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Lupta pentru un regiui sever 
de economii — o sarcină neglijată

¡rt angajamentele luate de către colectivele întreprinderilor 
din Valea Jiului în întrecerea socialistă ce se desfășoară în cins
tea zilei de 23 August, un loc important îl ocupă obiectivele privi
toare la reducerea prețului de cost pe seama economisirii materiale
lor, combustibilului și energiei. Mobilizatoare sînt angajamentele 
colectivului depoului CFR Petroșani care și-a propus să realizeze 
pînă la 23 August o economie de combustibil de. peste .300.039 
iei, ale colectivului întreprinderii 704 construcții Uricani — de 
a economisi materiale în valoare de 200.000 lei, ale colectivelor 
minei Anmoasa și Filaturii Lupeni — de a reduce prețul de cost 
cu 1 și respectiv 3 la sută. f

Colectivele a numeroase întreprinderi din raionul nostru 
au și pășit cu toată hotărîrea la luptă susținută pentru înde
plinire!' acestor angajamente, au luat măsuri tehnico-organiza- 
torice menite să preîntîmpine risipa. Ca întotdeauna, în fruntea 
luptei pentru economii se situează în prezent colectivul depoului 
C.F.R. Petroșani, care pe bâza urmăririi consumurilor specifice 
de combustibil și a ¡^licării gospodăririi chibzuite pe un mare 
număr de locomotive, â economisit în cursul lunii iunie combusti
bil și lubrefianți în valoare de 178.000 lei. Și alte întreprinderi 
au făcut progrese simțitoare în direcția reducerii prețului de cost. 
Numai prin faptul că mina Aninoasa și-a îndeplinit în luna 
iunie sarcinile de plan în proporție de 101,1 la sută, prețul de cost 
al cărbunelui la această mină a scăzut simțitor în comparație cu 
lunile cînd planul de producție n-a fost îndeplinit.

Lupta pentru economii este indisolubil legată de lupta pentru 
îndeplinirea indicilor cantitativi și calitativi de plan, de creșterea 
productivității muncii, de îmbunătățirea calității produselor. La 
multe întreprinderi din Valea Jiului, și în special la cele carbo
nifere. exista încă tendința nesănătoasă de a se acorda atenție 
numai îndeplinirii indicilor cantitativi de plan și de a se neglija 
aproape complet calitatea producției. Este just că îndeplinirea 
cantitativă a sarcinilor de plan micșorează cheltuielile pe unita
tea de produs la materiale, amortizmente, uneori și la energie și 
salarii, dar foarte adesea din cauza calității proaste a produselor 
intervin rebutări și penalizări care sînt mult mai mari decît eco
nomiile realizate prin îndeplinirea cantitativă a planului. De 
exemplu, mina Lupeni, pentru depășirea procentajului de șist în 
cărbunele produs cu 1 la sută în luna trecuta, a plătit penalizări 
preparației Lupeni suma de 201.000 lei.

In fiecare întreprindere există mari rezerve de reducere a 
prețului de cost pe seama economisirii materialelor și a energiei. 
Pentru a lupta însă cu succes pentru economisirea materialelor 
și a energiei este necesar să se introducă indici de consum, să se 
urmărească nu numai prin situații contabile de sfîrșit de 
lună —, ci în mod operativ, zi de zi, evoluția consumurilor de 
materiale și energie. La majoritatea întreprinderilor carbonifere 
consumurile de materiale nu se urmăresc și chiar dacă se încearcă 
să se pună stavilă risipei, se face meșteșugărește, prin semnarea 
bonurilor de materiale de către 3—5 persoane. Chiar și la explo
ziv, material care are o greutate mare în prețul de cost al căr
bunelui. nu se ține o evidență săptămînală sau decadală pe bri
găzi. Sub motivul că trebuie încurajată tăierea cu exploziv în locul 
tăierii cu ciocanul de abataj, conducerile minelor și sectoarelor 
nu țin evidența consumurilor de exploziv, nu iau atitudine împo
triva celor care-1 risipesc și nici nu se preocupă de a găsi metode 
mai eficace de batere și pușcare a găurilor de mină.

O foarte slabă activitate se desfășoară în multe întreprinderi 
în direcția reducerii cheltuielilor inutile. Un exemplu cît se poate' 
de negativ il dă oreparația Petrila. Numai în perioada ianuarie- 
mai, preparația Petrila a plătit locații la încărcarea și descărca
rea vagoanelor în valoare de peste 249.000 lei. Locații de peste 
55.000 lei a plătit și Uzina de reparat utilaj minier din Petroșani.

Situația în care se complac multe din întreprinderile raionu
lui nostru este păgubitoare atît pentru activitatea lor de gospodă
rire chibzuită, cît și pentru întreaga economie națională : risipa 
de bunuri și mijloace bănești lovește în interesele materiale ale 
oamenilor muncii. De aceea, este de datoria conducerilor ad
ministrative a întreprinderilor de a acorda cea mai mare atenție 
introducerii unui regim sever de economii. Conducerilor adiminis- 
trative trebuie să le fie cl.ar că introducerea unui regim sever de 
economii presupune o urmărire simplă și operativă a evoluției 
consumurilor specifice și cointeresarea maselor de muncitori și 
tehnicieni la economii. Nu mai este permis conducerilor adminis
trative să neglijeze, ca pînă acum, extinderea inovațiilor și ra
ționalizărilor, precum și recompensarea la timp a inovatorilor 
și a celor care realizează economii.

O luptă hotărîtă trebuie dusă pentru eliminarea cheltuieli
lor inutile, a penalizărilor pentru produse de proastă calitate, a 
locațiilor pentru nedescărcarea la timp a vagoanelor.

Introducerea unui regim sever de economii la materiale* și 
mijloace bănești trebuie să stea și în centrul atenției organiza
țiilor de partid și sinifi&le din întreprinderi. Pe de o parte, orga
nizațiile de partid și sindicale au datoria de a se ridica cu hotărîre 
împotriva abaterilor de la disciplina financiară, împotriva risipei 
de mijloace materiale și bănești, iar pe de alta parte ele trebuie 
să desfășoare o susținută muncă politică de stimulare și dezvol
tare a inițiativei creatoare a maselor, de promovare a celor mai 
bune metode de economisire a bunurilor întreprinderilor .

Lupta pentru economii este o datorie patriotică a fiecărui 
om al muncii!

mai sus steagul întrecerii socialiste 
în cinstea zilei de 23 August

Două sectoare fruntașe
In primele zile ale lunii 

iulie colectivul de mineri și 
tehnicieni de la mina Ani
noasa a obținut o seamă de 
rezultate pozitive în întrece
rea socialistă. Succese; în
semnate a obținut colectivul 
de nimeri și tehnicieni din 
sectorul IV, care în primele 
5~zile din această lună a de
pășit sarcinile de plan la 
cărbune cu 12 la sută.

Depășirea pianului cu 12 
la sută în primele 5 zile din 
luna iulie se datorește spo
ririi productivității muncii,

pentru
Constructorii de pe șantie

rele din orașul Lupeni se în
trec în muncă, pentru a tra
duce în viață angajamentele 
luate în cinstea zilei de 23 
’August.

In fruntea îndeplinirii an
gajamentelor s-a situat, în 
luna iunie, brigada condusă 
de fruntașul întrecerii socia
liste Marin Neggiță, din care 
fac patte constFuetorir losif 
Amzi, Gheorghe Jurj, Zamfir 
Vîlcu. Miot Gaz, petru Ma
rin, Adrian Nițu, Ștefan Gă- 
vrilă, Ioan Crișan și alții.

