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MATERIALELOR CRITICE 
apărute IN PRESA — 

răspunsuri la timp, competente

In cinstea zilei de 7 Noiembrie

Militînd zi de zi pentru mobi
lizarea maselor largi de oameni 
ai muncii din întreprinderile și 
instituțiile Hunedoarei la tra
ducerea în viață a hotărîrilor 
partidului și guvernului nostru, 
ziarul „Uzina noastră" publica 
de fiecare dată articole, colabo
rări, însemnări, reportaje, note, 
scrisori, corespondențe etc.

Multe din aceste genuri publi
cistice ce apar in coloanele zia
rului se referă la noi realizări 
și succese ale muncitorilor, in
ginerilor și tehnicienilor din di
ferite domenii de activitate, la 
inițiativa creatoare a maselor, 
la diferite acțiuni ale fruntașilor 
extinderea experiențelor acesto
ra și la o serie de probleme 
social-culturale. Alte materiale 
insă se referă la lipsa de preo
cupare a unor cadre și conduceri 
de (întreprinderi șă iustitu-Ji 
față de problemele de produc
ție și cele de viață ale munci ■ 
torilor ș.a-m.d. Astfel de ma
teriale au menirea de a îndrep
ta anumite stări de lucruri ne
satisfăcătoare, de a înlătura 
unele lipsuri și neajunsuri ce 
au loc in diverse sectcare de 
muncă, de a readuce pe calea 
cea bună pe toți acei care prin 
atitudinile lor împiedică mersul 
nostru înainte.

In urma apariției în coloanele 
ziarului a unor asemenea arti
cole și sezisări critice, organele 
vizate au obligația să răspundă 
redacției despre măsurile luate. 
Și astfel de răspunsuri ca ur
mare a sezisărilor și criticilor 
făcute în coloanele ziarului nos
tru ne parvin mai în fiecare zi. 
Multe din ele, cum ar fi cele 
primite din partea'direcției ge
nerale I.C.S.H., Mecanic șef 
I.C.S.H., Comitetul executiv al 
sfatului popular orășenesc, In-inovatorii slujitori ui procesului tehnic

In anii regimului democrat 
popular în patria noastră, miș
carea de masă a inovatorilor și 
raționalizatorilor a luat un deo
sebit avînt, aducînd însemnate 
contribuții la perfecționarea ne
întreruptă a progresului tehnic 
In toate domeniile. Datorită con
dițiilor de muncă pe care le au 
muncitorii, tehnicienii și ingine
rii pot să-și afirme puterea de 
creare pînă la cel mai înalt grad 
al tehnicii, rezolvind la timp 
unele sarcini ale procesului de 
producție. Conștiința socialistă 
ridicată a oamenilor șî nivelul 
lor profesional bogat, depășește 
cu mult, chiar nivelul anilor tre- 
cuțl.

încă de la înființare întreprin
derea noastră I.C.S.H. — cum 
este cunoscută — a avut de dus 
la îndeplinire din anii primului 
plan cincinal, sarcini mărețe de 

terprinderea „Ilie Pintilie", I.G.O., 
O.C-L. Alimentara și de alte or
gane vizate, au sosit la timp și 
fără nici un fel -de ocolișuri sau 
subestimare a criticii aduse.

Din păcate mai sînt unele or
gane vizate care privesc critica 
adusă — deși ea e principială, 
constructivă — ca pe un fapt ce 
le știrbește chipurile autorita
tea. Datorită acestui fapt de a 
privi critica și dînd dovadă de 
multă pasivitate față de proble
mele înserate în ziar, ele nici 
nu se sinchisesc să răspundă 
redacției. De pildă, în ziarul 
nostru nr. 741 din 8 iulie a.c. 
a apărut articolul: „In oțelăria 
nouă Martin se poate muncii mai 
productiv". Cu toate că fap
tele relatate au corespuns întru 
totul realității, că li s-au trimis 
adrese speciale cu conținutul 
hotăririi Biroului Politic al C.C- 
al P.M.R. în care se arată că 
organele de partid și de stat, 
precum și întreprinderile și in
stituțiile de orice fel care au 
fost vizate în materialele apara
te în presă sînt obligate să răs
pundă redacției despre măsuri 
le luate în vederea înlăturării 
lipsurile semnalate, comitetul de 
partid și comitetul de întreprin
dere al combinatului nu au tri
mis la materialul amintit șî la 
altele, nici un fel de răspunsuri. 
Formalism față de materialele 
critice apărute în ziar manifestă 
și comitetul de partid și cel de 
întreprindere I.C.S.H., comitetul 
orășenesc U.T.M., organizația de 
bază O.S-M. II, direcția tehnică 
C.S.H., I.R.T.A. Hunedoara și 
alte organe, întreprinderi și in
stituții din orașul nostru.

Unor astfel de manifestări de

(Continuare in pag. II).

Importanță republicană. Cons
truirea la Hunedoara a unor a- 
gregate ca ; furnie'e 5 și 6, uzina 
cocso-chimică, fabrica de aglo
merare, oțelăria Martin și alteia, 
nu se puteau 
rezolva fără un 
progres tehnic 
dezvoltat în toa 
te ramurile de 
activitate. In a 
cest sens în întreprindere a 
fost înființată A.SI.T., organi
zație menită să-și aducă aportul 
său la îndeplinirea planului de 
stat și să contribuie prin dife
rite forme, Ia creșterea nivelu
lui profesional al muncit or ik:?. 
care la începutul cincinalului 
erau mulți pe șantierele Hune
doarei necalificați. Totodată fii 
întreprindere a luat ființă cabi
netul tehnic, avind la dispozi
ție o bibliotecă înzestrată cu

SUCCESE 
în lupta pentru 

economii
Siderurgiștii combinatului „Gh 

Gheorghiu-Dej" din Hunedoara, 
acordă o atenție deosebită re
ducerii prețului de cost al pro
duselor. Cum este și firesc, pre
ocuparea siderurgiștilor a dus 
la realizarea unui succes deose
bit.

Astfel, în trimstrul Ill ac., pe 
întreg combinatul s-au realizat 
economii, peste saracina planifi
cată, în valoare de 12.815.000 
lei. Un aport prețios l-au adus 
colectivele de muncă din secții
le : furnale noi, oțelăria Martin 

nr. 1, și laminorul de 800 mm.

constatau că 
muncă

peste 8.000 volume cărți tehni
ce, reviste, broșuri și alte pu
blicații, în mai multe limbi stră
ine.

