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- ZIUA MINERULUI =
Sirena minelor de fier din Ghe

țar șuierase de aproape o jumătate 
de oră sfîrșitul primului șut, cînd, 
la ieșirea din galerii m-am întâlnit 
cu membrii brigăzii nr. 28. Pe fe
țele lor îndrăznețe strălucea acel 
surâs plin de încredere, mîndrie, și 
voință, care s-a născut odată cu 
soarele vieții noi. Era surâsul ca
racteristic pe oare de mai bine de 
un deceniu îl întâlnești la orice pas. 
în orice colțișor al Republicii noa
stre, surisui stârnit de satisfacția 
ultimelor succese obținute în cin
stea sărbătorii lor tradiționale, în 
cinstea „Zilei Minerului".

In patria noastră liberă, munca, 
căreia i se acordă o înaltă prețuire, 
a ajuns la loc de cinste. Sărbătorirea 
„Zilei Minerului" secate în eviden
ță căldura și dragostea plină de gri
jă cu care partidul și guvernul, în
tregul nostru popor, înconjoară pe 
bravii mineri, care smulg cu cunaj 
din adînoul pământului imense bo
gății, atât de necesare dezvoltării 
economice a țării. Aflați într-unui 
din principalele sectoare ale con
struirii socialismului, minerii răs
pund Ia rândul lor cu cinste dra
gostei și stimei de care sînt încon
jurați. A ajuns bine cunoscut în ra
ionul nostru ca și în întreaga țară, 
eroismul în muncă al brigăzilor de 
mineri, în frunte cu Lupu Ioachim, 
Drăgan Ioviță și Bidiga loan ce au 
întâmpinat „Ziua Minerului" cu cin
cinalul îndeplinit, sau al echipelor 
conduse de mineri fruntași ca Io- 
nescu loan, Florincaș Gașpar, Mo- 
dîlcă Samoilă și Lucaci Petru, care 
au dat patriei sute de tone de mi
nereu peste pian. An de an, elanul 
și patriotismul lor în muncă crește 
și se dezvoltă datorită grijii deose
bite manifestate de regimul nostru 
democrat-popular față de îmbunătă
țirea continuă a condițiilor lor de 
muncă și de viață. Tehnica înain
tată care pătrunde tot mai mult în 
sectorul miner, măsurile tehnieo- 
orgianizatorice, precum și cele privi
toare la protecția muncii, luate în 
scopul ușurării eforturilor fizice, a 

creșterii productivității muncii și 
ocrotiri: sănătății minerilor, face ca 
munca de azi a minerilor să se deo
sebească fundamental de istovirea 
la care erau supuși în trecutul în
tunecat, de către un pumn de ex
ploatatori sângeroși.

Numai minele de fier din raionul 
Hunedoara, de pildă, au fost înzes
trate în anii primului nostru cincinal 
cu numeroase, mașini de încărcat, 
excavatoare, perforatoare, trolii și 
multe alte mașini și utilaje, parte 
din ele fabricate la noi în țară, iar 
restul primite din Uniunea Sovietică 
și țările de democrație populară.

La minele Teliuc, în urma mon
tării unui troliu la galeria G. 10, 
munca manuală și anevoioasă de la 
manevrarea vagonetelor a fost în
locuită cu cea mecanică, iar prin 
introducerea unei rețele de forță și 
lumină s-au creat condiții pentru 
ca în curînd, întreaga galerie să fie 
electrificată, înlăturîndu-se aslfel fo
losirea lămpilor cu carbid. De ase
menea la Ghelar, problema ușură
rii eforturilor fizice în producție se 
află în centrul atenției conducerii 
minei, în timp ce grija față de să
nătatea minerilor se face mai mult 
simțită. Astfel, în ultimul timp au 
fost construite rostogoalele 32 și 54, 
iar puțul auxiliar din sectorul 28 
a fost scos la suprafață, ușurîndu-se 
în felul acesta, cu mult munca mine
rilor. In cadrul măsurilor de protec
ție a muncii, printre altele, la per
foratoarele folosite în subteran au 
fost adaptați suporți pneumatică 
pentru amortizarea zguduiturilor 
produse în timpul lucrului, iar în 
secțiile cu temperatură ridicată 
s-au instalat ventilatoare de prime
nire a aerului.

Odată cu dezvoltarea pe care au 
cunoscut-o minele din raionul nos
tru, Cu ridicarea nivelului tehnic de 
exploatare a lor, s-au schimbat 
miuit și condițiile de viață ale mine
rilor și familiilor lor. Atât la Ghelar, 
cât și la Teliuc, au fost construite 
în ultimii ani, zeci de blocuri mun
citorești cu apartamente moderne 

compuse din cîte două camere, bu
cătărie, baie și alte dependințe, în 
care locuiesc mineri, tehnicieni și 
funcționari. In prezent, alte 8 blo
curi muncitorești se află în construc
ție, dintre cere o parte vor fi date 
spre folosință în cinstea zilei de „23 
August", cea de a ll-»a anivesaire a 
eliberării patriei noastre de către 
Glorioasa Armată Roșie.

Realizări de mare însemnătate au 
fost obținute și în ceea ce privește 
ocrotirea și menținerea sănătății oa
menilor muncii din sectorul miner. 
Dacă în trecut, la Teliuc de pildă, 
asistența medicală se rezuma nu
mai la „activitatea" pe care putea 
să o desfășoare un medic dezintere
sat, ce venea de la Hunedoara de 2 
ori pe săptămână, astăzi cu totul alt
fel stau lucrurile. Dispensarul înfi
ințat aci ou o capacitate de 30 de 
paturi, este deservit cu multă conș
tiinciozitate de 2 medici, o felceră 
și 3 oficianți sanitari, care asigură 
un control permanent asupra sănă
tății minerilor și familiilor lor, că
rora le dă asistența medicală ne
cesară. La fel la Ghelar, în trecut, 
toată asistența medicală a mineri
lor o făcea un singur doctor. Azi 
există aci un spital spațios cu 48 de 
paturi. Cu un personal medical nu
meros, printre care 6 doctori ce se 
îngrijesc de ocrotirea sănătății mi
nerilor.

Bucuridu-se din plin de grija pă
rintească pe care partidul și guver
nul le-o acordă atât în ce privește 
munca cit și condițiile lor de viață, 
minerii patriei noastre libere, sti
mați și iubiți de popor, pășesc cu 
fruntea sus, în primele rîndiuri ale 
miniunaților constructori ai societății 
socialiste. Ei întâmpină măreața zi 
a minerului, oare a devenit o sărbă
toare a întregului nostru popor 
muncitor, prin noi și valoroase vic
torii obținute pe frontul producției, 
victorii prin oare își exprimă hotă
rârea lor dîrză, voința lor nestră
mutată de a-și consacre toate for
țele cauzei construirii vieții noi din 
patria noastră, cauzei socialismului.

Patriei — acumulări socialiste 
peste plan !

Primele realizări pe uzină
Colectivul de muncă al uzinei „Victoria" Călan, a realizat 

în luna iulie însemnate acumulări socialiste peiste plan. Nu
mai la secția furnale, acumulările realizate depășesc valoa
rea de 205.000 lei. Acest succes se datorește în primul rînd 
unor inovații, care au fost aplicate în procesul de producție, 
cum ar fi de pildă : schimbarea rapidă a gurilor de vînt, 
uscarea jgheaburilor cu injectoare de motorină, etc. In a- 
ceastă secție s-au obținut succese însemnate șl în ceea ce 
privește depășirea planului de producție. Spre exemplu, 
echipa de furnal iști de la furnalul 2, condusă de prim-to- 
pitorul Moraru Ioan și-a depășit planul cu 3,95 la siută. iar 
echipa condusă de prim-topitorull Bîrlea Iosif de la furna
lul 1, și-a realizat planul în proporție de 101,73 la sută.

