariilor, 'asi
gurării protecției muncii și securității recoltei.

5. Comitetele executive ale sfaturilor populare sînt 
obligate să acorde ajutorul necesar gospodăriilor agri
cole ale Statului, pentru angajarea brațelor de muncă 
necesare executării lucrărilor de îngrijire a culturilor, 
recoltat si treerat. Conducerile gogoodăriito^agricole

ale statului sînt obligate să asigure recrutarea, caza
rea, întreținerea iși plata muncitorilor sezonieri anga
jați.

6. Ministerul Agriculturii și Silviculturii, ministerele 
cu gospodării anexe și comitetele executive ale sfatu
rilor populare sînt obligate să controleze executarea 
în termen a reparațiilor și calitatea lor, precum și în
deplinirea tuturor sarcinilor de pregătire a .recoltatu
lui și treeratului.

Executarea lucrărilor de recoltat 
și treerat

1. Ministerul Agriculturii și Silviculturii, ministerele, 
Întreprinderile iși organizațiile economice cu gospodării 
anexe și comitetele executive ale sfaturilor populare 
sînt obligate să lasigure recoltarea tuturor culturilor 
în epocile optime și în timpul cel imai scurt.

Inginerii și tehnicienii agronomi de la direcțiile agri
cole raionale, trusturile regionale Gostat, secțiile agri
cole raionale, punctele agricole, gospodăriile agricole 
■ale statului, stațiunile de mașini și tractoare și gos
podăriile anexe au sarcina să determine, conform re
gulilor agrotehnice, timpul cel mai potrivit pentru în
ceperea și executarea lucrărilor de recoltat pentru fie
care cultură, în fiecare raion, comună, gospodărie a 
statului, gospodărie agricolă colectivă și întovărășire 
agricolă.

Se vor lua toate măsurile pentru preîntâmpinarea 
pierderilor prin scuturare, mai cu seamă la căpiță, 
muștar iși mazăre.

Făloasele recoltate manual sau cu mașinile simple 
vor fi legate, iar snopii se vor aduna și așeza în clăi 
în rânduri drepte, pentru a se putea executa dezmiriș
tit ul.

In vederea reducerii pierderilor ia recoltat, se va 
organiza strângerea spicelor după secerat, .antrenând în 
acest scop tineretul, .în frunte cu Utemiiștii și pionierii.

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

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

2. Ministerul Agriculturii și Silviculturii și comitetele 
executive ale sfaturilor populare vor lua măsuri ca 
treeratul să înceapă cel mai tîrziu în trei zile după 
începutul recoltatului la mazăre, rapiță, muștar și în 
cinci zile după începutul recoltatului la cerealele pă
roase.

Se vor treera cu precădere: mazărea, rapița, macul, 
plantele medicinale, muștarul și culturile din loturile 
semincere, luîndu-ise măsuri de tratare imediată a ma- 
zării cu sulfură de carbon.

Comitetele executive ale sfaturilor populare sînt 
obligate să organizeze temeinic treeratul mazării, fo
losind toate mijloacele în vederea scurtării timpului 
de treerat și înlăturării pierderilor.

Treeratul loturilor semincere recunoscute din gos
podăriile agricole ale sfatului, gospodăriile colective, 
se va face separat pentru fiecare soi și înmulțire, lu- 
îndu-se toate măsurile pentru a nu se amesteca. Se
mințele rezultate se vor condiționa și depozita sepa
rat. Treeratul trifolienedor se va termina cel mai tîrziu 
la 15 octombrie a. c.

3. Comitetele executive ale sfaturilor populare regio
nale și raionale și împutemilciții Comitetului de Stat 
pentru Colectarea Produselor Agricole vor stabili, 
înainte de începerea treeratului, ritmul zilnic de treerat 
pe regiuni, raioane și comune.

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

4. Ministerul Agriculturii și Silviculturii, comitetele 
executive ale sfaturilor populare, directorii Direcțiilor 
agricole regionale, șefii 'secțiilor agricole raionale, di
rectorii trusturilor gospodăriilor de stat, directorii gos
podăriilor agricole atestatului și ai gospodăriilor anexe 
sînt obligați, iar'gospodăriilor agricole colective, întovă
rășirilor agricole și țăranilor muncitori cu gospodării 
individuale li se recomandă să asigure organizarea și 
executarea la timp .a recoltării plantelor furajere, iîn- 
silozarea, transportul și depozitarea în bune condițiuni 
a furajelor.

Pentru asigurarea hranei vitelor se recomandă cul
tivarea plantelor furajere în miriștele care nu sînt 
destinate însămînțărilor de toamnă.

Inginerii și tehnicienii agronomi vor îndruma pe 
țăranii muncitori colectiviști, întovărășiți și cu gospo
dării individuale să lînisămînțeze porumb furajer, mei 
sau dughie, imediat după recoltat.

In vederea asigurării semințelor de plante furajere, 

se vor rezerva suprafețe din culturile existente pentru 
producerea de semințe, conform indicațiilor Ministe
rului Agriculturii și Silviculturii.

Organizarea colectării, 
recepfionării și depozitării produselor 

agricole vegetale
Comitetul de Stat pentru Colectarea Produselor A- 

gricole, comitetele executive ale sfaturilor populare, 
vor asigura colectarea, irecepționarea și depozitarea 
produselor agricole în termenele prevăzute în legile 
de colectare.

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

Comitetele executive ale sfaturilor populare raio
nale împreună cu lîmputerntciții C.S.C.P.A. și cu direc
torii centrelor regionale de recepționare, vor repartiza 
comunele pe fiecare bază de recepție, vor întocmi .pro
gramul lor de prezentare pe zile și ore, spre a evita 
aglomerările la baze, asigurând funcționarea perma
nentă a acestora între orbie 5—21.

Pe timpul campaniei de colectare^ personalul secto
rului de recepționări din C.S.C.P.A. va avea ziua de 
muncă nenormâtă. In timpul perioadei de vîrif a cam
paniei de colectare, — și care nu va dura mai mult 
de două luni, — personalul sectorului de recepționări 
din C.S.C.P.A. va primi pentru munca depusă peste 
durata normală a zilei de muncă, precum și pentru 
rezultatele obținute în realizarea planului, indemni
zații de 25—750/0 din salariul tarifar de încadrare, 
inafară de premiile prevăzute prin regulamentul de 
premiere aprobat prin H.C.M. 2142/952, cu modifică
rile aduse prin H.C.M. 242/954,

In campania de ■colectare, C.S.C.P.A. va putea înfiin
ța baze sezoniere pentru a face față ritmului de colec
tare.

