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HOTAR I REA CONSILIULUI 
DE MINIȘTRI AL R.P.R. CU PRI
VIRE LA DEZVOLTAREA CREȘTE
RII OILOR.

Să sporim producția bunurilor 
de larg consum

Ridicarea continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii de 
la orașe și sate — preocupare permanentă a partidului și gu
vernului nostru — pune în fața muncitorilor, tehnicienilor și in
ginerilor din întreprinderi sarcina îmbunătățirii producției bu
nurilor de larg consum. Dezvoltarea industriei noastre grele, 
temelia înfloririi întregii economii naționale, a dat posibilita
tea dezvoltării și înmulțirii secțiilor productoare de obiecte de 
menaj, articole de uz casnic și diferite alte bunuri de consum 
popular. In urma acestui fapt, numai secțiile care produc aceste 
bunuri din întreprinderile raionului Hunedoara, și-au lărgit ac
tivitatea, dînd populației muncitoare cantități cu mult sporite 
față de anii trecuți.

Munca politico-organizatorică desfășurată de către organi
zațiile de partid, conducerea tehnică și administrativă din cadrul 
uzinei „Victoria" Călan, a ajutat muncitorii din secțiile produ
cătoare de bunuri de larg consum să dea în trimestrul I al a- 
cestui an cu 66 la sută mai multe produse de tucerie comercială, 
cu 1,78 la sută mai multe vase emailate și să depășească cu 
28 la sută valoarea produselor față de trimestrul I al anului 
1954. De asemenea, în perioada 1 ianuarie-10 iunie a.c. ei și-au 
realizat planul de producție în proporție de 126,8 la sută la 
tucerie comercială, 117 la sută la sobe și mașini de gătit, 103 
la sută la vase negre și 119 la sută la vase emailate. Tot în 
acest interval, ținînd cont de faptul că mașinile de gătit sînt 
cele mai căutate, ei au produs cu 578 bucăți mai multe față 
de prevederile planului.

Ca o realizare de seamă în dezvoltarea industriei producă
toare de bunuri de larg consum, este punerea în funcțiune a 
laminorului finisor din Combinatul siderurgic „Gh. Gheorghiu- 
Dej“, care dă posibilitatea de a se valorifica peste 10 Ia sută 
din șutajele rezultate de la laminorul mare. Din capetele de ța- 
gle rămase de la laminoare, prin prelucrarea lor, se pune la 
dispoziția țărănimii muncitoare mari cantități de rafuri pentru 
căruțe de diferite dimensiuni etc. O altă parte din aceste de
șeuri sînt valorificate prin secția valorificarea deșeurilor, con- 
fecționîndu-se fiare de plug, sape, lopeți, tîrnacoape, cazmale 
etc.

înzestrarea turnătoriei „Patria“cu încă un cuptor pentru us
carea sîmburilor pentru piesele mecanice, a creat condiții op
time muncitorilor să producă un nou sortiment — bănci de 
fier pentru parcuri — depășindu-și în luna mai cifrele planu
lui de producție pe întreaga turnătorie cu 29 la sută.

Pe lîngă aceste frumoase realizări, în producerea bunurilor 
de larg consum se manifestă și o serie de lipsuri. Astfel, unele 
unități, cum este de pildă întreprinderea de im'ustrie locală 
„Ilie Pintilie", nu a dat atenția cuvenită dezvoltării secțiilor 
producătoare de obiecte de uz casnic, nu a căutat să folosească 
din plin capacitatea de utilizare a mașinilor, iar în ce pri
vește calitatea produselor care se fabrică în atelierul de tîmplă- 
rie, au un aspect urît și sînt de slabă calitate. Deși această în
treprindere are posibilități largi de dezvoltare, conducerea el 
(director Vrîncuț loan) nu s-a preocupat de înființarea de noi 
secții, în scopul punerii în fabricație a unor noi sortimente.

O lipsă de netolerat, în ce privește îmbunătățirea calității pro
duselor, manifestă conducerea secției valorificarea deșeurilor din 
Combinatul siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej“, care în goana după 
cantitate, trece cu vederea calitatea, aspectul urît și greutatea 
necorespunzătoare a sapelor, tîrnăcoapelor, cazmalelor, etc., care 
împiedică buna mînuire a acestora.

Reducerea sistematică a prețului de cost — condiție a iefti
nirii treptate a prețului de vînzare a produselor — constituie 
încă o problemă care n-a fost rezolvată satisfăcător de unele 
întreprinderi. Chiar și uzina „Victoria" Călan, care a avut cele 
mai frumoase rezultate în ce privește depășirea planului, a ne
glijat îndeplinirea acestui indice atît de însemnat. Risipa de 
materiale și materie primă precum și rebuturile într-o cantitate 
destul de insemnată, au influențat negativ reducerea prețului de 
cost, fapt care a dus la depășirea lui.

In interesul ridicării neîncetate a nivelului de trai al celor 
ce muncesc din patria noastră, prin asigurarea bunei stări ma
teriale, conducerile întreprinderilor îndrumate de organizațiile 
de partid, au datoria de a trece de urgență la lichidarea tutu
ror lipsurilor existente în unitățile ce le conduc, de a pune un 
accent mai serios pe dezvoltarea și înzestrarea secțiilor produ
cătoare de bunuri de consum cu cele mai corespunzătoare mașini 
și utilaje.

Un mare șî important rol în sporirea producției bunurilor de 
larg consum. îl au organizațiile de partid, sindicale și U.T.M. 
care sînt "chemate să desfășoare o susținută muncă politică și 
organizatorică pentru a mobiliza muncitorii, inginerii și maiștrii 
la înfăptuirea acestor sarcini, atît de importante în ridicarea ni
velului de trai al oamenilor muncii din gatria noastră.

.€ Pentru recolte sporite la toate
—> •." 'y—

Au trecui la prașila a II-a
Ploile căzute pînă în prezent au 

creat condiții favorabile țăranilor 
muncitori din comuna Rapoltul Mare, 
să efectueze în bune condițiuni lucră
rile de întreținere a culturilor. Spo- 
rindu-și eforturile, ei au reușit în a- 
ceste zile să termine prașila I-a pe su
prafața de 109 na. cultivate cu po
rumb, iar pe cele 5C ha. cultivate cu 
cartofi s-a trecut la prașila 2-a.

Pentru a obține în anul acesta o 
producție sporită de sfeclă de zahăr 
la hectar, ei au acordat o atenție deo
sebită îngrijirii la timp a celor 45 ha. 
cultivate cu sfeclă de zahăr. Pînă în 
prezent a fost terminată prașila I-a 
pe întreaga suprafață, iar în momen
tul de față s-a trecut la prașila 2-a.

Aluncind cu multă tragere de inimă, 
țăranii muncitori Farcaș Andrei, Suciu 
Teodor, Cazan Ștefan, Iancu loan șî 
alții, sînt în fruntea tuturor muncilor 
agricole.

Legume și zarzavaturi 
pentru minerii din Ghelar

La gospodăria anexă a minelor din 
Ghelar buna întreținere a legumelor 
și zarzavaturilor, este o preocupare 
permanentă a colectivului de munci
tori, condus de grădinarul Angheluș 
Dumitru. Faptul că întreaga suprafa
ță a grădinei a fost irigată, iar plivi- 
tul și prășitul s-a executat la timp, a 
făcut posibil ca pînă la 16 iunie să se 
livreze minerilor din Ghelar peste 1000 
kilograme de spanac, salată și ceapă 
verde. In curînd minerii vor mai pri

mi și alte cantități de legume ca; 
#arză de vară, gulii, morcovi, etc.

In fruntea muncii pentru Duna în
grijire a culturilor se găsesc munci
torii conduși de șeful de echipă An- 
ghel Lucian, care au terminat pra
șila 2-a pe o suprafață de 2,5 ha. culti
vată cu cartofi și 3,20 ha. cultivate cu 
diferite legume.