întrecerea socialistă pentru realizarea a cît mai multe 
acumulări socialiste peste plan, se desfășoară cu însuflețire 
și în celelalte secții. Astfel, în luna iulie, secțiile turnătorie, 
mecanică, montaj, emailai, transporturi și altele, au reali
zat peste 213.000 lei acumulări socialiste peste plan.

Prin folosirea rațională a materialelor
Răspunzînd chemării celor 26 întreprinderi din regiunea 

Stalin, colectivul de muncă din cadrul întreprinderii I.C.S.M. 
Călan, s-a angajat să dea statului acumulări socialiste peste 
plan, pînă Ia sfîrșitul anului, în valoare de 160.000 lei, din 
dare 40.000 pînă la 23 August.

Preocuparea întregului colectiv în această direcție, a făcut 
ca angajamentul luat în cinstea zilei de 23 August să fie 
depășit numai în luna iulie, când au fost realizate acumu
lări de peste 62 000 lei. Fruntași în siporirea acumulărilor 
ocialiste peste plan, sînt tovarășii Better I. conducătorul brigă
zii de tâmplari, care a obținut un indice de depășire a pla
nului de 3,31 la sută, realizând astfel economii în valoare de 
11.000 lei și tovarășul Horja Gheorghe. conducătorul brigă
zii de fierari, care a avut o depășire a sarcinilor de plan, de 
3,68 la sută, înregistrând astfel o economie de 3.500 lei.

SÎRBU IANCU 
corespondent voluntar 

--- O-----
Și-au îndeplinit angajamentul 

înainte de termen
Nu de mult, colectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri 

ei stațiunii 7 utilaj greu din Hunedoara, s-au achitat cu cin
ste de sarcinile ce le reveneau în cadrul planului anual. 
Bazați pe rezultatele obținute pînă în prezent, ei s-au anga
jat să dea pînă la 23 August acumulări socialiste peste plan, 
în valoare de 100 000 lei. Datorită muncii plină de «vînt ei 
au reușit să-și depășească angajamentul încă din cursul lu
nii iulie cu 250.000 lei.

La aceasta, au contribuit în mare măsură brigăzile de pe 
mașinile grele ale stațiunii, conduse de Petroșan Aurel, M<u- 
nip Amet și alții, care au realizat numai cu mașinile lor 
acumulări peste plan, în valoare de 31.200 lei, excavând în 
această lună sute de metri c'ubi de pămînt peste plan. Ase
menea lor și brigăzile conduse de Buieștean Achiil și Martin 
Gheorghe a.u realizat acumulări socialiste peste plan în va
loare de 14.300 lei.

ILEA DANILA 
corespondent voluntar

Folosesc cu grijă materialele
Muncitorii de la Atelierele C.F.R. Simeria au socotit că ri

dicarea producției și realizarea de economii, prin folosirea 
chibzuită a materiilor prime și a materialelor, sînt căile cete 
mai bune pentru îndeplinirea angajamentelor luate în ve
derea asigurării a cît mai multe acumulări socialiste peste 
plan. La secția locomotive-montaj, de exemplu în centrul preo
cupării muncitorilor, a stat efectuarea unui cit mai mare 
olum de lucrări, reușindu-se astfel ca în luna iulie să se exe
cute reparația capitală a locomotivei 7.055 peste sarcinile 
planificate. Pentru a contribui la sporirea acumulărilor peste 
plan, colectivul acestei secții a căutat să folosească mate
rialele cu mare grijă.

Pînă acum, cuzineții pentru lagărele locomotivelor se tur
nau cu un strat mai gros, care apoi se prelucra la strung la 
dimensiunile corespunzătoare. Astăzi, turnătorul Tămătaș 
Nicolae folosește șabloane de interior mai mari, ceea ce 
face ca stratul de compoziție al cuzineților să fie turnat mai 
subțire și prelucrarea la strung să se facă mai repede, preihi- 
crându-se numai cu un singur șpan. Această metodă a creat po
sibilitatea ca în lima trecută să se economisească 70 kilo
grame compoziție, din cate s-au turnat cuzineții pentru lo
comotiva nr. 324.549



Minerii — detașament de nădejde al patriei noastre
Munca — o datorie de onoare Acasa Ia minerul Cornea

Pe pitorescul drum de 
fier ce leagă minele Ghe
lar de marele combinat si
derurgic, zi și noapte se 
perindă fără întrerupere 
zeci de trenuri. Pufăind din 
greu la desele urcușuri și 
lăsind in urmă nori de 
fum învolburați, locomo
tivele de munte se strecoa
ră cu abilitate printre 
prăpăstii și desișuri de 
verdeață, trăgînd după ele 
încărcătura prețioasă, cu 
care harnicii mineri ghelă- 
reni se străduiesc să îndes
tuleze hămesitele guri ale 
furnalelor hunedorene.

Și cite simțăminte, iz- 
bînzi și fapte istețe, nu sînt 
înrnănunchiate in bulgării 
de minereu, ce curg 
nestăviliți spre Hune
doara ?I Ei poartă în as
peritatea lor peceta muncii 
care a ajuns o datorie de 
onoare, poartă crimpeie din 
bătălia îndîrjită, pe care 
minerii vînjoși, mineri ai 
timpurilor noi, o duc cu 
stîncile fieroase, atît în 
subteranele munților, cit 
și la suprafață.

BRIGADA 28.
Cu mult timp în urmă, mi

nerii de la orizontul tine
retului și-au cîștigat prin 
muncă un prestigiu frumos 
în fața tovarășilor lor. IJ- 
nul din sectoarele acestui 
orizont este încredințat 
brigăzii nr. 28, formată din 
mineri tineri și vîrstnici, 
condusă de tînărul Preda 
Dumitru. Elanul tinerilor, 
împletit armonios cu expe
riența și rutina vîrstnicilor, 
sînt puse în slujba unui țel 
comun: îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de pro
ducție, chezășie a succese
lor repurtate de brigadă

...Pe unul din lemnele ar

Tehnica înaintată la minele Teliuc
Ușurarea eforturilor fi

zice ale oamenilor muncii 
prin introducerea treptată 
a tehnicii înaintate în pro
cesul de producție, consti
tuie unn din principalele 
preocupări ale partidului și 
guvernului nostru Această 
preocupare o simt din plin 
șt minerii din Teliuc, a 

cărrrr muncă devine din ce 
in ce tot mai ușoară și 
mai plăcută. In anii primu
lui nostru cincinal, minele 
de fier din Teliuc au fost 
înzestrate cu mașini de în
cărcat minereu, compresoa- 
re. perforatoare, excavatoa
re și alte mașini și agre
gate. care pe lingă ușura
rea eforturilor fizice, au 
contribuit și la o simțitoa
re creștere a productivită
ții muncii.

Pe unul din excavatoare
le ce scormonesc fără răgaz 
în malurile de minereu ale 
Teliucului. lucrează și tî
nărul Ilca Nicolae, împreu
nă cu ajutorul său Inășes- 
cu Ioan. Ilca Nicolae se 
trage dintr-o familie de 
mineri. Tatăl lui a ieșit la pensie de aci, 

de la Teliuc, după o activitate in mină de 
mai bine de 33 ani, iar fratele său este tot 
excavatorist și lucrează pe excavatorul so
vietic electric „E. 1003", una dintre cele 
mai bune mașini ale minei, care timp de 
3 ani nu a suferit nici un fel de reparații.

