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Vizita tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

în județul AradTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a plecat, marți du- pă-amiază. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
Tovarășul Ceaușescu, secretar ral al Partidului nist Român, președintele Republicii Socialiste România, a început, marți, 27 martie, o vizită de lucru în județul Arad, unde . va participa la sărbătorirea, împlinirii a 2 000 de ani de

Cu gîndurile încărcate de cele mai alese sentimente de stimă și prețuire, națiunea noastră aduce, astazi, un vibrant omagiu secretarului partidului, 
Nicolae

înfăptuirea operei ce are drept coordonate accelerarea procesului de industrializare socialistă, dezvoltarea tuturor ramurilor economiei naționale, îndeosebi a celor purtătoare . de progres, întărirea continuă a bazei tehnico-materiale a societății și racordarea ei la cele mai noi cuceriri a- le științei și tehnicii, înalta învestitură acordată tovarășului Nicolae Ceaușescu este încărcată de adinei semnificații politice. Ea exprimă încrederea poporului’în conducâ- deosebită, in . istorici socie- torul său, , aprecierea dată tații românești contemporane, în viața poporului nostru închinată edificării unei orînduiri înaintate• multilateral dezvoltate.însemnătatea acestui e- veniment politic major a- re, însă, rădăcini care depășesc jubileul celor cinci ani. In . conștiința poporului român este întipărit cu claritate adevărul că întreaga strategie revoluțio- 1a al la ci- in-nu- general

general al tovarășului 
Ceaușescu. ;Pentru că astăzi, 28 martie 1979, se împlinesc cinei ani de la înalta in- vestitură pe care națiunea 

noastră a acordat-o . celui mâi iubit l'iu al sau, ale- gîndu-1 in funcția 
președinte al
Socialiste eveniment de însemnătate

de
Republicii 
România,
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Din mîndra Vale — ținut diamantin 
Intîiului bărbat ce-i far în România 
închin un cîntec lin, la tulnic pastoral 
Prin care stirpea mea își spune bucuria. 
Cum pe creanga grea de rodul gliei 
Se pîrguiește mărul spre a se face stea 
Călăuziți de roșul din tricolorul sfînt 
Românii, ca strămoșii, știut-au a lupta. 
Cînd visul lui Mihai se cobora în fapte 
Născutu-s-a și-un prunc, ca patria cea mare 
Sub mingiieri de steaguri, roșii, tricolore 
El duce mai departe glia străbună 
Înălțînd prin fapte o țară-nfloritoare 
în amfiteatrul lumii, pe-o treaptă tot mai bună. 
Laude-se pururi bărbalu-ntii al țării
Și prin el partidul, patria română, 
Munca-i larg deschidă cheile visării 
Iar adevăru-i fie fintînă de lumină.
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în județul Arad, unde va efectua o vizită de lucru și va participa la sărbătorirea împlinirii a 2 000 de ani de la întemeierea cetății dacice Ziridava și a. 950 de ani de la prima
mențiune documentară municipiului Arad.Secretarul general partidului este însoțit tovarășii loșîf Banc, Niculescu, CriieorglTe. prea. ■ ■ ." :

a

al 
de 

Paul 
O-

★Ia întemeierea cetății cice Ziridava
al

da- și a 950 de ani de la prima mențiune documentară a municipiului Arad.Secretarul generalpartidului este însoțit de tovarășa Elena Ceaușescu, de tovarășii loșîf Banc, Paul Niculescu, Gheorghe Oprea.Ai aderi ii au trăit cu intensă bucurie cu reîntîlnirea . . secretarul general al partidului. Ei l-au intim- pinat pretutindeni cu caldă ospitalitate, cu profunde sentimente de dragoste și prețuire, urîndu-i din toată inima multă sănătate, fericire și putere de muncă, spre binele și prosperitatea României socialiste, a poporului nostru.Primirea entuziastă, vibrantă s-a făcut puternic simțită. în ciuda ploii reci și persistente, încă de la sosirea pe aeroportul Arad. La aterizarea avio-
Cu prilejul vizitei de

