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prim-

sacretar Col-

Lucrurile Conferinței orgonizntlel de partid
orășenești — Hunedoara

de seamă.

Slmbâîâ dimineața în sala 
cinematografului „Victoria11 

lucrările Confe
sat iei orășenești 

tid Hunedoara, la ea- 
participat delegații a- 
conferințele de partid 

mbtaat, LC.SH. și in 
Ite generate *116 organ!- 

au început 
rinței organ 
Se part* 
re au 
Ieși la 
Cin co 
ad’iră’

zațiilor de bază, precum și □ 
seamă de invitați din rindul 
muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor, activiști de par
tid și de stat.

După alegerea prezidiului 
lucrările conferinței au fost 
Conduse de tovarășul Arde- 
leanu Ioan secretar al comi
tetului regional de partid Hu
nedoara, care a arătat impor
tanța acestora și a adus salu
tul comitetului regional de 
partid. In prezidiu au fost a- 
leșl 13 tovarăși, printre care 
tovarășul Verdeț Iile, adjunct 
al direcției organizatorice, șe
ful secției organizațiilor de 
partid al C.C. al P.M.R., tova
rășul Cătană Nicolae, mem
bru supleant al C C. al P.M.R. 
director 
varășul 
secretar 
mese de 
maistru 
2, Erou
Bachnev Iordan secretarul co
mitetului de partid al C.S.H. 
Covaliov Cornel secretarul co
mitetului de partid al I.C.S.H., 
Cogan Alexandru, director ge
neral al IC.S.H., Ardeleanu 
loan, președintele 
popular al orașului 
ra și alții.

alegerii

general al CS.H., to- 
Colceru Aron prim
ai comitetului orășe- 
partid, Tripșa Ștefan, 
la oțelăria Martin Nr. 
al Muncii Socialiste,

sfatului 
Hunedoa-

organelor 
conferinței, tovarășul Colceru 
Aron a expus darea de seamă 
asupra activității desfășurate 
de comitetul orășenesc de 
partid de la ultimile alegeri 
și plnă In prezent. S-a prezen
tat apoi raportul comisiei de 
revizie de către tovarășul 
Cîmpeanu loan, după care au 
avat loc însemnate discuții.

Lucrările conferinței orășe
nești de partid au continuat 
sîmbătă după masă și dumini
că cu discuții pe marginea 
dării de seamă, și a raportului 
comisiei de revizie. La discu
ții au luat parte peste 30 to
varăși. Delegații care au luat

PREZIDIU L CONFERINȚEI 
ciivintul au supus unei ample 
analize rezultatele obținute - 
in muncă ta lumina plenarei

Industria siderurgică
Din lucrările conferinței de 

partid a reieșit că în perioada 
care s-a scurs 
rința orășenească de partid 
din anul trecut, activitatea 
economică a cunoscut o dez-, 
voltare Impetuoasă. A cres
cut capacitatea de producție 
a combinatului ca urmare a

de la confe-

I In fața teatrului „Victoria" 
) forfota care precede evenl- 
V mentul ce va avea loc a și 
) început înainte de ora 10 a 
( dimineții de 26 decembrie. 
\ Mereu se îndreaptă spre a- 
i cest loc grupuri de siderur- 
S glștl, constructori, activiști 
Z de partid și de stat. Oame- 
\ nit venițt aici stat comuniști, 
s delegați la conferința orășe- 
l nească de partid care-șl va 
/ începe lucrările peste c’îteva
1 minute...
) Sala mică a teatrului de-
> venise neîncăpătoare Dele- 
/ gații își împărtășesc fugitiv 
( impresiile. Privesc graficele 
) din jur care oglindesc cele 
s mal de seamă succese repur-
2 tate în acest an de oamenii 
( muncii hunedorenl. Un grup 
\ de siderurglști discută des- 
< pre succesul pe oaie combi- 
S natul lor l-a închinat con- 
( ferinței — îndeplinirea pla- 
\ nulul global pe acest an la 
» producția globală și produc- 
$ ția de marfă, precum șl reall- 
( zarea unei economii la pre- 

C.C. al P.M.R, am 3—5 de
cembrie a.c. Ei au luat ati
tudine hotărâtă față de lipsu- 

,-rile existente în diferite sec
toare de activitate șl și-au 
manifestat hdtărlrea de a 
îmbunătăți munca politică 
pentru mobilizarea tuturor 

forțelor tn vederea aplicării 
în practică a hotărîrilor par
tidului șl guvernului nostru.

în plină dezvoltare
punerii in funcțiune a noilor 
agregate ca laminorul de 650 
mm, bateria III-a de cocsifi
care a cărbunelui care urmea
ză să producă în curînd," și o 
serie de alte obiective side
rurgice. In centrul activității 
comitetului orășenesc de par
tid au stat creșterea volumu- 

In zilele conferinței
țul de cost ce depășește 4â 
milioane lei. Cinste vouă 
dragi siderurglști care ați 
cucerit măreața victorie I

Rînd pe rînd trec prin fa
ța unei vitrine delegații care 
se îndreaptă spre sala de 
ședințe. Aici se află înalta 
distincție a prețuirii muncii 
siderurglștilor — Ordinul Mun 
cil ci- I-a — decorație acor
dată în acest an 
lui.

Au mai rămas 
minute plnă la
conferinței comuniștilor care 
vor face bilanțul muncii din 
acest an și vor trusa 
cinile de viitor. In 
timp ne-am îndreptat 
marele combinat...

...La furnale continuă și 
în dimineața acestei zile 
schimbul de onoare închinat

combinații-.

doar cîteva 
Începerea

sar- 
acest 
spre

ceru Aror. pre- 
zentînd darea

în primullui de producție,
rînd ridicarea productivității 
muncii prin introducerea teh
nicii noi ; Intensificarea miș
cării de inovații șt raționali
zări ; reducerea prețului de 
cost pentru obținerea de cit 
mai mulie economii peste 
plan ; îmbunătățirea cor.diți- 
ilor de muncă și ue viața ale 
oamenilor muncii din orașul 
Hunedoara. O preocupare de 
bază a comitetului orășenesc 

• a fost de asemeni întărirea ro 
lului conducător al organiza
țiilor de partid prin îmbuna - 
lățirea stilului de muncă și e- 
ficacitatea controlului de 
partid in toate domeniile de 
activitate.