Aici, la cabinetul tehnic au 
început să vină 
și să facă stșiy 
diu muncitorii, 
inginerii și teh 
nicienii, care 
la locul de

pot să-și aducă con
tribuția prin schimbarea func
ționării unor mașini complicate, 
sau prin adaptarea unor dispo
zitive concepute de ei să ușure
ze munca. Astfel în drumul 
parcurs de I.C.S.H. pentru re
construirea combinatului side
rurgic, pînă la sfârșitul anului 
1958 ia cabinetul tehnic au fost 
propuse de 150 autori peste 800 
de inovații, care aplicate în pro-

Un trimestru ce promite 
rezultate și mai bune

Ultimul trimestru din acest an 
promite a fi pentru muncitorii 
și tehnicienii secției a H-a fur
nale și mai bogat în roade de
cât primele trei. Avîntul mun
cii patriotice pentru a produce 
mai multă fontă necesară econo
miei noastre naționale se simte 
ca un suflu nou în fiecare loc 
de muncă. La posturile de co
mandă încărcătorii suprave
ghează cu grijă alimentarea cu 
cocs și minereuri a coloșilor 
niciodată sătui, astfel ca la rîn- 
dul lor, topitorii să descarce

De cînd a ve
nit la mecanicul 
șef I.C.S.H. to
varășa Ghintu- 

ială Paraschiva 
tânără utemistă, 
se străduiește 
permanent să în 
vețe meseria de 
bobinator.

In foto : To
varășa Ghintui- 
a’ă Paraschiva 
ajutată de elec
tricianul bobi
nator Biendea 
Stelian, lucrea
ză la rebobina- 
rea motorului de 
20 Kw. necesar 
la concasorul de 
la Zlaști. Depă
șește lunar sar
cinile de produc 
tie cu 15 la sută.

ducție în perioada amintită au 
adus economii întreprinderii de 
15 milioane lei — bani cu care 
se pot construi la Hunedoara 
375 apartamente muncitorești 
cu două camere și anexe.

An de an, pe linie de inovații 
mișcarea de inovatori se face 
tot mai larg simțită. De pildă, 
in primele nouă luni ale anului 
1959 s-au aplicat în producție 
101 inovații, iar o parte din ele 
au fost trimise în schimb de 
experiență ia alte întreprinderi, 
Față de anul trecut propunerile 
de inovații au crescut cu 100 
la sută, făcînd ca economiile 
post-calculate să întreacă suma 
de 2 milioane lei.

VLAD TIBERIU 
responsabil cabinet tehnic 

I.C.S.H.

(Continuare in pag. II). 

fontă mai multă, <mai bună. Așa 
în întrecerea pentru o produc
ție sporită de fontă topitorii 
fruntași ca Schnel Gheorghe, 
Comșa Alexandru, Buderiu 
Gheorghe, Olaru Alexandru co
laborează strîns cu încărcătorii, 
cu termotehnicienii și cu ceilalți 
muncitori ai secției. Rezultatele 
muncii lor se măsoară în fiecare 
zi în tone de fontă dată peste 
plan.

Dacă muncitorii acestei sec
ții au realizat planul trimestrului 
trei înainte de vreme, sau în 
luna septembrie au descărcat 
cu 3.209 tone mai multă fontă.

----- munca n-a încetinit. Numai m
primele 19 zile ale lunii octom
brie ei au produs peste plan la 
cele două furnale noi alte 2.638 
tone fontă.

hunedorene 

Manifestații închinate 

Lunii Prieteniei
Romîno-Soviefice

Premiera teatrului C.S.H.
In cadrul Lunii Prieteniei Ro- 

mîno-Sovietice colectivul artistic 
al teatrului siderurgiștilor pregă
tește un spectacol format din 
trei piese intr-un act. Prima 
dintre acestea, comedia „Ursul'' 
de A.P. Cehov, va fi prezentata 
publicului, astăzi, joi după amia
ză în sala C.F.U.

Excursie și curs 
de inițiere turistică

Datorită Inițiativei colectivului 
biroului de turism și excursii din 
orașul nostru, în cinstea zilei de 
7 Noiembrie se va organiza pen
tru oamenii muncii din Hunedoa
ra o excursie colectivă în munții 
Retezat, la cabana Baleea. Toto
dată, pentru cei ce doresc să 
cunoască îndeaproape frumuse
țile patriei noastre se vâ deschi
de în curînd un curs de inițiere 
turistică.

La Zlaș ti
Clubul sportiv Corvinul orga

nizează duminică 25 octombrie 
la Zlaștl o serbare sportivă. Va 
avea loc cu acest prilej o întiî- 
nire la fotbal între o selecționa
tă de tineret din Hunedoara șl 
o formație locală, o demonstra
ție de box în sala căminului cul
tural, urmată de un program 
artistic și dans,
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INOVATORII slujitori
ai progresului tehnic

(Urmare din pag- I)

Ținînd seama de sarcinile tra
sate de plenara CC. al P.M.R. 
din 26—28 noiembrie 1958 din 
anul trecut, în întreprinderea 
noastră se dă o atenție cuvenită 
inovatorilor în sprijinul de a-și 
rezolva la timp propunerile fă
cute. Deseori comitetul de în
treprindere și de partid împreu
nă cu direcția generală, anali
zează trimestrial și ori de cite 
ori este nevoie, activitatea cabi
netului tehnic. Cu acest prilej 
se arată lipsurile și greutățile 
ivite în muncă pe parcurs și se 
fac recomandări prețioase, de 
îmbunătățire a activității cabi
netului tehnic din întreprindere. 
In sprijinul masei mari de inova
tori cabinetul nostru, prin cer
cul A.S.I.T. a organizat 20 de 
conferințe cu caracter tehnic 
profesional. Trebuie să spunem 
că aceste conferințe au avut un 
ecou deosebit prin numărul ma
re de participanți.

Spre exemplu, tovarășul ingi
ner Popescu Mihai a ținut o 
conferință : „Folosirea energiei 
atomice în scopuri pașnice" a- 
vînd trei teme. De asemeni, ingi
nerul Strochi Anatol a ținut con
ferința : „Principiile de folosire 
a aparatelor sosite din import 
pentru O.S.M. nouă" urmată de 
demonstrații practice. Un sprijin 
practic dat inovatorilor este re
partizarea fiecărui tehnician și 
inginer la grupurile de șantiere, 
ocupîndu-se de inovatori pînă

Tovarăși,

ABONAȚI-VĂ
1 a 

ziarul
O1INANDĂSTRA 

cînd își realizează prototipul și 
desenele propunerii.

In întreprinderea noastră^ a- 
nul acesta au mai luat ființă un 
număr de 10 brigăzi de inovatori, 
care din luna iulie pină la 1 oc
tombrie a.c. au propus spre a- 
plicare în producție 20 cereri de 
inovații. Printre acestea se află : 
Dispozitivul pentru confecțio
nat capetele arcelor de suspensie, 
aducînd economii de 3.200 lei, 
pentru care autorii Geană Filon 
și Crețu Iile au primit suma 
de 422 lei. Prin modificarea unui 
proiect de locuințe muncitorești 
din cvartalul „Poșta Nouă", un 
grup de inovatori în frunte cu 
tovarășul Fira Ștefan și Zaharia 
Jenică, .au adus economii de 
1.200.000 lei, iar recompensa 
dată autorilor depășește suma 
de 13.000 lei.