★. nu lui ratele ți mii, prezidențial, în însuflețite ale tovarășul u- rn'ul- Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena . Ceaușescu, au fost salutați cu deosebită dăldură de tovarășul Andrei Cer- veneoviei, prim secretar al Comitetului județean A- rad al P.C.R.. președintele Consiliului popular județean.După solemnitatea mirii, coloana oficială mașini s-a. îndreptat oraș, trecînd printre, sfîr.șite șiruri entuziaști, ’care au ționat cu înflăcărare tru partidul nostru munist. pentru secretarul -său general. tovarășul Nicolae Ceaușescu. Și-au găsit astfel o vibrantă ex- ' presie sentimentele unanime ale oamenilor . muncii de pe meleagurile a- răderie .— atașamentulprofund față de Partidul

pri
de 

spre node oameni ova- pen- 
co-

• (Continuare în pag. a 4-al

rolului și contribuției aduse în perfecționarea continuă a organizării și conducerii societății,- a întregii vieți sociale, în adin- cirea democrației socialiste și atragerea largă a maselor, în frunte cu clasa muncitoare, la conducerea treburilor obștești. Dialogul fructuos pe care președintele republicii îl poartă cu făuritorii bunurilor materiale și spirituale ale societății, cunoașterea în-, deaproape a realităților dinamice ale vieții econo- mico-spciale, ■consultarea permanentă asupra tuturor problemelor ce privesc . progresul țării sînt trăsături caracteristice ale stilului de muncă al conducă
torului națiunii noastre, care promovează efectiv e- lementele unei reale demo- izvprîtă crâțil.. Opera oonstrucției socialiste emană, astfel, din
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(.oștiră Șt. ANTOCHI, 
miner

i

Minerul de onoare

lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în județul Arad și participării ia sărbăto
rirea împlinirii a 2 000 de ani de Ia întemeierea ce
tății dacice Ziridava și a 950 de ani de la prima men-, 
țiuție documentară a municipiului Arad, astăzi va 
avea loc o mare Adunare Populară în Municipiul 
Arad.

Manifestarea va fi transmisă direct de posturile 
de radio și televiziune, in jurul orei 11,30.

nară, stabilită încă de Congresul al IX-lea partidului, eu privire ridicarea nivelului de. vilizație a patriei, este disolubil legată de mele secretarului al partidului, de gîndirea sa originală și acțiunile sale cutezătoare. Continuată la Congresul al X-lea, adîncită și perfecționată la Congresul al XI-lea, a- ceastă strategie, • dintr-o gîndire. prospectivă, în deplină concordanță cu mersul istoriei, eu cerințele epocii, își găsește . sub conducerea făuritorului ei 
o deplină fructificare prin țConlim are în pag. a 3-a)

— vv- VlUUllUi- «O.V.L'd, Uliistăpînirea temeinică a cunoașterii oamenilor și faptelor, a realităților social -
3
3

I

— La început, nu cre
deam că voi ajunge eu, llie 
Chiron, un miner ca ori
care altul, să fiu slăpin pe giștrală, acolo unde se 
mașini și mai ales pe o 
meserie de nădejde. A tre- bogăția neagră, el. llie 
huit, să vină o zi ca acea

cinddin noiembrie 1977, 
ne-a vizitat locul de mun
că președintele țării, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
care mânuind manetele a- 
cestei combine cu care lu
crăm și acum a stabilit 
viitorul mineritului nostru...

Pe omul care îmi vorbea 
îl mai văzusem. la 
zor, citisem câteva 
muri. și mi se părea 
apropiat. N-aș fi
niciodată că, stind lingă el. 
acolo, la un pas de centrul

televi- 
inter- 
foarte . 
crezut

pămintului, acolo unde, la 9 
noiembrie 1977, in „capătul 
acela de drum" numit ma- 

des- 
spre 
Chi- 
sfa- 
con- 

ducătorul statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, despre 
ce anume ar mai lipsi pen
tru ca această meserie a 
bărbăției și curajului să 
devină și a linei superioa
re calități umane. Oamenii 
pe care ii vezi aici, la o- 
rizontul. 360, sint la fel ea 
noi.. „Despre mine nu cred, 
nici nu știu nimic, ride 1- 
lie Chiron, in timp ce >ni- 
nuiește manetele combinei.

chid ..poteci" sigure

ron și ortacii săi. s-au 
tuit gospodărește cu

Despre muncă...".
Galeria pe care o sapă 

brigada lui llie Chiron a- 
parține prezentului, dar și 
viitorului. Aici armătura 
nu mai este de lemn. To
tul e betonat, ca un me
trou din cele mai moderne. 
„Trăim noUl abia acum, 
avem certitudinea că ne a- 
parține, spune Ștefan Ho- 
loy, cel mai vechi membru 
al brigăzii. Acum recunoaș
tem că pentru noi, pentru 
omul adincului, mecaniza
rea e o binefacere, un bun 
și-n folosul nostru, și al 
societății". Cu gravitatea 
omului care știe foarte bi
ne ce greutate are mecani
zarea pentru munca mine-

Dumitru Dem IONAȘCU

(Continuare în pag. a 3-a)
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Raport 
muncitoresc

Colectivele a două 
întreprinderi miniere ra
portează că au extras 
de la începutul anu
lui o producție supli
mentară de 50 000 tone 

de cărbune : I.M. Lu- 
peni 30 000 tone și 
I.M. Petrila 20 000 tone.