In vederea îmbunătățirii 
muncii de sprijinire a inova
torilor — mișcare a progre
sului tehnic —, comisia cu 

invențiile și inovațiile din 
cadrul comitetului de între
prindere al minei Lupeni și 
colectivul de invenții și ino
vații de pe lîngă cabinetul 
tehnic, și-au luat recent o 
seamă, de angajamente cu 
care cheamă la întrecere, în 
cinstea zilei de 23 August, 
toate comisiile și colectivele

Secția electrică a Uzinei 
de reparat utilaj minier din 
Petroșani, este socotită sec
ție fruntașă, pe uzină in ce 
privește calitatea reparațiilor 
la utilajele miniere.

In această secție sînt repa
rate toate utilajele electrice 
miniere mai importante din 
Valea Jiului cum sînt: mo- 

pe baza folosirii din plin a 
tehnicii noi și a timpului de 
lucru în majoritatea brigăzi
lor de mineri din sector. Mi
nerii din brigada condusă de 
fruntașul în întrecerea socia
listă Augustin Guran, care 
de la 1 iulie a început să lu
creze după metoda graficului 
ciclic, își întrec acum pro
ductivitatea planificată cu 37 
la sută. Cu 30-70 la sută și-au 
sporit realizările și brigăzile 
conduse de minerii Ștefan 
Biro, Ioan Moldovan și Va- 
sile Moldovan.

Constructorii din Lupefii luptă 
îndeplinirea angajamentelor
Datorită bunei organizări a 
muncii, membrii acestei bri
găzi au reușit să realizeze 
planul de producție în pro
porție de 210 la sută. Succese 
mari în îndeplinirea sarcini
lor de plan au obținut și 
membrii brigăzii conduse de 
cunoscutul constructor frun
taș Ioan Tulei. Brigada sa 
și-a realizat sarcinile de plan 
pe luna „iunie în proporție de 
209 la sută. In aceste zile 
membrii celor două brigăzi 
vor termina de construit în 
roșu și pregătit pentru lucră
rile de finisare un număr de 

Pentru îmbunătățirea muncii cu inovațiile
pe problema inovațiilor de la 
întreprinderile din Valea Jiu
lui. Iată obiectivele propuse 
a fi realizate la mina Lupeni:

— rezolvarea pînă la 23 
August a tuturor propuneri
lor de inovații înregistrate 
pînă la data de 1 iulie;

— mobilizarea muncitori
lor, tehnicienilor și ingineri
lor de a face pînă la 1 au
gust 10 noi propuneri de ino
vații. (In acest scop se vor 
populariza acele teme de. ino

Reparații de calitate la utilajele miniere
loarele de compresoare, dé 
ventilatoare, de cratere și 
cele ale locomotivelor elec
trice de mină, etc. In luna 
iunie, muncitorii și tehni
cienii din secția electrică de 
la U.R.U.M.P. au reparat 14 
mașini electrice cu o putere 
de 3863 kw, 3 transforma
toare și alte utilaje. In a-

Cu însuflețire muncește și 
colectivul de mineri și tehni
cieni din sectorul IV al minei; 
Lonea, care și-a îndeplini^ 
planul în proporție de 100,4 
la sută în primele zile din 
această lună. In fruntea în
trecerii s-au situat brigăzile 
de mineri conduse de Tomă 
Marinca, Viorel Dohotaru, 
Gheorghe Crețu, Nicolae Joja, 
Ioan Popa și alții care au ex
tras în perioada 1-5 iulie cu 
22-30 la sută mai mult căr
bune decît aveau planificat.

19 apartamente, compuse din 
cîte două camere, o bucătă
rie, baie și cămară.

Echipele de muncitori dul
gheri de pe acest șantier e- 
xecută la timp lucrările de 
dulgherie și de tîmplărie. In 
același timp ele fac lucrări 
de calitate, îndeplinind și de
pășind cu regularitate sarci
nile de plan la toți indicii. 
Astfel echipa tov. losif Rom- 
zauer și-a realizat sarcinile 
de plan pe luna iunie în pro
porție de 235 la sută, iar e- 
chipa tov. Ioan Molnar — în 
proporție de 200 la sută.

vații care privesc eliminarea 
gîtuirilor din procesul de pro
ducție);

— confecționarea urnii pa-; 
nou al inovatorilor pînă la 1 • 
august. (In panou vor fi ex
puse fotografii ale inovatori- ' 
lor, extrase din Regulamen
tul inovațiilor și scurte pre
zentări de inovații);

— popularizarea inovatori
lor prin gazeta de perete, sta-; 
ția de radioficare și articole ’ 
la ziare.

ceastă acțiune s-au eviden
țiat bobinatorii Iuliu Regeru, 
Nicolae Almășan, Ioan Mic- 
tea, Constantin Dumitrescu, 
Nicolae Biro, Gheorghe Ra
dar, galvanizatoarea Elena 
Magda și alții, care și-au de
pășit sarcinile de plan cu 26- 
93 la sută.

S-au evidențiat și tov. Lu
dovic Bara, Frartcisc Pașca 
și Argh'- Mihăilă. Ei au 
muncit c multă sîrguință la 
repunerea in funcțiune a 
i ompresorului principal de la 
mina Vulcan. In urma aces- 
ui fapt, muncitorii și condu

cerea minei Vulcan au trimis 
la U.R.U .M.P. o scrisoare co
lectivă prin care își exprimă 
mulțumirea pentru repararea 
la timp a compresorului și 
pentru calitatea reparației.

IN CLIȘEU : Tov. Arghir 
Mihăilă și luliu Regeni, frun
tași ai întrecerii socialiste, 
lucrînd la repararea unui 
convertizor pentru mina Ani
noasa.
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Uniunea - Tineretului Muncitor este 
organizația revoluționară a tineretu
lui din patria noastră, organizație 
comunistă de masă, care continuă 
glorioasele tradiții de luptă ale U- 
niunii Tineretului Comunist.

Creată și educată de partid. Uniu
nea Tineretului Muncitor este rezer
va de luptă a partidului, ajutorul său 
principal în educarea comunistă a 
tineretului, un izvor nesecat de cadre.

Sarcina de luptă a U.T.M. în peri
oada actuală este să educe și să mo
bilizeze întreaga generație tînără 
pentru traducerea. în viață a hotărî- 
rilor plenarei lărgite din august 1953 
a C.C. al P.M.R.

In ultimul timp organizațiile U.T.M., 
conduse de organizațiile de partid, 
și-au orientat activitatea în această 
direcție și și-au îmbunătățit într-o oa
recare măsură munca.

In prezent sînt circa 15.000 brigăzi 
de tineret, 2836 posturi utemiste de 
control și 614 brigăzi de calitate în 
întreprinderi. O inițiativă bună este 
organizarea cursurilor de minim teh
nic pentru ridicarea calificării tine
rilor. In întrecerea socialistă a cres
cut numărul fruntașilor și inovatori
lor din rîndurile tineretului.

In sectorul socialist al 
culturii, tinerii formează 
de cîmp, «• brigăzi pentru 
terea animalelor. Inițiativa 
S.M.T.-Peciu Nou pentru titlul de „cel 
mai bun tractorist“ a cuprins un mare 
număr de tineri tractoriști. In sec
torul individual, mulți utemiști au 
contribuit la efectuarea în bune con- 
dițiuni a însămînțărilor, a contractă
rilor și Ia valorificarea produselor 
agricole prin cooperație.

A crescut rolul organizațiilor U.T.M. 
din școli și institute de învățămînt 
superior în mobilizarea elevilor și 
studenților la învățătură.

U.T.M. a participat activ la nume
roase manifestări internaționale tine
rești, întărindu-și legăturile cu tine
relul din alte țări.