De remarcat sînt șl propune
rile comunistului Szolloși Gheor- 
ghe autor a zece inovații. Tova
rășul Szolloși a mai crescut ca 
inovatori în producție, pe mai
strul Pompiliu Morzan și Nico- 
lae Imn, frezor la mecanicul șef.

In registrul de inovații al ca - 
binetului tehnic din I.C-S.H. se 
mai află și numele tovarășului 
Sărăci Petru, autor a peste 24 
inovații, printre care ultima de 
importanță mare a contribuit la 
intrarea în funcțiune a laminoru
lui de 650 mm.

De la începutul anului acesta, 
la noi în întreprindere s-a or
ganizat un concurs intern de 
inovații dotat cu un premiu de 
9.500 lei, care se acordă șantie
relor clasate pe primele 3 locuri 
Pentru inovatorii din întreprin
derea noastră în luna octombrie 
a fost declarată „Luna inovato
rilor", în care se preconizează 
a se atinge cel mai mare număr 
de inovații aplicate pină acum 
în producție cit șl recompensa
rea la zi a autorilor.

Convinși că prin introducerea 
în practică a cît mai multe ino
vații contribuim la buna des
fășurare a procesului de produc
ție din întreprinderea noastră de 
construcții, realizînd însemnate 
economii în reducerea prețului 
de cost.

Maiștri ai șarjelor rapide
Dimineața a pătruns pînă la 

cuptoarele oțelăriei Martin nr. 1 
din combinatul siderurgic Hune
doara, acolo unde la temperaturi 
înalte oamenii pregătesc de zor 
plămădirea a noi șarje de oțel. 
Dibaci și iscusiți oțelarii știu să 
conducă cu măiestrie un proces 
de producție complicat. In 
schimbul ce trebuia să plece a- 
casă în dimineața aceea de oc
tombrie, se află și echipa prim- 
topitorului Andruț Gheorghe, 
care la apariția zorilor de zi și 
a soarelui, predă în stare nor
mală de funcționale cuptorul lor, 
ce fierbe in clocot oțelul, și lo
cul de muncă bine aprovizionat 
cu cele necesare. Printre șuvoiul 
de oameni care se țin șir înain
te de ora 7, se află și prim-to- 
pitorul Mihai Dumitru.

Ajuns pe platforma cuptorului 
unu fără a sta prea mult pe 
gînduri, omui acesta voios și 
sprinten, mic de statură, intră 
în relații cu oamenii lui Andruț 
interesindu-se îndeaproape de 
starea de elaborare a noii șarje. 
Pină cei întrebați să-i răspundă, 
el înțelese că nu este ceva în 
regu'ă. Cercetînd cu atenție fișa 
schimbului află imediat că ajus
tarea și încărcarea cuptorului nu 
s-a făcut la timp. Deci șarja va 
fi intirziată, despre care oame
nii din schimbul de noapte nu 
îndrăzneau să-i spună- Uitîndu- 
se în jur, Mihai a observat că 
oțelarii lui nu începuseră lucrul 
șl că ei se încălzeau lingă lim
bile de foc pe care cuptorul le 
scotea pe la uși. Atunci își adu
se aminte că la preluarea 
schimbului, nu repartizase sarci
ni concrete fiecăruia.

— Ce faceți fraților, ați în
ghețat de frig ? — glumi ca de 
obicei Mihai.

Dar Mihal știe să-și conducă 
oamenii, îi ține bine în mină. 
Și iată că prin dirzenia cu care 
lucrează el antrenează în conti
nuu echipa ducînd-o mereu spre 
uol succese. La ora 9 și 5 mi
nute în ziua de 19 octombrie 
1959, Mihai, după ce a luat o 
probă de oțel trimite imediat 
în spatele cuptorului pe ajutorul 
său pentru a da drumul la oțe- 

Iul din cuptor. Maistrul Pascu 
liberiu și prim-topitorul Mihal 
controlează acum vatra. După 
citeva minute totul reintră în 
normal. Ajustarea și încălcarea 
s-au încadrat în grafic. Tempe
ratura se întețește și macarale
le se plimbă la fiecare cuptor cu 
oalele de fontă. De la maistru și 
normator am aflat că prim-topi
torul Mihai Dumitru poate fi 
denumit un maistru al șarjelor 
rapide. Astfel împreună cu echi
pa a elaborat de la începutul a- 
nului in 302,40' ore, 48 șarje 
rapide depășind cu mult tonajul 
cerut. Succesul acesta a dus la 
îndeplinirea cu trei luni înainte 
a angajamentului anual, de a 
da patriei peste sarcinile plani
ficate 1-600 tone oțel Martin.

Ca Mihai mai sînt mulți topi- 
tori, care elaborează șarje in
tr-un timp scurt. De pildă, este 
prim-topitorul llea Gheorghe 
prietenul iui de schimb și veci
nul de cuptor. Ilea are 24 șarje 
rapide în 251 ore și 20 minute și 
1.049 tone oțel peste plan-

In foto : Membrii brigăzii complexe de la sectorul Mecanic 
șef I.C.S.H. conduse de lăcătușul llea Vicențiu care este fruntaș 
lună de lună în îndeplinirea cu regularitate a sarcinilor de plan. 
Printre cei 13 membri care formează la un loc un colectiv unit, 
se află și inovatorii: Vlad Dumitru, Soare Constantin, Herț 
Gheorghe și alții.

Maistrul Pascu povestește ca 
la llea în echipă nu se muncește 
la fel ca la Mihai. Aici oamenii 
nu execută toate sarcinile date 
de șef. Spre exemplu ajutorul 
Iui llea nu lucrează consecutiv 
în cele 8 ore și mai ales la ela
borarea șarjelor. Deseori mai 
lipsește nemotivat de la serviciu 
făcînd ca echipa sa, să muncea
scă sub nivelul posibilităților. In
tre 1—16 octombrie a.c. cupto
rul la care lucrează llea mal 
avea de produs 238 tone oțel ca 
să ajungă cu planul la zi, pe 
cînd cuptorul lui Mihai în ace
eași perioadă are 529 tone oțel 
peste plan.

— La dspărțire Mihai ne spu
se în grabă că este moldovean 
venit de 11 ani Ia Hunedoara și 
e mulțumit de oamenii pe care-i 
conduce. Cu Voican Vasile ajuto
rul meu, spuse el, Pinca loan, 
Stoica Nicolae, Popa Petru și 
Neta Petru voi mai elabora pînă 
la sfîrșitul anului multe șarje 
rapide de oțel.