Tînărul Ilca Nicolae s-a calificat la lo
cul de muncă în cursul anului trecut și 
prin voința sa dîrză și nestrămutate, dra

goste față de muncă, a ajuns să se nume
re printre excavatoriștii fruntași Pe ulti
mele 3 luni de zile, el a reușit să-și de
pășească sarcinile de producție in medie 
cu 60 la sută.

In foto: Excavatorul cehoslovac „Sko- 
da M. b 2" nr. 5 i»l mai apropiat prieten 
al lui Ilca Nicolae In medalion tînărul 
excavatorist.

măturii de la intrarea în 
galerie, era arborat drape
lul de brigadă fruntașă pe 
secție, drapel care de două 
luni nu s-a despărțit de 
brigada lui Preda Dumi
tru. Țăcăniturile ritmice 
ale perforatoarelor pneu
matice se revărsau în toa
te direcțiile, inundînd eu 
zgomotul lor specific în
treaga galerie. Din loc in 
loc, numeroase puncte lu
minoase provenite de la 
lămpile cu carbid, se gă
seau într-o continuă miș
care. Ele străpungeau în
drăznețe întunericul, relie- 
fînd cu razele lor palide 
figurile minerilor; unii a- 
plecați peste perforatoare, 
alții mânuind cu voinicie 
baroasele. Sub izbiturile 
puternice ale lui Roșianu 
loan și Oliver Constantin, 
bulgări mari de minereu se 
sfărîmau în sute de bucă
țele. Ținînd pas cu ei, cei 
de la rostogol iuțeau ritmul 
de evacuarea a minereu
lui. Cu fiecare încărcătură 
de vagonet zvîrlită în ros
togol, ei se însuflețeau și 
se avîntau cu și mai mare 
înfierbînțeală în muncă.

Dacă aceasta era situa
ția în galerii, apoi nici 
ceilalți membri ai brigăzii, 
care lucrau la suprafață, nu 
se lăsau mai prejos. Ploaia 
măruntă și deasă, care în
cepuse să se cearnă din 
sitele invizibile ale norilor 
întunecați, nu constituia un 
motiv de încetare a lucru
lui pentru tinerii Popa Ca
rol, Preda Arsenie, sau 
vîrstnicul Alimpescu Apos
tol- Cățărat pe o stîncă din 
malul roșietic și abrupt, 
Preda Arsenic prebușea u- 
nu! după altul bulgări ma
ri de minereu, ce ajutorul 
perforatorului Ceva mai 

i

la o parte,' Popa Carol — 
un tînăr priceput și isteț 
— se avînta cu mașina de 
încărcat în peretele de mi
nereu și în cîteva clipe 
umplea vagonetul atașat de 
mașină, pe care apoi îl răs
turna cu iuțeală in puțul 
auxiliar.
INGINERUL COMUNIST

Un tînăr îmbrăcat în 
salopetă și purtînd în 
mină o lampă cu carbid 
și-a făcut apariția în mijlo
cul minerilor. Din întrea
ga sa făptură se desprin
dea modestia și bună vo
ința ce-l caracterizează. 
După ce a împărțit cîteva 
sfaturi în stingă și în 
dreapta și a dat unele in
dicații în legătură cu mo
dificarea unor linii de va- 
gonete, pentru a ușura e- 
forturile oamenilor, s-a în
dreptat spre locul de mun
că al celor din subteran. 
La intrarea în galerie s-a 
oprit. A privit cîteva clipe 
drapelul de brigadă frun
tașă. în timp ce fața i s-a 
luminat de un zîmbet. Era 
mulțumit, și... avea de ce. 
In brigada asta sînt oa
meni harnici. Ei au dat pa
triei în luna iulie cu 21 la 
sută mai mult minereu, iar 
în primele 3 zile ale lunii 
august, au trimis fumaliș- 
tilor hunedoreni 60 de tone 
de minereu peste sarcinile 
de plan. In toate acestea 
există și meritul lui El nu 
o spune, dar o spun oame
nii. Cînd îi întrebi despre 
succesele lor, membrii bri
găzii lui Preda Dumitru îți 
răspund foarte firesc: „In 
bună parte ele se datoresc 
sprijinului multilateral pe 
care ni-l dă în permanen
ță tovarășul inginer Voi- 
nea“.

Colonia Cuiț — cum îi spun ghelărenii, 
este situată sus pe un fel de podiș făcuit 
de mîna omului în vîrfui unui deal. Aci, 
s-au construit în anii cincinalului zeci de 
blocuri muncitorești, în ale căror aparta
mente confortabile locuiesc împreună cu 
familiile lor numeroși mineri, tehnicieni 
și funcționari. Intr-unui din apartamen
tele acestora, locuiește și minerul Cornea 
Nicolae.

Din mijlocul minei se desprinde un drum 
ce urcă în serpentine pînă sus în colo
nie. Pentru a ajunge ba locuințele lor însă, 
oamenii de aci folosesc prea puțin acest 
drum. Obișnuiți cu suișuri, ei urcă pieptiș 
pe nenumăratele poteci ce șerpuiesc prin 
desișul de verdeață al copacilor și ier
burilor înalte. Pe una din aceste poteci 
obositoare, dar pline de farmecul naturii, 
am apucat-o și noi...

In fața casei ne-a ieșit în cale o fetiță 
bătaie, ce nu părea să aibă mai mult de 
4-5 anișori. Ena fetița tovarășului Cornea. 
Ne-a privit curioasă și întimidîndu-se, e 
strâns cu putere la piept păpușica pe care 
o avea în brațe, zbughind-o înăuntru. Du
pă câteva clipe, Divis — pentru că așa o 
chema pe fetiță — s-a ivit din nou în pra
gul ușii, strîngîndu-l de mînă ps „ticu“ eî, 
care ne-a poftit să intrăm. Din primul mo
ment, după ce am pătruns în apartamen
tul tovarășului Comea. am fost izbiți de 
atmosfera plăcută, dătătoare de sănătate 
care domnea aci. Mobila nouă, aranjată cu 
mult simț estetic, curățenia exemplară, 
precum și valoarea artistică a nenumă
ratelor broderii și croșeturi de mână ce 
împodobeau patul, radioul, mase și dor
meza. dădeau o splendidă strălucire 
interiorului, dare oglindea intr-insul toată 
hărnicia, și îndemânarea Mărtuței, tovarășa 
de viață a minerului. In mijlocul acestei 
încăperi plăcute, am lămurit unul din no
ianul de motive, care îi imprimă acestui 
miner patriotismul în muncă. Intr-o ase

Din viata culturală a minerilor
După eforturile depuse în 

producție, totdeauna sînt 
bine venite cîteva ore de des
tindere, în timpul liber. A- 
cest lucru este știut și pre
țuit de către minerii din 
Ghelar, care în orele libe
re desfășoară o bogată ac
tivitate artistică, educativă 
sau sportivă In acest scop, 
clubul „Nicolae Bălcescu" a 
devenit centrul activității 
culturale de masă din Ghe
lar. Biblioteca de aci, care 
cuprinde cca 13.000 volume 
și cărți de literatură teh
nică, științifică și beletris
tică, constituie pentru mi
neri un izvor nesecat de lu
mină, care contribuie efec
tiv la îmbogățirea cunoș
tințelor acestora, la ridica
rea nivelului lor de cultură 
generală. Setea acestora de 
a cunoaște cit mai mult 

| este exprimată și de cei 
1.272 cititori permanenți 
pe care îi are biblioteca,