+ Realizările obținu
te de minerii Văii Jiu
lui în bătălia pentru ■ 
mai mult cărbune sînt ■ 
urmarea firească a > 
creșterii productivității 
muncii, pe seama intro
ducerii masive a meca
nizării lucrărilor minie- I 

re.
l

(Cona. i -î în isag a 3-al
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In sectorul V al I.M. Lu
peni muncește un colectiv 
harnic. Aici.. oamenii se 
mindresc, pe bună drep
tate, că și-au îndeplinit 
sarcinile de plan și anga
jamentul pe anul trecut. 
In 1978 ei au reușit, prin 
eforturi susținute, să ex
tragă 6 834 tone de cărbu
ne peste plan. Minerii, din 
brigăzile, conduse de Du- 

' mitru Boca, Ene Stere. Ni- 
colae Rusu, Mihai Vărza- 

I ru și-au văzut încununate 
eforturile cu laurii de 
fruntași în întrecerea so
cialistă. Merită să fie reți-

șectorului.. Buna 
a muncii pe 

aprovizionarea 
brigăzilor din

comuniștii 
organizare 
schimburi, 
ritmică a
abatajele cameră, frontale, 
fi de la pregătiri, funcți
onarea ireproșabilă a uti
lajelor de transport tint 
factorii principali care au 
asigurat și asigură înde
plinirea ritmică a sarcini
lor de plan. Insă rolul de
terminant îl au răspunde
rea și dăruirea în muncă 
dovedite de comuniștii sec
torului.

La propunerile formulate 
de comuniști în adunările

Puterea exemplului 
comunist

Resorturile intime ale succesului unui colec
tiv care se menține fruntaș, lună de lună, de mai 
bine de un an + Economii în valoare de 1435 000 
le;, realizate prin aplicarea unei valoroase initiative 
minerești Gîndirea colectivă — izvor al perfec
ționării producției.

nut ș: 
car ea 
reții ,,Contul 
economii al 
colectivul de 
nut 1 435 000 
la cheltuielile
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faptul că prin apli- 
inițiativei. m uncito-

colector de 
sectorului", 

la V a obți- 
lei economii 
materiale de

producție, rcducind cu 
5.35 let pe tonă costul pro
ducției față de 
nificate...

Acest harnic 
menține și în

. printre cele fruntașe, depă- 
șindu-și lună de lună sar
cinile de plan. Șeful sec
torului, inginerul Cornel 
Rădulescu își exprimă 
convingerea că pină la fi
nele lunii martie va fi ex
tras peste, plan un însem
nat volum de cărbune, da
torită intrării în funcțiu
ne a unei noi capacități 
productive — abatajul fron
tal nr. 2 din blocul V stra
tul III. unde lucrează mi
nerii din brigada lui Va
sile Codreanu. Convinge
rea șefului de sector îți 
trage seva din încrederea 
sa in oameni, îndeosebi in

cifrele

colectiv 
anul

pla-

se
1979

generale, conducerea tehni
că a sectorului a organizat 
o brigadă formată din șa
se oameni, în frunte cu 
maistrul minier Panteli- 
mon Dodoacă, brigadă ce 
asigură aprovizionarea tu
turor locurilor de muncă 
din sector. Oamenii din a- 
ceastă brigadă, cu toții 
mineri III, nu 
iți în regie, ci 
bineînțeles, și 
de rezultatele 
nivelul sectorului, 
stimulați, astfel, : 
cipe activ la îndeplinirea 
planului și se achită cu 
conștiinciozitate de sarci
na care le-a fost încredin
țată.

O altă idee izvorîtă din 
dezbaterile adunărilor ge
nerale ale organizațiilor de 
bază I și II, a prins viață 
in mai buna organizare 
a reviziilor, reparațiilor și 
transportului. Echipele de 
electrolăcătuși execută toa
te reviziile conform gra
ficelor, iar reparațiile, de 
cele mai multe ori se fac

pe schimburi, unde sînt re
partizați oameni calificați, 
capabili să intervină cu o- 
peralivitate și competență. 
Astfel sînt, bunăoară, me
seriașii Vasile Deac, Iosif 
Pușu. loan Mladln, loan 
Miclea, Gheorghe Frato- 
știțeanu, a căror prezență 
lingă utilaje constituie o 
garanție de funcționare ire
proșabilă a benzilor și 
transportoarelor. îmbinate 
cu o plasare bine chibzui
tă a abatajelor pe toate 
schimburile, aceste măsuri 
dau roadele scontate. Ran
damentele în cărbune au 
sporit de la începutul aces
tui an cu 1,1 tone pe post 
față de plan. Ciștlguriie 
medii ale mineri or șint lu
nă de lună nțai mari de- 
cît retribuția de bază.