D. JENEI

Preocupări
ale unui colectiv harnic
Din discuțiile avute cu tovară

șul Vulcu Gheorghe șeful secției, 
Voinea loan președintele comite
tului de secție sindicală și cu 
cîțiva fruntași ai întrecerii so
cialiste am aflat că muncitorii 
de la construcții metalice exe
cută grinzi sau cadre de cuptoa
re Martin, răcitoare de la uși, 
repară vagoneți de turnare și 
oale de turnare, diferite piese 
pentru macarale, etc. Mai precis 
ei sînt ajutoare de nădejde ai 
oțelarilor, furnaliștiior și cocsa- 
riior în îndeplinirea planului de 
producție. Totodată aici se duce 
o luptă neobosită pentru realiza
rea de cît mai multe economii in 
producție. Deși sîntem în prima 
lună a trimestrului IV al anului 
rezultatele dovedesc că efortu
rile depuse n-au fost deloc za
darnice și că alături de celelalte 
sectoare productive colectivul 
de muncă al secției de construc
ții metalice ocupă un loc de cin
ste. lată de pildă cîteva exemple 
care pentru acest colectiv sînt 
cifre destul de mari. Bunăoară 
intreg colectivul de muncitori 
își luase angajamentul ca la ca
pitolul cheltuieli de regie, între
ținerea utilajelor și mașinilor să 

facă pînă Ia sfîrșitul anului eco
nomii în valoare de 76.000 lei. 
Numai pe primele opt luni care 
au trecut din anul acesta s-a 
realizat suma de 72.000 lei, iar 
în prezent această cifră fiind cu 
mult depășită. Mobi'izaH de ’o 
cumentele plenarei C.C- al P.M.R. 
din 13-14 iulie a.c. muncitorii 
secției construcții metalice au 
hotărît într-o consfătuire de 
producție ca angajamentul ini
țial, de a face economii să fie 
sporit cu încă 24.000 lei.

Aici, în cadrul secției echipele 
și brigăzile de producție sînt în 
primele rînduri ale luptei pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plan. 
De felul cum ei lucrează depinde 
în mare măsură planul sectoa
relor mari ale combinatului. De
seori oțelăria și laminoarele, tri
mit comenzi accidentale care 
trebuie executate în termene 
scurte. Datorită faptului că a- 
ceste comenzi sînt predate bri
găzilor harnice, cum ar fi de 
exemplu a lui Furca Ghorghe, 
Savu loan și Voinea Ioan, lucră
rile sînt totdeauna terminate cu 
3-4 zile înainte, față de planul 
de ore acordat.

Important în viața secției este 

și faptul că mulți oameni s-au 
ridicat la nivelul fruntașilor în 
producție, numărul lor în pre
zent fiind de 30, iar printre ei 
se află lăcătușii Ioța Stan, Didu 
Dumitru, Moise Oprea și sudorul 
Horea Dumitru.

Datorită numeroaselor co 
menzi de lucrări pe care le exe
cută lăcătușii și sudorii aces
tei secții și prin faptul că ele 
sînt tot mai variate, în secție 
s-a elaborat un plan de măsuri 
tehnico-organizatorice. Spre e- 
xemplu.prin adaptarea unui dis
pozitiv nou la mașina de tras 
țevi se înlocuiesc doi oameni, se 
reduce complet consumul de 
mangan sau motorină, care se 
folosea înainte la incălât pentru 
fiecare balot de platbandă, cît 
și munca costisitoare de a tăia 
și îndoi materialul la fiecare 
4 metri.

S-a extins o inițiativă
Nu de mult în coloanele ziare

lor centrale au apărut relatări 
despre inițiativa cunoscutului 
fruntaș în producție Nicolae Ml- 
lltaru, în ceea ce privește realiza 

rea de economii și preluarea 

conducerii unor brigăzi rămase 
in urmă- Comitetul sindical îm
preună cu biroul organizației de 
bază și conducerea administrati
vă au constatat că la secția con
strucții metalice se poate aplica 
metoda de trasare a diferitelor 
piese cît mai rațional. In urma 
prelucrării inițiativei, s-a hotărît 
ca, conducerea brigăzii de lăcă
tuși și sudori a lui Ene Dumitru 
rămasă in urmă, să fie prelua
tă de cunoscutul fruntaș Moise 
Nicolae. Despre el se pot spu
ne multe lucruri frumoase. De 
cînd este noul șef al brigăzii au 
trecut trei săptămîni, timp in 
care realizările obținute de bri
gada lui se ridică la nivelul me
diu al realizărilor brigăzilor fru
ntașe din secție.

DUMITRESCU JAN

Materialelor critice apărute în presă — 
răspunsuri la timp, competente
(Urmare am pag. l-a)

împăciuire față de lipsurile sem
nalate, de gituire a criticii și su
bapreciere a presei de partid, 
trebuie să li se pună capăt. A- 
cele organe de partid și de stat, 
instituții și întreprinderi care 
încă privesc critica nu ca po o 
armă de îndreptare a lipsurilor

Se reînnoiește restaurantul
„CARPAȚI“

Pentru a oferi consumatorilor 
condiții cît mai bune de deser
vire, recent s-a trecut la reîn
noirea fostului restaurant Lupu, 
astăzi „Carpați". Stîtid de vor
bă cu tovarășul Mozer Iuliu, 
maistru șef al micului șantier al 
restaurantului, cu dulgherul Că 
rbunaru Alexandru și cu ajuto
rul acestuia, Dumitru Dumitru, 
ei au declarat că sînt hotărîți 
ca lucrările de reînnoire a fa
țadei restaurantului să le termi
ne pînă la 7 noiembrie, iar res
tul lucrărilor cel tîrziu la data 
de 20 decembrie a.c.

RAȚ MARTIN

și neajunsurilor existente, sînt 
obligate să răspundă redacției 
în cel mai scurt timp asupra 
măsurilor întreprinse. Asta cu 
atît mai mult, cu cît multe din 
lipsurile semnalate în urmă cu 
săptămîni și luni se manifestă 
încă și astăzi ca o dovadă grăi
toare a felului cum este însușită 
critica făcută prin coloanele u- 
nui ziar.
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IN DISCUȚIA COMUNIȘTILOR
De curind in viața organiza

ției de bază P.M.R. de la lami
norul bluming 1.000, s-a petre
cut un eveniment deosebit de 
important; alegerea noului or
gan conducător. Cu acest prilej, 
comuniștii au făcut o anaiiză te
meinică asupra activității des
fășurate de biroul organizației 
de bază în perioada ce s-a scurs 
de ia alegerile precedente și 
pînă in prezent.

Din lucrările adunării a reieșit 
că încă de la început activitatea 
biroului organizației de bază a 
fost axată pe reîmpărțirea for
țelor de partid, pe schimburi, 
agregat și loc de muncă, în așa 
fel incit oricînd organizația să 
poată cunoaște problemele ce 
frămîntă secția, situîndu-se în 
fruntea masei de muncitori, pen
tru a o îndruma și conduce cu 
competență în munca de zi cu 
zi. Reîmpărțirea forțelor, s-a 
impus ca o necesitate imediată, 
dat fiind faptul că o bună par
te din membrii de partid au fost 
trecuți la laminorul de 650 mm- 
rămînînd astfel descompletate o 
serie de posturi cheie ale pro
cesului de producție.