Desfășurarea alegerilor organelor 
raionale și orășenești U.T.M. a con
tribuit la întărirea organizatorică a 
U.T.M. Din rîndurile utemiștilor a 
fost promovat un număr însemnat de 
cadre în diferite sectoare ale apara
tului de stat și economic.

t
agri- 

brigăzi
creș- 

de la

Realizările obținute în munca U.T.M. 
se datoresc într-o însemnată măsură 
faptului că în ultimul timp organele 
de partid au acordat o atenție mai 
mare conducerii U.T.M. Comitetele 
regionale și raionale au analizat di
ferite aspecte ale activității U.T.M., 
au antrenat tineretul în acțiuni ini
țiate de partid, îndeosebi pe linie de 
producție, au acordat ajutor în îmbu
nătățirea învățămîntului politic al 
U.T.M.

Cu toate acestea, activitatea Uniu
nii Tineretului ¿Muncitor nu este încă 
la înălțimea sarcinilor puse de partid. 
In munca mai multor organizații 
U.T.M. din industrie există formalism 
și superficialitate. Ele nu privesc în
trecerea socialistă ca o preocupare 
permanentă, nu văd rolul lor de în- 
suflețitori ai tineretului în întrece
re, se ocupă slab de răspîndirea în 
masa tineretului a experienței frun
tașilor și a metodelor înaintate de 
lucru. De aceea într-o serie de între
prinderi (Uzinele Reșița, Fabrica de 
Postav Buhuși F.R.B., Sovromnaval- 
Galați), în unele mine de cărbuni sînt 
tineri care rebutează produse și dau 
dovadă de indisciplină în muncă.

Munca U.T.M. în agricultură și în
deosebi în sectorul individual conti
nuă să rămînă în urmă. U.T.M. nu 
acordă suficientă atenție muncii cu 
tractoriștii și cu muncitorii din S.M.T. 
și gospodăriile de stat.

in unele gospodării colective nu se 
duce o activitate permanentă în rîn
durile tinerilor colectiviști, pentru a 
face din ei fruntași în muncă.

In munca organizațiilor U.T.M. din 
scoli și facultăți există încă lipsuri 
foarte serioase. U.T.M. n-a desfășurat 
o muncă satisfăcătoare pentru a cul
tiva în masa de elevi și studenți, și în 
primul rînd a utemiștilor, răspunderea 
față de învățătură.

Organizațiile U.T.M. se ocupă slab 
de educarea politică-ideologică a ele
vilor și studenților.

Multe organizații U.T.M. uită că 
întreaga educație comunistă este o 
educație de clasă, ele nu mobilizează 
permanent pe utemiști și masele largi 
de tineri pentru demascarea dușma
nului și combaterea influenței ideo
logiei burgheze.

O cauză importantă a lipsurilor 
din munca U.T.jM. este activitatea 
defectuoasă a C.C. al U.T.M.

In munca C.C. al U.T.M. a fost în
călcat principiul conducerii colecti
ve; critica și îndeosebi critica de jos 
au fost înăbușite. In munca C.C. al 
U.T.M. și a aparatului său s-au în
rădăcinat birocratismul și formalis
mul.

Munca vie cu oamenii a fost înlo
cuită în mare parte cu munca Cu hîr- 
tiile, promovarea și educarea cadre
lor au fost neglijate, nu s-a organi
zat și nu s-a controlat temeinic înde
plinirea hotărîrilor luate.

Cauza principală a tuturor lipsuri
lor de mai sus constă în faptul că 
organele și organizațiile de partid au 
subapreciat rolul și însemnătatea 
U.T.M., n-au asigurat pe deplin con
ducerea și controlul de partid asu
pra activității U.T.M. O mare parte 
din membrii de ^partid care lucrează 
în rîndurile U.TIM. și în organele 
sale de conducere nu și-a îndeplinit 
sarcina încredințată.

Interesele și sarcinile mari ale con
strucției socialiste cer lichidarea grab
nică a lipsurilor, îmbunătățirea hotă- 
rîtă a activității U.T.M. și a condu
cerii sale de ‘către partid.

Potrivit hotărîrii Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., în această lună au 
loc conferințele regionale și confe
rința pe țară a U.T.M. Acestea tre
buie să ducă la îmbunătățirea mun
cii organizatorice și de educație cor 
munistă a U.T.M. în vederea mobi
lizării tinesetului la realizarea hotă
rîrilor plenarei lărgite din august 
1953 a C.C. al P.M.R.

Ar fi însă greșit să se creadă că 
aceasta este suficient pentru îmbună
tățirea activității U.T.M. Din partea 
tuturor organelor și organizațiilor de 
partid se cere să se ocupe cu dragos
te, atenție și pricepere de activitatea 
U.T.M., nu periodic, ci permanent. Or
ganele și organizațiile de partid vor 
reuși să obțină ridicarea nivelului 
muncii U.T.M. numai dacă vor înțe
lege profund că educarea comunistă 
a tinerei generații din patria noastră 
este cauza scumpă a întregului partid, 
o parte componentă importantă de ne
despărțit a muncii de partid de zi cu 
zi. Conducerea directă de către partid 
a U.T.M. constituie garanția îndepli
nirii cu succes a sarcinilor sale.

Comitetele regionale, raionale și o- 
rășenești de partid au datoria să ana
lizeze munca de partid în rîndurile 
tineretului, precum și activitatea 
U TjVL, să ia măsuri practice pentru 
îmbunătățirea muncii și să informe
ze despre' aceasta Comitetul Central. 
Organizațiile de bază trebuie să în
drume, să controleze permanent și să 
sprijine concret activitatea organiza
țiilor U.T.M. Este o datorie de sea
mă a tuturor membrilor de partid, și 
în primul rînd a activiștilor, să cu
noască profund viața și cerințele mul
tilaterale materiale și culturale ale ti
neretului, să meargă des în mijlocul 

/tineretului, să participe la manifestă
rile sale politice și culturale.

Este foarte important ca organiza
țiile U.T.M. să strîngă permanent le
găturile lor cu masele tineretului ne
organizat, să mărească neîncetat in
fluența lor asupra acestora, să se în
tărească prin primirea în rîndurile lor 
a celor mai buni ș£ înaintați tineri. 
Trebuie dată atenție deosebită cuprin
derii în U.T.M. a tineretului din in
dustria noastră în plină dezvoltare și 
de la sate, unde numărul utemiștilor 
este încă foarte mic; trebuie muncit 
pentru atragerea mai sistematică a 
fetelor în activitatea U.T.M.. deoare
ce deși fetele formează jumătate din 
tânăra generație ă tării, numai 27 la 
sută din membrii U.T.M. sînt fete.

Sarcina de ,bază a U.T.M. și a mun
cii de partid cu tineretul este educa
rea comunistă a tinerei • generații. 
Bază educației comuniste este munca.

De aceea, problema principală în 
momentul de față • este antrenarea 
U.T.M. și a maselor de tineri la o 
participare activă în marile campa
nii politice și economice ale partidu
lui, în primul rînd în întrecerea so
cialistă în cinstea zilei de 23 August 
1954 — a zecea aniversare a elibe
rării patriei noastre — și în asigura
rea succesului muncilor agricole de 
vară, în vederea dezvoltării economiei 
naționale și a ridicării nivelului de 
trai al celor ce muncesc.

In acest scop este necesar ca în 
rîndurile tineretului și în primul rînd 
ale utemiștilor să fie dezvoltate dra
gostea și atitudinea socialistă față de 
muncă, deprinderi practice, dorința 
de a munci cu elan și pricepere pen
tru Realizarea programului de măsuri 
economice elaborat de plenara lăr
gită din august 1953 a C.C. al P.M.R.