Comitetul de Stat pentru Colectarea Produselor A- 
gricole și comitetele executive ale sfaturilor p-cipulare 
vor numi la fiecare garnitură .de treer ciîte un dele
gat de batoză ale cărui atribuțiuni vor fi stabilite de 
C.S.C.P.A.

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

Drepturile cuvenite delegaților de batoză ise vor sta
bili de către Comitetul de Stat .pentru Colectarea Pro
duselor Agricole, Comitetul de Stat al Planificării si 
Ministerul de Finanțe, împreună cu Consiliul Central 
al Sindicatelor, iar plata lor .se va face de către 
C.S.C.P.A, prin lîmputerniciții regionali.

Comitetele executive ale sfaturilor populare și îm
puternicitul C.S.C.P.A. răspund de transportarea zil
nică de la arii la bazele de recepționare a cantităților 
de cereale provenite din cote, din plata în natură 
către S.M.T. și din uium, ele vor organiza convoaie 
cu .atelajele producătorilor și vor numi prin decizia 
comitetului executiv al sfatului popular comunal de
legatul de convoi care răspunde de conducerea convo
iului și predarea produselor la bazele de recepționare.

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

Comitetele executive ale sfaturilor populare .regio
nale și raionale, împreună cu împutemiciții .regionali 
și .raionali ai C.S.C.P.A., vor analiza săptămânal mersul 
treeratului iși al colectărilor și vor lua măsuri pentru 
realizarea ritmului de treerat, asigurînd concordanța 
lîntre ritmul de treerat și realizarea colectării.

Comitetele executive ale sfaturilor populare comu
nale împreună cu agenții .colectori ai C.S.C.P.A.-ului, 
în decurs de 5 zile de la terminarea treeratului în co
mună, vor încheia procese-verbale din care să rezulte 
suprafața însămânțată, suprafața de .pe care s-a treerat 
și îndeplinirea planului de colectări.

Comitetul de Stat 'pentru Colectarea Produselor A- 
gricole va lua măsuri ca pînă la 20 iunie >a. e. să fie 
terminate lucrările de reparație a magaziilor de ce
reale, curățirea și dezinfectarea lor și înzestrarea ma
gaziilor cu utilajele necesare.

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

■Se exceptează de la prevederile de mai sus spațiile 
de înmagazinare aparținând gospodăriilor agricole de 
stat care nu vor putea fi ocupate deaît cu -avizul .prea
labil al Ministerului Agriculturii și Silviculturii.

(Continuare în pag. 4-a)
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cu privire la executarea lucrărilor de îngrijire a culturilor, recoltat, dezmiriștit, 
treerat, însămînfări și arături adînci de toamnă, 

precum și cu privire la realizarea planului de colectare pe 1954
(Urmare din pag. 3-a)

Pentru asigurarea în bune condițiuni și la timp a 
transportului de cereale 'de la bazele de recepționare 
sezoniere la bazele permanente, comitetele executive 
ale sfaturilor populare, lîmputerniciții regionali ai 
C.SjC.iP.A.-ului, împreună cu directorii C.R.R., vor în
tocmi pînă la 20 iunie 1954 planul mișcării cerealelor 
în cadrul regiunii și a mijloacelor de transport, con
form H.C.M. nr. 57/1952.

întreprinderile, instituțiile și organizațiile economi
ce, în .afară de întreprinderile de construcții iși cele 
care transportă lemne de fod și cherestea, vor pune 
la dispoziția 'centrelor regionale de recepționare în zi
lele de sâmbătă și duminică mijloacele pentru trans
portul cerealelor de la bazele de recepționare se
zoniere la cele permanente. Centrele regionale de re
cepționare vor suporta costul carburanților, lubre- 
fianților și plata șoferilor.

Comitetul de Stat pentru Colectarea Produselor A- 
gricole va lua măsuri pentru înmagazinarea separată 
a semințelor și păstrarea lor în cele mai bune condi
țiuni, evitîndu-se cu desăvîrșire amestecul între so
iuri și specii.

Gospodăriile agricole ale statului, după ce își vor 
reține necesarul de semințe și fondul de asigurare, vor 
preda producția de semințe recunoscute la fondul de 
stat al semințelor de soi, spre a servi ,1a schimbarea 
semințelor comune în vederea ridicării producției ila 
hectar.

Fondul de rezervă se va reînnoi și constitui din se
mințe provenite din culturi recunoscute în cîmp 'sau 
din sernințe comune identificate la bazele de recepție 
ca bune pentru sămânță. 'Folosirea se va face numai 
de către Ministerul Agriculturii și Silviculturii cu 
aprobarea Consiliului de Miniștri.

Toate ministerele și organizațiile economice cu uni
tăți agricole și gospodării anexe sînt obligate să-și asi
gure din producție proprie cantitatea de semințe nece
sare realizării 'planului de cultură pe anul 1954/1955.

Executarea lucrărilor 
de pregătire a însămînțărilor

Pentru a nu se repeta lipsurile din anii trecuți, dînd 
în unele regiuni și 'unități agricole lucrările de pregă
tire a însămînțărilor n-au fost făcute conform reguli
lor agrotehnice, sau a'ceste reguli au fost aplicate șa
blon, ceea ce a determinat executarea însămînțărilor 
în fcondițiuni grele și necorespunzătoare din punct de 
vedere calitativ, Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii, comitetele executive ale 'sfaturilor populare și 
organizațiile de partid sînt obligate să ia toate mă
surile pentru:

1. Exeiclutarea dezmiriștitului imediat, sau în cel 
mult trei zile după recoltat pe întreaga suprafață de 
păioatse și leguminoase din gospodăriile 'agricole ale 
'statului, din gospodăriile agricole colective și întovă
rășirile 'agricole. .

Inginerii și tehnicienii vor duce o susținută muncă 
de lămurire a tuturor țăranilor muncitori asupra fo
loaselor dezmiriștitului, convingîndu-i că este în inte
resul lor să execute această lucrare, care duce la ob
ținerea de mari sporuri de recoltă.

2. Executarea arăturilor, după dezmiriștit, se va fa
ce ținînd seama de culturile care vor fi însămânțate.

Pentru culturile de toamnă, terenurile vor fi arate 
la I®—20 cm. adâncime, ân cel mult 2—3 săptămâni de 
la dezmiriștit, și ,vor fi grăpate odată cu arătura sau 
imediat după aceasta.

Pentru culturile de primăvară se va executa ară
tura adîncă de 20—-25 cm., de asemenea în cel mult 
2—3 săptămâni.

3. Pe terenurile comunelor unde condițiunile natu
rale nu permit executarea dezmiriștitului sau unde 
dezmiriștitul a întârziat, se vor face arături conform 
recomandărilor Ministerului Agriculturii și Silvicul
turii.