Reorganizarea organizațiilor 
de masă și U.I.M. a constituit 
un alt obiectiv de urgența l-a, in 
munca biroului, deoarece și con
ducerea acestora a fost descom
pletată, prin crearea celor două 
organizații în grupul de laminoa
re Peștiș. Apoi, activizarea mem 
briior și candidațflor de partid, 
educarea oamenilor muncii, în
tărirea disciplinei socialiste a 
muncii, îmbunătățirea procesu
lui tehnologic, ridicarea nivelu
lui tehnieo-profesional al tu
turor muncitorilor, In raport eu 
gradul de mecanizare și auto
matizare a laminorului, au con
stituit de asemeni sarcini care 
cereau o grabnică rezolvare.

Viața a dovedit că numai a- 
cele organizații de partid m 
cadrul cărora toți membrii și 
candidați! au sarcini concrete, 
fiecare comunist luptînd după 
puterile și capacitățile sale pen
tru îmbunătățirea activității or
ganizației din care face parte, 
constituie un colectiv unit și 
combativ, capabil să îndepli
nească cu succes cele mai di
verse sarcini în vederea trans
punerii în practică â hotărirl- 
ior partidului și guvernului.

încredințarea unei sarcini de 
partid are o influență pozitivă 
asupra dezvoltării politice a 
comuniștilor. Ducîndu-le la bun 
sfîrșit, ei își lărgesc orizontul, 
dobîndesc deprinderi organiza
torice, li se dezvoltă simțul de 
răspundere. Toate acestea, con
stituie un mijloc sigur pentru 
întărirea disciplinei conștiente, 
dezvoltă inițiativa și spiritul 
de vigilență revoluționară. De 
aceea, biroul organizației de 
bază bluming, după consti
tuirea sa, a trecut de îndată la 
repartizarea de sarcini concre
te pe membri și candidați de 
partid. Biroul nu s-a mulțumit 
doar cu atît. In fiecare adunare 
generală, înainte de a se intra 
în ordinea de zi, doi sau trei 
membri de partid erau puși să 
raporteze organizației felul cum 
au muncit pentru îndeplinirea 
sarcinilor. Aceasta a influen
țat in bine întreaga activitate 
a organizației și a contribuit la 
ridicarea simțului de răspun
dere personală a comuniștilor- 
Membrii și candidați! de partid 

s-au simțit controlați și aju
tați îndeaproape muncind mai 
calificat, ducîndu-și la înde
plinire sarcinile cu mai multă 
competență.

Adunările de partid — 
mijloc puternic 

de educare
Un rol important în educa

rea politică, în activizarea 
membrilor și candidaților de 
partid, în întărirea disciplinei 
de partid, îl ocupă adunările 
generale, organul superior al 
organizației respective. Aici se 
dezbat cele mai acute proble
me politico-economice și cul
turale, ce ajută pe membrii și 

VIATA DE PARTID

candidații de particf să înțelea
gă mai bine politica partidu
lui și a statului nostru. In 
cursul discuțiilor ce formează 
opinia bună a organizației, se 
călește unitatea de voință și 
de acțiune a tuturor comuniști
lor. Plecind de la aceste prin
cipii — așa cum a reieșit și din 
lucrările adunării de alegeri, — 
biroul organizației de bază, a 
căutat — și a reușit în bună 
parte — să pregătească temei
nic adunările de partid, con- 
vocindu-le cu regularitate, ele 
terminindu-se de fiecare dată 
cu hotăriri precise, hotăriri ce 
constituiau un program de lu
cru pentru munca întregii or
ganizații.

Folosind metodele arătate 
mai sus, biroul organizației le 
bază a reușit să dezvolte la 
comuniști una din cele mai e- 
sențiale laturi ale muncii de 
partid, care asigură succesul 
deplin al activității : critica și 
autocritica.

Eficacitatea muncii desfășu
rată de către biroul organiza
ției de bază de la alegeri și 
pînă în prezent, se concreti
zează în îmbunătățirea conti
nuă a activității blumingului în 
tcate compartimentele sale de 
activitate. însăși cifrele de plan 
oglindesc succesul de pînă a 
cum. Un scurt bilanț ne va pu
tea edifica mai bine în acest 
sens. De la începutul anului, 
trimestru de trimestru, planul 
a fost îndeplinit după cum ur
mează : Trimestrul I 104,46 la 
sută; trim. II 103,13 la sută ; 
trimestrul III 106,28 la sută. 
Global, de la 1 ianuarie și pînă 
la 30 septembrie a.c. colecti
vul de muncă ce deservește 
blumingul, a reușit să lamineze 
în afara sarcinilor de plan a 
cantitate de 17 023 tone oțel, 
iar economiile realizate la pre
țul de cost depășesc suma de 
1.200.000 lei.

Un criteriu ce caracterizează 
activitatea unui sector, îl con
stituie și calitatea produselor 
fabricate. Ori, în această direc
ție (lucru reieșit atît din darea 
de seamă cit și din discuțiile 
purtate) biroul organizației da 
bază și conducerea sectorului 
nu au făcut totul. La bluming 
se mai ivește insă, -destul de 
accentuat, un procent ridicat 
de rebut, în deosebi la oțelu
rile calmate. Este neîndoielnic 
faptul că și aceasta a influen
țat în rău prețul de cost și ca 
atare, întreaga activitate eco

nomic'o-financiară a blumingu
lui.

Unde duce 
consumul mare 

de materii prime
Cu ocazia prelucrării docu

mentelor plenarei C.C. al P.M.R. 
din 13-14 iulie a.c-, a fost ela
borat în urma propunerilor fă
cute de comuniști și de întrea
ga masă de muncitori, un plan 
de măsuri tehnico-organizato- 
rice, privind realizarea de cit 
mai multe economii. Tot atunci 
a fost luat și angajamentul ca 
pînă la finele anului la blu
ming să se realizeze două mi
lioane lei economii. Conducerea 
sectorului a avut sarcina din 

partea biroului organizației de 
bază, să analizeze bilunar cum 
este îndeplinit acest plan. Cu 
toate acestea și în prezent ur
mărirea factorilor componenți 
ai prețului de cost în succesiu
nea lor, se face cu mare întîr- 
ziere. Necunoscînd din timp de
pășirile la prețui de cost, orga
nizația de bază și conducerea 
blumingului au fost puse în im
posibilitatea de a acționa 
prompt atunci cînd se iveau 
unele deficiențe, ele continuînd 
să persiste pînă se afla că la 
anumite capitole prețul de cost 
a fost depășit nepermis prin 
consumurile mari de materii 
prime.