Grăbesc lucrările de 
întreținere a cuburilor

Elanul cu care țăranii muncitori din 
comuna Simeria muncesc la întreține
rea culturilor prășitoare, a făcut ca 
în prima jumătate a acestei luni să 
termine prașila I-a la porumb pe o 
suprafață de 205 ha. iar pe alte 211 
ha. cultivate cu cartofi, 115 ha. cu 
legume și zarzavaturi s-a trecut la 
prașila 2-a. In această perioadă, s-a 
făcut polenizarea artificială la secară, 
pe o suprafață de 10 ha., și s-au apli
cat îngrășăminte chimice la sfecla de 
zahăr. Țăranii muncitori Luca Aron. 
Dănșireanu Dănilă din satul Simerba 
Veche, Pîrvu Petru, Grădinaru Alexan
dru din Săulești, Tot Vasile, Tetea 
Iosif din Uroi și alții s-au situat în 
fruntea muncilor de întreținere a a- 
cestor culturi.

Producție sporită de 

legume și zarzavaturi

Pentru a asigura în anul acesta can
tități sporite de legume și zarzava
turi minerilor din Valea Jiului, mun
citorii gospodăriei anexe „Minerul IV“

culturile
t^cția Sîrcea Mare, muncesc ou multă 
însuflețire la întreținerea culturilor. 
Ei au reușit ca pînă în seara zilei de 
<6 iunie să termine prașila 2-a pe în
treaga suprafață cultivată cu cartofi, 
gulii, varză, dovlecei și altele. Tot în 
acest timp peste 15 ha. cultivate cu 
ceapă, au fost prășite de 3 ori. Din 
recolta de pînă acum gospodăria a li
vrat minerilor 8.750 kilograme ceapă, 
9.800 kilograme spanac și 500 kilogra
me usturoi.

Printre echipele care s-au situai în 
fruntea muncilor de întreținere a cul
turilor sînt cele de tineret conduse de 
utemista Maroșescu Elisabeta și ute- 
mistul Igreț Titus, care își depășesc 
sarcinile zilnice între 60—7C la sută.

DEJAN DUMITRU 
corespondent voluntar

Muncă rodnică

Pe ogoarele comunei Streisîngeorgîu, 
muncile pentru întreținerea culturilor 
sînt în toi. Munca spornică din zori 
și pînă în noapte a făcut ca în co
muna Streisîngeorgîu, pînă în prezent, 
prima prașila să fie terminată pe o 
suprafață de peste 720 ha.

In satul Streiohaba, pînă la data de 
20 iunie s-a efectuat prașila a doua ia 
porumb, cartofi și legume, pe o în
tindere de 17 ha. Țăranii muncitori 
Prunaciu Eronim, Ocolișan E., Ne- 
gulescu Tudosie din satul Streiohaba 
au terminat în întregime prașila întîia 
a culturilor, și au trecut la a doua 
prașila

Orchestra de muzică nafională chineză la Hunedoara

Orchestra de muzică națională chi
neză, care — răspunzînd invitației Insti
tutului romîn pentru relațiile culturale 
cu străinătatea — ne vizitează în pre
zent țara, a dat în seara zilei de 17 
iunie a.c. un concert în grădina cine
matografului de vară „I. C. Frimu“ 
din Hunedoara, compus din muzică 
clasică și muzică populară din dife
rite regiuni ale R. P. Chineze. Con
certul s-a bucurat de un deosebit suc
ces în rîndul celor peste 2000 de oa
meni aî muncii, care au fost prezenți 
în grădina cinematografului.

Publicul spectator a rămas profund 
impresionat de măiestria artistică de 
executare a cîntecelor „Valea luminoasă" 
„Intîlnirea fericită”, „Ajunul anului 
nou“, „Lumina soarelui de primăvară” 
și multe altele. Totodată, strădania 
membrilor orchestrei, care au oferit 
publicului o adevărată surpriză — prin 
interpretarea melodiilor romînești: 
„La cules de cucuruz", „Cine m-audc 
cînlînd” și „Trandafir de la Moldova" 
— a fost pe deplin răsplătită prin vii 
și îndelungate aplauze.

Concertul dat de solii artei muzi
cale chineze în fața oamenilor muncii 
din Hunedoara, a luat sfîrșit în iu
reșul aplauzelor și ovațiilor însufle
țite, care în cele din urmă s-au tran
sformat într-o adevărată manifestație 
a dragostei și prieteniei de nezdrunci
nat, ce există și se întărește neconte
nit, între poporul chinez și poporul ro
mîn. i

In foto: aspecte de Ia sosirea 
orchestrei de muzică națională chineză 
în orașul Hunedoara.



Hotărîrea Consiliului de Miniștri al R.P.R. cu privire la dezvoltarea creșterii oilor
Dezvoltarea creșterii* oilor are o deose

bită însemnătate pentru economia națio
nală. Creșterea oilor este izvorul principal 
ce aprovizionare cu Uni și blănuri a in
dustriei ușoare și casnice în vederea pro
ducției de îmbrăcăminte necesară oameni
lor muncii : ea este, de asemenea, una din
tre cele mal de seamă surse de aprovizio
nare a populației de la orașe șl sate ct> 
«ame, lapte, brînză și alte produse alimen
tare, contribuind la îmbunătățirea continuă 
a nivelului de viață al celor ce muncesc.

Condițiile naturale, de soi și climă, din 
țara noastră sînt deosebit de favorabile 
dezvoltării creșterii oilor. Muniții Carpațl, 
cu bogate pășuni alpine, dealurile sub
carpatice și platoul Transilvaniei, cu mari 
recolte de fin, văile rîurilor, șesurile și 
bălțile Dunării sînt imense bogății națio
nale care pot și trebuie să fie mult mai 
mult valorificate pe calea dezvoltării creș
terii oilor. Pășunile și fînețele naturale se 
Întind în țara noastră pe suprafețe totali- 
zînd peste 4 milioane hectare, din care 
peste un milion hectare goluri de munte.

Datorită condițiilor naturale favorabile 
și avantajelor materiale obținute de cres
cătorii de oi, țărănimea noastră se ocupă 
de multe secole cu creșterea oilor și are 
o deosebită dragoste pentru această în
deletnicire tradițională, în care a cîștigat 
o îndelungată experiență. Sînt bine cu
noscute turmele de oi din Vrancea, Vai- 
deeni Vîlcea, Dobrogea, Bran, Poiana Si
biului. Covasna, Caransebeș, Năsăud, Ma
ramureș, Suceava, care, pe lîngă producții
le mari de lină, brînză și blănuri, au cons
tituit, în același timp, centre însemnate 
de creștere și răspîndire a oilor de rasă.

Consiliul de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne acordă o mare importan
ță dezvoltării creșterii oilor, îmbunătățirii 
calității și sporirii productivității lor la 
lîngă, lapte și carne.

In urma măsurilor luate de partid și 
guvern pe baza hotărîrilor Plenarei C.C. 
al P.M.R. din august 1953 și a legii nr. 
6/1953, privitoare la măsurile pentru dez
voltarea creșterii animalelor pe anii 1954- 
1956, s-au realizat unele succese în creș
terea numărului de oi și îndeosebi în 
îmbunătățirea raselor, prin sporirea nu
mărului de oi cu lînă fină și semifină.

Fără eforturi deosebite, la sfîrșitui anu
lui 1954, numărul de oi cu lînă fină și 
semifină pe întreaga republică a crescut cu 
aproape un milion de capete față de 1950.

Aceasta arată că dacă Ministerul Agri
culturii și Silviculturii ar fi dus o mun
că sistematică și stăruitoare pe linia spo
ririi numărului de oi cu lînă fină și semi
fină, efectivul acestora s-ar fi putut dubla 
în această perioadă.