Comitetul orășenesc de par
tid finind cunt că produsele si
derurgice date de combinat au 
o pondere mare în economia 
națională a acordat importan
ța cuvenită realizării și de
pășirii planului de stat Ca 
urmare a acestui fapt siderur- 
giștii din Hunedoara, sub con
ducerea organizațiilor de par
tid, au chemat la întrecere 
pe metalurgiștii reșlțeni pen
tru a da patriei cit mal mult 
metal.

In urma muncii depuse de 
colectivele de muncitori, ingi- 
r.eri șl tehnicieni din sectoa
rele de bază ale combinatu
lui și din secțiile de întreți
nere s-a reușit- ea pînă sîm
bătă să Se realizeze în între- 
glime planul producției globa
le pe combinat. Numai în cele

la

de 
cit

conferinței. Se face totul ca 
agregatele să funcționeze 
ritmic. In schimbul anterior 
furoaliștil au produs peste 
plan 70 tone de fontă Acum 
se scontează pe o producție 
șl mal mare. Comunistul Io
sif Clndea, prlm-topttor 
furnalul IV ne declară :

— Preocuparea noastră 
seamă este să producem 
mai multă fontă cu agrega
tele pe care le avem. Această 
Indicație ne-a dat-o partidul 
șl noi îl urmăm sfatul nea
bătuți.

Cuvintele comunistului Io
sif Clndea stat pline de sem
nificație. Furaaliștil din sec
ția I-a în frunte cu comu
niștii au produs ta această 
lună aproape 2 000 tone de 
fontă peste planul de pro
ducție. Astăzi vor întregi a- 

11 luni ale anului 1959 secți
ile principale ale combinatu
lui au produs peste plan 34.000 
tone aglomerat feros, 3C.i rt; 
tone fontă, 43.000 tone oțel 
Martin, 9.H.0 tone oțel elec
tric, 31.169 tone blumuri și 
laminate

Datorită rezultatelor deose
bite obținute ta creșterc-a 
producției de metal colectivul 
de muncă al combinatului si
derurgic Grtf Gheorghiu-Dej 
a fost decorat cu prilejul zi
lei de 23 August cu Ordinul 
Muncii cl. I-a.

Darea de seamă și discuți
ile au reliefat că anul acesta 
activitatea constructorilor hu- 
nedorenl s-a îmbunătățit, a- 
ceștia executînd lucrări de ca
litate mai bună, respectînd 
în mal mare măsură termene
le de dare în funcțiune a a- 
gregatelor. Au mai fost date 
în exploatare importante o 
biective industriale și civile 
ca centrala de aer comprimat, 
fabrica de prefabricate de zgu
ră de la Bîrcea, atelierul me
canic de la secția Il-a furna
le, melanj orul de la oțelăria 
nouă, cuptorul nr. 3 al fabri- 
sli de var, bateria carbofltd^ 
de la Călan, sala de reuniuni, 
223 apartamente in blocuri 
muncitorești, noul stadion 
sportiv cu o capacitate de 
15000 locuri etc. Un mare 
merit al constructorilor hune- 
doreni este frumoasa realizare
(Continuare in pag. 2, 3 și 4)

cest succes cu noi fapte dem
ne de prețuire.

Sîmbătă dimineața, în ju
rul orei 11. la noua oțelărie 
a combinatului s-a stabilit 
un nou record Echipa con
dusă de prlm-topltorul Dră- 
ghin Ioan a elaborat o șar 
Jă în numai 7,30 ore. Brîn- 

zei Mlhai, cunoscut ca oțelar 
destoinic a realizat la cupto
rul nr. 2 un indice de 10,2 
tone oțel pe m.p. de vatră 
Toate celelalte șarje elabo
rate în prima zl a conferin
ței orășenești de partid în
trec indicele de 9 tone pe 
metru pătrat de cuptor. Iată 
cinstirea marelui eveniment 
sărbătorit de comuniștii și 
oamenii muncii hunedorenl.

Veștile sosite la redacție In 
aceste zile arată că în toate 
sectoarele de producție ale 
combinatului oamenii muncij 
urmînd Îndemnurile partidu
lui, cuceresc noi succese pe 
drumul realizării perspecti
velor de viitor ..

C. ILIESCU



Pag. 2 ■

(Urmare din pag- I)

a laminorului de 650 mm. -- 
agregat modern, de mare ca
pacitate — unde, lucrările e-, 
xecutate slit de o înaltă teh
nicitate și calificare.

Creșterea 
productivității muncii- 

obiectiv de bază
Conferința orășenească de 

partid a apreciat că, creșterea, 
volumului de produse siderur
gice a fost posibilă datorită in 
bună parte preocupării per
manente a colectivului dd 
muncitori, ingineri și tehnici
eni pentiu îmbunătățirea in
dicilor de utilizare a agrega
telor. Pe baza hotăririi ple
narei C C al P.M.R. din iulie 
a.c., organizațiile de partid au 
dezbătut temeinic posibilități
le de folosire din plin a capa-, 
citaților le producție existente 
și au constatat că sint condi
ții de a mări indicii de utili
zare in anul 1959. Astfel in
dicii de utilizre la principalele 
secții de bază ale combinatu
lui au cunoscut o îmbună
tățire medie de 3,2 la sută 
la bateriile de cocsificare, 
5,5 la sulă la fabrica de 
aglomerare, 7,9 la sută la sec
ția II-a furnale, 10,6 la sută 
la cuptoarele oțelăriei Martin 
nr- 1, 17,3 la sută la cuptoa
rele electrice, 16,5 la sută la 
laminorul bluming, etc.

Cei mai mari indici de. uti
lizare au fost realizați la oțe- 
lărla Martin hr. 1, care a în
trecut media indicilor reali
zați la oțelăriile din Cehoslo
vacia. De asemeni la oțelăria 
Martin nouă in luna decem
brie, virfurile de producție au 
avut o uniformitate aproape 
constantă, atingindu-se cei 
mai buni indici de exploatare 
a cuptoarelor — 9 tone oțel 
pe metru patrat de vatră de 
cuptor și zi calendaristică. ‘ "

Pe de altă parte în între- 
priderile .orașului nostru între 
cerea socialistă a fost ridicată 
la un nivel superior din punct 
de vedere organizatoric, căpă- 
tînd un larg caracter de masă 
prin faptul că a cuprins peste 
85 la sută din numărul total 
al muncitorilor. Ridicarea con
științei muncitorilor din com
binat a făcut ca întrecerea 
socialistă dintre cele două 
mari centre industriale —- Hu
nedoara și Reșița — să fie 
eîștigată de colectivul combi
natului hunedorean. In acea
stă însuflețită întrecere pe- 
primele locuri s-au menținut 
echipele conduse de comuniș
tii Jurca Sirnion, Olaru Ale
xandru, Mlhăilă Sirnion, Bîr- 
lea Traian, Brînzei Dumitru, 
schimbul tineretului de la oțe
lăria Martin nr. 1 Condus de 
inginerul Văduva Vamilian.