Pe lingă sălile de 
șah, tenis de masă. etc. 
clubul „Nicolae Bălcescu", 
este înzestrat și cu o sală 
de cinematograf, unde o- 
dată sau de două ori pe 
săptămînă rulează diferite 
filme. Tot în această sală 
își prezintă, programele 
și ansamblul artistic al mi
nelor, ce numără 60 de per
soane și care cuprinde e- 
chipe de dansuri, teatru și 
cor. In cadrul acestui an
samblu activează numeroși 
mineri, meseriași, funcțio
nari și soții ale acestora, 
printre care: Alic V., (Ben- 
ghiu), Forte Valentin, I. Gos- 
tian (I), Radu Sinefta, Fur- 
dui Marin, Lăscuțoi Maria 
și mulți alții.

menea locuință unde fiecare ungher, fie
care lucrușor, poartă amprenta lăsată de 
mîna unei gospodine ca tovarășa Mărtu- 
ța, odihna tihnită șterge asemenea unui 
buretei, urma eforturilor pe care minerul 
Cornea le depune în șuturile din adân
cul pământului.

Am petrecut mai bine de o oră în fa
milia tovarășului Comea și din discuțiile 
purtate, am reușit să cunosc cîte ceva din 
viața lui. Mineritul l-a îndrăgit încă de 
copil, cînd deseori îl conducea pe taică-său 
în abatajele de la Petrila. Mai târziu, după 
ce învățase meșteșugul de a supune voin
ței sale încăpăținarea stâncilor, a lucrat la 
construcția tunelului Salva-Vișeu, iar cu 
aproape 6 ani în urmă a venit la Ghelar. 
Aci, alături de renumiții mineri Bidiga 
loan, Dandea Vasile, Alic Iosif (Bălani), 
Duna Nicolae și alții, a repurtat succese 
dintre cele mai frumoase în muncă. Măr
turie a acestor succese sînt sutele de tone 
de minereu pe care an de an le-a dat pes
te plan, diploma de onoare a întreprin
derii, cât și insigna de miner fruntaș cu 
care a fost distins. In primii 3 ani ai cin
cinalului, minerul Cornea a extras din 
subteranele Ghețarului cu 27 la sută mai 
mult minereu. Și munca lui a fost pe de
plin răsplătită. După vechiul sistem de sa
larizare, cîștiga lunar între 1.000 și 1.400 
lei, salar cu care își putea îndestula casa 
sa, iar după noul sistem câștigul este și 
mai mare.

înainte de a plece, l-am rugat pe to
varășul Cornea să-mi spună ce gînduiri 
are pentru viitor.

— Gândul cel mai de seamă care mă 
preocupă în prezent — a spus el — este 
de a mă strădui împreună cu băieții din 
echipa mea, pentru da și în lunile urmă
toare să îndeplinim planul în sectorul nos
tru. Aceasta o spun, fiindcă vedeți și 
dumneavoastră, existența și belșugul vieții 
noastre de aci vin...

Și pe tărirn sportiv, mi
nerii din Ghelar nu se lasă 
mai prejos. Echipa lor de 
fotbal, care activează în 
cadrul campionatului regio
nal, luptă pe terenurile de 
sport pentru a-i reprezenta 
cu cinste. In prezent echi
pa de fotbal a minerilor din 
Ghelar se numără printre 
fruntașele clasamentului din 
campionatul regional

Minerii din Ghelar nu se 
mulțumesc însă cu rezul
tatele obținute pînă în pre
zent în această direcție. 
Cu sprijinul comitetului de 
partid, a comitetului sin
dical și al direcțiunii între
prinderii, ei intensifică, zi de 
zi munca cultural-educati- 
vă de masă, fiind hotărîți 
ca în scurt timp și aceasta 

să fie ridicată la înălțimea 
realizărilor obținute pe 
frontul producției

Pagină redactată da S. IONESCU



VIAȚA DE PARTID

Să asigurăm o bună muncă politică în toate schimburile
înfrumusețarea 

orașului continuă

■»

Una dintre sarcinile organizațiilor, de ba
ză, care activează în acele sectoare și secții, 
unde munca se desfășoară în două sau trei 
schimburi, este să asigure o bună muncă 
politică în fiecare schimb în parte.

Experiența unor organizații de bază a 
arătat că acolo unde munca politică a fost 
bine organizată pe toate schimburile și re
zultatele au fost mai bune.

Astfel organizația de bază de la sectorul 
O.S.M. a căutat mai de mult să cuprindă 
în munca de agitație pe toți salariații sec
torului din toate brigăzile și schimburile, 
inclusiv pe cele de noapte.

Pentru a putea realiza acest lucru, ea a 
repartizat membrii biroului, în așa fel, în 
cît să nu existe nici un schimb în care să 
nu lucreze un membru al biroului, iar une
ori în schimburile cu cei mai mulți munci
tori să se asigure prezența a doi sau 3 
membri ai biroului organizației de bază. 
Agitatorii au fost și ei repartizați în mod 
proporțional pe fiecare schimb. Instruirea 
tuturor agitatorilor se face personal de că
tre secretarul organizației de bază Marilă 
Simion; a celor din schimbul I și II în tim
pul prînzului, iar celor din schimbul III di
mineața după terminarea schimbului. Pre
gătirea agitatorilor se face în problemele 
cele mai importante ale sectorului. De pil
dă, în ultimele săptămîni, agitatorii au fost 
pregătiți în problema mobilizării oțelarilor 
în lupta pentru tot mai multe acumulări 
socialiste.

In scopul de a putea asigura o muncă 
politică permanentă, membrii organizației 
de partid vin înaintea începerii schimbului 
lor la lucru și iau legătura cu tovarășul 
care a răspuns din partea organizației de 
bază din schimbul precedent. De pildă, 
tovarășul Toma Adam se interesează de la 
secretarul organizației de bază, de proble
mele care se ivesc în secție, caută să ana
lizeze mersul îndeplinirii planului în schim
bul anterior, stabilește împreună cu secre
tarul organizației de hază ce măsuri ar tre
bui luate pentru intensificarea muncii în 
schimbul următor. Dacă în schimbul urmă
tor s-a întîmplat un lucru deosebit, o de
pășire de plan mai importantă, s-a introdus 
o metodă de mai bună organizare a muncii, 
etc. — ei stabilesc modul în care s-ar pu
tea populariza aceste rezultate pozitive și 
în celelalte schimburi. După ce s-a informat 
despre situația din secție, tovarășul Toma 
Adam, ca și ceilalți membri ai biroului, 
string în jurul lor pe agitatorii și membrii 
de partid din schimbul respectiv, le arată 
în ce direcție trebuie desfășurată în aceeași 
zi munca politică. Cînd schimbul 11 predă 
munca schimbului III, lucrurile se petrec în 
același fel.

Problema cea mai însemnată n-a fost 
însă organizarea, ci găsirea formelor cores
punzătoare muncii politice în schimburile 
de după amiază și de noapte.