4. Arăturile adînci de toamnă pe terenurile ocupate 
cu faulturi ce se recoltează târziu se vor executa ime
diat după recoltare.

Tulpinile de porumb, floarea soarelui, bumbac, etc., 
trebuie să fie tăiate și cărate cât mai repede pentru 
a nu stânjeni sau întârzia executarea arăturilor.

Consiliul de Miniștri al R.P.R. și Comitetul Central 
al P.M.R. atrag în mod deosebit atenția asupra impor
tanței și necesității executării la timp a dezmiriști
tului și a arăturilor adînci de toamnă — lucrări de 
bază pentru sporirea producției la hectar.

In acest scop, obligă conducerile gospodăriilor agri
cole ale statului și recomandă gospodăriilor agricole 
colective, întovărășirilor agricole și țăranilor munci
tori cu gospodării individuale să execute dizmiriștitul 
și arăturile adînci de toamnă pe toată suprafața, cu 
excepția terenurilor în pantă, expuse spălării ploilor

5. Odată cu arăturile adînci de toamnă se va face și 
ângrășarea de Ibază, luiîndu-se măsuri pentru folosi
rea în întregime a gunoiului de grajd și a îngrășă
mintelor minerale.

6. Ministerul Agriculturii și Silviculturii și comite
tele executive ale sfaturilor populare regionale și ra
ionale vor lua măsuri și vor controla ca gospodăriile 
agricole ale statului să-și asigure din producția 'anului 
1954 semințe selecționate de calitatea I-a pentru lîn- 
sămiînțări. i ■ ' i

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

7. Pentru asigurarea executării arăturilor și a în
sămînțărilor ise va face pînă la 25 iunie a. c. calculul 
capacității de lucru <a tractoarelor iși 'semănătorilor și 
restructurarea acestora lîn cadrul regiunii și 'între re
giuni.

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

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

Inginerii și tehnicienii agronomi vor arăta țărăni- 
lor muncitori avantajele executării arăturilor adînci cu 
tractoarele și ale însămînțărilor cu semănătoarea.

S.M.T.-urlle trebuie să dea un sprijin mai mare 
țărănimii muncitoare în exedu'tarea arăturilor adînci 
și .a 'semănatului.

Ministerul Agriculturii și Silviculturii va elabora un 
plan concret de măsuri tehnico-organizatorice, care 
să 'asigure realizarea recoltatului și a însămînțărilor 
din toamna 'anului 1954 și arăturilor adînci pentru în- 
sămînțările din primăvara anului 1955, în bune con
dițiuni agrotehnice.

Sarcinile altor ministere, instituții, 
întreprinderi economice și cooperatiste

1. Ministerul "Industriei Metalurgice și Construcțiilor 
de Mașini va asigura producerea șl livrarea de mașini 
și unelte agricole, materiale și piese de schimb nade- 
care reparării și funcționării fără întrerupere a între
gului utilaj folosit la întreținerea culturilor, recol
tare, treerat și colectări, conform planului de stat.

Va asigura fabricarea pînă la 20 iunie a. c. a 5.000 
grupuri de piese necesare pentru transformarea plu
gurilor și rarițelor în prășitoare.

i2. Ministerul Industriei Ușoare va produce și livra 
piesele de schimb și materialele necesare reparării 
și funcționării mașinilor 'agricole, asigurând aprovizio
narea cu Curele, curelușe, prelate, saci, conform pla
nului de stat.

3. Ministerul Industriei Demnului, Hârtiei și Celu
lozei va asigura livrarea materialului lemnos pentru 
repararea batozelor, de calitate corespunzătoare, la 
timp și în cantitățile 'Specificate în planul de stat.

4. Ministerul Industriei Petrolului va aproviziona 
toate unitățile agricole cu carburanți și lubrefianți di
rect și prin depozitele proprii, astfel ca acestea să ai
bă la începutul campaniei depozitele pline, iar in tim
pul campaniei un stoc permanent de consum pentru 
cel puțin 15 zile de lucru. Autocamioanele deplasate 
de la celelalte ministere pentru campania agricolă se 
vor aproviziona de la depozitele Ministerului Indus
triei Petrolului din regiunile unde vor lucra.

5. Ministerul Industriei Cărbunelui va asigura con
form planului cărbunii de forjă necesari reparațiilor 
și întreținerii .uneltelor și mașinilor- agricole care vor 
lucra în această campanie.

Pentru nevoile gospodăriilor agricole ,ale statului va 
livra, .pînă la 30 iunie, 50«/o din cota planificată pe 
trimestrul III. 4 i ț ?

6. Ministerul Energiei Electrice și Industriei Electro
tehnice va asigura, pană la 15 iunie a. c., utilajele și 
materialele necesare electrificării ariilor în cantită
țile prevăzute iîn planul de stat.

7. Ministerul Industriei Chimice va livra la ter
menele stabilite insecto-fungicidele și lîngrășămintele 
minerale, conform planului de stat.

8. Centroleoop-Ul va lua măsuri să aprovizioneze uni
tățile sale exterioare C.u: insecto-fungicide, sulfura de 
carbon, var și sulfat de cupru, piese necesare pentru 
transformarea plugurilor și rarițelor în prășitori, .pre
cum și alte materiale după planul stabilit de Ministe
rul Agriculturii și 'Silviculturii;

va aproviziona gospodăriile agricole colective, înto
vărășirile agricole și gospodăriile individuale cu unel
te, imateriale și piese de schimb necesare reparării și 
funcționării tractoarelor și mașinilor agricole folosite 
la întreținerea culturilor, la recoltat și treerat.

9. Ministerul Transporturilor Navale și Aeriene va 
livra pînă la 10 iunie a. c. cantitățile planificate de 
piese de schimb pentru autocamioanele Ministerului 

Agriculturii și Silviculturii și C.S.C.P.A. ce vor fi 
folosite în campanie.

Da cererea unităților Ministerului Agriculturii și 
Silviculturii și a C.S.C.P.A., va pune la dispoziție auto
camioanele necesara pentru transportul urgent de pie
se de schimb, combustibil, lubrefianți și chimicale, ,în 
24 ore.

10. Ministerul Căilor Ferate va .asigura acordarea 
de vagoane, 'în 48 ore ide la cerere, pentru transportul 
de tractoare, batoze, Combustibil, lubrefianți, utilaje, 
piese și alte materiale necesare pentru campania agri
colă de vară.

Pe baza planurilor operative lunare va asigura 
transportul produselor agricole colectate, punând la 
dispoziție vagoanele necesare în zilele programate.

In perioada 15 iunie—1 noiembrie 1954 se admite 
schimbarea stației de încărcare pe aceeași secție de 
circulație pentru produsele agricole colectate .prevă
zute în planurile operative lunare de transport, fără 
penalități.