Un rol important în îmbunătățirea efec
tivelor de oi în țara noastră l-a avut sec
torul agricol de stat, care a livrat în pe
rioada anilor 1949—1954 peste 145.000 ber- 
becuți și mieluțe din rasele cu lînă fină 
și semifină.

Din numărul total de oi pe care le de
țin unitățile agricole de stat peste 90% 
sînt cu lînă fină și semifină. Unele uni
tăți agricole de stat au reușit să obțină 
producții ridicate de lînă. Astfel, Ia sta
țiunea experimentală zootehnică din Pa- 
las — regiunea Constanța — s-a obținut 
o producție medie de 6,3 kg. lînă la o tur
mă de peste 1100 oi merinos, recordul 
fiind deținut de berbecul cu numărul ma
tricol 27, care a dat 13,5 kg. lînă la o 
lunsoare. La gospodăria agricolă de stat 
Valea lui Mihai, regiunea Oradea, s-a 
obținut o producție medie de peste 5 kg. 
lînă la o turmă de aproape 1300 de oi 
merinos; gospodăria de stat Jegălia, re
giunea Constanța, a realizat o producție 
medie de 3,2 kg lînă la o turmă de peste 
4.200 oi spancă.

Stațiunea experimentală zootehnică din 
Slobozia, regiunea București, încrucișînd 
ovine din rasa merinos precoce cu ovine 
din rasa țigaie bucălaie, a realizat ber
beci de peste 100 kg. greutate vie și cu o 
producție de 8 kg. lînă; unii berbeci de 

, rasă spancă au ajuns pînă la 110 kg. greu
tate vie. Stațiunea experimentală din Ru- 
șețu, regiunea Galați, a obținut în anul 
1954 un număr de 125 mîeî la 100 oi țigăi.

Succese importante în creșterea oilor au 

obținut șt gospodăriile agricole colective. 
Acestea au deținui în 1952 la 100 ha. te
ren agricol 38 ol, iar In 1954 au ajuns le 
62 ol la 100 hectare teren agricol, din 
care peste 70% sînt oi cu lînă fină șî semi
fină. Gospodăria agricolă colectivă dis 
comuni Lenauheim, regiunea Arad, s ob
ținui un număr de 121 miel la o sută oi 
țigăi și 73 litri lapte pe cap de oaie.

Astfel de rezultate s-au obținut în foarte 
multe gospodării agricole. Ele dovedesc 
marile posibilității pe care gospodăriile a- 
gricole de stat, gospodăriile colective, în
tovărășirile agricole, asociațiile de crescă
tori ds of și gospodăriile agricole indivi
duale le au în sporirea numărului de oî, 
îmbunătățirea lor calitativă șl creșterea 
productivității de lînă, lapte și carne pe 
cap de oaie.

Cu toate succesele obținute, în dezvol
tarea creșterii oilor se constată o serioasă 
rămînere în urmă față de condițiile natu
rale favorabile acestei importante ramuri 
a agriculturii și față de cerințele mereu 
erescînde ale populaței muncitoare și ale 
Industriei noastre ușoare și alimentare.

Ministerul Agriculturii și Silviculturii, 
comitetele executive ale sfaturilor popu
lare șî organele lor de specialitate, pre
cum și institutele șl stațiunile de cerce
tări zootehnice șl veterinare nu au dat 
importanța cuvenită dezvoltării amelioră
rii acestei importante ramuri de producție 
animală. Ele nu au introdus consecvent 
și pînă la capăt măsurile prevăzute de le
gea pentru dezvoltarea creșterii anima
lelor pe anii 1954-1956, nu s-au ocupat 
în mod temeinic de asigurarea unei baze 
furajere corespunzătoare, de curățirea și în
treținerea pășunilor și de ridicarea produc
tivității lor la hectar, nu au luat mă
suri de amenajare a pășunilor din golurile 
de munte, din luncile și bălțile rîurilor și 
ale Dunării; de asemenea, nu au luat mă
surile necesare pentru furajarea și între
ținerea în bune condiții a berbecilor co
munali. nici măsurile veterinare pentru 
combaterea bolilor la oi și în special a 
scabiei.

Nu s-a aplicat în mod corespunzător 
principiul cointeresării materiale a gos- 
padăriilor agricole care se ocupă cu creș- 
teiea oilor.

Datorită celor de mai stis, nivelul pro
ducției de lînă nu acoperă integrai ne
voile industriei noastre textile, astfel că 
sîntem nevoiți să importăm an de an 
cantități însemnate de lînă fină șî semi
fină, cheltuind sume importante de devize 
cu care am putea importa alte produse
necesare economiei naționale.

Una din cele mai serioase deficiențe în 
domeniul creșterii oilor este numărul ircă
redus al oilor cu lînă fină și semifină.
Ani și ani de zile au fost sacrificate, pen
tru consumul de carne mieluțe și berbecuți 
de rasă, atît din sectorul socialist cît și 
din sectorul individual, ceea ce a adus o 
mare pagubă crescătorilor de oi și întregii 
economii naționale. Acestei practici pro
fund dăunătoare trebuie să i se pună ca
păt cu toată hotărîrea.

Este necesar ca în ceea ce privește creș
terea oilor atenția principală, în anii ur
mători, să fie îndreptată spre dezvolta
rea ’creșterii oilor cu lînă fină și semi
fină care sînt cele mai rentabile.

Trebuie folosite cît mai bine condițiile 
naturale și economice ale diferitelor re 
giuni ale țării, astfel încît în fiecare re
giune să se crească acele rase de oi care 
dau, în condițiile locale, calitatea cea mai 
bună de lînă și cea mai ridicată produc
tivitate de lapte și carne. Principala preo
cupare trebuie îndreptată spre creșterea 
oilor din rasele merinos, spancă și țigaie, 
folosindu-se în acest scop pe o scară cît 
mai largă încrucișarea oilor cu lînă groasă 
cu berbeci din rasele cu lînă fină și semi
fină, pe calea montei naturale și a insămîn- 
țărilor artificiale.

De asemenea, o mare atenție trebuie dată 
șî creșterii batalilor; practica a dovedit 
că creșterea batalilor aduce mari veni
turi crescătorilor și economiei naționale 
prin producția sporită de carne și lînă 
de calitate.

Interesele dezvoltării economiei națio
nale și îmbunătățirii continue a aprovî- 
zjpnsrii populației muncitoare de la orașe 

și sale co îmbrăcăminte, lapte șl came, 
cer ca în următorii cinci ani efectivul d« 
aî să crească pînă la ce) puțin 15 mi
lioane capete, din care cel puțin 8 milioane 
oi cu lînă fină și semifină, iar producția 
globală de lînă să ajungă la cel puțin 
34.000 tone, din care cel puțin 20.000 
tone lînă fină șl semifină.

Rezultatele obținute de gospodăriile a- 
gricole fruntașe în creșterea oilor arată că 
pentru aceasta avem în țară toate con
dițiile necesare. Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii, comitetele executive ale sfa
turilor populare, institutele de cercetări 
zootehnice și veterinare și zootehnicienii 
au datoria să cunoască pe fruntașii în creș-, 
terea oilor, să răspîndească pe scară cît 
mai largă experiența pozitivă, metodele de 
muncă și de organizare a muncii a gospo
dăriilor de stat, gospodăriilor colective înto
vărășirilor agricole, asociațiilor de crescători 
de oi și gospodăriilor individuale fruntașe 
în creșterea oilor.

Ministerul Agriculturii și Silviculturii are 
datoria să folosească în cercetările știin
țifice experiența gospodăriilor agricole 
fruntașe în creșterea oilor. îmbunătățirea 
calitativă a efectivului lor și sporirea 
productivității de lînă, lapte și carne, și 
să introducă cuceririle științifice în prac
tica creșterii oilor.