De exemplu la capitolul gaz 
metan înregistrat in prețul de 
cost realizat de la începutul a- 
nului, dacă se manifesta mai 
mult interes și o preocupare 
permanentă, în special la cup
toare, consumatoare de o mare 
cantitate de gaz metan, s-ar fi 
realizat (încadrindu-se în cifra 
de plan) o economie de 506.672 
lei. La consumul de energie e- 
lectrică s-ar fi putut realiza de 
asemenea o economie de 
2.579.813 kw. per oră, iar pre
țul de cost per tona de lami-r 
nate ar fi fost redus cu încă 
3,48 lei.

Dacă tovarășul inginer Șer- 
ban Nicolae, Pădureanu Aurel, 
Mociofan Ștefan cît și biroul 
organizației de bază, care nu 
i-a tras la răspundere cu des
tulă tărie, acordau atenția cu
venită problemei reducerii con
sumului, prețul de cost pe to
na de laminate ar fi putut fi 
redus, cu încă 5,58 lei.

Calitatea reparațiilor 
și a reviziilor 

să fie îmbunătățită
In cuvîntul lor comuniștii au 

arătat că se fac încă unele re
parații și revizii de proastă 
calitate, nerespectîndu-se tim
pul stabilit în grafic. Au fost 
frecvente cazurile de defecta
re a macaralelor Tigler și Pra- 
zen-Kran, ardera unor motoa
re și altele- La propunerea or
ganizației de bază, fostul me
canic șef Holtzwarth Henric, 
care dădea dovadă de lipsă de 
interes în bunul mers al agre
gatelor și mașinilor a fost în
locuit. Acum, după ce în acest 
post a fost numit tovarășul in
giner Toader Ștefan, membru 
de partid, lucrurile s-au îmbu

nătățit mult. Dar intervine și o 
altă latură care duce la prelun
girea timpului de reparații. De
și laminorul bluming funcțio
nează de mai bine de un an. 
perioadă suficientă pentru în
tocmirea documentației pieselor 
de schimb necesare și lansarea 
comenzilor pentru exesutarea a- 
cestora, totuși, nici pînă la ora 
actuală nu s-a .făcut acest lu
cru. La mecanicul șef există 
de altfel o listă a pieselor de 
rezervă extrase din proiect. 
Ea reprezintă doar 10 la sură 
din necesarul pieslor de rezer
vă ale laminorului. Cu toate 
acestea, nici în momentul de fa
ță nu au fost comandate piese
le care sînt dificil de executat 
ca : roți dințate conice ; pinio- 
ane conice modul M. 18 și al
tele. In cazul cind din anumite 
motive s-ar defcta un pinion 
modul M. 18 ar însemna că la
minorul să stea cîteva săptă- 
mîni pînă acesta ar fi execu
tat în exterior. De asemenea, 
nu sînt comandate piesele nici 
pentru reductoarele globoidale, 
a căror executare reprezintă o 
dificultate nu numai în com
binat, dar și în țară. De această 
stare de lucruri se face vino
vată conducerea sectorului, res
pectiv tovarășul inginer șef 
Văzdăuțeanu Vasile, care a to
lerat fostului mecanic șef co- I 
moditatea, lipsa de interes și 
neglijența, atitudini condamna
te cu tărie de comuniștii pre- 
zenți la adunarea generală, ca
re au cerut scoaterea ingine
rului Hotzwarth din cadrul blu
mingului.

Eforturile comuniștilor din 
blaming îndrumate îndeaproape 
de biroul organizației de bază 
au făcut posibilă îmbunătățirea 
substanțială a procesului de 
producție. Cu ajutorul lor au 
fost înlăturate multe deficien
țe ce frînau bunul mers al pro
ducției. Comuniștii au hotărît 
în unanimitate ca în viitor sg 
depună mai mult efort pentru 
a pune îr. practică hotărîrea bi
roului organizației de bază de 
a se lamina cel puțin 150 de 
lingouri pe schimb-

Adunarea generală a apreciat 
satisfăcătoare activitatea des
fășurată de vechiul birou ale- 
gîndu-1 din nou ca secretar pe 
tovarășul Palcău Octavian.

N. IEȘANU

O T E
Din nou autobusele ...

Numeroși elevi care frecven
tează cursurile școlii elementare 
nr. 1 din Hunedoara locuiesc în 
comuna Hășdat. Drumul pînă la 
școală și înapoi ei îl parcurg cu 
autobusele I.G.O.H. Cum însă a- 
ceste autobuse nu respectă, de 
obicei, orarul fixat, deseori ele
vii din Hășdat întîrzie la cursu
ri cîte 15-20 minute, fapt, ce 
dăunează pregătirii școlare a a- 
cestora și, în plus, duce la con- 
turbarea primelor ore de clasă.

Oare conducătorii auto ce de
servesc traseul amintit sînt..- 
scutiți de anumite reguli cu
prinse in ceea ce se cheamă dis
ciplina muncii ?

O dorinfă firească
Că în confortabilele aparta

mente din O.M. locuiesc multi,

DIN SALA TRIBUNALULUI

Pădure Simedru profitînd de 
lipsa de vigilență a oamenilor 
de pază a sustras din sectorul 
laminorului bluming cca. 37 me
tri sîrmă. El însă a fost desco
perit de organele de miliție în 
timp ce încerca să ascundă ma
terialul furat și a fost deferit 
justiției. Pentru încercarea sa 
de a produce prejudicii avutului 
obștesc Pădure Simedru a fost 
condamnat la 5 luni închisoare 
corecțională.

Obișnuit să trăiască din mun
ca altora individul Poha loan — 
un element descompus morali
cește și vechi infractor — a fost 
prins de curînd în gara Simena 
pe cînd căuta să-și însușească 
bagajul unui cetățean. Din cer
cetări a reieșit că acesta se în
deletnicea și cu furtul de buzu
nare. In consecință tribunalul 
popular al raionului Hunedoara 
a condamnat pe infractorul Poha 
loan la un an de zile închisoare 
corecțională.

Joldiș Minerva responsabila 
unui bufet cu gustări și băuturi 
din Călan, se îndeletnicea în ul
timul timp cu speculă. Cu ajuto 
rul ficei sale Brînzan Cornelia 
cumpăra de la magazinele ali
mentare băuturi pe care apoi le 
vindea în cadrul bufetului cu 
prețuri majore, corespunzătoare 
acestei unități.

Pentru infracțiunea săvîrșită 
cele două inculpate au fost con
damnate la cîte 1 an și 6 luni 
închisoare corecțională.