In sectorul O.S.M. trebuia să se țină 
seama de specificul fiecărui loc de muncă 
— agregate, cuptoare, întreținere, hala de 
turnare, transporturile etc. — S-a stabilit 
că în schimburile de după amiază și de 
noapte se potrivesc mai bine unele forme 
ca munca de lămurire de la om la om, cu 
orice prilej ivit în timpul muncii, citirea zia
rului pe grupuri mici, convorbiri scurte 
în legătură cu problemele producției. Astfel, 
în schimburile de noapte s-au organizat de 
curînd discuții în legătură cu felul în care 
se desfășoară munca în cadrul sectorului. 
Agitatorii Sirca Tiberiu, Drîngă Alexandru 
și Grigoroaie Gh., au primit sarcina să dis
cute în orice moment liber, astfel de pro
bleme cu tovarășii lor de muncă. De ase
menea, după schimbul de dimineață se 
organizează scurte convorbiri pe diferite 
teme.

Munca politică desfășurată la O.S.M., a 
dovedit că in schimburile de noapte trebuie 
folosite și puținele minute ce sînt nepro
ductive in procesul de producție. Atunci 
intervin agitatorii, sau membrii de partid, 
care înfățișează cele întîmplate în lumina 
sarcinilor generale. De pildă, în ultimele 
săptămîni, în hala de turnare s-a ivit pro
blema ștrangulării transporturilor, care in
fluența negativ producția de oțel. Atunci, 
agitatorii și membrii de partid din schim
bul respectiv, au arătat muncitorilor că o 
asemenea ștrangulare duce la încărcarea 
prețului de cost. Ei au explicat ce pierderi 
provoacă ștrangularea, cît de neînsemnată 
să fie ea în aparență. „Noi fabricăm oțel — 
a spus tovarășul Pîrva Gașpar — dar dacă 
întîrziem elaborarea șarjei cu 2 ore din 
cauza ștrangulării transportului, înseamnă 
o pierdere de cca. 15 tone de oțel. Atunci 
eu îmi pun întrebarea : participăm noi oare 
la lupta pentru reducerea prețului de cost?“

Asemenea intervenții ale agitatorilor și 
membrilor de partid, pun oamenii pe gîn- 
duri și au efecte. Astfel, muncitorii nu mai 
stau pasivi față de producție și se simt 
mobilizați în orice clipă.

In felul acesta, fiind asigurată o intensă 
muncă politică concretă cu oamenii, la sec
torul O.S.M. în schimburile de noapte, rar 
se întîmplă abateri de la disciplina socia
listă, iar lipsurile nemotivate într-un pro
cent neînsemnat, nu influiențează negativ 
asupra procesului de producție.

Nu același lucru se întîmplă în toate sec
țiile și sectoarele combinatului. De exem
plu, la secția transporturi, cu toate că în 
ultimul timp munca politică de masă în ge
neral s-a îmbunătățit, totuși în schimbul 
de noapte, educarea politică a muncitorilor 
lasă foarte mult de dorit. Așa se face ca 
îrj— schimbul de noapte, în cadrul transpor
turilor să se întîmple o serie de abateri 
care influiențează negativ întregul proces 
de producție din cadrul combinatului. Cu 

toate că sînt cunoscute de către organiza
ția de bază cazurile de indisciplină, ca lip
suri nemotivate, dormitul în timpul servi
ciului a mecanicilor de locomotivă Heveș 
Carol, Popa loan sau a șefilor de manevră 
Costea Aurel, Zăvoianu Nicolaie și a altor 
salariați ca Tudor Traian, Lucaci Ioan și 
alții, totuși nu s-a luat nici o măsură pen
tru a preveni aceste lipsuri.

Cauzele acestor lipsuri se datoresc în 
primul rînd faptului că majoritatea agita 
torilor sînt repartizați numai în schimbul 
I, iar membrii biroului rar merg să contro
leze activitatea celor cîțiva membri de 
partid și agitatori din schimbul de noapte. E 
drept că sectorul de activitate din cadrul 
transporturilor este mare, însă acest lucru 
nu poale să fie un motiv ca munca politi
că să fie asigurată numai în schimbul I, iar 
în schimburile de noapte membrii de partid 
agitatorii și în general salariații să fie lă- 
sați în afara oricărei munci politice de ma
să.

Un alt sector de bază al combinatului, 
unde la fel este cu totul neglijată munca 
politică de masă în schimburile de noapte, 
este sectorul furnale vechi. Acest lucru este 
și normal, pentru că și aici organizația de 
bază s-a dezinteresat complet de felul cum 
se desfășoară munca politică de masă, noa
ptea. De aceia sînt frecvente cazurile cînd 
muncitorii Dorobăț Feliciu, Crîșmaru Du
mitru, Petruța Avram, Zepa Dragomir, Șer- 
ban Aurel, Stănică Nicolaie, lipsesc nemo
tivați iar alții cu toate că sînt prezenți dorm 
în timpul serviciului, cum se întîmplă cu 
Dorobanțu Carmen, Vug Viorel și Hera 
Georgeta.

Astfel de lucruri se întîmplă și la secția 
laminoare. Aici sînt chiar unii membri de 
partid ca Moldovan Petru și Sicuie Ioan, 
care în loc să dea dovadă de o înaltă con
știinciozitate față de muncă și să mobilize
ze prin exemplul lor personal pe muncito
rii din schimburile respective la îndeplini
rea și depășirea planului, ei se numără 
între cei care au abateri de la disciplina 
socialistă a muncii și fac greutăți, atît or
ganizației de bază, cît și conducerii secto
rului.

Față de aceste lipsuri organizațiile de 
bază respective, trebuie să ia îndată mă
surile necesare și să organizeze în așa fel 
activitatea lor, ca și în schimburile II și III 
să fie asigurată o largă muncă politică de 
masă.

Preocupindu-se în permanență de găsirea 
unor forme cît mai vii de cuprindere a ma
selor, de asigurarea unei munci susținute 
în cadrul fiecărui schimb, organizațiile de ' 
bază vor reuși să asigure ridicarea con
tinuă a nivelului politic al muncitorilor din 
fiecare sector și să-i mobilizeze la îndepli
nirea planului.

7OI.D GAVRILA

Chemarea lansată de către Comitetul oră
șenesc de partid și Comitetul executiv al 
sfatului popular orășenesc, pentru înfrumu
sețarea orașului Hunedoara prinde viață 
pe zi ce trece. Lucrările de canalizare, pa- 
vare și asfaltare a principalelor căi de ac
ces sînt în plină desfășurare. Se amena- 
jază de asemenea noi parcuri, zone verzi 
și alte lucrări de interes obștesc. Executarea 
tuturor acestor lucrări sînt sprijinite din 
plin de oamenii muncii din orașul Hune
doara, care aduc o contribuție însemnată la 
înfăptuirea acestei acțiuni prin muncă vo
luntară.

De Ia apariția acestei chemări au trecut 
doar cîteva săptămîni. In acest timp nume
roase instituții din localitate au contribuit 
din plin la executarea acestor lucrări. Ast
fel, prin munca prestată de direcția admi-' 
nistrativă I.C.S.H. și cu ajutorul personal 
a! tovarășului director Moga Dumitru, a 
fost terminat parcul din fața cinematogra 
fului de vară „I.C.Frimu". De asemenea 
Trustul 4 construcții a refăcut complect 
strada Gh. Barițiu, care are o în
semnătate deosebită pentru locuitorii 

orașului nou, deoarece această cale 
este cea mai potrivită pentru accesul 
lor spre combinat. Ritmul în care se desfă
șoară lucrările pe șantier dovedește că pla
nul va fi îndeplinit la timp. Aceasta se da- 
torește în primul rînd muncii însuflețite de
puse de constructori, pentru terminarea la 
timp a lucrărilor de înfrumusețare a ora
șului. Astfel, în cinstea măreței sărbători a 
eliberării țării noastre, strada Aurel Vlaicu 
a fost canalizată și pavată cu piatră cu
bică pînă la locul unde se întretaie cu 
strada Popa Șapcă, iar canalul de colectare 
a apei de ploaie, care vine de la O. M. 
și trece de-a iungul străzilor Aurel Vlaicu 
și Gheorghe Barițiu, a fost terminat. Pa
ralel cu înfrumusețarea orașului vechi, și 
în noul oraș constructorii au dus o muncă 
intensă de finisare și ornamentare a căilor 
de circulație. In fața grupului alimentar și 
textil, de pildă, construirea parcului a fost 
terminată, iar cartierul roșu de la O. M. 
a fost amenajat cu trotoare și asfaltat în 
ambele părți.