Sucesele dezvoltării creșterii oilor de
pind în mare măsură de aplicarea consec
ventă a principiului cointeresării materiale 
a crescătorilor de oi, a ciobanilor, tehni
cienilor și medicilor veterinari la spori
rea efectivului de ovine și îmbunătățirea 
lui calitativă.

Consiliul de Miniștri, examinînd felul 
cum se aplică legea nr. 6/1953 privitoare 
la „Măsurile pentru dezvoltarea crește
rii animalelor în anii 1954-1956 în Repu
blica Populară Romînă", constată în afară 
de realizări și unele lipsuri în aplicarea 
ei pe teren.

In scopul dezvoltării creșterii oilor, ob
ținerii unei producții sporite de lînă fină 
șî semifină pe cap de oaie, pentru asigu
rarea cu materii prime a industriei, pre
cum și pentru obținerea unei cantități spo
rite de carne și lapte, Consiliul de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

Hotărăște:
1. Aplicarea măsurilor necesare ca efec

tivele de oi să crească ajungînd, la sfîr
șitui anului 1960, pe întreaga economie, 
la cel puțin 15.000.000 capete, din care 
cel puțin 8.000.000 oi cu lînă fină și semi
fină.

Gospodăriile agricole de stat, fermele 
de stat și comitetele executive ale sfa
turilor populare sînt obligate să ia ma
surile necesare ca pînă în 1960 să ajungă 
la un efectiv de cel puțin 100 de oi cu 
lînă fină și semifină la 100 ha. teren 
agricol (arabil, plus pășuni și fînețe na
turale). In acest scop gospodăriile agri
cole de stat, fermele de stat și comitetele 
executive ale sfaturilor populare vor or
ganiza stîni speciale pe pășunile de munta 
și baltă, aflate în folosința lor.

Se recomandă gospodăriilor agricole co
lective ca pînă în 1960 să ajungă la 100- 
110 oi proprietate obștească la 100 ha. te
ren agricol propriu.

Se recomandă gospodăriilor agricole in
dividuale țărănești ca, prin folosirea ra
țională a resurselor lor gospodărești, să 
crescă cel puțin 3—5 oi de gospodărie, din 
rasele cu lînă fină și semifină.

2. Pentru realizarea acestor sarcini:
a) Se interzice tăierea în gospodăriile 

agricole de stat și fermele de stat a tu
turor categoriilor de ovine din rasele 
merinos, spancă, țigaie, karakul și metiși 
din aceste rase.

Tăierea ovinelor inapte pentru crește
re din rasele de mai sus se va putea 
face numai în condițiile ce se vor stabili, 
prin instrucțiuni, de Ministerul Agricul
turii și Silviculturii;

b) Se obligă Ministerul Industriei Ali
mentare să ia măsuri pentru a nu se tăia 
mieii șî oile din rasele de mai sus pri
mite prin cotă, achiziții și contracte șî să 
organizeze schimbul acestora cu oî și miei 
din rasa țurcană sau cu alte ovine din 
rasele și categoriile admise la tăiere, ce se 
vor stabili prin instrucțiunile Ministerului 

Agriculturii și Silvicultura. Schimbul a, 
va face, kg/kg.

In acest scop, Ministerul Agriculturii șî 
Silviculturii, Ministerul Industriei Alimen
tare și comitetele executive ale sfaturilor 
populare vot stabili anual măsurile ne
cesare organizării în bune condiții a aces-, 
iui schimb}

c) Se recomandă gospodăriilor agricola 
■colective, întovărășirilor, asociațiilor de 
creștere a animalelor șî gospodăriilor indi
viduale să nu taie, cî să păstreze tineretul 
din rasele de mai sus, pentru mărirea tur
melor proprii.

3. Pentru realizarea unei producții mă
rite de lînă :

a) Se obligă gospodăriile agricole de 
stat și fermele de stat și se recomandă 
gospodăriiloi agricole, colective să ia mă
surile necesare ca pînă în 1960 să se a- 
jungă la cel puțin următoarele producții 
medii de lînă de fiecare oaie:

— la oile cu lînă fină
— la oile cu lînă semifină
— la oile cu lînă groasă

5 kg.
3,0 kg.
2,3 kg.

b) Se obligă Ministerul Agriculturii șl 
Silviculturii, Ministerul Industriei Alimen
tare șî celelalte ministere și organiza
ții economice centrale să organizeze 
creșterea batalilor din rasele merinos, 
spancă și țigaie în turmă, astfel ca pînă 
la sfîrșitui anului 1960 numărul de batal! 
din aceste turrne să ajungă la cel puțin 
400.000 de capete, din care ia gospodăriile 
agricole de stat cel puțin 100.000 batalî.

Se recomandă gospodăriilor agricole co
lective să crească batalî din aceleași rase, 
în așa fel ca pînă în 1960 să ajungă la 
cel puțin 5% batali din întregul efectiv 
de ovine;

c) Se obligă Ministerul Agriculturii șl 
Silviculturii și comitetele executive ale 
sfaturilor populare, să intensifice măsurile 
de prevenire și lichidare a bolilor la oî.

In acest scop, Ministerul Agriculturii șl 
Silviculturii va asigura cantitățile nece
sare de medicamente și preparate de uz
veterinar :

d) Se obligă Ministerul Agriculturii șî 
Silviculturii să extindă mecanizarea tun
sului oilor în anul 1956 la gospodăriile 
agricole de stat și să organizeze în stațiu
nile de mașini și tractoare brigăzi pentru 
tunderea mecanică a oilor, care să deser
vească gospodăriile agricole colective, în
tovărășirile asociațiile agricole și gospo
dăriile individuala

4. Pentru extinderea creșterii raselor de 
oi cu lînă fină și semifină și de pielicele, 
măsurile pentru îmbunătățirea raselor de 
oi vor fi duse astfel

— rasa meririos se va crește și va fi 
folosită, ca ameliorafoare în regiunile: 
București, Constanța, Galați, în partea su 
dică a regiunilor Craiova, Pitești și Ploeștî, 
în partea vestică a regiunilor Timișoara. 
Oradea și Baia. Mare, precum și în raioa
nele Murgeni din regiunea Bîrlad și Huși 
din regiunea lași.

— rasa țigaie se va crește și va fi folo
sită ca ainelioratoare în regiunile: Auto
nomă Maghiară. Stalin, în afara părții 
sudice a raioanelor Sibiu și Făgăraș, Hune
doara în afara părții nordice și sudice a 
acesteia, Cluj în afara unoi porțiuni din 
raioanele munților Apuseni și Rodneî, 
Baia Mare în cea mai mare parte a raioa
nelor Oaș. Șomcuța, Cehul-Silvaniei și o 
parte din raionul Lăpuș, în raioanele de 
deal ale regiunilor Oradea, Arad, Timi
șoara, Craiova, Pitești, în regiunea Ploeștl 
în afara părții sudice, în regiunea Bîrlad 
în raioanele Focșani, Tecuci, și parțial în 
raioanele Bîrlad, Adjud, Panciu și Vrancea, 
în raionul Liești din regiunea Galați șî 
comunele din baltă și deltă din raioanele 
Macin și Tulcea, în raionul Fetești din 
regiunea Constanța și comunele din baltă 
din raionul Călărași, regiunea București.

— rasa karakul se va crește și va fî 
folosită ca ameliorafoare în jumătatea de 
est a regiunii Suceava, în regiunea lașii 
în afara raionului Huși, în partea sud- 
estică a regiunii Bacău și în partea nor
dică a regiunii Bîrlad. De asemenea, se 
va da o atenție deosebită creșterii țur- 
canei brumării în regiunile Bacău șî 
Suceava.