In aceeași perioadă se admite schimbarea produsu
lui planificat Cu un alt produs care se încarcă în a- 
ceeași categorie de vagoane.

In vederea micșorării rulajului vagoanelor, Minis
terul Căilor Ferate iși C.S.C.P.A. vor lua măsuri de 
Sporire a marșruti,zării prin 'încărcări concentrate, aisi- 
guhînd mijloacele necesare de încărcare, descărcare, 
în termenul tarifar.

Pînă la 10 iunie 1954 se .vor lua măsuri de verificare 
și montare a parascînteilor, 'stropitoarelor din came
rele de fum și cenușarelor de la locomotivele în cir
culație, spre a se evita incendierea lanurilor și ma
gaziilor.

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

Ministerul Căilor Ferate și Ministerul Transportu
rilor Navale și Aeriene vor lua măsuri ca pînă la 30 
iunie 1954 vagoanfele, autocamioanele și hambarele 
'Șlepurilor destinate pentru transportul de cereale să 
fie etanșate și prevăzute cu ^șablonul „,'bun pentru ce
reale 1954”. De asemenea, pînă la aceeași dată vor lua 
măsuri ca în gările și porturile ce le 'aparțin să fie 
reparate drumurile de acces la magazii, rampe și si
lozuri, (pentru a se asigura accesul vehiculelor ce 
transportă cereale la locul de înmagazinare.

11. Ministerele și organizațiile economice de stat și 
cooperatiste vor pune la dispoziția Ministerului Agri
culturii și Silviculturii muncitori, ateliere mobile și 
Camioane în vederea deservirii tractoarelor și mașini
lor agricole folosite la recoltat și treerat.

iPrin grija ministerelor .respective, întreprinderile 
industriale care patronează 'gospodării agricole de stat 
și stațiuni de mașini și tractoare au obligația de a 
sprijini sectorul mecanic al acestor unități. Acțiunea 
de sprijin se va desfășura pe baza unui plan de co
laborare stabilit între gospodării agricole de stat, 
S.M.T.-uri și întreprinderile industriale.

12. Ministerele, comitetele executive ale sfaturilor 
populare, .instituțiile și întreprinderile care posedă 
.spațiu propriu pentru depozitarea cerealelor vor lua 
măsuri pentru terminarea 'reparării, curățirii și dez
infectării’ lor pînă la 15 iunie 1954.

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

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

sarcinilor prevăzute în această Hotărîre:
1. Comitetele de partid regionale și raionale vor 'în

druma și aju'ta sfaturile populare, în buna pregătire a 
sesiunilor ce vor avea loc și în elaborarea măsurilor 
organizatorice practice pentru'realizarea tuturor sar
cinilor ce le revin cu privire la muncile agricole.

2. Comitetele de partid regionale și raionale tre
buie să asigure o îmbunătățire continuă a muncii poli
tice la sate, mobilizând toate organizațiile de partid și de 
masă, pe toți membrii de partid, deputății sfaturilor po
pulare, membri ai organizațiilor demasă și organele a- 
gricole ale sfaturilor populare pentru asigurarea execu
tării la timp a lucrării'lor de îngrijire a culturilor, 
recoltat, dezmiriștit, treerat, colectat, arat și semănat, 
pentru participarea întregii țărănimi muncitoare la 
lupta în vederea sporirii producției la hectar.

3. Organele regionale și raionale de partid vor în
druma organizațiile de bază din gospodăriile agri
cole ale statului, S.M.T.-uri, gospodării agricole co
lective și întovărășiri agricole, să mobilizeze pe toți 
muncitorii, tehnicienii, colectiviștii, lîntovărășiții și ță
ranii muncitori individuali pentru terminarea la timp 
a reparațiilor utilajului necesar muncilor agricole iși 
extinderea mecanizării lucrărilor de îngrijire a cultu
rilor, recoltat, dezmiriștit, arat și semănat.

(Continuare în pag. 5-a)
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4. Organizațiile de partid și sindicate vor organiza 
întrecerea socialistă pe unități, brigăzi, echipe și oa
meni. Membrii de partid și utemiștii au datoria să fie 
în fruntea întrecerii. O sarcină a organizațiilor de 
partid și sindicate este de a antrena un număr cât mai 
mare de femei în întrecere.

a) In sectorul individual se va organiza întrecerea 
patriotică intra, comune, sate, sectoare și pe gospodării.

b) întrecerea trebuie să aibă ca obiectiv lucrările 
principale din fiecare perioadă a muncilor agricole 
(de ex.: în perioada de îngrijire a culturilor să se a- 
corde atenția principală executării la timp a pravile
lor și plivitului).

c) Organizațiile de partid trebuie să lupte împotriva 
organizării formate și birocratice a întrecerii, să fo
losească experiența pozitivă dobîndită, să ajute la or
ganizarea practică a întrecerii și să urmărească fără 
întrerupere îndeplinirea angajamentelor.

d) Se va face o largă popularizare prin gazetele de 
stradă, panouri de onoare, cămine culturale și presa 
locală a rezultatelor obținute în întrecere cît și a 
fruntașilor întrecerii în producția agricolă.

5. Organizațiile de partid din comune și sate vor 
organiza o largă muncă politică de masă, folosind pe 
toți agitatorii membri și nemembri de partid, depută
ții sfaturilor populare comunale, utemiști, delegatele 
de femei, fruntașii recoltelor bogate și intelectualii 
satelor, pentru a duce muncă de lămurire pe sectoare 
și grupe de case în rîndurile țărănimii muncitoare în 
vederea executării lucrărilor de îngrijire a culturilor, 
recoltării la timp și pregătirii terenului pentru însă- 
mînțări.

In perioada de pregătire a strîngerii recoltei organi
zațiile de partid au datoria să mobilizeze membrii de 
partid și pe cei fără de partid pentru a sprijini sfa
turile populare în organizarea ariilor, în alegerea oa
menilor corespunzători pentru pază, a delegaților de 
convoaie și în organizarea transporturilor cerealelor 
la bazele de recepționare.

Pentru buna desfășurare a treeratului și a predării 
cotelor, organizațiile de partid au datoria de a asigura 
la arii o permanentă muncă de lămurire și convin

gere a țăranilor muncitori, folosind pe scară largă ci
tirea ziarelor și a broșurilor, convorbiri ale agitato
rilor, echipe artistice. In această muncă se vor folosi 
și extinde experiențele bune din anul trecut.

6. Comitetele regionale și raionale de partid au da
toria ca odati cu urmărirea muncilor de îngrijirea 
culturilor, recoltat, treerat și colectări, să acorde o 
deosebită atenție lucrărilor care au un rol hotărâtor 
în obținerea recoltelor bogate în anul următor.