Succese de seamă s-au obți
nut in combinat și în ceea 
ce privește aplicarea măsuri
lor tehnico-organizâtorice. Din 
planul de măsuri au fost rea7 
liza’c 253 propuneri iar altele 
36 sîr.t in curs de aplicare. La 
fel colectivul de tehnicieni a 
dovedit mai multă operativi
tate în modernizarea agrega
telor vechi. întrcducînd ele-- 
incr.te noi tehnolcgice. Ca 'Ur
mare la combinat s-a trecut la 
țprȘârca oțelului calmat cu 
presiune în llrgotiere conice 
răcite cu apa, procedeu ret.- 
rixa’- de un colectiv de ccfeu- 
niști in frunte cu tovarășii 
Blrsan Aurel și Kraft Natan. 
Comuniștii Pădureanu A. și 
George Dumitru au conceput

Lucrările Conferinței organizației
V“'/S/''A'AZ'Z'Z>AZ'AySAA/>AZ'AZ'A/^AAA/ l<Z'Z^Z»AZiAAA^<A<‘Z*/>A^

și executat un dispozitiv pen
tru marcarea automată a blu
murilor- La cuptoarele electri
ce s-a găsit soluția asigurări; 
electrozilor contra deșurubării

Și la I.CS.H, unele proce
se tehnologice, in special în 
sectorul montaj, au fost sim
țitor îmbunătățite Monta/x’. 
construcțiilor meta»ice se fa
ce cu ajutorul macaralelor 

. turn de 35 tone. îucrind în 
paralel. La construcțiile de 
locuințe aplicind metoda de 
lucru in_ îanț s-a reușit in 
decursul Imului 1959 să se a- 
tace peste 500 apartamente 
— cea mai mare cifră reali
zată pină acum pe șantie
rele Hunedosrei.

Din ’ucrările conferinței ă, 
reieșit de asemenea că în în
treprinderile din orașul Hu
nedoara mîșcșțrea înovăterilo? 
și Tațiuhahzătbrilor a căpătat 
un caracter mai larg decît in 
ani: trecu ți- .Nph'.'ai la. com
binat numărul inovațiilor a 
crescut in 1959 la 215, cu 54 
mai multe decît în anul 1958.. 
Prin aplicarea lor în proce
sul de producție se obține 
o economie anuală de 
3.173.320 lei.

Introducerea pe scară largă 
a tehnicii noi, perfecționarea 
tehnologiei de fabricație ih 
secțiile combinatului, meca
nizarea și automatizarea pro
ceselor de producție și a pro
ceselor de lucru pe șantiere,, 
preocuparea tot mai atentă 
pentru utilizarea mai raționa
lă a forțelor de muncă, ■ au 
făcut posibil ca .odată șS’Cu 
meșterea continuă’ a produc

ției în. înțre.prindcriie din o- 
rașul Hunedoara să se obțină 
și sporuri însemnate ale in
dicelui, de' productivitate a 
muncii.' Medjiâ . de creștere a 
productivității muncii, repre
zintă in anuir 1959, 5,2 la șută 
la combinatul siderurgic ; 6,5 
la sută ist stațiunea 7 a'trus
tului de utilaj greu ; 23. la 
sută la întreprinderea de gos
podărie orășenească și 3.45 
la sută, ia cooperația mește- 

■ șugăreasca.>. Apui: 1959 'mar
chează o creștere simțitoare 

. a productivității . muncii în 
comparație eu',nivelul exis
tent la'data’/ceiui de ai 'doi
lea congres a1- partidului nos 
tru. Aștfel Ja combinat, față 
de anul 1955 în rinul acesta 
productivitatea muncii a 
crescut cu..3,9._ ia sută. .Side.-, 
rurgiștii au raportat conte 
rinței/de partid că ra depășit

Un gfup de siderurgiști și constructori în pauză.

Uzina noastră

Aspecte ale luptei 
pentru economii

PI .-.ara Comitetului Cen
tral al P.M.R. din noiembrie 
1958 subliniază că sarcina 
centrală ce trebuie să. stea in 
fața economiei; naționale în 
etapa actuală este lupta pen
tru reducerea’ continuă a pre
țului de cost.. Chemarea ple
narei din iulie a c. de a se 
realiza economii peste plan 
de încă un miliard lei a fost 
îmbrățișată cu ențuziasm de 
toate colectivele de muncă 
din întreprinderile orașului 
Hunedoara. Ele s au angajat 
ca valorificind rezervele in
terne, perfeeționind procesele 
de producție, folosind mai 
economic materiile prime și 
materialele, reducînd la ma 
xirnum cheltuielile de fabri
cație, să realizeze în anul a- 
cesta 48.670.000 lei economii

Ca urmare a măsurilor în
treprinse de organizațiile de 
partid, a eforturilor depuse de 
ciimupiști și de ceilalți oa
meni 'ăî ' muncii, a ridicării 
nivelului muncii politice des 
fășurate în rîndul muncitori
lor și tehnicienilor, conferința 
orășenească de partid a in
format că numai in decursul 
celor’ 11 luni ale anului an
gajamentul luat -a fost depă
șit, rcalizlndu-se 75 927 001. 
le» economii nete peste plan 
lă efortul' propriu. La aceas
tă însemnată realizare siderur- 
giștii au contribuit tu 
67.796.000 lei economii, cu 
27.796 000 lei mai mult decît 
prevedea angajamentul lor: 
întreprinderea 409 a realizat 
de asemenea 2.041.000 lei 
economii; Stațiunea 7 a tru
stului de utilaj greu — 
1.054.000 lei economii; între
prinderea de construcții side
rurgice a contribuit cu 
6.307.000 lei.

Rezultatele în domeniul re
ducerii prețului de cost și ob
ținerii de economii peste plan 
ar fi putut fi mulî mai fru
moase dacă unele întreprin
deri și organizații de partid 
ar fi manifestat mai multă 
exigență ~ pentru eliminarea 
pierderilor, pentru o mai ju
dicioasă organizare și condu
cere a proceselor de produc
ție. Numai întreprinderile Ilie 

Fintilie. T.A P.L., O.A.D.L.F, 
(Organizația de aprovizionare 
și desfacere a legumelor și 
fructelor) și Gostat au păgu
bit economia națională cu 
pierderi de 1.577.000 lei da
torită faptului că în centrul 
preocupărilor nu a stat tot
deauna atenția cuvenită în
dreptată spre componentele 
prețului de cost cu ponderea 
cea mai mare.