(Continuare în pag. 3-a
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5. Se obligă Ministerul Agriculturii șî 
Silviculturii și comitetele executive ale 
sfaturilor populare:

a) Să asigure efectivul necesar de ber
beci reproducători, de calitate superioară, 
din rasele prevăzute în harta de raionare 
a raselor de oi;

b) Să asigure condiții bune de cazare, 
furajare, îngrijire șl folosire a berbecilor 
reproducători, potrivit normelor stabilite de 
Ministerul Agriculturii și Silviculturii;

c) Să asigure în gospodăriile agricole de 
stat creșterea în bune condiții a berbeci
lor reproducători în așa fel ca să-î livreze 
la vîrsta de cca. 18 luni, în condiții de re
producție ;

d) Să interzică, în zonele prevăzute pen
tru creșterea oilor merinos, spancă, tigaie 
și karakul, folosirea altor berbeci decît a 
celor autorizat! de organele zootehnice.

6. Ministerul Agriculturii și Silviculturii 
și comitetele executive ale sfaturilor popu
lare răspund de îngrijirea și asigurarea 
hranei normale a berbecilor comunali, prin 
cultivarea rațională a loturilor zootehnice 
și defalcarea de porțiuni speciale pentru 
pășunat, din izlazurile comunale, precum 
și de starea lor sanitară

7. Ministerul Agriculturii și Silviculturii, 
comitetele executive ale sfaturilor popu
lare și conducerile gospodăriilor agricole 
colective și întovărășirilor vor lua măsuri 
pentru asigurarea cu adăposturile nece
sare a efectivelor de oi, folosind în acest 
scop, pe scară largă, materialele locale de 
construcție.

8. Ministerul Agriculturii și Silviculturii 
va importa berbeci reproducători și oi 
din rasele merinos șt karakul.

9. Pentru a se realiza într-un timp mal 
scurt creșterea numărului de oi cu lînă 
fină și semifină și a oilor karakul, Mi
nisterul Agriculturii și Silviculturii și co
mitetele executive ale sfaturilor populare 
se obligă :

a) Să extindă rețeaua stațiunilor de în- 
sămînțări artificiale la oi și să le asigure 
cu clădirile, inventarul și utilajul nece
sar pentru buna lor funcționare, în așa 
fel ca în 1960 să funcționeze cel puțin 
4.000 de stațiuni;

b) Să asigure școlarizarea personalului 
necesar organizării lucrărilor la stațiunile 
de însămînțări artificiale;

c) Punctele agricole să devină centre 
de îndrumare pentru creșterea și îmbună
tățirea raselor de oi, răspunzînd direct de 
activitatea stațiunilor de însămînțări arti
ficiale.

10. Se obligă Ministerul Agriculturii șl 
Silviculturii;

a) Să repartizeze efectivele de oi din 
gospodăriile agricole de stat și din stațiu
nile experimentale zootehnice în așa fel 
ca acestea să crească rasele de oi prevă
zute în harta de raionare a raselor;

b) Să sporească efectivele de oi șî ber
beci la stațiunile experimentale zootehnice, 
astfel ca — pe lingă cercetările științifice 
— acestea să contribuie în măsură șî mai 
largă la răspîndirea raselor superioare de 
oî, livrînd gospodăriilor agricole de stat, 
gospodăriilor agricole colective și întovără
șirilor oi pentru înființarea de ferme de 
creștere;

c) Să profileze gospodările agricole de 
stat în vederea organizării de ferme de 
creștere a oilor cu producții ridicate și să 
organizeze ferme de selecție a ovinelor.

11. Gospodăriile agricole de stat și sta
țiunile experimentale vor livra, contra 
cost, gospodăriilor agricole colective, în
tovărășirilor și asociațiilor de crescători 
de oi, precum și țăranilor cu gospodării 
individuale, berbeci și mieluțe de prăsilă 
cu lînă fină și semifină, karakul și me
tișii acestora.

12. Pentru îmbunătățirea bazei furajere 
necesare dezvoltării creșterii oilor, Minis
terul Agriculturii și Silviculturii și alte 
ministere, care au în folosință pășuni, 
precum și comitetele executive ale sfatu
rilor populare, sînt obligate :

a) Să ia măsuri ca pînă la 1 ianuarie 
1956 să fie redate pășunatului suprafețele 
de pășuni din munți, bălți, păduri și go
lurile de munte care au fost folosite în 
trecut pentru creșterea oilor.

De asemenea, vor fi redate pășunatuluî 
șî alte suprafețe ce pot fi folosite pentru 
pășunatul oilor ;

b) Să ia măsuri pentru sporirea pro
ducției la hectar a pășunilor șî tinete
lor naturale, prin curățirea pășunilor de 
mărăcini și îngrășarea lor cu îngrășă
minte naturale și chimice;

c) Să introducă pe scară cît mai largă 
semănatul secarei furajere, al ierbii de 
Sudan și al altor culturi ce pot fi consu
mate de oî sub formă de masă verde în 
primele luni ale anului și în perioadele 
secetoase ale verii;

d) Să amenajeze pe pășuni stîne, adă
posturi, saivane și adăpători;

e) Să interzică folosirea suprafețelor de 
pășuni desțelenite în alte scopuri decît 
pentru cultivarea porumbului și altor plante 
furajere;

f) Să ia măsuri pentru însilozarea pe 
scară largă a nutrețurilor și în principal 
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a porumbului în vederea folosirii lor în 
hrana oilor în timpul iernii și în perioa
dele secetoase ale verii.

13. Gospodăriile agricole colective, în
tovărășirile agricole și crescătorii de ovine 
ce sînt constituiți în asociații pot încheia 
contracte de pășunat pe o perioadă de 
timp de 4—5 ani, plata pășunatului ur- 
mînd a se face în bani sau natură.

14. Pentru stimularea și cointeresarea 
ciobanilor în vederea îmbunătățirii îngri
jirii oilor în unitățile agricole de stat, se 
stabilesc următoarele :

a) Se va introduce plata în natură a 
ciobanilor după obiceiul locului;

b) Se va permite ciobanilor să crească 
în turma încredințată lor spre îngrijire 
un număr de oi și porci, proprietate per
sonală, potrivit instrucțiunilor ce se vor 
da de Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii.

15. Ciobanii și tehnicienii care se ocupă 
direct de creșterea oilor la gospodăriile 
de stat, fermele de stat șî stațiunile ex
perimentale, care vor crește berbeci și 
batali din rasele cu lînă fină și semifină 
în greutate vie de peste 100 kg. și cu o 
producție de lînă de cel puțin 8 kg., vor 
primi premii pentru fiecare berbec sau 
batal în sumă de 100 lei, dacă șî-au înde
plinit planul de stat la producția de lînă.

16. Ciobanii și tehnicienii care se ocupă 
direct de creșterea oilor în gospodăriile a- 
gricole de stat, fermele de stat șî stațiu
nile experimentale, care vor crește oî 
cu lînă fină în greutate de 65 kg. și cu 
o producție de lînă de peste 6 kg. sau 
oi cu lînă semifină de aceeași greutate și 
cu 4 kg. producție de lînă, vor primi în 
fiecare an și pentru fiecare oaie lei 50, 
dacă și-au îndeplinit planul de stat la 
producția de lînă.

17. Inginerii zootehniști, medicii, vete
rinari și tehnicienii de la punctele agri
cole care vor lichida rîia oilor în comu
nele de care răspund direct, vor realiza și 
depăși planul de Creștere și răspîndirea 
oilor cu lînă fină și semifină, vor putea 
primi premii anuale de 500—3.000 lei fie
care, conform instrucțiunilor Ministerului 
Agriculturii și Silviculturii și Ministerului de 
Finanțe

18. Se recomandă gospodăriilor agricole 
colective să sporească numărul zilelor mun
că pentru ciobanii care obțin 8 kg. de 
lînă fină și semifină de la berbeci și ba
tali și 6 kg. de lînă fină și semifină de 
la oi.

19. Inginerii zootehniști, medicii veteri
nari și tehnicienii care vor obține, la gos
podăriile agricole de stat și fermele de 
stat, peste 120 de miei înțărcați de la 
100 de oi cu lînă fină și semifină vor fi 
premiați cu suma ce variază de la 500- 
3.000 lei, conform instrucțiunilor Ministe
rului Agriculturii și Silviculturii și Minis
terului de Finanțe.