împreună cu organele sindicale, or
ganizațiile U.T.M. din industrie sînt 
chemate să antreneze mase mai largi 
de tineri în întrecerea socialistă pen
tru îndeplinirea planului de producție 
la toți indicii, pentru ridicarea pro
ductivității muncii, pentru reducerea 
prețului de cost, pentru realizarea de 
economii, pentru întărirea disciplinei 
în muncă, să mărească numărul bri
găzilor de tineret, al posturilor ute
miste de control, al brigăzilor-raîd.

Se cere muncă-politică asiduă pen
tru lichidarea rămînerii în urmă a ac
tivității U.T.M. la sate. Mase mult 
mai largi de tineri țărani muncitori 
pot și trebuie să fie antrenate în între
cerea patriotică, în lupta pentru spo
rirea producției agricole, animale și 
vegetale, pentru consolidarea și lăr
girea sectorului socialist al agricul
turii, pentru întărirea alianței dintre 
clasa muncitoare și țărănimea munci
toare.

Utemiștii de la sate trebuie să par
ticipe mai activ la popularizarea po
liticii partidului de cointeresare a ță
rănimii muncitoare la sporirea pro
ducției agricole, la munca de lămu
rire a tinerilor țărani muncitori asu
pra superiorității agriculturii socia
liste, să mobilizeze pe tineri pentru 
a-și convinge părinții să intre în gos
podării colective și întovărășiri agri
cole și să dea exemplu în ăceastă pri
vință. Utemiștii trebuie să învețe să 
lucreze mai bine pămîntul, să-și în
sușească cunoștințe agrotehnice și 
zootehnice în vederea obținerii unei 
producții și productivități înalte.

O importanță deosebită are educa
rea tineretului în spiritul dragostei 
și devotamentului față de patrie, po
por și partid; tineriR trebuie să pri
mească o astfel de educație patrioti
că încît să fie gata oricînd să apere 
patria scumpă împotriva dușmanilor.

Combătînd orice manifestare a na
ționalismului burghez, organizațiile 
de partid și U.T.M. au datoria să în
tărească necontenit frăția și colabo
rarea prietenească dintre tinerii ro- 
mîni și tinerii din minoritățile națio
nale în lupta comună pentru construi
rea socialismului și întărirea Repu
blicii Populare Romîne.

In rîndurile tuturor tinerilor tre
buie cultivate dragostea sinceră și 
recunoștința pentru marea Uniune 
Sovietică, eliberatoarea și sprijinitoa- 
rea noastră, prietenia cu toate țările 
de democrație populară, solidaritatea 
cu tineretul muncitor și studios din 
lumea întreagă, dorința de a contribui 
și mai mult la lupta pentru apărarea 
păcii.

îndatorirea utemiștilor și a tuturor 
tinerilor este să învețe, să-și însu
șească bazele marxism-leninismului, 
precum și bogate cunoștințe în do
meniul tehnicii industriale, al agro
tehnicii și zootehniei, cunoștințe ști
ințifice și de cultură generală și să 
le pună . în practică în slujba1 po
porului.

O sarcină din cele mai de seamă 
a organizațiilor de partid și U.T.M. 
este educarea tineretului în spiritul 
moralei comuniste. Prin toate mij

loacele de educare trebuie dezvoltate 
în rîndurile tineretului înaltele cali
tăți morale ale omului înaintat, luptă
tor pentru socialism: vigilența, com
bativitatea și ura neîmpăcată față de 
dușmanul de clasă, curajul, capaci
tatea de a învinge greutățile, spiritul 
de sacrificiu pentru apărarea patriei 
și a cuceririlor revoluționare ale po
porului, cinstea și sinceritatea, res
pectul față de vîrstnici, dragostea 
pentru familie, tovărășia și prietenia.

In organizarea și educarea justă, 
sănătoasă, a tineretului are o mare 
importanță felul cum își petrece el. 
timpul liber. Pentru ca timpul liber 
să fie folosit în mod plăcut, distrac
tiv și educativ, este necesar ca orga
nizațiile de U.T.M., ajutate de or
ganizațiile de partid, să organizeze 
competiții sportive, excursii, echipe 
artistice, focuri de tabără, jocuri, hore, 
carnavaluri etc. De asemenea, tre
buie să se țină seama de interesul ti
nerilor pentru discuții despre cărți și 
piese de teatru pentru tineret, întîl- 
niri cu muncitori și comuniști vîrst
nici, fruntași în producție, oameni de 
știință, scriitori, care să le povesteas
că despre munca lor, despre viața1 
grea din trecuțj^i viața nouă, liberă, 
de azi.

Cultura fizică și sportul constituie 
o parte indisolubilă â educației co
muniste a tineretului. U.T.M. trebuie 
să intensifice organizarea și dezvolta
rea educației fizice și a sportului de 
masă în rîndurile tineretului, îndeo
sebi la sate.

Succesul muncii organizatorice și 
educative în rîndul tineretului depin
de în foarte mare măsură' de îmbu
nătățirea radicală a metodelor și for
melor de activitate ale U.T.M. Este 
necesar să fie înlăturate cu fermitate 
din munca organizațiilor U.T.M. sec
tarismul, metodele cancelarist-birocră- 
tice, formele bătrîneștb și cele de pa
radă, ședințomania, prelucrările șa
blon. In organizațiile U.T.M. trebuie 
să se încetățenească spiritul nauneii 
colective, munca concretă, vie, cu ti-> 
nerii; să devină o preocupare perma
nentă folosirea unor metode atractive 
de organizare și educare a tinerilor 
potrivit specificului vîrstei și ocupa
ției lor, potrivit interesului lor arză
tor pentru fapte mari, îndrăznețe, e- 
roice, pentru știință, tehnică, sport

O condiție importantă a îmbunătă
țirii activității U.T.M. este studie
rea perseverentă și aplicarea creatoa
re a experienței acumulate în peste 
30 de ani de glorioasa Uniune a Ti
neretului Comunist-Leninist al Uniu
nii Sovietice. Totodată este necesar că 
U.T.M. să generalizeze și să extindă 
propria sa experiență înaintată.

Organizațiile U.-T.M. sînt chemate 
ca, sub conducerea organizațiilor de 
partid, să dezvolte în rîndurile ute
miștilor dorința de a se pregăti și de 
a se ridica din punct de vedere ideo
logic, cultural și profesional pentru a 
deveni demni să intre în partid. In
trarea în partid înseamnă pentru fie
care utemist o mare cinste și un 
punct de cotitură în viața sa. Pentru 
fiecare organizație. U.T.M. să fie o 
mîndrie și o năzuință fierbinte de a 
da partidului contingente noi de co
muniști.

Tineretul, în frunte cu utemiștii, 
trebuie să primească o educație com
bativă, să fie mobilizat la luptă îm
potriva elementelor dușmănoase care 
caută să pătrundă în organizațiile 
U.T.M. pentru a influența elementele 
înapoiate din rîndurile tinerilor și a 
recruta dintre acestea instrumente 
care să lovească în cuceririle revolu
ționare ale poporului muncitor. Ele
mentele corupte și provocatoare, care 
împing pe unii țineri și tinere spre 
acte de huliganism, spre destrăbăla
re morală, trebuie să primească ri
posta cuvenită din partea utemiștilor. 
Manifestările naționalist-șovine con
stituie influențe străine în rîndurile 
tineretului și trebuie combătute că 
atare.

(Continuare in pag. 4-a)



STEAGUL ROȘU

Problemele gospodărești — in atenția deputaților 
și comisiilor de femei

. ÎN ÎNTREPRINDERILEDIN RAIONUL NOSTRU
An de an orașul Vulcan cunoaște 

transformări tot mai mari. In locul 
caselor dărăpănate se înalță blocuri 
noi de locuințe, magazine și alte clă 
diri menite să facă viața oamenilor 
muncii mai frumoasă, mai plină de 
bucurie. Odată cu dezvoltarea orașe, 
lui cresc și sarcinile gospodărești, 
sarcini de care e răspunzător comi
tetul executiv al sfatului populat.