Cu tot progresul care s-a 
făcut în ce privește calitatea 
produselor, atit la combinat 
cit și la I.C.S.H. s-au resimțit 
încă lipsuri serioase care au 
influențat spre creșterea pre
țului de cost- Rezistența scă
zută a cocsului metalurgic 
a influențat negativ costul de 
fabricație al fontei ; procen
tul ridicat de rebut după la
minare a adus o depășire la 
prețul de cost al oțelului pro
dus de secția II-a O.S.M. in 
valoare de 14.276.000 lei. Din 
cauza executării unor lucrări 
de calitate slabă, determinării 
la timp a unor obiective in
dustriale sau degradării unor 
lucrări, prețul de cost la 
I.C.S.H. a fost încărcat nejus
tificat cu 5.000.000 lei.

Participanții la discuții pri
ntre care tovarășii: Bălan 
Ioan de la I.C S.H., Cervenco- 
vici Mihai, președintele Con
siliului sindical raional, in
ginerul Hascal Herman repre
zentantul direcției lucrărilor 
de construcții și montaj din 
M.I.G. au arătat că organiza
țiile de partid de ia IC.S.H. 
și conducerea întreprinderii, 
cu toate greutățile obiective 
puteau sprijini mai mult lup
ta de a obține cit mai mul
te economii peste plan. Aceas
ta necesita însă o mai bună 
coordonare a muncii pe șan
tiere, un control mai eficace 
din partea conducerii între
prinderii.

Ei au arătat printre altele, 
că dacă anul trecut la I.C S.H. 
se urmărea productivitatea 
muncii pe zi și om se puteau 
observa și sporuri la acest in
dice de la o săptămînă la al
ta. In anul 1959 abandonin- 
du-se această metodă produc
tivitatea muncii a rămas sub 
plan cu 0,5 la sută fapt ce 
s-a răsfrînt și asupra prețu
lui de cost Tovarășii Raț An
drei, Șoimosi Ștefan, Butule- 
scu V., Cismaș Gheorghe. Fo- 
tescu Dumitru, Cătană Nico- 
lae au reliefat în cadrul dis-
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cuțiilor că la oțelăria Siemens 
Martin nr 2, la secția I-a fur
nale și grupul montaj depăși
rea prețului de cost plani
ficat se datorește in bună 
parte creșterii cheltuielilor 
de regie, pierderilor de oțel 
rezultat Ia turnare, folosirii 
uneori,, in mod necorespunză
tor a forțelor de muncă, pro
bleme care au scăpat in anu
mite perioade din centrul 
preocupării organizațiilor de 
partid.

An de an 
crește bunăstarea 
celor ce muncesc

După cum s-a arătat -ai 
sus, rezultatele inregist--.:e 
în anul 1959 în toate domeni
ile de activitate, sint cu 
superioare celor din anul 
cut. Aceasta denotă că 
politico-organizatorică de în
drumare și control desfă 
de comitetul orășenesc :: 
partid, de la ultimele 
și pînă în prezent, a fes*, 
cată pe o treaptă super an 
Merită a fi remarta: fa;:.: 
că în centrul preocupă.-: 
comitetului orășenesc de p 
a stat în permanen-j 
marea organizațiilor ce pa-:, 
și a organizațiilor de masă r 
întreprinderi și instituții 
cum și a celor economice 
de stat, de a se ocupa conse. - 
vent de a asigura oameni! r 
muncii din orașul nostru con
diții de trai, materiale -i 
culturale, din ce in ce mai 
bune. Așa se face că in Hu
nedoara, pe lingă puternicile 
obiective industriale constru
ite în anul acesta au fost date 
în folosință 223 noi aparta
mente la care în curind se 
vor mai adăuga încă 120. Din 
cele 51 locuințe individuale, 
mai mult de jumătate au fost 
construite cu împrumut acor
dat de stat.

Din documentele conferin
ței, cit și din discuțiile pur
tate de unii comuniști, a reie
șit că, deși au fost obținute 
succese în construcția de lo
cuințe, totuși, datorită creș
terii continue a populației, în 
domeniul spațiului locativ mai 
sint încă multe de făcut. De 
asemenea, lucrările conferin
ței au subliniat că de multe 
ori, organele administrative 
ale celor două mari întreprin
deri C.S.H. și I.C.S.H,, cit și 
a serviciului spațiul locativ 
(oraș), nu analizează cu des
tul simț de răspundere repar
tizarea locuințelor. Aceasta a 
creat posibilitatea ca în ora
șul muncitoresc să pătrundă 
unii oameni care nu au nimic 
comun cu întreprinderile și 
instituțiile din o așul nostru, 
ca : mici meseriași, cărăuși, 
crescători de porch Aceștia, 
cit și alții, lipsiți de cele mai 
elementare simțuri de conști
ință distrug locuințele, dînd 
du-le un aspect urît.

De această, stare de lucruri 
se face vinovat, în primul rîr.d 
comitetul executiv al sfatului 
popular orășenesc care nu a 
controlat la timp și nu a tr.?s 
la răspundere pe cei ce comit 
astfel de abateri;

Pentru o mai bună aprovi
zionare a populației, comite- 
tul executiv al sfatului popu-



ora-

în

ali-

con- 
viață 

spunea

liiț.M.
munca 

sa-

800 . apartamente, un 
modern, un magazin

obținute sînt in- 
Dar 
este

tot atît de 
și faptul că 

mult mai 
organizațiile 
făceau sim-

r orășenesc, a fost îndrumat 
prin organizațiile comerci- 

e să asigure desfacerea- in 
ne. condițiuni a produselor 
dustriale și alimentare. Ca 
mare în acest an, volumul 

roduselor distribuite, a depă- 
it cu mult pe cel realizat în 
nul trecut. Cîteva cifre si; t 
ificatoafe in acest sens, 

rin unitățile O.OL-, .Alimen- 
ira au fost desfăcute pină 

prezent 162.290 kg. prepa- 
te din carne, 209 torid pîine, 

.<0 tone carne, 191 hectolitri ’ 
lapte, iar prin unitățile O.C.L- 

roduse industriale au fost 
Endiite populației cu 8,92 la 

sută mai multe țesături, cu 
IZ 92 la sută mai multe trico-

* -; e, cu 33,16 Ia sută mai mul- 
te confecții și cu 32,97 la su
tă mai multă încălțăminte. In 
:: -iparație cu anul 1955, în

populația orașului Hune-
: ir a a avut lâ dispoziție .eu 
■’ la sută mai multe mărfuri, 
ceea ce oglindește grija deose- 
xrî pe card o acordă paradei 
> <avernul creșterii continue 