20. Pentru a ajuta creșterea și dezvol
tarea oilor cu lînă fină și semifină, oile, 
berbecii și mieii din rasele merinos, span
că, țigaie, karakul și țurcană, contractați 
de organizațiile Ministerului Industriei 
Alimentare, vor putea fi livrați gospodă
riilor agricole colective, întovărășirilor și 
asociațiilor de creștere a oilor, precum și 
gospodăriilor Individuale, mici și mijlocii, 
pe credit de trei ani, cu plata în natură 
(lînă, lapte, carne), conform instrucțiunilor 
elaborate de Ministerul de Finanțe, Minis
terul Industriei Alimentare și Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii.

21. Gospodăriile agricole colective, în
tovărășirile, asociațiile și țăranii munci
tori cu gospodării individuale din munții 
Apuseni, Vrancea și din alte regiuni mun
toase, lipsite de culturi cerealiere, vor pu
tea primi în echivalență, pentru lînă, lapte 
sau brînză, livrate prin contracte, porumb 
la prețul de stat.

Ministerul Industriei Ușoare și Minis
terul Industriei Alimentare vor lua măsu
rile necesare pentru ducerea la îndepli
nire a prezentului articol.

22. Gospodăriile agricole colective și în
tovărășirile care vor preda, pe bază de 
contract, întreaga cantitate de lînă fină 
șî semifină vor fi scutite de a preda cota 
de lapte de la oi.

23. Ministerul Agriculturii și Silvicultu
rii, Ministerul Culturii șî comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare vor organiza 
expoziții și concursuri pentru populariza
rea rezultatelor bune obținute în creșterea 
oilor, acordîndu-se premii și diplome frun
tașilor în creșterea oilor.

De asemenea, vor lua măsuri pentru 
editarea în tiraj mare de broșuri, afișe 
și alte materiale privitoare la creșterea 
oilor și combaterea bolilor la oi și se vor 
îngriji de realizarea de filme documentare 
și de popularizare a metodelor înaintate în 
creșterea oilor.

24. Ministerul Finanțelor și Comitetul 
de Stat al Planificării vor prevedea în 
planurile anuale fondurile și materialele 
necesare pentru ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărîri.

In anii din urmă orașul Hunedoara, a 
luat o uriașă dezvoltare. S-a construit un 
mare număr de blocuri moderne cu aparta
mente confortabile, au luat ființă noi maga
zine de desfacere pentru produsele industria
le șl alimentare, un cinematograf de vară, 
creșe și cămine pentru copiii oamenilor mun
cii etc. Toate aceste înfăptuiri au fost făcute 
cu scopul de a ușura condițiile de viață ale 
muncitorilor hunedoreni.

Pentru ca viața siderurgiștilor șî construc
torilor din orașul nostru să devină și mai 
plăcută și frumoasă. Comitetul orășenesc de 
partid, pe baza hotărîrilor conferinței de par
tid, a pornit o largă acțiune de înfrumuse
țare a orașului, repartizînd în acest scop 
sarcini concrete atît organelor economice, de 
stat, cît și tuturor organelor de partid din 
oraș. In urma acestor măsuri, a și început 
executarea unor serii de lucrări menite de 
a înfrumuseța orașul. Ritmul în care se des
fășoară lucrările pe acest șantier dovedeș
te că planul va fi îndeplinit la timp, și pînă 
ta 23 August, piața Libertății va fi asfal
tată și transformată într-un minunat parc.

Printr-o muncă însuflețită se transformă șî 
strada Aurel Vlaîcu. Lucrările de aici sînt în 
plină desfășurare. Tot în cinstea măreței 
sărbători a eliberării țării noastre și această 
stradă va fi canalizată, pavată complect cu 
piatră cubică și redată circulației autovehi
culelor și pietonilor.

Să înfrumusețăm orașul nostru
O altă stradă care va fi pavată cu piatră 

cubică este Gheorghe Barițiu. Executarea lu
crărilor de pavare de aici au o însemnă
tate deosebită pentru locuitorii orașului nou 
deoarece această cale este cea mai potrivită 

pentru accesul lor spre combinat. Dar fap
tul că pe această stradă au fost depozitate 
cantități mari de pietriș și care în timpul 
circulației s-a presat pe tot traseul drumu
lui, necesită o muncă intensă și grea. De 
aceia Comitetul orășenesc de partid a îndru
mat sfatul popular și organizațiile de bază 
care răspund de acest sector, să mobilizeze 
un număr tot mai mare de cetățeni care să 
contribuie prin muncă voluntară la lucrările 

de nivelare și amenajare a străzilor.
Paralei cu înfrumusețarea orașului „vechi", 

și sus, sub dealul Chizidului se desfășoară o 
intensă muncă. Aici în noul oraș, activita

tea constructorilor a fost îndreptată acum 
spre executarea lucrărilor de finisare și ame
najare a căilor de circulație, precum și spre 
înfrumusețare. In fața grupului alimentar și 
textil de pildă, construcția parcului este pe 
terminate. Pînă în prezent s-au făcut cele 5 

ronduri pentru flori, bordurile acestor ron
duri au fost executate în întregime din pre
fabricate. După terminarea lucrărilor de con
strucție parcul va fi dotat cu bănci rezis
tente. confecționate din material feros și 
lemnos

Intr-un ritm accelerat se desfășoară și lu

crările de construire a trotuarului pe margi
nea drumurilor. Așa de exemplu pînă acum 
strada principală a cartierului roșu din O.M. 
a fost amenajată cu trotuare în ambele părți, 
iar marginile străzii cu borduri prefabricate. 
In momentul de față se lucrează la pregăti
rea lucrărilor de asfaltare.

O problemă importantă ridicată de nenu
mărate ori de către locuitorii orașului nou, 
a fost iluminatul străzilor. In acest scop Co
mitetul orășenesc de partid, a luat măsuri 
ca toate străzile să fie dotate cu stîlpi de 
metal sau de prefabricate, făoînd astfel po
sibilă instalarea luminei electrice și pe aceste 

străzi în timpul cel mai scurt.
Pentru înlăturarea aspectului neplăcut ce 

se mai ivește în fața trecătorilor, în drepta și 
stînga străzii, ce leagă centrul orașului cu 
O.M., s-a pornit o acțiune de transformare a 
acestor locuri în zone verzi și parcuri. Ast
fel, în fața stadionului sportiv „Metalul" în 
vara aceasta se va amenaja un parc, iar în 
dreptul blocului „cocsarilor" o zonă verde cu 
ronduri de flori.

înfăptuirea acestor lucrări cere o muncă 
permanentă și susținută din partea organe
lor economice, de stat și partid. De aceia este 
necesar ca ele să sprijine aceste acțiuni și 

-să mobilizeze oamenii muncii și în special 
tineretul la muncă voluntară, contribuind 
astfel din plin la înfrumusețarea orașului 
nostru,

In cinstea Festivalului
Brigada de tineret nr. 5 de la Uzina „Vic

toria" Călan, care lucrează la cubilouri, a 
reușit ca în cinstea Festivalului de la Var
șovia, să obțină succese însemnate în între
cerea socialistă.

Pînă la data de 13 iunie a.c. ei au realizat 
sarcinile de plan în proporție de 150 la sută, 
în frunte situîndu-se U.T.M.-iștii Truță loan 
și Huțupaș loan. Asemenea acestei brigăzi 
și brigăzile de la sortimentul vase, au reușit 
ca pînă la această dată să-și realizeze pla
nul cu 128 la sută. Printre fruntași se află 
U.T.M.-istele Roman Margareta, Szoke Julia
na și altele.