INFO R M A ȚI E

In cadrul primului concurs al grupelor 
sanitare, organizat pe țară de Comitetul 
Central a! Crucii Roșii, va avea loc in 
ziua ie 7 august a.c. faza raională, care 
Se va ține pe terenul „Metalul" din Călan.

La acest concurs, în cadrul raionului nos
tru vor participa 12 grupe sanitare, for
mate din cîte' 19 persoane. ’In acest scop, 
încă de mult timp se pregătesc intens echi
pele Combinatului siderugic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej”, I.C.S.H., uzina „Victoria" Că
lan, Complexul C.F.R. Simeria și altele. ’

_ LA TREIERIȘ _
I ...In jurul batozei de pe aria colectiviști

lor din satul Sîntandrei, e zor mare. Unii 
aruncă necontenit snopii grei pe platforma 
batozei, alții nu prididesc cu aranjatul pa
ielor, iar cei de la cîntar și căruțe apucă 
cu îndemînare sacii plini de rod bogat. Pe 
arie, oamenii roiesc ca albinele într-o gră
dină plină cu flori. Pînă și trecătorii ce 
grăbesc pasul la cursa ce duce spre Deva, 
sau la trenul de Hunedoara, sînt entuzias
mați de avîntul muncii pe care colectiviștii 
îl depun pentru treieratul griului într-un 
timp cît mai scurt.

Din cînd în cînd, zumzetul batozei și vii
toarea muncii celor de pe arie, sînt stră
punse de glasul coșarului Balog Francisc, 
care iși îndemna ortacii :

— Dați mai iute snopii măi fraților, ce 
dracu, nu vedeți că batoza asta înfulecă ca 
un lup și apoi... unde mai puneți că ploaia 
bate la ușă.

— Ploile astea sînt in stare să scoată și 

sufletul din oameni, se auzi vocea coiecti 
vistului Munteanu Gheorghe (Gurgui), care 
ștergîndu-.și cu dosul palmei șuvițele de su
doare ce se prelingeau de sub pălăria 
prăfuită, î|i aruncă privirea înspre apus, 
unde sclipiri scînteietoare străpungeau ca 
o săgeată norii plumburii.

La cele rostite de moș Gheorghe, poate că 
avea de adăugat ceva și Artean Marița ce 
desfăcea legăturile snopilor, Ursu Pavel și 
Băda Eleonora de la aruncatul snopilor, 
Cornean Adam, Popa Avram și Popa Pe
tru ce aranjau cu grijă paiele, sau Andre- 
șel Juja și Muntean Cătuța de la pleavă. 
Dar, pentru ei în acele clipe nu era timp 
de pierdut cu discuțiile. Trebuia cu orice 
preț să termine stogul început.

...In fața batozei, acolo unde boabele au
rii curgeau ca un șuvoi, colectivistul Ri- 
chițan Vasile îndesa mereu sacii, pe care 
apoi îi așeza cu ajutorul lui Băda Petru șî 
Stoian Emil pe platforma cîntarului.

— Scrie măi Artean încă 500 kilograme 
— zise Richițan în timp ce nu-și mai lua 
ochii de la boabele cu grîu, pe care le în- 
vîrtca dintr-o mînă în alta. Care vasăzică, 
continuă Richițan Vasile, am treierat în 
cîteva ore peste 6.000 kilograme grîu.

— Toate ar fi cum ar fi, se amestecă în 
vorbă președintele gospodăriei Andreșel 
Stelian, numai dacă vremea asta ne-ar da 
pace să putem termina odată cu treierișul. 
Nu-i vorbă că noi pînă în prezent stăm 
binișor, dar totuși am vrea să terminăm 
cît mai de grabă, că de... mai avem și alte 
treburi de făcut...

De grupul ce se adunase în jurul cînta
rului, se apropie un om de statură mijlo
cie, îmbrăcat într-o salopetă de culoare 
cărămizie, și fără să mai stea prea mult 
pe gîndtiri intră în discuție.

— Ce zici tovarășe președinte despre așa 
grîu — îl întrebă noul sosit ? Drept să 
spun, de cînd sînt eu mecanic la S.M.T. 
Orăștie, am treierat prin multe locuri, dar 
bogăție ca aici la dvs. mal rar am văzut 1

— Tovarășe mecanic — îl întrerupse pre
ședintele. Pentru a obține o producție de 

2400-2600 kilograme grîu la hectar cum ne 
iese nouă în anul acesta, nu e lucru greu. 
Dacă aplici întocmai toate regulile agroteh
nice, pămîntul rodește, iar dacă îl lucrezi 
așa cum l-am apucat noi din bătrîni, nu ai 
ce duce acasă, nici într-o căruță. Griul 
nostru de pe cele 25 ha., sperăm să ne 
aducă în acest an cel puțin 50-55 tone 
boabe. Poți să-ți dai seama, dacă de pe cele 
cca. 11 ha. treierate pînă acum am scos 
peste 25.000 kilograme, cît vom mai scoate 
de pe restul ?!...

★

...Frații Doinei și loan sînt copii colec
tivistei Murar Valeria. Unul lucrează la 
Hunedoara, iar altul la Deva. Sînt tineri 
amîndoi și au aceeași dragoste de mancă. In 
timpul lor liber, ei vin la gospodărie să 
dea o mînă de ajutor colectiviștilor, mai 
ales acum cînd treierișul e în toi și vre
mea se schimbă de la o zi la alta. Munca 
lor este apreciată de toți colectiviștii. Des
pre ei s-ar putea scrie multe lucruri fru
moase, dar să lăsăm să vorbească fap
tele, atunci cînd treierișul va fi gata...

A BALIN1ȘTEANU



I m p o t r
Despre evenimentele care au avut loc la 

6 și 9 august 1945 în orașele japoneze Hi- 
roșiina și Nagasaki s-au scris multe articole 
și chiar cărți. In urmă cu cîțiva ani, un 
colectiv de cercetători japonezi a editai un 
raport care oglindește în mod amănunțit și 
sud toate aspectele efectele bombelor ato
mice lansate deasupra acestor orașe. In a- 
ceste lucrări, principala atenție s-a acordat 
efectelor directe observate în primele săp- 
tămîni după explozie. Despre efectele întîr- 
ziate ale radiațiilor s-au făcut cu mult mai 
puține comunicări. Explozia bombei cu hi
drogen ia Bikini la 1 martie 1953, a atras 
asupra Japoniei noi nenorociri.