In acest scop, organizațiile de partid trebuie să ducă 
o largă muncă de lămurire a țărănimii muncitoare 
asupra importanței și necesității dezmiriștitului, ară
turilor pentru însămînțările de toamnă, a arăturilor 
adinei, folosirii semănătorilor la semănat și asupra 
avantajelor lucrării pămintului pe suprafețe mari, cu 
mijloace mecanizate; ele trebuie să sprijine pe ingi
nerii și tehnicienii agronomi în munca de îndrumare 
agrotehnică a țărănimii muncitoare.

7. Birourile comitetelor regionale, raionale și ale 
organizațiilor de partid sătești vor analiza periodic 
desfășurarea muncilor agricole luând hotăriri pentru 
îndreptarea lipsurilor.

8. Sarcini deosebite revin comitetelor regionale, oră
șenești și raionale de partid în îndrumarea și condu
cerea organizațiilor de partid din întreprinderile pro
ducătoare de mașini, unelte agricole, piese de sdhimb, 
din întreprinderile care execută reparații pentru uni
tăți socialiste din agricultură. Ele trebuie să mobili
zeze pe muncitori și tehnicieni în executarea la tâmp 
a sarcinilor de plan și să exercite controlul asupra 
realizării planului de către întreprinderile respective.

a) Organele de partid vor trebui să controleze per
manent întreprinderile industriale care acordă sprijin 
tehnico-organizatoric SMT-urilor, G.A.S.-urilor, și să 
le îndrume ca prin ajutorul lor să se asigure repara
rea la timp și buna funcționare a tractoarelor și ma
șinilor agricole.

9. Presa centrală și locală va populariza metodele 
agrotehnice avansate, experiența în muncă și rezulta

tele bune obținute de fruntașii în producție din țara 
noastră, mobiliaînd oamenii muncii de la orașe și sate 
în lupta pentru o recoltă bogată.

Presa centrală și locală trebuie să critice cu ascu
țime rămânerile în urmă și măsurile și practicile biro
cratice care pun piedici bunei desfășurări a muncilor 
agricole.

10. Ministerul Culturii, Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii, Societatea pentru Răspîndirea Științei și 
Culturii vor organiza în cadrul căminelor culturale 
din comune și sate, în stațiunile de mașini și trac
toare, gospodării agricole de stat, gospodării agricole 
colective și întovărășiri agricole, conferințe și convor
biri, lămurind țărănimea muncitoare asupra impor
tanței executării lucrărilor agricole la timp și în bune 
condițiuni.

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

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

Consiliul de Miniștri al R.P.R. și C. C. al P.M.R. 
cheamă pe toți țăranii muncitori cu gospodării indi
viduale, pe membrii gospodăriilor colective și ai în- 
tovarășilor agricole, tractoriștii, tehnicienii și ingi
nerii din S.M.T., de la centrele mecanice din gospodă
riile agricole ale statului și pe toți tehnicienii și oa
menii de știință din agricultură, în frunte cu mem
brii de partid, să muncească cu toată rîvna și capa
citatea lor pentru a obține o recoltă bogată la toate 
culturile și a realiza planul de colectări, în scopul 
dezvoltării economiei naționale și al ridicării conti
nue a nivelului de trai material și cultural al oameni
lor muncii de la orașe și sate.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine 
GH. GHEORGH1U-DEJ

Prim secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Rornin, 
GH. APOSTOL

Pentru încheierea cu succes a anului școlar 
din învațămîntul public

Au mai rămas puține zile până la exa
menele de sfîrșit de an, examene pe care 
elevii din patria noastră s-au obișnuit 
în ultmii ani să te transforme într-o a- 
devănată sărbătoare. Cu acest prilej, ei 
vor face verificarea cunoștințelor acumu
late în cursul anului școlar 1953—1954 și 

, prin rezultatele pe care te vor obține, vor 
k dovedi recunoștință față de partidul 

și guvernul nostru, care zi de zi te creează 
condiții de învățătură tot mai bune. In 
perioada actuală, ajutorul cadrelor didac
tice constituie unul din principalii factori, 
care contribuie la pregătirea elevilor, pen
tru trecerea cu succes a examenelor.

înțelegând însemnătatea acestui lucru, 
cadrele didactice de Ia Școala medie de 
10 ani din Hunedoara, și-au îndreptat 
toată puterea lor de muncă în direcția 
pregătirii temeinice'a examenelor de sfîr
șit de an. In ședințele consiliilor, colțului 
pedagogic și grupei sindicale, au fost pre
lucrate și însușite instrucțiunile Ministe
rului învățământului și s'a analizat pe larg 
situația învățământului din cadrul școlii. 
Că urmare a lipsurilor constatate cu a- 
ceastă ocazie, s-a întocmit și tradus în 
viață un plan pentru consultații, în Ca
drul cărora elevii rămași în urmă pri
mesc din partea profesorilor îndrumările 

I necesare. Pentru întrebuințarea justă a 
timpului rezervat recapitulării materiilor, 
a fost formată o comisie din profesori de 
specialitate, care a selecționat materialul 
didactic necesar orelor de recapitulare și 
care a arătat cele mai potrivite metode 
pedagogice ce trebuie folosite.

De asemenea pentru cunoașterea reală 
a tezultatelor pe Care te obțin elevii în 
perioada de pregătire a examenelor, în șe

dințele cu colectivul de profesori pe cla
se și cu diriginții, se analizează cu serio
zitate situația fiecărui elev care este ame
nințat să rămână corigent, ținîndu-se sea
ma în același timp de ajutorul dat aces
tuia și de progresele făcute.

Demnă de remarcat este și munca stă
ruitoare pe care o depun cadrele didactice 
ale Școlii elementare (centru) de 7 ani 
din Hunedoara în pregătirea elevilor pen
tru examene.

In afară de consultațiile pe care te țin 
cu elevii rămași în urmă, pe clase și ma
terii, direcțiunea școlii a organizat în ca
drul lecțiilor recapitulative schimburi de 
experiență între cadrele didactice, care 
au contribuit în bună măsură la fixarea 
cunoștințelor elevilor. De asemenea în 
cadrul organizațiilor de ponieri au fost ex
puse cete mai bune metode de studiu in
dividual și felul în care elevii fruntași, 
trebuie să-i ajute pe cei mai slabi la în
vățătură.

Deși majoritatea cadrelor didactice din 
raionul nostru se străduiesc ca prin 
munca de pregătire a elevilor să asigure 
cu succes îneheerea anului școlar, 
mai există unii învățători și pro
fesori cari subapreciază importanța 
acestei munci și lasă ca pregăti
rea elevilor în vederea examenelor să se 
desfășoare în mod dezorganizat.