Echipe fruntașa de ofelarl
Pe întregul sector al oțelăriei, frunta

șă în întrecerea socialistă pe perioada ce
lor 15 zile ale acestei luni se află echipa 
de oțelari a cărei prim-topitor este tov. 
Brînzei Dumitru, care s-a evidențiat în 
aplicarea corectă a metodelor oțelarilor 
sovietici Matulineț și Privalov. Planul de 
producție al acestei vrednice echipe a 
fost îndeplinit în proporție de 110,9 la 
sulă. Au fost elaborate 45 de șarje rapide, 
dintre care 14 numai de echipa lui Brîn- 
,ei. Printre echipele fruntașe sînt șî ceie 
conduse de tovarășii prim-topitori : Stra- 
tulat Dumitru, Costache Vasile, Lăbuneț 
Vaier și Oprișa Avram, care au obținut 
depășiri cuprinse între 2J și 8,2 la sută.



Comentariu extern

Adunarea mondiala pentru pace 
și-a început lucrările

Sesiunea jubiliară a O. N, (L
★ *

Azi, la Helsinki și-a Început lucrările Adu- 
nerea Mondială pentru Pace, convocată de 
Consiliul Mondial al Păcii. Milioanele de oa
meni iubitori de pace de pe întregul glob ur
măresc cu o deosebită atenție lucrările gran
dioasei întîlniri internaționale ce se desfă-'- 
șoară în scopul destinderii încordării inter
naționale și colaborării pașnice între po
poare. Cei aproape 2000 delegați, reprezen- 
tînd peste 70 de țări, s-au întîlnit în ca
pitala Finlandei pentru a discuta și studia 
măsurile ce trebuie luate în vederea păstrării 
și asigurării păcii. Participanții, indiferent 
de opinia lor, credințe religioase și convin
geri politice, acolo la Helsinki, se ridică la 
lupta pentru promovarea ideii conviețuirii 
pașnice între țări și popoare.

Tot mai des, numeroși fruntași ai diferite
lor partide politice, conducători sindicali, oa
meni de știință și alte personaltăți, protes
tează împotriva planurilor războinice, cerînd 
rezolvarea problemelor litigioase pe calea 
tratativelor. Aceasta dovedește că în toate 
limbile cuvîntul pace a devenit sinonim cu 
năzuințele omenirii spre o viață mai bună, 
ferită de urgia războiului și jafului. An de an 
această năzuință a popoarelor a devenit tot 
mai puternică, mai atotcuprinzătoare. La 
Helsinki, Tețu Katayama, fost prim-ministru 
al Japoniei, Edouard Heriot, eminent om 
politic al Franței, Alejandro Rios Valdivia, 
vice președintele partidului radical din 
Chile, M. F. Neass, fruntaș al partidului 
laburist din Australia, ziariști, cineaști, 
scriitori, oameni de știință, s-au întîlnit

In ajunul deschiderii 
Adunării mondiale a păcii

HELSINKI (Agerpres). — TASS
La 20 iunie a sosit Ia Helsinki prof. Fre

deric Joliot-Curie, președintele Consiliului 
Mondial al Păcii, care va participa la lu
crările Adunării mondiale a păcii.

La Helsinki sosesc neîncetat, cu avioane 
și trenuri, delegați din diferite țări.

Pe clădirea Messuhalli se poate citi 
scris în limbile finlandeză și franceză: 
„Adunarea mondială a păcii". In fața clă
dirii au fost arborate drapele naționale ale 
țărilor ai căror reprezentanți se vor întru
ni la 22 iunie în sala Messuhalli. Au fost 
arborate de asemenea steaguri de-a lungul 
străzii principale a orașului care duce 
epre clădirea unde se vor ține lucrările a- 
dunării.

Nota guvernului sovietic 
adresată guvernului S. U. A.

MOSCOVA (Agerpres). — TASS
Da 18 iunie, ambasada U.R.S.S. la Wa

shington a adresat Departame'nit'uilui de 
Stat al S.UjA următoarea notă:

„Ambasada Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste, referindu-se la notele gu
vernului sovietic din 24 iunie 1954, 2 și 
19 iulie 1954, 24 șâ 31 martie &jc„ adre
sate guvernului Statelor Unite ale Ame- 
ricii în legătură cu reținerea ilegală a 
ipetroilieruliuâ sovietic „Tuapse" și a echi-r 
rpajulul său, capturat la 23 iunie 1954 în 
largul mării Ia sud de insula Taiwan, de
clară următoarele diin însărcinarea gu- 
vem-iilui U.R.S.S.:

„Guvernul sovietic a atras aiteniția gu
vernului Statelor Unite asupra necesității 
de a lua măsuri în vederea restditurrii 
imediate a petrolierului „Tusapse", a în
cărcăturii și a echipajului său.. Guvernul 
sovietic pornește de la principiul că apele 
în largul cărora s-a produs atacul împo
triva petrolierului sovietic sînt controlate 
în întregime de forțele maritime militare 
aile S.U.A și de aceea guvernul State
lor Unite este acela care poartă întreaga 
răspundere pentru capturarea perolieru- 
luii sovietic „Tuiapse". Totuși, pînă în 
prezent guvernul S.U.A. n-a luat nici o 
măsură în vederea eliberării petrolieru

îndemnați de același gînd: apărarea a- 
cestei năzuințe a popoarelor — pacea.

Convocarea ia Helsinki a forțelor iubi
toare de pace, coincide cu numeroasele suc
cese obținute pe calea destinderii încordării 
internaționale. Uniunea Sovietică, inițiatoarea 
acestor acțiuni legate de trăinicia păcii, a 
adus o contribuție însemnată în realizarea 
unor importante acte ca : semnarea Trata
tului de stat cu Austria, stabilirea de relații 
de prietenie și colaborare cu R. P. F. Iu
goslavia, precum și prin recenta notă adre
sată guvernului Republicii Federale Germa
ne, în scopul reglementării juste și pașnice 
a problemei germane.

Încurajate de succesele de pînă acum, po
poarele își înzecesc eforturile în lupta pen
tru ț-eltil comun al omenirii — asigurarea 
unei păci tranice. fn cadrul adunării de la 
Helsinki vor fi dezbătute, în cel mai larg 
schimb de păreri, problemele cele mai ar
zătoare cum sînt: dezarmarea și interzicerea 
armei atomice, securitatea și colaborarea na
țiunilor, independența, și menținerea păcii.

Poporul romîn care prin cele 11.680.215 sem
nături depuse pe Apelul de la Viena, și-a 
manifestat nestrămutata voință de pace, sa
lută cu căldură lucrările ce se desfășoară în 
capitala Finlandei. Delegația poporului nos
tru, în oare se numără oameni de știință, 
muncitori, literați, își va aduce contribuția 
sa activă la reușita lucrărilor Adunării Mon
diale pentru Pace, în scopul stabilirii unei 
păci trainice în întreaga lume.

MOSCOVA (Agerpres). — TASS
La 19 iunie a părăsit Moscova plecînd 

spre Helsinki, pentru a participa la Adu
narea mondială a păcii, delegația sovietică 
aleasă de cea de-a 5-a conferință unională 
a partizanilor păcii, care a avut loc în luna 
mai a.c.