Poporul japonez este extrem de alarmat 
de consecințele acestor explozii. Dorința 
poporului japonez de a se apăra s-a trans- 
foimat într-o mișcare organizată pentru 
pace în întreaga lume. Opinia publică ja
poneză desfășoară o intensă activitate în 
această direcție. Un rol important îl au 
medicii japonezi, care și-au propus să in
formeze larg nu numai pe cei ce lucrează 
în domeniul medicinei, dar și popoarele al
tor țări asupra consecințelor funeste ale ex
ploziilor bombelor atomice șt cu hidrogen. 
„...Cînd toți oamenii vor ști ce aduce după 
sine războiul atomic, nu se vor găsi po
poare care să nu ceară interzicerea acestei 
arme îngrozitoare", — spun medicii și oa
menii de știință japonezi. Aceștia au făcut 
mult pentru organizarea unor conferințe 
consacrate efectelor radiațiilor atomice.

Intre 28 mai și 11 iunie a.c. la Tokio, 
Osaka, Kioto. Hiroșima șl Nagasaki au a- 
vut loc conferințe la care au fost invitați 
și delegați — reprezentați ai unor țări 
străine. Delegații la conferirță — radio
logi, oncologi, hematologi, patomomorfo- 
logi și chirurgi — au ascultat rapoarte 
foarte amănunțite, bine documentate și su
gestiv ilustrate, au avut posibilitatea să vi
ziteze locurile care au suferit de pe urma 
exploziilor. Au fost examinați bolnavi care 
nu s-au însănătoșit nici pînă astăzi, deși 
din momentul de cînd s-a produs catastrofa 
au trecut zece ani, au fost vizitate școli 
în care învață mulți copii care au suferit 
de maladia radiației.

Efectul direct al exploziei bombelor ato
mice, este prea binecunoscut pentru a ne 
opri îs amănunțime asupra lui. Cele două 
bombe lansate una ta 6 august deasupra

VIENA (Agerpres). — Secretariatul Con
siliului Mondial al Păcii a dat publicită
ții următorul apel al Consiliului, Mondial 
al Păcii î

„Acum zece ani, la 6 august 1945, asu
pra Hiroșimei a fost aruncată prima bom
bă atomică. Ea a transformat orașul în- 
tr-un pustiu și a nimicit 200.000 de per
soane. In prezent se fabrică bombe <?u hi
drogen a căror forță distrugătoare este de

Pregătirea conferinței de la Hiroșima împotriva folosirii armelor atomice
VIENA (Agerpres). După cum anunță 

secretariatul Consiliului Mondial al Păcii, 
la 6 august va începe la Hiroșima confe
rința împotriva folosirii armelor atomice 
și termonucleare. Conferința este convo
cată de comitetul de pregătire japonez, 
care este sprijinit de Consiliul național 
pentru strângerea de semnături pe cererea 
cu privire la întreziceree folosirii armelor 
atomice și cu hidrogen.

Din comitet fac parte reprezentanți ai 
tuturor partidelor politice din Japonia 
printre care .Tețu Katayama, membru 
el parlamentului din partea partidului 
socialist, fost prim-ministru ; Toku Taro

Primul ministru al Ceylonului, John Kotelawala, va vizita R. P. Chineză
COLOMBO (Agerpres). — Agenția Uni

ted Press anunță că, răspunzînd la invi
tația făcută de premierul Ciu En-lai în 
timpul conferinței de la Bandung, primul

Note și comentarii

i v a armei a
de prof. A. KOZLOVA

orașului Hiroșima și cealaltă ia 9 august 
deasupra orașului Nagasaki s-au dovedit 
a fi suficiente pentru a distruge prin unda 
explozivă ambele orașe pînă în temelii. 
Toate distrugerile cît și bolile de care au 
suferit oamenii au fost provocate de radia
ții, de acțiunea temperaturii foarte înaltă 
și de suflul de aer provocate de explozia 
bombelor. Presiunea exercitată de unda ex
plozivă asupra obiectelor din apropierea 
centrului exploziei, s-a ridicat la 5-10 tone 
pe metru pătrat de suprafață, iar tempe
ratura — pînă la aproximativ 6.0000. La o 
asemenea temperatură nisipul s-a topit, iar 
țiglele s-au acoperit de bășici. Toate ma
terialele inflamabile și tot ce a fost viu 
s-au carbonizat pe loc.

La muzeul din Hiroșima se pot vedea 
pietre arse și înegrite, țigle acoperite de 
bășici, sticle care s-au turtit, dar care nu 
s-au spart, cutii de conserve care s-au su
dat într-o singură masă, bambus și îmbră
căminte arse.

Majoritatea oamenilor care s-au aflat la 
un kilometru de locul exploziei au murit 
imediat sau în primele zile și săptămîrii 
după explozie. Oamenii care s-au aflat la 
o distanță de 1-2 kilometri au suferit în 
afară de afecțiuni provocate de radiații, 
arsuri, (aproximativ 70 la sută) și răni 
mai puțin grele (adesea provocate de cio
burile geamurilor sparte).

Maladia radiației, a cărei gravitate a 
depins într-o mare măsură de doza de ra
diație primită, s-a manifestat în primele 
zile sub formă de vărsături, diaree, dureri 
de cap, uneori prin pierderea cunoștinței, 
prin scăderea activității cordului. După cî- 
teva zile situația bolnavului se îmbunătă
țea, dar dtlpă cîtva timp, care varia între 
cîteva zile și pînă la 2-3 săptămîni, se 
produce o nouă înrăutățire. Temperatura 
creștea pînă la 38-40<>, apăreau ulcerații în 
cavitatea bucală și a faringelui, iar în ca
zurile grele și pe mucoasa întregului tub 
digestiv. Ca urmare a afectării vaselor, re
ducerii trombociților din sînge și modifi
cării componenței chimice a acestuia, s-au 
produs hemofilii. Hemoragiile interne și 
hemofiliile s-au produs de cele mai multe 
ori din gingii, din cavitatea mucoasă a 
gurii și în piele. In cazurile grele a sîn-

Apelul Consiliului Mondial al Păcii
o mie de ori mai mare decît forța distru
gătoare a bombei atomice aruncate asupra 
Hiroșimei. Se fac stocuri din această armă 
și se fac pregătiri pentru folosirea ei.

Este necesar să se înlăture pentru tot
deauna primejdia războiului atomic. Par- 
ticipanții Ia Adunarea mondială a repre
zentanților forțelor iubitoare de pace care 
a avut loc recent la Helsinki s-au adre
sat tuturor forțelor iubitoare de pace ce-

Kitamura, deputat în parlament din 
partea partidului democrat, fost ministru 
ai Finanțelor ; Sindzo Hamat, fost primar 
ei orașului Hiroșima ; conservatorul Ma- 
zațumiando, ministru în guvernele Ioșida 
și Hatoyama ; cunoscutul savant în do
meniul fizicii atomice Hideki Iukava, 
laureat al premiuluii Nobel; Saburo Ia
manda, președintele Academiei de Științe; 
Hioe Ouț'i, rectorul Universității „Hose“ 
din Tokio, și alții.

Peste 100 de organizații din Japonia 
sprijină activ comitetul de pregătire.

Primul ministru Hatoyama i-a asigurat 
pe organizatorii conferinței de spriji
nul său.

ministru al Ceylonului, John Kotelawala. 
va vizita R. P. Chineză. Din surse bine 
informate se anunță că premierul ceylo- 
nez va pleca în China îndată după întoar

t o m i c e
gerat mucoasa întregului tub digestiv și a 
celorlalte organe abdominale, s-au produs 
hemoragii interne în toate țesuturile și or
ganele. Aproximativ la 2-3 săptămîni după 
îmbolnăvire a început căderea părului, mai 
ales în regiunea capului.