îndeplinirea la timp și în bune con- 
dițiuni a sarcinilor multiple ce stau 
în fața comitetului executiv în dome 
niul gospodăririi treburilor obștești 
este strîns legată de sprijinul pe care 
îl primește din partea deputaților, din 
partea comisiei de femei. De felul în 
care deputății și convsia de feme; 
contribuie prin activitatea l?r de zî 
cu zi la gospodărirea treburilor ob 
ștești depinde în bună măsură ridi
carea nivelului de trai material și cui 
tural al celor ce muncesc, înfrumuse 
țarea localităților noastre.

Numeroși deputați și tovarășe din 
comisia de femei din orașul Vulcan 
depun o muncă stăruitoare în rezolva 
rea treburilor gospodărești, antrenea 
ză masele largi de cetățeni la munci 
voluntare spre a înfrumuseța străzile 
și parcurile cartierelor în care lo
cuiesc.

Un exemplu de muncă plină de ab
negație în gospqdărirea treburilor ob
ștești îl dă deputatul Petru Laslo din 
circumscripția electorală tar. 6. Pina 
nu de mult, strada Ciobanilor era una 
dintre cele mai neîngrij'te din colo 
nia Cocoșvar. Acest lucru nu l-a lă
sat indiferent pe deputatul Petru Las
lo. El a stat de vorbă cu locuitorii din 
strada respectivă mobilizîndiid la 
muncă voluntară pentru repararea și 
înfrumusețarea străzii. Locuitorii au 
primit cu bucurie propunerea depu
tatului lor și au participat cu toții la 
acțiunea de curățire și reparare a 
străzii.

Peste puțin timp în casele țărani 
lor din cătunul Paroséni se va aprin 
de „Lampa lui Ilici”. Acest lucru se 
datorește inițiativei deputaților loan 
Mureșan, loan Pîrvulescu și Maria 
Smitko, care au cerut comitetului exe 
cutiv al sfatului popular al orașului 
Vulcan să le acorde tot sprijinul ma 
terial pentru a electrifica prin muncă 
voluntară cătunul Paroșeni. Inițiativa 
lor a fost primită cu deosebit entu 
ziasm de cetățeni. S-au bătut toți 

ștîlpii necesari, urmînd să se monteze 
rețeaua de distribuire. Tot ca urmare 
a propunerilor făcute de deputatul 
Ioan Pîrvulescu, a fost deschis un nou 
magazin alimentar în „Crividia” 
evitîndu-se astfel ca locuitorii cătu 
nului Dealul Babii să se deplaseze 'a 
Vulcan pentru cumpărături.

Muncă rodnică în gospodărirea și 
înfrumusețarea orașului Vulcan au 
depus și tovarășele din comisia de 
femei de pe lîngă sfatul popular. După 
încheierea anului de învățămînt. to
varășele Paraschiva Fekete, Maria 
Chitită și altele, au organizat munci 
voluntare pentru curățirea școlilor.

De asemenea, prin muncă voluntară 
s-au curățit străzile și parcurile dir 
localitate. Recent, va fi amenajată .? 
creșă unde copiii mamelor care lu
crează în producție se vor bucura de 
o îngrijire optimă. Pentru a înzestra 
creșa cu lenjeria necesară, comisia de 
temei de De lîngă Sfatul popular al 
orașului Vulcan a luat inițiativg sa 
confecționeze prin muncă voluntară 
356 cămășuțe. In această muncă s-au 
evidențiat tovarășele Elisabeta Kilik, 
Tuliana Truță, Ioana Bobei, Valeria 
Haiduc, Lucreția Magvary. RozaFa 
Rob, Maria Labonți, F'lofteia Stan- 
ciu-, care efectuînd zeci de ore di 
muncă voluntară, au confecționat 26- 

50 lenjuri fiecare.
Ultima sesiune a Comitetului exe

cutiv al sfatului popular a constituit 
pentru majoritatea deputaților și fe
meilor invitate un bun prilej de a-și 
lua angajamente sporite în muncă. De
putății Petru Laslo, Teodor Mocuța 
și Valeria Jura, împreună cu tov. Eli
sabeta Rokoy, Matilda Novac din co
misia de femei și-au luat angajamen
tul să presteze în cinstea zilei de 23 
August 700 ore de muncă voluntară 
pentru curățirea și înfrumusețarea 
străzilor. Tov. Eleonora Șicomaș și-a 
luat angajamentul ca împreună cu 
gospodinele din „Cocoșvar” să îngri
jească parcuUdin acea parte a orașu
lui.

Pe baza celor discutate la sesiune 
.și a angajamentelor luate a fost în
tocmit un plan de acțiune cu sarcini 
concrete pentru fiecare deputat și 
fiecare membră1 a comisiei de femei.

Sînt însă unii deputați care nu se 
achită cu simț de răspundere de sarci
na de cinste de a fi gospodari ai tre 

burilor obștești. Tovarășii Adalbert 
Vîjdia și Ioan Herța, deputați ai sfa
tului popular Vulcan, depun o slabă 
activitate pe tărîmul gospodăririi tre
burilor obștești, nu participă decît ra
reori la sesiunile sfatului popular. 
Din cauza inactivității deputatului 
Laurențiu Micloș, comisia permanen
tă a problemelor de sănătate este 
imobilizată. Cu toate că au trecut 
mai bine de 6 luni de la alege
rea sa deputatul Sabin Blaj 
n-a participat decît de două ori la se
siunile sfatului popular. In rest, el 
n-a depus nici o activitate. Cerîndu-i-se 
să sprijine acțiunea de alegere a de
legatelor de femei el a refuzat și s-a 
dezinteresat complet în această pro
blemă.

Faptul că unii deputați nu depun 
o activitate susținută se datorește în 
bună măsură și lipsei de control din 
partea organizațiilor de partid din 
care fac parte. Organizațiile de bază 
de la Vulcan n-au tras la răspundere 
pe deputății membri de partid, care 
au dat dovadă de dezinteres față de 
sarcinile ce le revin în gospodărirea 
treburilor obștești.

Lipsuri în această direcție are și 
Comitetul executiv al Sfatului Popu
lar al orașului Vulcan, care nu s-a 
preocupat în suficientă măsură de an
trenarea deputaților în acțiunea de 
gospodărire a treburilor obștești, de 
activizarea deputaților și a tovarășe
lor din comisia de femei, care au dat 
dovadă de delăsare în muncă. La 
rîndul lor, deputății trebuie să consi
dere drept o datorie patriotică atra
gerea a cît mai mulți cetățeni din 
raza lor de activitate în acțiunea de 
gospodărire a treburilor obștești 
Deputății trebuie să țină cont de pro
punerile și sugestiile oamenilor mun
cii din circumscripția în care au fost 
aleși, să le aducă din timp la cunoș
tința comitetului executiv al sfatului 
popular și să urmărească totodată fe
lul cum ele au fost rezolvate.

Muncind cu abnegație pentru gos
podărirea treburilor obștești, antre- 

nînd în această muncă masele largi 
de muncitori și gospodine, deputății și 
comisia de femei de pe lîngă sfatul 
popular al orașului Vulcan vor aduce 
contribuții prețioase la ridicarea ni
velului de trai material și cultural al 
celor ce muncesc, la înfrumusețarea 
localității lor.

D. CRIȘAN

Pe zi ce trece crește avîntul în
trecerii socialiste în cinstea zliei 
de 23 August. Oamenii muncii din 
întreprinderile Văii Jiului luptă cu 
eforturi susținute pentru a da via- ș 
ță angajamentelor pe care și le-au 
luat.1 , '

Despre succesele obținute de oa- ■ 
menii muncii din Valea Jiului în ! 
întrecerea socialistă în cinstea zilei 
de 23 August vorbesc numeroasele 
scrisori ale corespondenților noștri , 
voluntari.