Ii bunăstării tuturor celor ce
tr mcesc

.-articipanții la discuții au 
at în cuvîntul lor că. deși 

b-iiul este bine aprovizionat 
mărfurile necesare, totuși, 

tir. cauza lipsei de spațiu 
r -ercial, magazinele sint a- 
i.:merate. astfel că oamenii 
r meii suit nevoiți să piardă 
- .r timp pentru efectuarea 
«uanitor cumpărături. De a-' 

istă stare de lucruri, se fâ-
* vinovat în primul rîhd co
mitetul execut.lv al sfatului 
fBfo'ar care nu s- a ocupat cu 
•ai multă competență de re-

Izarea judicioasă a maga- 
•lelor in oraș. Astfel, In 
■analul poșta npuă, din lip-
* unui chioșc de pline locata
ri sînt nevoiți a se deplasa

UZINA NOASTRA

desfacere de unde să se poată 
aproviziona. Comitetul execu
tiv al sfatului popular trebuie 
să ia asemenea' măsuri_care. ’ creseînde’ 
în* cel măi scurt timp să re
zolve și aceste probleme atit 
de necesare bunei deserviri â 
populației.

Rezultatele 
contestabile.

: incontestabil 
ele puteau fi cu 
mari, dacă în 
comerciale nu se 
țite o serie de lipsuri în do
meniul organizării și aprovizio
nării orașului. Din această 
cauză au fost mobilizate’ bon
duri de ordinul a milioane lei, 
în mărfuri greu vandabile, în 
timp ce în unele Unități lip
sesc mărfuri de sezon. „Or
ganele de conducere a tutu
ror. unităților:. comerciale — 
șe spune în darea de seamă 
— vor trebui să iă măsuri de 
lichidare a acestor lipsuri, să 
desfășoare o mai intensă mun
că de educare . a personalului 
de , deservire în ■ spiritul co - 
merțului socialist. Trebuia spus 
că unii lucrători din comer ț'mai 
manifestă apucături învechite, 
au atitudini necivilizate față 
de cumpărători, sînt comozi și 
unii- chiar obraznic". Organizați
ile de partid, sindicat și Uiț.M. 
trebuie să intensifice .... 
politică și de educare a 
lariaților din comerț.

In ceea ce privește asisten
ța medico-șanitară, ea a fost 
reorganizată și adoptată ne
voilor locale, iar prin înfiin
țarea circumscripțiilor medi
cale s-au rezolvat multe ce
rințe, asi’gurîndu-se o bună 
asistență sanitară și îngrijire a 
bolnavilor. In acest scop, co
mitetul orășenăsb de partid, 
prin organele de resort, a 
luat măsuri 4 de a se înlătura

ll> alte puncte de aproviziona- 0 serie de elemente nedemne, 
I*. Iar ir. O M. după ce s-au 
k ^«ființat aprozarul și măce-

■ din apropierea comple-
_ Corrinul, locatarii din

i :*i~i parte a cartierului nu 
; -net de aprovizionare 

cai aproape de cit cel de lin
ca Parmacie. .-

îproape două luni 
s pia:a Două au fost • 

magazinele
E.«z-a-a ;. aprozar, pentru 
A-ț-z i de desfacere
a prme x Gostat. Inițiativa 
a 9sk salwtaxA de hunedoreni.

ul că nici
crările nu
lipsind pe

t rr de un magazin de

afaceriste, care speculau oa
menii muncii. -

In discuțiile purtate de de
legați la conferință o atenție 
deosebită s-a acordat proble
melor de gospodărire a 
șului.'

„Dacă noi » știm să 
struim, știm să dăm 
unor sarcini mari, —
tovarășa — Tuțu Domnica — 
trebuie să- recunoaștem că nu 
tot atît de bine știm să ne

. gospodărim. Consider că s-.a 
făcut, prea puțin în ce priveș
te gospodărirea orașului, între
ținerea lui. Privim cu mîndrie .sal, un hotel, o baie publică, 
la minunatul oraș muncitoresc un centru de-colectare a sîn- 
care s-a ’ construit în ultimii .gelui și

ani la Huned v. or 5. și continuă 
să se dezvolte treptat, pentru 
a satisface cerințele mereu 

ale ' siderurgiștilor 
și .-.constructorilor hunedoreni. 
■Cu- toate că s-au • luat unele 

, măsuri pentru buna întreținere 
și îngrijire a fondului de lo
cuințe, mai lasă încă de do
rit aspectul exterior al aces
tui oraș. Există in ca zone li
bere care în loc să fie ame
najate și înfrumusețate ser
vesc drept depozite de gunoi. 
Chiar și zonele care au fost 
amenajate, pentru care s-au 
cheltuit sume importante sînt 
lăsate în paragină, pe care nu 
rare ori pot fi văzute diferite 
animale distrugîndu-le“.

Se observă ~că de multe ori 
constructorul; nu pune un ac
cent deosebit ..pe terminarea, 
odată cu 
lor, și a 
ar fi, în 
de acces, 
piu situația din cvartalul poș
ta nouă.

Mulți dintre cei ce .au luat 
cuvîntul la conferință, au a- 
nalizat felul cum își desfă
șoară activitatea întreprinde
rea de gospodărie orășeneas
că. A fost scos în evidență 
faptul că această înreprindM* 
s-a dezvoltat intr-un ritm ra
pid, fiind dotată cu un nu
măr ’ însemnat de mașini care 
să as.igure in bune ^condițiuni 
transportul în comun al popu
lației. Cu toate acestea se fac 
simțite unele deficiențe. Par
cul de autovehicule este slab 
întreținut și exploatat, ceea 
ce duce la nesatisfacerea ce
rințelor populației. încă nici 
la ora actuală în dadruT între
prinderii nu există un grafic 
de transport minuțios întocmit 
îneît să înlăture staționările 
inutile din stațiile de plecare.