Vizitarea școlilor și convorbirile cu pe
dagogii ne dau temei să considerăm că 
copiii născuți din părinți care au suferit 
acțiunea radiațiilor sau care au suferit în 
copilărie de maladia radiației din punct de 
vedere fizic se deosebesc prea puțin de co
pii normali. Totuși acești copii sînt mai 
puțin inteligenți, iar în afară de aceasta 
sînt pasivi, triști, apatici. Despre această 
apatie vorbesc și adulții care au suferit de 
maladia radiației.

Experimentarea bombei cu hidrogen la 
Bikini a adus de asemenea multe nenoro
ciri japonezilor. Acest lucru este ilustrat de 
situația foarte grea a echipajului vasului 
„Fukurui Mara Nr. 5” care s-a aflat în 
larg în timpul exploziei la o distanță de 
aproximativ 100 mile engleze mai la vest 
de Bikini și departe de limitele zonei in
terzise. La acești suferinzi s-a observat o 
formă grea a maladiei radiației determinată 
de pătrunderea elementelor radioactive în 
interiorul organismului prin căile respira
torii și tubul digestiv. Unul din membrii 
echipajului a murit.

Explozia bombei cu hidrogen a fost în
soțită de infectarea intensă cu aceste ele
mente a apelor Oceanului Pacific și Mării 
japoneze. Timp de opt luni, peștii pescuiți 
în aceste ape nu au putut fi consumați din 
cauză că conțineau un procent mare de 
elemente radioactive. Milioane de puduri 
de pește au fost aruncate, ceea ce s-a res- 
frînt nefavorabil asupra economiei Japo
niei. Pagube materiale au suferit întreprin
derile mari, dar mai ales populația săracă 
— pescarii. Trebuie subliniat că peștii re
prezintă principalul aliment al japonezilor. 
Încă și acum peștii, animalele marine și al
gele conțin o cantitate sporită de radio-ac- 
tivitate și de aceea consumarea lor prezintă 
un pericol pentru sănătatea populației.

Toate aceste catastrofe nu pot fi uitate de 
poporul japonez. Consecințele funeste ale 
exploziilor bombelor alomice și cu hidrogen 
sînt încă resimțite manifestîndu-se sub 
formă de boli grele, mutilări și cicatrice 
mutilante.

rîndu-Ie să comemoreze anul acesta în 
toate țările tragica aniversare a Hiroșimei.

Uniiți-vă! Semnați Apelul Consiliului 
Mondial al Păcii și luați parte la măreața 
campanie împotriva pregătirii unui ră- 
boi atomic 1

Să transformăm ziua de 6 august 1955 
într-o măreață zi internațională de luptă 1

Cereți în unanimitate și în mod solidar 
dezarmarea și distrugerea armei atomice!"

La lucrările conferinței vor participa 
delegații din S.U.A., Anglia, China, India, 
Coreea, Australia, Canada, Noua Zeelandă, 
precum și reprezentanți dift alte țări ale 
lumii, o delegație a Consiliului Mondial 
al Păcii.

Comitetul de pregătire a propus ca în 
cadrul conferinței să fie discutate atît 
problemele legate de primejdia pe care 
o reprezintă bombele atomice și Cu hidro
gen, precum și consecințele utilizării lor, 
cît și problemele lega te de necesitatea de 
a întreprinde acțiuni și de a realiza co
laborarea internațională în lupta pentru 
interzicerea acestor tipuri de arme.

cerea ministrului Comerțului al Ceylonu
lui, Shirley Corea, care va pleca în cu
rând de asemenea în China.

Schimb de muzicieni 
între U. R. S. S. și S. U. A.
NEW YORK (Agerpres). — Agenda 

United. Press transmite că violonistul ame
rican cu renume mondial Yehudi Menuhin 
a anunțat că autoritățile americane au 
acordat permisiunea ca doi muzicieni so
vietici să dea concerte în Statele Unite. La 
rândul lui, Yehudi Menuhin va da trei con
certe la Moscova în luna mai 1956.

Cei doi muzicieni sovietici care vor veni 
în Statele Unite sînt pianistul Emil Ghilels, 
care va da un concert în toamna aceasta, 
și violonistul David Oistrah, care va da un 
concert în martie 1956. Ambele concerte ur
mează să aibă loc la Carnegie Hall din New 
York.

Un grup de studenfi chinezi 
s-a reîntors din S. U. A.

CANTON (Agerpres). — China nouă
La 2 august au sosit la Canton 12 stu- 

denți chinezi care s-au reîntors din S.U.A. 
Comitetul din Canton pentru primirea stu
denților care se reîntorc în patrie le-a fă
cut o primire călduroasă.

In Columbia a fosi instituită 
cenzura asupra tuturor ziarelor

BOGOTA (Agerpres). — Potrivit biroului 
guvernamental pentru informații și propa
gandă, în Columbia a fost instituită cenzu
ra asupra tuturor ziarelor. Această măsură 
a fost luată în ciuda protestelor comitetului 
național al presei împotriva încălcării liber
tății presei in Columbia. Prin instituirea 
cenzurei, guvernul încearcă să împiedice 
informarea opiniei publice asupra răscoa
lelor țărănești din Columbia și asupra mă 
surilor de represiune singeroasă ale auto
rităților și să înăbușe orice critică ia adresa 
regimului dictatorial al lui Rojas Pinilla.

PES OU R T
• La 3 august, K. E. Voroșilov, preșe

dintele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., l-a primit la Kremlin pe Li San 
Cio, ambasadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Populare Democrate 
Coreene, care a remis scrisorile de acre
ditare. K. E. Voroșilov și ambasadorul Li 
San Cio au rostit cuvîntări.

• In conformitate cu articolul 3 al acor
dului dintre Uniunea Republicilor Sovie
tice Socialiste și Iran cu privire la regle
mentarea problemelor de frontieră și fi
nanciare din 2 decembrie 1954, la 1 au
gust 1955 și-a început lucrările la Astara 
iraniană comisia mixtă a U.R.S.S. și Ira
nului pentru efectuarea demarcației și re 
demarcației frontierei de stat dintre U.R.S.S. 
și Iran.

• Sub semnătura lui E. Kiselev, ziarul 
„Pravda" publică un articol intitulat „Stea
gurile din rada portului", în care este 
vorba de intensa activitate din portul Con
stanța.

• La 2 august s-a înapoiat la Moscova, 
venind din Cairo, D. T. Șepilov, redacto
rul șef al ziarului „Pravda", care a luat 
parte la sărbătorirea „Zilei eliberării ‘ Egip
tului, la invitația guvernului egiptean.

• Cu prilejul stabilirii relațiilor diplo
matice între R.P. Chineză și Nepal, între 
Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, și Sardar Gunjaman 
Singh, principalul consilier al regelui Ne
palului, a avut loc un schimb de mesaje 
de salut. Cu același prilej, regele Nepa
lului a oferit o recepție în cinstea dele
gației guvernamentale chineze.

• La 2 august, a părăsit Cairo, pierind 
spre Republica Populară Chineză, o de
legație economică egipteană în frunte cu 
Muhammed Abu Nuser, ministrul Comer
țului și Industriei.

• In Indonezia continuă criza de guvern. 
La 3 august, Sukiman, lider al partidului 
Mașumi, Vilopo, lider al partidului națio
nal, și Assaat, deputat fără de partid, că
rora li s-a încredințat formarea noului ca
binet de miniștri, au anunțat pe vicepre
ședintele Hatta că nu pot forma cabinetul. 
Ei au declarat că nu au reușit să cadă de 
acord.
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