Tentat de o viață ușoară, însă 
fără a munci, Revitea Petru a 
început să-și însușească, prin 
căi necinstite, importante sume 
de bani cu ajutorul cărora :și 
satisfăcea pornirile-i desfrînate- 
In calitate de achizitor al I.C.S. 
Recolta acesta întocmea note de 
plată — însă fără a trece suma 
plătită — pentru cantitățile de 
fîn achiziționate de la producă
tori, pe care le dădea acestora 
să le semneze în alb și apoi le 
complecta el după bunul plac. 
In acest mod Revitea Petru și-a 
însușit suma de peste 40.000 lei 
din avutul obștesc fapt pentru 
care tribunalul popular raional 
l-a condamnat la 13 ani mun
că silnică, 4 ani degradare ci
vică și confiscarea totală a a- 
verii.

foarte mulți muncitori, este tot 
atît de adevărat ca și faptul că 
mulți, foarte mulți dintre aceș
tia, sînt fumători. Acest lucru 
este ușor de bănuit și, în fapt, 
mai toată lumea îl știe. Numai 
conducerea O.C.L. Produse in
dustriale, se vede treaba, nu 
știe. Dovadă : în tot O.M.-ul nu 
există nici măcar un debit de 
țigări. Singura sursă de aprovi
zionare cu țigări este restau
rantul Corvinul- Cum s-ar zice, 
pentru „vecinii" restaurantului 
aceasta nu constituie o proble
mă. Cum rămine însă cu fumă
torii care locuiesc mai sus, toc
mai spre pădurea Chizid sau 
spre suburbia Buituri ?

„Să se lase de fumat!“ s-ar 
putea să fie răspunsul condu
cerii O.C.L. Produse industria
le însă, noi o știm și pe aceas
ta. Vrem un răspuns mai nou : 
un debit... )

Un grup de locatari din
O. M.
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j Al doilea mare centru industrial din Republica Cehoslovacă, 
S—după Praga — este Brno cu împrejurimile sale. Aici se află' 
l prima fabrică de mașini cu o tradiție de peste 150 de ani. A-7 
tcum în miezul activității fabricii stă producția de cazane și tur-J 
f bine cu aburi pentru uzine electrice. Astfei de produse sînt ex-ț 
f por ta te în R. P. Chineză, R. P. Polonă, India, Siria, Iugoslavia! 
rși alte țări. In total uzina are la activ peste 3.000 de turbine și\ 
/1Q.OOO de cazane. . s

Tot la Brno se află și uzinele KRALOVOPOLSKA care se potC 
Smindri cu marca tradițională și numărul impresionant al pro-/ 
aduselor lor. Anul acesta uzinele au împlinit 70 de ani. Un scurt? 
[bilanț arată că în ultimii 10. ani Kralovopolska a livrat în multe) 
,țări ale lumii utilaj petrolifer, vagoane cisterne uriașe, poduri \ 
turnante, utilaje pentru întreprinderi forestiere, fabrici de s 
•placaj, celuloză și îngrășăminte azotoase. f

In foto : O parte din instalațiile unei rafinării de țiței desti-) 
pată Siriei. s

Un institut științific de pe lingă o fabrică
La întreprinderea construc

toare de mașini grele din Ural 
se organizează un institut da 
cercetări științifice. Aceasta 
este una dintre cele mai mari 
întreprinderi din Uniunea So
vietică care se specializează în 
producția utilajului^ pentru la
minoare, furnale, mine și de a- 
seme.nea în producția 
toareb r pășitoare, a 
grele.

La institut se vor
cercetări și lucrări experimen-

PROGRESE 
în dezvoltarea 

învăjămîntului politehnic
In R.P.D. Coreeană a luat un 

avint deosebit răspîndirea in- 
vățămintului politehnic și s-au 
luat măsuri pregătitoare pentru 
introducerea invățămîntului po
litehnic obligatoriu.

In anul școlar 1959-1960 nu
mărul școlilor tehnice medii a 
crescut de la 143, cit a fost a- 
nul trecut la peste 500. Aceste 
școli asigură pregătirea pe mai 
departe a 70.000 de absolvenți 
ai școlilor elementare. In acest 
an numărul școlilor tehnice se
cundare a crscut de la 27 la 
46.

Cele peste 500 de școli medii 
politehnice vor pregăti specia - 
liști pentru diverse ramuri ale 
economiei naționale.

Pregătirea politehnică a popu
lației și desfășurarea rapidă 
a revoluției tehnice vor avea 
un rol important în creșterea 
productivității muncii, în lichi
darea deosebirii esențiale dintre 
munca fizică și cea intelectuală. [

FOLOSIREA ENERGIEI ATOMICE
ÎN SCOPURI PAȘNICE

Recent s-au împlinit doi ani 
de la punerea în funcțiune în 
R. Cehoslovacă a primului reac
tor atomic. In felul acesta, Ceho
slovacia s-a situat, cu ajutorul 

tale legate de crearea mașini
lor de mare productivitate, se 
vor elabora noi procese tehno
logice pentru construcția de 
mașini grele îr. general.

Institutul de pe lingă între 
prinderea din Ural se organi
zează în cadrul măsurilor luate 
in Uniunea Sovietică de apro
piere maxima a muncilor de 
cercetare și proiectare de pro
ducție-

SPORT?; DUPĂ OFT| 
ETAPE

In campionatul categoriei B 
la fotbal s-au desfășurat pî- 
nă în prezent opt etape. La 
această dată, în seria 3-a Cor- 
vinul ocupă locul 2 (amenin
țat însă de C.S.A. Sibiu, cu un 
joc mai puțin).

Echipa noastră, în care se 
pun atîtea nădejdi, prezintă 
un bilanț pozitiv : patru vic
torii, două jocuri egale și 
două înfrîngeri. Pînă la sfîr- 
șitul primei părți a campio
natului Corvinul joacă de 
două ori în deplasare (la Me
diaș și Cluj), restul de trei 
partide fiind programate pe 
terenul propriu (cu C. S. Tg- 
Mureș, A.M-E.F.A. și C.S.M. 
Baia Mare. Prin urmare teo
retic, formația noastră va 
intra în retur cu un bagaj de 
puncte superior celui din anul 
trecut, deci și clasată pe un 
loc mai bun.

Ce constatări se impun du
pă consumarea jocurilor de 
pînă astăzi ? Corvinul are un 

Uniunii Sovietice, în rîndul pri
melor țări din lume în care se 
efectuează cercetări sistematice 
în domeniul energiei atomice.

Pe baza metodelor sovietice 
și cehoslovace, reactorul pro
duce izotopi de iod, aur, sulf 
și alți izotopi radioactivi folo
siți în cercetările științifice, 
precum și în construcții, agri
cultură etc.

In curînd, la Institutul cehos
lovac pentru energia atomică 
va fi pus în funcțiune un ci- 
clotron care va da posibilitatea 
oamenilor de știință să studieze 
mai amănunțit nucleele atomi
lor.

In anii 1961—1965 se va con
strui in R. Cehoslovacă prima 
centrală atomoelectrică.

i

lot de jucători valoroși. Ei 
sînt bine pregătiți din punct 
de vedere fizic, echipa jucind 
aproape în același ritm tot 
timpul partidei. Totuși, capi
tolul tehnică mai trădează 
multe lacume. In atac, cele 
mai multe mingi sînt jucate pe 
sus — or, înaintașii noștri 
nu sînt prea înalți. Totodată, 

apărătorii nu dirijează baloanele 
cu precizie, la jucătorul liber 
cel mai apropiat, ci preferă 
să Ie degajeze lung, fără a- 
dresă.