Dezvoltarea impetuoasă pe 
care o cunoaște Hunedoara 
în ultima vreme, ridică sarci
ni mărețe în domeniul con
strucțiilor social culturale. A- 
nul 1960, va marca o nouă 
etapă pentru asigurarea ri
dicării nivelului de trai și de 
viață al oamenilor muncii. Pen
tru construcții de loc lințe, 
străzi, lucrări edilitare și 

.sistematizare a orașuiui,
fost alocate 33 milioane 
Valoarea acestor investiții 
referă la construirea a peste 

spital 
u niver-

oglindesc prețuirea deosebită 
pe care o acordă partidul nos
tru pentru asigurarea unor 
condiții social culturale din 
ce în ce mai bune, tuturor 
celor ce muncesc.

îmbunătățirea 
muncii de partid - 
chezășia îndeplinirii 

sarcinilor
Conferința s-a preocupat pe 

larg și de problemele leg-ite de 
activitatea organelor și . orga
nizațiilor de partid din ora-
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Cu toate aceste ’rezultate 
pozitive obținute, in munca de 
primire în partid mai sînt și 
unele deficiențe Astfel unele 
organizații de baza ca cele 
de la secția il-a furnale, 
alimentarea O.S.M. din com
binat, construcții 1 și 4 din 
l.C.S.H. și altele au primit un 
număr foarte mic de candi
dați.

Delegații care au luat cuvir.- 
tul au arătat in discuțiile lor 
că în acele secții și sectoare 
unde organizațiile de baza s-au 
situat în fruntea tuturor ac
țiunilor, rezultatele în produc
ție n-au întîrziat să se arate. 
Mult timp — au arătat tovarășii 
Șoimoși Ștefan secretarul or
ganizației O.S.M. II, Raț An
drei membru în biroul orga
nizației de bază la secția I-a 
furnale — datorită faptului că

construirea blocuri- 
lucrărilor anexe cum 
mod deosebit, căile 

Așa este spre exerri-

de 
au 
lei.
se

altele. Toate acestea

t.

■ k "

Aspect din

sulă

șui nostru, de sulul și ae meto
dele de muncă folosite de ele 
în indeplnirea sarcinilor mere 
dințate de partid. Conferința 
a apreciat că organul orășe
nesc de partid și-a îmbogă
țit experiența, a întărit legă
tura cu masele, a crescut ma
turitatea și capacitatea mem
brilor de partid. In activita
tea sa comitetul orășenesc de 
partid, biroul său a respectat 
în mai mare măsură princi
piul muncii colective in re
zolvarea multiplelor sarcini ce 
i-au revenit, a antrenat un 
larg activ de comuniști și s-a 
preocupat în mai mare măsu
ră de sprijinirea și îndruma
rea activității comitetelor de 
partid, a organizațiilor de bază 
din orașul nostru. O atenție 
deosebită a fost acordată îm
bunătățirii muncii de primire 
în partid. Astfel atît din da
rea de seamă cit și din discu
ții a reieșit că activitatea co
mitetului orășenesc de partid 
a fost îndreptată spre creș
terea rîndurilor partidului și 
îmbunătățirea compoziției sale 
sociale. In ultima perioadă, or
ganizațiile de partid din raza 
orașului nostru au primit in 
partid un număr însemnat de 
candidați de partid dintre care 
cca. 80.1a sută sînt muncitori 
direct productivi. Făcind bilan
țul muncii desfășurate în a- 
ceastă direcție se poate afir
ma că marea, majoritate a ce
lor primiți în partid sînt ele
mente tinere. Printre organi
zațiile de bază care se evi
dențiază în problema atragerii 
de noi membri și candidați in 
rîndarile sale se numără cele 
de la secția I-a furnale, blu- 
ming din combinat, mecanicul 
șef, construcții II de la I.C.S.H., 
de la trustul utilaj greu, în
treprinderea 409, „Jjie Pin- 

■ tili®“ etc,

economiei, 
în cadrul 
au existat 

In urma a-

organizați
toarele respective nu au pri
vit cu toată răspunderea rolul 
lor in conducerea 
in decursul anului 
secțiilor respective 
deficiențe serioase,
jutorului primit din partea co
mitetului orășenesc de partid, 
organizațiile de bază din aces
te secții și-au îmbunătățit sim
țitor activitatea lor situîndu-s« 
acum pe poziții sănătoase ca 
adevărați conducători politici 
ai producției. Așa se face că 
astăzi 
O.S.M. 
sebite 
ție.

Despre 
de bază în producție a vorbit 
și tovarășul Cătană Nicolae 
directorul general al combina
tului. In cuvîntul său tov. Că
tană a arătat că toate rea
lizările obținute in indep ini- 
rea și depășirea planului de 
producție în combinat n-ar 
fi fost posibile fără r.jiitorul 
și sprijinul organizațiilor de 
partid care au fost animatorii 
tuturor acțiunilor întreprinse în 
combinat. Acolo unde au exis
tat rămîneri în urmă deficien
țe în aprovizionarea și 
servirea secțiilor precum 
alte greutăți, organizațiile 
bază au intervenit promt, 
dreptînd atenția Oamenilor 
spre rezolvarea și lichidarea 
greutăților.

In lucrările conferinței un 
loc important au ocupat pro
blemele legate de educarea 
marxist-leninistă a membrilor 
și candidaților de partid și în 
general problemele legate de 
educarea patriotică și ridicarea 
nivelului politic cultural al oa
menilor muncii. Mai mulți de
legați au arătat că fără o pre
gătire temeinică politică și

furnale și 
obțin rezultate deo- 
procesul de produc-

secțiile 1 
II 
in

rolul organizațiilor

(Cantinuar» tn pag. IV-a)

de
și 

de 
în- 
în-

execut.lv


(Urmare din pag. III-a)

ideologică a membrilor de par
tid, fără ridicarea neîncetată 
a nivelului politic și cultural 
al oamenilor muncii nu este 
posibil mersul nostru înainte, 
in conferință s-a insistat asu
pra necesității ca organele și 
organizațiile de partid să ana
lizeze periodic modul cum se 
desfășoară învățămîntul de 
partid, conținutul și eficacita
tea acestuia, să dea mai multă 
atenție activității cercurilor de 
economie concretă pentru ca 
acestea să îmbine în mod just 
studiul teoretic și analiza prac
tica a problemelor producției.