In gara Leningrad, membrii delegației 
sovietice și delegații Republicii Populare 
Chineze, Albaniei, Republicii Populare 
Mongole și Romîniei, aflați în drum spre 
Helsinki, au fost conduși de membri ai 
comitetului sovietic pentru apărarea păcii, 
precum și de reprezentanți ai vieții publi
ce și presei din Moscova. ț

lui „Tuapse" și a membrilor echipajului 
său. Mod mult decît atît, după cum reiese 
din știrile apărute în presa americană, 
autoritățile S.U.A. fac încercări die a îm
piedica pe membrii echipajului petrolie
rului „Tuapse" să se reîntoarcă în patrie, 
invooîndu-se pentru justificarea acestor 
acțiuni ilegale pretextul că echipajului i 
s-ar acorda „azil politic". Informațiile 
apărute în presă n-au fost dezmințite 
pînă 'în prezent de guvernul S.UA. Po
trivit informațiilor primite de la echipa
jul vasului polonez președintele Gott
wald", membrii echipajului petrolierului 
„Tuapse" sînt supuși unor acte de vio
lență și insultați; toate acestea se fac cu 
scopul de a împiedica reîntoarcerea lor 
în paitris. Asemenea acțiuni împotriva 
membrilor echipajului petrolierului so
vietic „Tuapse", capturat în ape contro
late de forțele maritime mffliitane ale 
S.U.A., reprezintă o încălcare grosolană 
a normelor dreptului internațional una
nim recunoscute. Guvernul sovietic pro
testează pe lîngă guvernul S.UA. împo
triva acțiunilor arătate în legătură cu 
petrolierul sovietic „Tuapse" și echipa
jul său și așteaptă ca giuvemul S.UA. 
să ia imediat măsuri în vederea eliberării 
petrolierului și a echipajului sări”.

Sosirea ta San Francisco
SAN FRANCISCO (Agerpres). — TASS 

transmite:
La 18 iunie a sosit la San Francisco, 

pentru 1 participa la sesiunea jubiliară a 
Organizației Națiunilor Unite cu prilejul 
celei de-a 10-a aniversări a semnării Car
tei O.N.U., delegația Uniunii Sovietice 

condusă de V. M. Molotov, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliul*) de Miniștri al 
U.R.S.S. și ministru al Afacerilor Externe 
al U.R.S.S.

La gară V. M. Molotov și membrii de
legației U.R.S.S. au Fost întîmpinați de 
reprezentantul secretarului general al 
O.N.U.. Denoue, șeful serviciului prolo- 
colului al secretariatului O.N.U.; de repre
zentantul președintelui și al secretarului de 
stat al S.U.A., Purse, șef-adjunct al servi-

Deschiderea sesiunii
SAN FRANCISCO (Agerpres). —
La 20 iunie, ora 15, ora locală, s-a des

chis la San Francisco sesiunea jubilară a 
Organizației Națiunilor Unite, consacrată 
celei de-a 10-a aniversări a semnării Car 
tei Organizației Națiunilor Unite.

Delegațiile tuturor țărilor membre ale 
O.N.U. au sosit la San Francisco pentru 
a participa la sesiunea jubiliară. Multe din 
delegații sînt conduse de miniștri ai Afa
cerilor Externe.

După cum s-a anunțat, delegația Uniu

întrevederile lui V. M. Molotov cu Dag Hammarskjoeld 
și Van Kleffens

SAN FRANCISCO (Agerpres). —TASS 
transmite:

La 19 iunie, VM. Molotov, prim-vice
președinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și ministru al Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., conducătorul delegației U.R.S.S. 
la sesiunea jubiliară a O.N.U., a avut 
o întrevedere cu Dag Hammarskjoeld, se
cretarul general al O.N.U.

C. C. al Partidului Comunist Chinez a prezentat 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze 

proiectul primului plan cincinal
PEKIN (Agerpres). — China nouă
La 10 iunie, Comitetul Central al Par

tidului Comunist Chinez a prezentat Con
siliului de Stat al Republicii Populare 
Chineze proiectul primului plan cinci
nal al R. P. Chineze pentru dezvoltarea 
economiei naționale. Comitetul Central a 
cerut Consiliului de Stat să discute acest 
proiect și să-l prezinte, după adoptare, 
celei de-a doua sesiuni a primei Adunări 
a reprezentanților populari din întreaga 
Chină.

In scrisoarea trimisă de Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Chinez către 
Consiliul de Stat al R. P. Chineze cu pri
lejul prezentării proiectului se spune :

Proiectul primului plan cincinal al R. P. 
Chineze pentru dezvoltarea economiei na
ționale, alcătuit sub supravegherea Co
mitetului Central al Partidului Comunist 
Chinez, a fost discutat și aprobat în linii

Evenimentele
BUENOS AIRES (Agerpres). — TASS 

transmite:
Presa argentiniană relatează că insu

recția armată împotriva guvernului Pe
ron a fost condusă de contraamiralul Oli
vieri, fost ministru al marinei, care cu 
cîieva luni în urmă a vizitat S.U.A. timp 
de o lună, precum și de ofițeri din infan
teria marină. Caracteristic este faptul că 
împotriva guvernului s-au răsculat de 
fapt unitățile de infanterie marină și uni
tățile de pe bazele maritime militare ins
pectate de Thomas, ministrul marinei al 
S.U.A., și de ofițeri superiori americani 
care au vizitat Argentina în martie anul 

b delegației U, R. S. S.
ciului protocolului cțin Departamentul de 
Stat, și de reprezentatul orașului San 
Francisco, Robert Gros, președintele Comi
tetului executiv orășenesc pentru organiza
rea sesiunii jubiliare a O.N.U.

La sosirea în orașul San Francisco, V.M. 
Molotov a făcut următoarea declarație:

„Vă mulțumesc pentru atenția acordată 
delegației Uniunii Sovietice.

Permiteți-mi să transmit prin dumnea
voastră un salut cordial locuitorilor orașu
lui San Francisco unde a fost constituită 
Organizația Națiunilor Unite".

In drum spre San Francisco, V. M. Mo- 
kifov si membrii delegației sovietice s-an 
oprit la Chicago, unde au vizitat monu
mente și întreprinderi din oraș.

nii Sovietice la sesiune este condusă de 
V. M. Molotov, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și ministru al Afa
cerilor Externe al U R.S.S.

La deschiderea sesiunii jubiliare a luat 
cuvîntul președintele S.U.A., D. Eisenho
wer, care a sosit la San Francisco.

Sesiunea jubiliară va consta exclusiv din 
ședințele plenare la care conducătorii de
legațiilor vor face declarații.

Sesiunea va lua sfîrșit la 26 iunie.

SAN FRANCISCO (Agerpres). — TASS 
transmite:

La 19 iunie V.M. Molotov, ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., conducătorul 
delegației U.R.S.S. la sesiunea jubiliară 
a O.N.U., a avut o întrevedere cu Van 
Kleffens, președintele sesiunii jubiliare a 
O.N.U.

mari în cadrul conferinței naționale a 
partidului în cursul Junii martie 1955. In 
baza discuțiilor purtate în cadrul Confe
rinței naționale a partidului, Comitetul 
Central al Partidului Comunist Chinez a 
făcut revizuirile necesare în proiectul 
planului și îl prezintă acum Consiliului 
de Stat, propunînd să-l ia în discuție și, 
după adoptare, să-l prezinte celei de-a 
doua sesiuni a primei Adunări a repre
zentanților populari din întreaga Chină.

PEKIN (Agerpres). — China nouă
In ședința sa din 18 iunie, Consiliul de 

Stat al R. P. Chineze a aprobat proiectul 
primului plan cincinal de dezvoltare a 
economiei naționale a Republicii Popu
lare Chineze.

Consiliul de Stal a hotărît în unanimi
tate să prezinte proiectul de plan spre 
examinare celei de-a doua sesiuni a Adu
nării reprezentanților populari din în
treaga Chină.

din Argentina
curent fiind invitați de Olivieri, pe atunci 
ministrul al marinei din Argentina.

BUENOS AIRES (Agerpres). — Co
mandamentul armatei l-a din Argentina 
a publicat un comunicat în care se sublinia
ză că în întreaga țară domnește liniște.

Ziarul „La Rezon" scrie că amiralul 
Anibal Olivieri, ministrul marinei în 
momentul izbucnirii rebeliunii, și amiralul 
infanteriei marine, Samuel Toranzo Calderon, 
ar fi fost arestați. Vice amiralul Benjamin 
Gargiule s-a sinucis. Cei trei ofițeri de 
marină au fost conducătorii rebeliunii de 
săptămina trecută.
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