-Este îmbucurător faptul că 
formația noastră are compar
timente de valori apropiate, 
înaintarea a marcat 18 punc
te, mai mult decit două de 
fiecare partidă, ceea ce e bine 
— dar apărarea a primit 10 
goluri, ceea ce nu ni se pare 
satisfăcător- Credem că cel 
mai bun randament l-a dat li
nia de mijlocași, iar Baîint a 
fost jucătorul cel mai con
stant

Așezați comod în fotoliile au-» 
focarului părăsim Praga dis-de-B* 
dimineață pentru a ajunge de||ț 
vreme în orașul Karlovy-Vary.^' 
Cerul era înnorat, gata de plod-8 
ie. Vremea aceasta închisă n-a
putut însă să ne strice buna dis
poziție. Pe geamurile mari pri
veam cum membri ai coopera
tivelor agricole, recoltau de pe 
suprafețe întinse sfecla de za
hăr.

Și deodată în liniștea ce cu
prinsese autobusul s-a auzit o 
melodie. Apoi melodia a prins 
aripi și curînd toți turiștii cîn- 
tau, mai mult sau mai puțin 
melodios, „In Bucureștiul iubit". 
De fapt, doar începutul a fost 
greu, pentru că pînă aproape de 
ținta noastră s-a cîntat mult și 
cu atîta pasiune, încît ghidul 
nostru, tovarășul Prohaska, cînta 
cu înflăcărare dulcile cîntece 
romînești.

Din barajul plumburiu al no
rilor răzbate mai întîi timid o 
rază de soare, pentu ca mai a- 
poi de la înălțimea șoselei în 
fața noastră să apară în toată 
splendoarea, ei învăluită într-o 
ploaie strălucitoare de soare 
stațiunea Karlovy Vary. Dacă 
n-am fi auzit glasul ghidului am 
fi avut impresia că visăm- A- 
veam în față un peisaj de-a 
dreptul ca în povești. La poa
lele munților și chiar sus pe

KARLOVY VARY
vîrfurile lor, printre pomii înalți 
ce își mai păstrează încă veș- 
mîntul de vară, apar vilele și 
castelele unde în fiecare an mii 
de oameni ai muncii din toate 
țările vin să-și îngrijească să
nătatea.

Aflăm că în fiecare sezon vin 
aici 40.000 de străini să-și pe
treacă concediul de odihnă. Fai
ma apelor pentru cură și a băii 
nr. 1 au trecut de mult grani
țele țării. Mai multe documenta 
scrisori, tablouri — ne infor
mează despre oamenii de sea
mă care au trecut pe aici. Vir
tuosul Paganini a dat un con
cert care s-a bucurat de un 
mare succes, iar Goethe și Schi
ller au stat mult timp la Karlovy 
Vary. Goethe a și cîntat în ver
suri frumusețea orașului și bi
nefacerile lui. Am vizitat băile 
personale ale unor regi și prinți 
trîndavi care veneau aici să-și 
omoare plictiseala în desmățuri 
și orgii. Acum vilele, castelele, 
totul din această stațiune apar
ține oamenilor muncii. Și pentru 
ca oamenii muncii să se simtă 
bine s-a făcut totul. Camerele 
sînt spațioase, mobilate cu gust. 

confortabile, iar la restaurant se 
servește o masă excelentă la 
care bineînțeles nu lipsește re
numita bere Plzen.

Stațiuna este predominată de 
impresionanta clădire a hotelului 
Moscova, cu peste 450 camere. 
In sala clubului de aici are loc

J PRIN ȚĂRILE ! 
J? R 1 E T E N E)

tradiționalul concurs internațio
nal cinematografic de la Karlovy 
Vary-

Ca și la Praga, magazinele 
de cadouri și papetăriile, în spe
cial raioanele unde se vînd cre
ioane automate și vederi ilus
trate sînt foarte aglomerate. Vin 
zătoarele cehe ne uimesc ! Deși 
cumpărătorii sînt din Uniunea 
Sovietică, Romînia, Ungaria, 
Germania — dar din ce țări nu 
sînt ? — vînzătoarele înțeleg re
pede, prin semne, prin scris, 
tot ce doresc oaspeții.

Și mai este aici ceva care face 
■ca faima orașului Karlovy Vary 

să depășească granițele țării : 
Fabrica de cristaluri Moser. A- 
ceastă fabrică, cu o veche tradi
ție, de peste 100 de ani livrea
ză produse în mai toată lumea. 
Calitatea lor este unanim recu
noscută. Fabrica nu este prea 
mare, lingă cuptorul încins lu
crează puțini oameni, însă aceș
tia au o tehnică și o măiestrie 
uimitoare. Conducerea fabricii 
și muncitorii ne primesc cu 
multă bucurie și ne oferă mici 
cadouri. Unii chiar au vrut să 
ne servească cu bere, care se 
servește din belșug la fiecare loc 
de muncă. Văzînd nedumerirea 
noastră, consilierul tehnic al fa
bricii ne lămurește că din cau
za temperaturii ridicate munci
torilor li se servește bere.

înainte de plecare vizităm ex
poziția cu produsele fabricii, pro 
duse care străbat întreaga lume. 
De la serviciile de vin, lichior, 
apă, cupe de șampanie, vaze de 
flori, pînă la bibelourile de toa
te mărimile și nuanțele de cu
lori — toate acestea sînt atît de 
frumoase încît cuvintele sînt 
prea sărace să poată descrie 

splendoarea de flori cuprinsă in 
cristal. Este aici, în această ex
poziție, toată frumusețea stați
unii, toată priceperea maiștri
lor sticlari. Văzînd admirația 
noastră gazdele ne-au făcut o 
favoare : ne-au vîndut pe loc 
obiectele care ne-au plăcut-

Amurgul începuse să cuprindă 
orașul. Mai aveam puțin pînă la 
plecare. Timp suficient însă pen
tru a urca pe turnul „Diana". 
Ca să ajungem aici am „suit" 
mai intîi dealul înalt cu un fu
nicular, continuîndu-ne călătoria 
spre turn cu un lift foarte origi
nal. De la o înălțime de peste 
600 metri prfvim întreaga pa
noramă a orașului Karlovy Vary. 
E atît de frumos așezat într-o 
regiune atît de pitorească, încît 
privindu-1 te farmecă chiar de la 
început. Acum nu ne mai mirăm 
că în fiecare an sînt cuceriți 
de acest spectacol natural 40.000 
de turiști.

Se aude semnalul de plecare. 
Mai arunc pentru ultima oară 
privirea incercînd sâ cuprind 
toată stațiunea. Cit se întinde 
zarea, pînă la lanțul munților 
metalici — care formează gra
nița dintre cele două țări prie
tene — R. Cehoslovacă și R. D- 
Germană — totul este molipsit 
parcă de frumusețea stațiunii 
Karlovy Vary.

MIRCEA NEAGU
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