In cuvîntul său tovarășul 
Francfurt Tiberiu secretar al 
comitetului orășenesc de par
tid s-a ocupat pe larg de pro
blemele legate de munca de 
propagandă și agitație și de 
problemele muncii culturale 
de masă. Vorbitorul, printre 
altele, a scos în evidență că 
în acest an în învățămîntul de 
partid au fost cuprinși 93 la 
sută din membrii și candida- 
ții de partid. Funcționează 
228 cercuri U.T.M., 7 grupe 
de studii in care sînt înca
drate cadre didactice, iar in 
fața altor categorii de inte
lectuali se predă un ciclu de 
conferințe. In continuare vor
bitorul a subliniat că in ora
șul nostru au fost luate o 
serie de măsuri pentru pre- 
yalutd .lai Oii! Oi. ASiîei D6

rwrriX Fe

rentelor probleme privind ac- 

piat, a recomandat vorbitorul, 
va trebui ca astfel de centre 
documentare să fie înființate 
și pe lingă comitetele de par
tid din combinat și I.C.S.H. De 
asemenea tov. Francfurt a cri
ticat o serie de deficiențe, care 
mai există în munca de pro
pagandă și agitație, recoman- 
dînd noului organ ales să-și 
îndrepte atenția spre lichida
rea lor.

Alți delegați în cuvîntul lor 
au arătat că organizațiile de 
bază, în acest an, au pus un 
accent deosebit pe sprijinirea 
și folosirea activului fără de 
partid. Acest lucru se expri
mă prin numărul de 203 to
varăși, cu care a crescut ac
tivul fără de partid în acest 
an. Birourile organizațiilor de 
bază au dat în studiul unor 
colective diverse aspecte ale 
muncii economice. Organiza
țiile de bază care au antre
nat în jurul, lor active fără 
partid puternice sînt cele de 
la secția Il-a furnale, ’arifno* 
rul de 650, cele două secții 
furnale, trustul utilaj greu 
etc.

Trăgînd învățăminte din con
ferința de partid din anul tre
cut, comitetul orășenesc de 
partid și biroul său a reușit 
în bună măsură să rezolve o 
serie de probleme grele, pe 
care le-a ridicat orașul nos-

tru. Astfel, au fost lichidate o 
serie de lipsuri și deficiențe 
din activitatea de partid, eco
nomică și de stat. Cu toate 
acestea în activitatea biroului 
s-au manifestat și unele lip
suri. Cu tot ajutorul dat co 
mitetelor din C.S.H. și I.C.S.H. 
și secretarilor acestora — Ia- 
cob Alexandru și Oprișa Vic
tor — membrii ai biroului, to
tuși acești tovarăși în munca 
lor au dat dovadă de lipsă de 
răspundere nesituîndu-se la 
nivelul unor conducători de 
partid, i fe . ..

In cadrul conferinței orășe
nești de partid au 4 mai, . fost 
criticați tovarășii Cogan Alex
andru director general al 
I.C.S.H. și Ardeleanu, loan pre
ședintele sfatului popular oră
șenesc pentru nerezolyarea la 
timp a unor probleme' ce le a- 
parțineau. Conferința a reco
mandat ca în activitatea lor 
pe viitor să acorde o atenție 
mai mare rezolvării sarcinilor 
ce le revin. ' ,, ț , -- - -

De asemfeni, atit din darea ^u^iției de -metâl >e seama 
de seamă, cit și din discuții productivității mun-
a reieșit fcă șî unii membrii, ^,.5 descoperirii rezerva
ai comitetului orășenesc de sînt departe de a
—x.j .. . ''fi 'ejtoteate. Mărturie a . acestui

fapt stau rezultatele deose
bite obținute de colec'lvul d* 
muncă aF C.S.H. în anul 1959 
angajamentele mobilizatoare 
luate în conferință pentru de
pășirea sarcinilor de plan pe 
a; fontă, oțel Hr
^gnnate ș.a.

pentru obținerea de uoî 
rezultate atit ,în construcții dt 
și in siderurgie, comitetul oră-r 
șenesc de partid, va treteai sfl 
mobilizeze oamenii muncii la. 
realizarea obiectivelor stabilite 
în planul de stăt, să întăreas
că controlul de partid! in mun
ca economică, să dezvolte 
fcontinuU; capacitatea organiza
torică; a - organizațiilor de 

■bazăt ,■
Vorbitorul, în cuvîntul său' ’ 

a subliniat în mod deosebit 
faptul că fa baza educației 
comuniste a maselor, a mem
brilor și caadidaților de par
tid trebuie să stea munca de 
propagandă și agitație. Călirea 
politică a maselor trebuie îm— 

,binată în mod. armonios cu: 
activitatea economică, iar efi
ciența muAcfi politice de ma>- 
să trebuie să se reflecte în 
mod direct în producție. îfr 
realizarea angajamentelor, în 
materializarea hotărîrilor par
tidului și guvernului.

In încheiere^ tovarășul Ver
deț Ilie și-a exprimat convin
gerea că actuala conferință, 
de partid va maree un punct- 
de cotitură în îmbunătățlrea- 
sistematică a stilului de mun
că al comitetului, va duce; la; 
intensificarea munci de par
tid in vederea realizării im
portantelor sarcini trasate de Proton» Lazăr;
plenara C.C. al P.M.R. din 3-5 f Naghl Alexandru ; 
decembrie 1959. ... - -

ale organizațiilor de tineret. 
Numărul abaterilor de la con
viețuirea socială pe străzi șl 
tn localuri de cultură es ;e încă 
destul de mare. Toate 
lipsuri au fost posibile 
rece timp îndelungat 
comitetului orășenesc 
cit și aparatul său 
completat. La fel eunuci ui 

din I.C.S.Il. mult timp 
n-â avut secretar, 
cu tinerii^a-^ț§s| ___
la întîmplare. Ca toate acestea 
se adaugă-/Și faptul ti fostul 
prirn-sec^Mț: al comitetului 
orăș^pesc U.TÎM. Nlarcu Alexan
dru prea puțin s-a pre. cupat 
de ridicarea ^activității Orga
nizațiilor U.T.M. din orașul 
nostru. ’ " ...

In încheiere’ av luat cuvîntul 
tovarășul fire Verdeț cșre a 
arătat că lucrările Conferinței 
organizației de partid orășe
nești și-au atins scopul. Parti
cipant la discuții — a sub
liniat yorbilorul — au arătat 
în mpă principial, pa.-tî.nio că 
P9șibilft$țile de sporire a nro-

aceste 
deoa- 
hlroul

U.T.M
a fost des 

comitetul

iar munca 
desfășurată

După terminarea discuțiilor noului comitet orășenesc 
conferința a trecut la alegerea partid.