Muncă însuflețită
Pe șantierele de construcții „Blo- ( 

curi Noi” din Lonea se desfășoară oi 
muncă însuflețită. încadrați în între
cerea socialistă în cinstea zilei de 23' 
August muncitorii de aici înregistrea
ză succese frumoase în muncă.

Brigada de muncitori constructorii' 
condusă de tov. Vasile Popescu, lu- 
crînd la montarea planșeelor din ele-- 
mente prefabricate, a înregistrat în ■ 
primele zile din luna iulie o depășire 
a sarcinilor de plan de 80 la sută. La ■ 
fel, muncitorii din brigada condusă 
de tov. Iosif Splica care execută ace
leași lucrări și-au întrecut zilnic pro-, 
dvp'ivitatea planificată cu 68 la sută.'

Tot pe acest șantier lucrează și bri
găzile de muncitori constructori con
duse de tov. Gheorghe Roteanu, Ioan i 
Balaș și Gheorghe Lumînaru. Foto-I 
sind metodele sovietice de lucru, mem-1 
brii acestor brigăzi au înregistrat de
pășiri de plan de 40—55 la sută.

Zile de avînt
Alături de muncitorii vîrstnici, ti

nerii muncitori de la gospodăria de 
locuințe muncitorești din Lupeni ob
țin succese însemnate în întrecerea 
socialistă ce se desfășoară în cinstea 
zilei de 23 August.

La loc de cinste în întrecerea so
cialistă se află echipa de dulgheri con
dusă de tov. Remus Doncă care rea
lizează zi de zi depășiri ale sarcinilor 
de plan de 70 la sută.

Asemenea succese înregistrează în i 
întrecerea socialistă și dulgherii din '■' 
echipele conduse de tov. Mihai Tiss, 
Mihai Verei, Alexandru Peniță și al
ții. A'ceste echipe își întrec produc
tivitatea planificată cu 35—50 la1 su-i 
tă.

GH. RUSU 
corespondent

Șoseaua ce te poartă de la Lupeni 
Ia Uricani și, de acolo spre Cîmpul lui 
Neag, te prinde ca de obicei în ani
mația, în agitația ei. Din zori pînă 
tîrziu după apusul soarelui, bubuitul 
autocamioanelor care aleargă pe șo
sea încărcate cu bușteni, mangal și 
lemne de foc, se aude pînă hăt depar 
te. De sus, din pădurile înălțate de o 
parte și de alta a pîrîului Buta, străbate 
cîntecul ferăstraielor, topoarelor și ța 
pinelor. Este mesajul trimis de har
nicii muncitori forestieri adînciți în 
inima pădurilor, celor din vale. Dela 
ei sînt și lemnele de foc și de con
strucții înșirate cuminți la poalele 
muntelui, așteptînd nerăbdătoare, să 
pornească pe alte meleaguri.

A începui o nouă zi de lucru

Abia mijește de ziuă, cînd brigada 
condusă de corhănitorul Ioan Jianu a 
și pornit-o la drum. Iată-i pe munci
tori înafntînd unu] cîte unul pe balus
trada jghiabului. Nu după mult timp 
ies în luminișul din fața gurei de ex
ploatare „Buta”. Aci-i așteaptă cei 
peste 400 m. st. ce se cer corhăniți și 
plutiți.

Lucrul începe ! Nu-i deloc ușor 
aici unde natura sălbatică te forțează 
să treci pe deasupra prăpăstiilor, să 
urci pe costișele dealurilor, cînd mun 
cești. Ba uneori îți mai joacă și cîte 
uri renghi și-ți trimite una din ploile

P r intre 
de la

cele mai mărunte și dese de munte.
Și cu toate acestea ritmul muncii din 
brigadă rămîne același: vioi, susținut, 
plin de viață. Fiecare membru al bri
găzii este dornic să-și folosească din 
plin timpul de muncă și-apoi și știe 
cum trebuie să procedeze pentru asta. 
Cu cîteva zile în urmă, trecuse pe la 
ei, de la sector, tov. Ioan Todea Da- 
mian, organizatorul grupei sindicale. 
Le-a citit din ziare și așa au aflat cum 
muncitorii din fabrici și uzine se în
trec în producție obținînd mereu noi 
succese în întîmpinarea zilei de 23 
August. Se poate atunci ca ei, eorhă- 
nitorii de la „Buta” — Cîmpul lui 
Neag, să rămînă în urmă ?!

In aceiași seară corhănitorii din 
brigada iui Ioan Jianu s-au oprit în 
fața impunătoarei stive de lemne, pe 
care o coborîseră din pădure.

— Eu cred, nea Gheorghe, că tot 
o să fie și astăzi vrgo 5 vagoane de 
lemne peste plan — îi zise rîzînd Du
mitru Ionașcu ortacului său Gheor 
ghe Ene.

— Apăi nu ne-om lăsa luna asta 
mai prejos ca cea trecută — interveni 
pe dată tov. Paraschiva Eftinoiu, care 
de mai bine de 4 ani lucrează în bri 
gada tov. Jianu.

tăietorii de lemne 
Cîmpul lui N e a g

Și-așa, rînd pe rînd, fiecare munci
tor își dă părerea. In jurul tovară
șului Gheorghe Șotcan fac roată Pe
tru Jianu, Petru Nistoroiu, Petru Vul
poi iș Gheorghe Ene lîngă care se 
așează Ileana,' soția lui, cea care le 
pregătește tuturor masa. In portu-i ro- 
mînesc, cu figura-i sfătoasă, tov 
Gheorghe Sotcan, bun muncitor și bun 
de șotii, parcă-i moșul din poveste. 
Toți îl îndrăgesc. Și cum nu l-ar în
drăgi cînd le spune ațîtea vorbe de 
duh, îi încurajează cu atîta blîndețe 
pe cei tineri ! Acum vorbește de 
munca brigăzii în luna iunie, de cei 
cca. 800 m. steri lemne de foc corhă- 
niți și plutiți peste sarcinile de plan, 
cei 1500 m.c. traverse, cei peste 200 
m. liniari de jghiab pe care i-au con 
struit. O preocupare de seamă a mem 
brilor brigăzii a fost de a valorifica 
lemnele căzute pe lîngă jghiaburile 
de apă care în alte locuri sînt lăsate 
să putrezească. In vorbele sale, tov 
Gheorghe Sotcan strecoară ideea că 
acolo unde-i tragere de inimă și trea- 
ba-i bună. Brigada prinzîndu-i gîndul, 
se însuflețește. Iat-o acum după o zJ 
de muncă pornind spre casă

Seara după terminarea lucrului
In mijlocul pădurii dese de fag — 

o colibă. înăuntru, în țurul focului ce 
pîlpăie zglobiu, s-au așezat la poveștii 
mai mulți muncitori din brigada lui 
Ioan Jianu.

— Tatăl meu a muncit în pădurii 
peste 25 de ani — spune șeful bri-i 
găzii. Cînd. am venit prima’ oară sSf 
lucrez aici eram de vre o 14 ani, cum 
îi și Ion a Iui nea Sotcan. Pe vremea 
aceea nu putea fi vorba de protecția 
muncii, de echipament de protecție, 
cizme de caucihc, unelte de muncă și 
multe alte avantaje de care ne bucu
răm noi astăzi. Erau, măi tovarăși,! 
vremurile capitaliste. In sat circiuma 
era cea mai de seamă clădire. De 
cooperativă, cămin cultural, dispen
sar medical, nici pomeneală. Dacă 
aveai nevoie de ceva, trebuia să plec» 
pe jos cu noaptea în cap pînă la Eu- 
peni, că nici la Uricani, unde azi se 
construiește un oraș, nu era mai bine 
ca la Cîmpul lui Neag. Ei I — Ș-apoî 
plata pe care ne-o făceau domnii.;, 
ducă se pe pustii! Multe ar mai fi 
de spus, mă fraților. Dar să ne cul
căm că ne prind zorile din urmă și 
mîine avem de furcă cu jghiabul cel 
distrus de ape...