Astfel, la Școala elementară de 7 ani 
din Toplița, din lipsa de colaborare și 
preocupare a cadrelor didactice în frunte 
cu tovarășul director Valieof Ioan, pro
cesul de învățământ se prezintă foarte 
slab. Elevii din clasa 2 și a 3-a, de pildă 
încă buoherisesc și acuma, fără să mai 
vorbim de elevii din clasa I-a. Recapitu

larea materiilor și ajutorarea elevilor ră
mași în urmă, se face formal sau nu 
se face de loc, datorită dezinteresului 
manifestat de cadrele didactice.

De pildă tov. profesor Negrea Nicolae 
întră în clasă fără planuri de lecții, tov. 
învățătoare Valicof Cornelia nu predă me
todic și nu organizează lecțiile individuale 
în clasă, după cum nu respectă nici orele 
de serviciu, iar tov. prof. Pădurean Bu
jor nu mundește calitativ.

De multă nepăsare — în ce privește 
pregătirea elevilor — a dat dovadă și tov. 
Răduți Constantin din cadrul Școlii ele
mentare de 4 ani din comuna Bunila, ca
re a pus bază pe cantitatea materiei 
predate^ fără a se interesa de felul în care 
ele sînt însușite de elevi. La această sta
re a contribuit faptul că tov. Răduți Con
stantin s-a ocupat mai mult de interese 
personale, lipsind deseori de la cursuri 
și lăsîndu-i pe elevi singuri. In prezent, 
cu toate că învățământul din cadrul aces
tei școli a rămas în urmă, totuși tov. Ră
duți manifestă nepăsare în pregătirea 
elevilor pentru examene și nu acordă im
portanța cuvenită acestui eveniment șco
lar.

In același stadiu se găsește și procesul 
de învățământ din cadrul Școlii de 4 
ani din satul Poienița — Tomii, oare este 
condusă de tov. Blaj Aurel.

Acuma, cînd a mai rămas puțin timp 
până vor începe examenele, cadrele di
dactice din raionul Hunedoara, trebuie să 
înțeleagă că este absolut necesar să de
pună toate eforturile, pentru ca prin înlă
turarea lipsurilor existente, să asigure în
cheierea cu succes a anului școlar 1953— 
1964.

Un nou cămin 
cultural

Duminica trecută, în satul Petreni a 
fost inaugurat un nou cămin cultural, con
struit de țăranii muncitori, prin autoim- 
punere, resurse locale și prin ajutorul 
primit din partea statului cu diferite ma
teriale de construcție.

In munca însuflețită depusă pentru clă
direa căminului, s-au evindențiat deputa
ta! sătesc Alexoiu Aohim, zidarul Zeli- 
noi Miron și țăranii muncitori Staneu 
loan și Cristei Traian. Exemplul lor a 
fost urmat și de alți țărani muncitori 
din sat, care au efectuat sute de ore de 
muncă voluntară pentru ridicarea casei 
lor dragi.

Inaugurarea a prilejuit o za de sărbătoare 
în care țăranii muncitori au împodobit 
satul cu lozinci, portrete, ghirlande de 
flori și verdeață.

La acesată frumoasă sărbătoare au par
ticipat peste 600 de țărani muncitori din 
sat și din împrejurimi, care au asistat la 
un frumos și bogat program artistic, pre
zentat de echipele de artiști amatori din 
Simeria Veche, Tîmpa, orchestra din Că- 
lan și fanfara din Deva.

Țăranii muncitori din satul Petreni vor 
veni cu drag la noul lor cămin cultural, 
pentru a vedea spectacole și a asculta 
sfaturile tehnicienilor agricoli.

Astfel, zi de zi, în raionul nostru se ri
dică noi așezăminte culturale, care vor 
contribui la ridicarea nivelului cultural 
al celor ce muncesc.
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Pentru asigurarea păcii în Asia
La 26 aprilie a.c., s-a deschis la Ge

neva în fostul Palat al Ligii Națiunilor 
conferința celor cinci miniștri de externe 
ai Uniunii Sovietice, Angliei, S.U.A., R. P. 
Chineze și Franței. Alături de delegațiile 
celor cinci mari puteri, participă la con
ferință reprezentanții altor țări interesate 
în examinarea celor două probleme în
scrise pe ordinea de zi: problema co
reeană și problema restabilirii păcii în 
Indochina

încă în primele zile ale conferinței, 
Nam Ir, ministrul de externe al R.P.D Co
reene a făcut o importantă declarație. 
Nam Ir după ce a arătat adevărata evo
luție a evenimentelor din Coreea și a 
amintit pe adevăratul agresor a făcut 
propunerea „cu privire la unifica
rea pașnică a Coreei”. El a ară
tat că in scopul unificării eît mai grabnice 
a Coreei, trebuie să se facă alegeri libere 
pe întregul cuprins al țării. De asemenea 
a propus ca toate trupele străine să fie 
retrase de pe teritoriu] Coreei intr-un 
interval de șase luni
Cuvîntarea lui Nam Ir a constituit o nouă 
dorință de pace și unitate a poporului 
coreean și a produs o puternică impresie 
în cele mai largi cercuri ale opiniei pu
blice mondiale

Cu totul alta a fost atitudinea re
prezentantului clicii lisînmaniste din Co
reea de sud. Bion Ion Te. El a căutat să 
scape guvernul sud-coreem și pe condu
cătorii * *dm  St.atelele Unite de răspunderea 
scindării Coreei și pentru agresiunea a- 
mericană împotriva poporului coreean 
Bion Ion Te s-a ferit să facă propuneri 
pentru rezolvarea pașnică a problemei 
coreene pe baze democratice și mai mult 
decît atît, a prezentat revendicări ca 
menținerea trupelor americane pe terito
riul Coreei, lucru care trădează intenția 
iisînmaniștilor de a transforma Coreea de 
sud intr-un cap de pod militar, îndrep
tat împotriva Coreei de nord, a R.P. Chi
neze și a Uniunii Sovietice.

• La 31 mai s-a deschis la Sofia con
ferința republicană pentru problemele 
creșterii animalelor, convocată de Consiliul 
de Miniștri al R. P Bulgaria și de Comi
tetul Central al Partidului Comunist 
Bulgar

• Agenția Franoe Presse anunță că alți 
șapte fruntași ai Partidului Comunist din 
Statele Unite au fost arestați sîmbătă sub 
acuzația că „ar fi încercat. să răstoarne 
prin forță guvernul american”, formulă 
folosită de autoritățile americane in ca
drul represiunilor împotriva luptătorilor 
pentru democrație și pace.