Componenta 
comitetului orășenesc 

al Partidului Muncitoresc Romîn

partid in activitatea lor au 'v' 
manifestat diferite abateri. 
Astfel, pentru gravele ah- teri - 
de la Statutul ^partidului au 
fost sancționați tovarășii Vlăs- 
<5c.-aau Simian, Hălmâgeanu Nl- 
Cv.ae, Mârunțeiu Florica, Se- 
ros Constantin și ichim Stoica.

Pe viitor, a — recomandat 
ccnferința» noul organ va tre
bui să se ocupe mai Intens" de 
.nrădâcinarea unjî înalt ; spi
rit de principialitate in mun- 
ce tuturor membrilor- comite
tului, să dezvolte combativi- 
»tea membrilor săi, să creeze 

cTimatQl fîyyjpiWi criticii șt 
autocriticii pentru întărirea 
capacita|il.-rsale de otganizart 
și mobilizare lă indeplini-ea in 
cele mâț. bune-, cpndiți'inî a 
hotărîr^’țțjretiilului și gu- 
vefnuluj.,. .*.

,.O riefts&bită atenție a .acor
dat comitetul orășenesc] de 
partid ;in acest an —4' ară
tat tovârășul BocăhicîRemus 
prim-secretar al comitetului 
orășenesc U.T.M. — îndrumă
rii activității organiza .iilor 
U.T.M. Sub conducerea^ orga
nizațiilor de partid 5>irerețul 
muncitor din Hunedoara, .mo
bilizat de organizațiile U.T.M., 
a adus o contribuție de sea
mă la succesele repurtate în 
acest an. Realizări impor
tante au «fost obținute îr> ac
țiunile patriotice de muncă 
voluntară pentru sirîijgerea 
fierului vechi, înfrumusețarea 
orașului. Numărul purtătorilor 
insignei de brigadieri ai mun
cii patriotice este de 420...“.

Cu toate aceste succese în 
activitatea organizațiilor de 
tineret au existat și lipsuri. 
Astfel de lipsuri s-au nianifes • 
tat în direcția educării cwnu- 
niste, în organizarea t.imDului 
liber al tineretului. Mai sînt, 
și din păcate destul de dese, 
atitudini înapoiate față de 
muncă, față de une’e acUuni

taie sînt departe de a

educației

4

lăcătuJNafanfascișln 
mecanic;

Las z]o 
citor;

Moraru
Mlhăilă Gheorghe — lăcătuș 

Munteanu loan — lăcătuși 
Mărgineanu

borantă ;
Mărculescu 

canlc ;
Munteanu 

fesoară ;
Nagh* Alexandru — tini

chigiu ;
Nlță Gheotghe — inginer; 
Oprica Frosina — electrician, 
Papal loan — lăcătuș ; 
Pleșa Cornel — sudor;
Prodan Vasile — furnalist; 
Rădoane Aron — e.ectu- 

clan ;
Rusan Laurean — mecanic; 
Ramba Mircea
Savu loan —
Segato 

toare;
Cătană
Tripța
Toader
Văduva 

triclan ;
Zofotnl

Ardeleanu loan — maistru 
^Herar;
-A s: Achlm loan — fierar ;

•’ Acs Francisc — lăcătuș me
canic ;

Bachnev Iordan — lăcătuș ; 
Bota Elena — mecanic; 
Butulescu Gavrilă — lă

cătuș ;
Bocănlci Remus — lăcătuș; 
Bulișcâ loan — turnător; 
Birlea Traian — oțelar; 
Balint Alexandru — turnă

tor ;
Colceru Aron — lăcătuș;
Cervencovici Mihai — zi

dar ;
Cogan

x

jț
ț’ hltect;
r Cos tea
f -Cătuș ;
v . Covaliov
I Drăgan Enteric — inginer ; 
i Frențoni Lazăr — muncitor;
l Filip Lazăr — electrician ;

Francfurt Tiberiu — strun- 
«ar:

Homotă loan — oțelar ; 
Huroș Ioqlf — electrician ; 
lacob Ladlslau — lăcătuș;

Alexandru

Aexandru

ar-

lă-

Corne! —’ sudor ■

Adalbert mun

Grlgore — forjor ;

Marcela — la-

NIcoiae — me-

Silvia —• pro-

— inginer; 
lăcătuș ;

Elena — sanci-

Nicolae — 
Ștefan — 
Adam —
Gheorghe

liberia

strmgar;
nix_ 5 tru ;

str-^■ pr
Hee-

■BC

[ ---- tavaiu} ,
Iorga Nicolae — laminator; 
laremskl Constantin — a 

hltect; .

1
‘ luga Elena —« medic;

Membrii supleanți ai comitetului 
orășenesc de partid

Andrășescu Hindoo — țăran 
muncitor întovărășit;

ț Brauner Duițtftra — mun-
î «Itoare ; ' -

Cara Petru —■ tîmpiar ;
• ; Dan Iosif — strungar ;
ț4 Lazăr Ștefan — clsmar ;

Munteanu Augustin — me 
caraglu ;

Mureșan Abel — tetaloea 
Palcău Ioan — 14 4tuș 
Pătrașcu Ioan — spdar 
Rejeb Elena — mu it* _■ 
Semețuc SamoUă — Mato 

nator;
Tănase Ioan — lâcau*.

t Componenfa comisiei orășeneșt
>. de revizie

Fazekaș Ladlslau — lăcă- 
i tuș;

C Clmpeanu Ioan — contabil; 
i Popa Maria — funcționara;

'ț Tușa Ludovic — lăcătuș;

Ciobotaru Consta-rt- - 
mecanic.

Ca președinte ai cooes, 
ai de revizie a tort ales to
varășul Clmpeanu loan

Ședința plenară a comitetului orășeni 
de partid

In dupa-amlaza zilei de
27 decembrie a i|vut 

prima ședință plenară a co
mitetului orășenesc de par
tid cu care prilej au fost

Membrii^ birauluPcomifefu'uî[ oră șerxjx
Celceru Aron ** priin-se-

cretarj
lacob Ladlslau — secretar;

• Francfurt Tiberiu *- șe-
( cretar; \
î Ardeleanu Ioan; H

! Membrii supleanfi ai biroului
► comitetului orășenesc

Segato Elena ; 
Toader Adam.

loc
aleși membrii biroului . 
teiului orășenesc de urm 

’ membrii supleanp to
M și secretariate.

Baehnev Iordan 
Bocânld Reiau» 
Cătanâ Nicolae ;
Cogan Alexandr - 
Rusan Laurear.
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