Așa își petrec timpul muncitorii 
forestieri sus la Cîmpul lui Neag.

I. IACOB
*
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Cu privire la tratativele 
dintre Ciu Endai și Ho Și Min

Raidul mistic al profesorului Huxley
D. ZASLAVSK1

Metafizicul „lucru in sine“ era con- propriilor sale mărturisiri, porțile

PEKIN. (Agerpres). — Agenția 
, China nouă transmite textul comuni
catului cu privire la tratativele dintre 
•Republica Populară Chineză și Repu
blica Democrată Vietnam. In comuni
cat se spune : „Intre 3 și 5 iulie 1954, 
la frontiera chino-vietnameză au avut 
loc tratative între Ciu En-lai, premie
rul Republicii Populare Chineze, și 

[Ho Și Min, preeșdintele Republicii 
ț Democrate Vietnam. Premierul Ciu

A. 1. Mikoian l-a primit pe Urho Kekkonen
TASS legației guvernamentale finlandeze, 

Urho Kekkonen, ministrul Afacerilor 
Externe al Finlandei.

MOSCOVA (Agerpres), -—
La 6 iulie, A.I. Mikoian, vicepreșe

dinte al Consiliului de Miniștri 
U.R.S.S., a primit pe

al
conducătorul de-

Grevă la două uzine
(Agerpres). —
agenția France

WASHINGTON
După cum anunță 
Presse, 4500 de muncitori de la uzi
nele atomice din Oakridge și Padu-

Crește inflația în
MONTEVIDEO) (Agerpres) .—TASS 

transmite :
După cum anunță presa locală. în 

Chile și Brazilia inflația crește .Zia
rul chilian „La Nacion” scrie că, în 
ultimii ani, inflația a atins în Chile 
„proporții amenințătoare”. Deficitul 
bugetului de stat crește an de an. In 
1951, deficitul a atins cifra de

Evenimentele din Iran
LONDRA (Agerpres). — TASS 

transmite :
Corespondentul din Londra al zia

rului „Școtsman” semnalează intensi
ficarea pregătirilor militare în Iran. 
„Iranul și Irakul, scrie corespondentul 
nu au aderat încă la alianța turco- 
pakistaneză, totuși ca și Irakul, Ira
nul a încheiat cu America un acord 
privitor la livrarea de armament și 
echipament militar. Maiorul Thomp- 
son, din aviația militară a S.U.A. a 
sosit la 20 iunie din Ankara la Tehe
ran pentru a duce tratative cu gene
ralii Hedayat, ministrul Apărării al 
Iranului și Batmanelîci, șeful statului 
major al armatei iraniene. Ei au dis
cutat problema livrării - de avioane 
pentru forțele militare aeriene persiene 
și construirii de baze.

După cum a devenit cunoscut, mi
nistrul Apărării al S.U.A. este intere
sat în construirea și extinderea aero
dromurilor în zece puncte ale Iranului 
printre care Isahan, Kerman, Shiraz, 
Ahwaz, Bunder-Abbas. Ca și în Tur

Pentru continua îmbunătățire 
a muncii Uniunii Tineretului Muncitor

(Urmare din pag. 2-a)

Un mare rol în educarea comunistă 
a tineretului revine presei. Este nece
sar să se pună capăt subaprecierii 
problemelor muncii în rîndurile tine
retului de care au dat dovadă „Scîn- 
teia” și celelalte ziare centrale.

Ziarul „Scînteia Tineretului“ si ce
lelalte^ publicații de tineret trebuie 
să-și îmbunătățească serios activita
tea, să trateze într-un mod viu, mai 
temeinic și mai multilateral proble
mele de zi cu zi ale tineretului, să 
joace un rol mobilizator în rîndurile 
tineretului.

Educația comunistă a tineretului 
este o muncă vastă. De aceea la ea 

En-lai și președintele Ho Și Min au 
avut un larg schmib de păreri cu pri
vire la discutarea de către conferința 
de la Geneva a problemei restabilirii 
păcii în Indochina și la alte probleme 
legate de această chestiune. La trata
tive au fost de față : Hoang Van 
Hoan, ambasador al Republicii De
mocrate Vietnam în Republica Popu
lară Chineză, și Țiao Guan-hua, con
silier al delegației R.P. Chineze la 
conferința de la Geneva.

atomice din S. U. A.
cah, statul Tennessee, au hbtărît 
declare grevă în sprijinul cererii 
privind îmbunătățirea condițiilor 

trai.

să 
lor 
de

Brazilia și Chile
1.632:000.000 pesos; în 1952 —
5.803.000.000 pesos; în 1953 —
10.402.000.000 pesos. Ziarul aprecia
ză că în 1954 deficitul va fi de 
17.000.000.000 pesos.

Ziarul brazilian . „Corneio da Man- 
ha” relatează că puterea de cumpărare 
a monedei naționale a scăzut de 20 de 
ori.

cia, fondurile S.U.A. destinate finan
țării măsurilor militare vor fi folosite 
pentru modernizarea și lărgirea portu
rilor iraniene. Dintre porturile care 
urmează să fie modernizate fac parte 
unele porturi la Marea Caspică care 
mărginește și teritoriul Uniunii Sovie
tice.

Ziarul „Parceme Havane Miane” re
latează că după vizita făcută în Iran 
de Thompson, S.U.A. au consimțit să 
pună la dispoziția armatei iraniene și 
avioane cu reacție. Totuși, continuă 
ziarul, înainte de a primi avioane cu 
reacție, trebuie să fie instruit un nu
măr suficient de piloți în stare să con
ducă avioanele cu reacție. De aseme
nea trebuie construite cîteva aeropor
turi pentru decolarea și aterizarea 
avioanelor,, de acest tip.

Construirea unor aeroporturi în di
ferite puncte ale țării a și fost pregăti
tă, iar un grup de piloți iranieni ur
mează să fie trimiși pentru a fi instruit 
în Germania occidentală, Turcia și 
America.

trebuie să contribuie activ Consiliul 
Central al Sindicatelor, Ministerul In- 
vățămîntului, Ministerul Culturii, 
C.C.F.S., Uniunile de creație, toate 
organizațiile de masă și organele de 
stat centrale și locale.

Luptînd perseverent pentru aplica
rea acestor sarcini, organizațiile de 
partid pot întări grabnic conducerea 
de către partid a *U.T.M„ munca de 
educare comunistă a tinerei genera
ții, nădejdea și viitorul patriei noas
tre, generația care, prin energia, en
tuziasmul creator și dinamismul său, 
reprezintă un factor de seama al lup
tei pentru construirea socialismului.

(Articol de fond publicat in 
„Scinteia“) 

sideral pină in prezent idealismul fi
lozofic drept imposibil de a fi perce
put de simțurile noastre pămintești 
și de gindirea teoretică. El era necu
noscut in experiența științei realiste. 
El nici nu putea fi cunoscut deoarece 
există numai in închipuirea antiști- 
ințifică și, în esența, ■ este o gogoriță.