• Intr-o adresă înminată oficial la 29 
mai de către reprezentantul Tailandei la 
ONU., se cere convocarea unei ședințe 
speciale a Consiliului de Securitate pen
tru examinarea problemei indochineze. Șe
ful delegației S.U.A. la O.N.U. l-a încre
dința* imediat pe reprezentantul Tailan
dei că S.U.A. vor sprijini Tailanda în Con
siliul de Securitate. Potrivit relatărilor 
presei, demersul este vădit inspirat de 
S.U.A. El are ca scop să submineze con
ferința de la Geneva și să extindă răz
boiul din Indochina sub steagul O.N.U.

Cele două propuneri subliniază puternic 
deosebirea care există între cele două re
gimuri existente astăzi în Coreea: pe de o 
parte regimul democrat-popular care a con
dus eroicul popor coreean la victorii, atît în 
timp de război cit și în timp de pace 
și care susține cu tărie năzuințele 
întregului popor, iar de partea 
cealaltă un regim unealtă al imperialiș
tilor din S.U.A., care asuprește și exploa
tează fără milă poporul.

In Coreea de nord populația muncește 
cu însuflețire pentru vindecarea rănilor 
pricinuite de război. Alături de eroicul 
popor coreean în lupta de reconstrucție 
a țării, stau popoarele lagărului democra
tic în frunte cu Uniunea Sovietică și R.P. 
Chineză.

Nu același lucru se întimplă în Coreea 
de sud unde foamea și mizeria pun din zi 
în zi mai mult stăpînire pe populație. 
Cheltuielile militare înghit 92,4 la sută 
din totalul cheltuielilor bugetare. Indus- 
stria și agricultura se găsesc într-o si

PEKIN (Agerpres). — Agenția vietna
meză de informații a transmis un comu
nicat al înaltului comandament al armatei 
populare vietnameze în care se arată că 
în perioada 1 decembrie 1953—10 mai 
1954 armata populară vietnameză a scos 
din luptă 77.400 de oameni din trupele 
colonialiste franceze.

Armata populară vietnameză a distrus 
100 avioane 36 canoniere, 57 șalupe, 40

Situați
DELHI (TASS). — La 30 mai, guver

nul central pakistanez a demis guvernul 
provinciei Pakistanului de est, care a ve
nit la putere în urma recentelor alegeri 
în adunarea legislativă a acestei provin
cii. După cum se știe, în ceste alegeri 
partidul Liga musulmană, care este la 
cîrma țării, a suferit o înfrîngere totală 
în lupta electorală Cu partidele opozițio
niste care formează Frontul unit. Pe baza 
rezultatelor alegerilor, Fazlul Hak, lider 
al Frontului unit, a fost însărcinat cu 

tuație de plîns, fapt care a aruncat în
treaga țară în brațele foamei, mizeriei și 
șomajului.

In lupta împotriva agresorilor imperia
liști, alături de eroicii ostași coreeni, au 
luptat neînfricații voluntari chinezi care 
au cunoscut vreme îndelungată asupri
rea și exploatarea. Poporul chinez a reu
șit după lupte îndelungate să pună capăt 
dominației imperialiste și gomindanului 
și și-a ales prin propria sa voință orîn- 
duirea de stat democrat-populară.

In cuvîntarea sa, șeful delegației chi
neze Ciu En-lai a exprimat gîndurile, 
sentimentele, interesele vitale și năzuin
țele naționale ale popoarelor Asiei. El a 
arătat că acțiunile agresive ale S.U.A., 
trebuie să înceteze și că pacea în Asia 
să fie asigurată, recunoscîndu-se inde
pendența și suveranitatea popoarelor.

Propunerile făcute de Ciu En-lai au 
fost susținute în totul de delegația so
vietică In cuvîntarea sa, șeful delegației 
sovietice V. M. Molotov a arătat că în 
prezent popoarele Asiei își iau cu fer
mitate soarta in propriile lor mîini și 
că nu există forță în lume care să stă
vilească acest marș spre libertate și in
dependență națională. Uniunea Sovietică, 
în declarațiile făcute de V. M. Molotov 
la conferința de la Geneva, a dovedit încă 
odată dorința de a păstra și consolida 
pacea in lume, și că este alături de po
poarele asuprite în lupta lor de eliberare 
de sub jugul robiei imperialiste.

In timp ce Uniunea Sovietică depune 
eforturi pentru reglementarea probleme
lor litigioase pe cale pașnică, reprezen
tanții țărilor ițnperialiste nu vor să re
nunțe la ideea de a menține sub ocupație 
și robie țările din Asia. Astfel, Dulles re
prezentantul S.U.A. la conferință, a cău
tat șă zădărnicească toate planurile de 
unificare a Coreei și de încetare a fo
cului din Indochina. Atitudinea lui Du
lles nu a fost aprobată nici chiar de re
prezentanții Angliei și Franței Văzîndu-se 
izolat în păreri Dulles a preferat să plece, 
de la conferință, lucru care a făcut ca nu
meroase ziare occidentale să considere a- 
ceastă plecare ca un act demascator al 
politicii agresive a S.U.A., și că diver
gențele din sînul guvernului american de
vin din ce în ce mai pronunțate.

Popoarele lumii sînt intersate și în în
cetarea focului din Indochina, în restabi
lirea păcii pe baza recunoașterii dreptu
rilor naționale ale popoarelor din Vietnam, 
Khmer, Patet-Lao. In această problemă 
G. Bidault ministrul de externe al Franței 
a propus „dezarmarea elementelor care 
nu fac parte nici din armată, nici din 
forțele de menținere a ordinei" și „re
gruparea și concentrarea trupelor în zo
nele i'-ro vor fi stabilite de conferință, 
în urma propunerilor comandanților șefi”. 
Aceasta nu înseamnă altceva decît men
ținerea trupelor intervenționiste fran
ceze in diferite regiuni ale Vietnamului 
și dezarmarea populației civile, care

Succesele armatei populare vietnameze
locomotive, 280 vagoane, 1.462 vehicule 
motorizate de diferite tipuri, printre care 
102 tancuri precum și 81 tunuri și 88 to
ne de muniții. Aceste cifre nu cuprind 
cele 62 avioane doborîte sau distruse, nici 
celelalte pierderi ale francezilor la Dien 
Bien Fu

Datele provizorii arată că din luna de
cembrie 1953 și pînă la începutul lunii 
mai a.c. armata popu’ară din Patet-Lao

a din Pakistanul
formarea guvernului provinciei.

Victorie în alegeri a Frontului unit se 
explică în bună parte prin faptul că a- 
cesta a pornit în campania electorală cu 
un program care corespunde în mare mă
sură revendicărilor arzătoare ale popu
lației Pakistanului de est.