Recent, țtioe&fui englez reacționar, 
A&ious Huxley a făcut o revoluție in 
acest domeniu. Ei a văzut cu proprii 
săi ochi „lucrul in sine", cu alte cu
vinte a pătruns cu propria sa persoa
nă in acea lume supranaturală in care 
pină in prezent nu au putut pătrunde 
nici măcar spiritista, care erau ne- 
voiți să se mulțumească cu chemarea 
din lumea cealulta a diferitelor spi
rite; ei nu făceau decit să stea in 
jurul unor mese obișnuite, rotindu-le 
in transă mistică.

Huxley a găsit poarta spre „lumea 
cealaltă“. El a văzut nu pur și sim
plu „lucrul in sine", ci propriul său 
„pantalon in sine“. In modesta noas
tră lume reală el nu a putut decit să 
se vadă pe el însuși in pantaloni, iar 
în cealaltă lume el a contemplat pan
talonul in sine. Pe această bază el a 
conchis sentențios că rațiunea sa a 
devenit mai „largă”.

Nu giumim. Și nici profesorul Hux
ley care este o somitate a filozofiei 
burgheze, nu glumește. Nu glumește 
nici revista engleză „Veacul al XX- 
lea“ (oare nu al XVI?) re&nd con
ținutul ultimei cărți a lui Huxley 
„Porțile perceperii”.

In această carte profesorul arată 
că pantalonul î s-a înfățișat nu ca 
un obișnuit articol de croitorie con
fecționat dintr-o țesătură obișnuită, 
nu ca un fenomen pămintesc, ci ca 
un pantalon cu caracter transcendent, 
in „esența“ sa mistică, ca un panta
lon divin.

Huxley ne informează că. „pantalo
nul în sine“ nu seamănă deloc cu 
„pantalonul pentru noi“. Huxley nici 
nu l-ar recunoaște dacă l-ar vedea 
undeva in șifonier sau în geamantan. 
El insă era îmbrăcat cu acest panta
lon. El l-a simțit, deși nu așa cum 
simt oamenii normali un asemenea 
lucru.

Pantalonul mistic are după cum se 
vede altă formă — ceva mai nepre- 
cisă. El a devenit mult mai larg, a- 
jungînd să semene cu șalvarii largi 
cit Marea Neagră pe care ii purtau 
zaporojenii. El făcea valuri ca și ma
rcă. Tăișul impecabil al dungii lui 
bine călcate a devenit de nerecunos
cut. Această dungă — caracteristică 
nelipsită a gentlemanului — a atras 
in mod deosebit atenția lui Huxley: 
dunga a devenit sinuoasă, șerpuită. 
Ea se unduia. Huxley a simțit chiar 
o oarecare jenă pierzîndu-și dunga 
sa dreaptă.

Principalul era încă că „pantalonul 
în sine“ iradia o lumină vie multico
loră El revărsa vâlvătăi aidoma au
reolei boreale. El emana fluide mis
tice. Nu erat norul in pantalon, ci 
pantalonul în nor.

Văzind acest nor, Huxley și-a în
chipuit că se află pe lumea cealaltă, 
în lumea mistică, a spiritelor. Lucru
rile nu s-au limitat însă la pantalon. 
Huxley a stat citva timp pe un scaun 
de nuiele. „Scaunul în sine“ i-a apă
rut de asemenea mistic, iar piciorul 
scaunului a devenit pentru el un fel 
de curcubeu. Reiese așa dar că Hux
ley stătea și pe un cufcubeu.

In lumea in care Huxley a pătruns 
prin „porțile percepției' descoperite - 
de el, din păcate, nu a existat după 
cum se vede și o „oglindă in sine“. 
De aceea Huxley n-a putut spune cum 
arăta el însusi in esența sa mistică.

De altfel, printre diferitele „lucruri 
în sine“ Huxley a fost in mod vădit 
un om in stare „nu prea trează", „nu 
prea în sine“. Intr-adevăr, potrivit
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„lumii mistice“ i s-au deschis după 
ce a sorbit licoarea numită mescalin' 
— un fel de nou narcotic. Huxley 
consacră cartea sa unei descrieri a- 
mănunțite a tot ceea ce a văzut în 
timp ce se afla sub influența narco
ticului.

Firește, pină aci nu este nimic nou. 
Și p nă la Huxley oamenii care luau 
narcotice ajungeau intr-o stare oind 
vedeau totul dtdalu. Totuși, acest sim
plu fapt nu dădea filozofilor motiv să 
deducă de aici „dualitatea lumii“ și 
împărțirea ei tittr-o realitate de din
coace și de dincolo. Unii, de pildă, au 
văzut draci în carne și o&se. Alții, 
s-au luptat împotriva unor elefanți 
albi și a unor balauri verzi. Totuși, 
nimeni n-a scris despre aceasta cărți 
și nu a pretins a fi Columbul unor 
nm continente. Medicamente degri- 
zante profund materialiste distrugeau 
mistica și metafizica alcoolică.

Și numai Huxley consumind o doză 
prea mare de mescalin a descoperit 
că percepe „lumea mistică" și a sta
bilit că spiridușii verzi din butelia 
de rachiu sint tot atit de reali ca și 
pantalonul pe care-l vezi prin prizma 
me scai inului.

Cartea lui Huxley este comentată 
cu toată seriozitatea de amintita re
vistă engleză, de oameni care n-au 
sorbit mescalin. Alaster Suierland. 
este in dispută cu Humphrey Ostnon- 
de. Ambii privesc pantalonul mistic 
al lui Huxley cu tot respectul și nu 
se îndoiesc cituși de puțiri că Hux
ley și-a văzut într-adevăr „pantalo
nul în sine". Primul, însă, crede că 
această experiență este „extrem de 
subiectivă" și că numai Huxley a pu
tut vedea esența pantalonului, in timp 
ce altora le este inaccesibil. Cel de 
al doilea vede in această obiecție o 
manifestare de scepticism și crede că 
„pantalonul in sine" nu este ceva 
subiectiv, ci obiectiv, și că el poate 
fi văzut de oricine cu ajutorul unei 
doze de mescalin.

O dispută similară a mai fost des
crisă de L. N. Tolstoi în comedia 
„Roadele învățăturii“. Tolstoi a ridi
culizat cu multă ironie ignoranța 
„doctă" și sălbăticia „civilizată“ a in
telectualității burgheze care se înde
letnicea cu spiritismul. De atunci a 
trecut mai mult de o jumătate de se
col, dar sălbăticia, după cit se vede, 
a devenit și mai crasă. Profesorul 
Huxley și oponenții săi se pot recu
noaște in personajele comediei lui 
Tolstoi. Lipsește numai acea „cucoa
nă“ care a spus soțului ei contempla
tor al „lucrului în sine":

— Te crezi deștept, dar ești un 
nătărău!

Noi nu ne vom permite o aseme
nea causticitate. Noi considerăm că 
in spatele vedeniilor mistice ale fi
losofului burghez care folosește nar
cotice se ascunde o .esență absolut 
reală.

Cartea lui Huxley reflectă teama 
generală a burgheziei reacționare in 
țața realității. In această lume în
vinge știința materialismului dialec
tic și istoric. Tămiia popilor este ne
putincioasă in fața acestei științe. 
Mistica religioasă nu înfricoșează pe 
oameni, ci ii face să suridă. Și iată 
că. Huxley încearcă să înșele prin 
absurdități mistice vinzirtd naivilor 
în loc de ană sfințită, ieftinul mes
calin.

Dar refugiindu-se in lumea in care 
dunga pantalonului îl deschide esen
ța ascunsă a lucrurilor filozofii - idea
liști pălesc ca și țesătorul lui 
Shakespeare: urechile le cresc pină 
la lungimea urechilor de măgar și 
publicul simplu urmărește qu un ris 
batjocoritor cum urechile renumitului 
profesor nu mai încap sub jobenul 
său falnic.

? (Din „Pravda”) j
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