La 30 mai, în Pakistanul de est, pe 
baza așa-numitei „legi cu privire la ocro 
tirea securității sociale”, au fost arestați 
Madjibur Rahman, ministru în guvernul 
Fazlul Hak, și alte 150 de persoane. 

după cum se știe a luat parte activă la 
lupta de rezistență. Din propunerile lui 
Bidault reiese clar că recunoașterea in
dependenței Vietnamului este redusă la 
zero. Chiar șit ziarele franceze nu sînt 
de acord cu politica dusă de Bidault la 
conferință. Astfel, ziarul francez „Com
bat” în articolul intitulat „Pentru a evita 
un nou Dien Bien Fu“ arată: „Bidault 
trebuie să înțeleagă, în sfîrșit, că trebuie 
să se pună Capăt aventurii din Indochina, 
că numai este cazul... să vorbească ca 
învingător, atunci cînd reprezintă o țairă 
care a fost dusă la înfrîngere”.

Cu totul alta este propunerea R. D. 
Vietnam oare reprezintă un program real 
de reglementare pașnică a problemei in- 
dochineze. Declarația făcută de Fan Van 
Dong, șeful delegației R. D. Vietnam, a 
propus recunoașterea de căitre Franța a 
suveranității Vietnamului, precum și su
veranității și independenței statelor 
Khmer și Patet-Lao. De asemenea Fan. 
Van Dong cere realizarea unui acord în 
privința retragerii tuturor trupelor străine 
de pe teritoriul celor trei state indochi- 
neze și ținerea unor alegeri libere.

Propunerile șefului delegației vietna
meze a produs un puternic ecou. Ziarul 
„Liberation” scrie: „Dacă Laniel și Bi
dault ar voi, negocierile de la Geneva, ar 
putea evolua rapid într-un sens favo
rabil”.

De o deosebită importanță este declara
ția făcută de V. M. Molotov cu privire 
la restabilirea păcii în Indochina. Șeful, 
delegației sovietice susține în totul pro
punerile lui Fan Van Dong și cere înceta
rea focului din Indochina, lucru ca
re ar contribui în mare măsură 
la restabilirea și consolidarea păcii în 
întreaga Asie.

Cu toate împotrivirile reprezentanților 
țărilor capitaliste de a se ajunge la re
glementarea problemei indochineze, sub 
presiunea argumentelor covîrșitoare ale 
reprezentanților U.R.S.S., Chinei, Coreei 
și Vietnamului și sub presiunea opiniei 
publice mondiale, s-a ajuns la rezultatul de 
a se pregăti consfătuirea reprezentanților 
comandamentelor francez și vietnamez 
pentru examinarea posibilității restabilirii 
păcii in Indochina.

De altfel, mersul războiului în Indo
china a demonstrat încă odată că un 
popor care luptă pentru o cauză dreaptă, 
pentru a-și apăra libertatea și indepen
dența națională, nu poate fi înfrînt ni
ciodată

Planurile agresive ale cercurilor din 
S.U.A.. și din celelalte țări capitaliste se 
izbesc de voința dîrză a popoarelor care 
luptă pentru libertate și independență na
țională. Cauza poporului coreean, îndoctri
nez și al celorlalte popoare supuse do
minației imperialiste va triumfa, fiindcă 
alături de ele se găsesc toți oamenii cin
stiți din lumea întreagă, care luptă cu în
verșunare pentru menținerea păcii, pen
tru libertate și o viață fericită.

■P. NUȚESCU

a scos din luptă 17.900 soldați din trupele 
colonialiste, printre care 57 ofițeri.

Forțele populare din Patet-Lao au mai 
distrus 6 avioane și peste 200 vehicule 
motorizate.

HANOI (Agerpres). — Unitățile arma
tei populare vietnameze își intensifică 
operațiunile ofensive în interiorul „peri
metrului defensiv” francez din regiunea 
deltei fluviului Roșu.

de est
După cum relatează corespondentul 

ziarului „Amrita Bazar Patrika”, care se 
referă la știri primite la Delhi de la cer
curi politice bine informate din Karaci, 
Hildreth, ambasadorul american in Pa
kistan, a jucat un rol important în de
miterea guvernului Pakistanului de est.

DELHI (TASS). — După cum anunță 
postul de radio Delhi, Fazlul Hak, des
tituit de autoritățile centrale pakistaneze 
din postul de prim-ministru al Pakista
nului de est, are domciliu forțat Ia Dacca.

V. M. Molotov s-a înapoiat 
la Geneva

GENEVA (Agerpres). — TASS trans
mite :

La 1 iunie, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., V. M. Molotov, s-a îna
poiat la Geneva, după o scurtă ședere la 
Moscova.

In legătură cu propunerile 
pentru încetarea focului 

în Indochina
GENEVA (Agerpres). — TASS
După cum a devenit cunoscut, în ședin

ța din 31 mai a celor nouâ«delegații s-au 
examinat propunerile în legătură cu prin
cipiile fundamentale ale acordului privind 
încetarea operațiunilor militare în Indochi
na, propuneri prezentate de delegația 
Republicii Populare Chineze.

Observatorii poltici de la Geneva sub
liniază că participanții la conferință au 
acordat atenție acelui paragraf din pro
punerile mai sus-amintite, care se referă 
la instituirea unui control asupra respec
tării condițiilor acordului cu privire la 
încetarea operațiunilor militare din par
tea unor comisii mixte termate din re
prezentanții comandamentelor celor două 
părți, precum și instituirea unei supra
vegheri internaționale din partea unei 
comisii formate din reprezentanți ai unor 
țări neutre.

Potrivit informațiilor primite, în cadrul 
discutării acestei propuneri a fost pusă 
problema componenței comisiei mai sus
menționate a țărilor neutre. Delegația 
sovietică a citat ca eventuali membri ai 
acestor comisii Polonia, Cehoslovacia, 
India și Pakistanul.

După cum se anunță, examinarea pro
blemelor ridicate în ședința din 31 mai 
care decurg din propunerile delegației 
R. P. Chineze va continua la următoarea 
ședință a celor nouă delgații fixată pen
tru 2 iunie.

GENEVA (Agerpres). — De la trimisuț 
special.

La 1 iunie la Geneva n-a avut loc nici 
o ședință a conferinței.

In cursul zilei, colonelul Brebisson, din 
partea Franței, și locotenent-colonelul Ha- 
Van Lau, din partea R. D. Vietnam, au 
avut două întrevederi pentru a discuta 
problema schimbului de prizonieri și pen
tru a pregăti conferința reprezentanților 
comandamentelor militare ale celor două 
părți beligerante, în vederea discutării 
problemei indochineze.
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