„In prezent, ne spune 
maistrul minier Marin Du
mitru, secretarul. comite
tului de partid al sectoru
lui — comuniștii din toate 
organizațiile de bază sînt 
preocupați de problema ca
lității cărbunelui. Faptul 
că am fost penalizați în 
anul trecut cu 10 000 tone 
de cărbune pentru heînca- 
drarea în indicatorii de ca
litate ne-a dat de gîndit. 
Considerăm că avem 
o însemnată rezervă 
creștere a producției 
cărbune. Sînt în curs
elaborare, în organizații
le de . partid măsuri care 
să conducă la îmbunătăți
rea calității cărbunelui".

La nivelul brigăzilor și 
echipelor, pe toate schim
burile de producție, comu
niștii din cadrul sectorului 
V constituie exemple dem
ne de urmat. Ei 
zuți întotdeauna 
de e mai greu, 
prin muncă un 
responsabilitate,
plină și dăruire profesio
nală. Iar puterea exemplu
lui comunist se oglindește 
în realizările superioare 
constante obținute de sec
tor, în îndeplinirea cu suc
ces a planului și angaja
mentelor asumate în între
cerea socialistă pentru tot 
mai mult cărbune.

aici
de 
de 
de
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Tinerețea Vulcanului. l oto : Gh. OLTEAN U

, cu 
sînt retribu- 
în acord. Și, 
în funcție 
obținute la 

. Ei sînt 
să parti- pot fi vă- 

acolo un- 
menținind 
climat de 

de disci-

Viorel STRĂUȚ

I 
I
I
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In localitățile Văii Jiului

CARNET CULTURAL
♦ Formațiile artistice 

ale pionierilor de la Școala generală nr. 3 Lupeni, distinse în cadrul fazei județene a Festivalului național „Cîntarea României", ediția a H-a, au prezentat ieri, sub genericul „Laudă muncii", un spectacol în sala Palatului cultural, în cinstea oamenilor muncii fruntași în întrecerea socialistă.
+ Faza județeană — 

artă fotografică — a Festivalului național „Cîntarea României*1, ediția a Il-a, a fost organizată la clubul sindicatelor din Lupani. Au fost distinși cu premiul 1 : portret —. Alexandru Varga (Lupani) ; 
peisaj — loan Florii (Lu

peni) și Koch Hans (Hunedoara) ; eseu — Szalkay Zoltan (.Hunedoara) și Szalkay Rodica: (Hunedoara ; fotografie color -— Cornel Corpaciu (Hunedoara) ; diapozitive color •— Iosif Tellmann (Lupeni).; ;
+ La Casa de cultură 

din Hunedoara a avut loc duminică faza- județeană — pionieri și elevi -- a Festivalului național „Cîntarea României", e- diția a Il-a. Au participat grupuri și formații de cîn- tece și dansuri populare, soliști vocali și instrumentiști, obiceiuri folclorice. Dintre formațiile artistice ale pionierilor din Valea

Jiului s-au clasat pe locurile II Școala generală nr. 1 Lupeni (la grupuri vocal-instrumentale, locul I n-a fost acordat) ‘ și orchestra de muzică populară de la Școala generală nr. 6 Petrila (locul I n-a fost acordat).
> La clubul „Siderur- 

gistul" din Hunedoara s-a desfășurat ieri faza județeană — pinecluburi —• a Festivalului național „Cîntarea României”. e- diția a Il-a. Din Vale^ Jiului a participat cineclu- bul de pe lingă clubul sindicatelor din Aninoasa (cu filmul „Adaptare" realizat de Eugen Herbei, Gheorghe Maca vei și Constantin laneu) și eineama- torii de la „Amafilm11 Lupeni (care au prezentat filmul „Fum", realizat de Teofil Dobreanu).
pentru în- cartierelor, străzile A-

PetroșaniIn întrecerea frumusețarea cetățenii de peviatoritor, Saturn și Unirii din Petroșani acționează zi de zi ca buni, gospodari. 
In primele rînduri ale întrecerii gospodarilor se numără, de data aceasta, cetățenii din blocul nr. 2 — garsoniere din strada Saturn. Președintele blocului, Constantin Cosolan, împreună cu Dumitru Cojocarii, Ion Timiș, Gheorghe Cercel, Vasile Dan, Rodica Singățeanu, au desțelenit pămînt pentru ronduri de flori, au curățat și nivelat un loc viran in vederea plantării de ar- lx>ri ornamentali și au început amenajarea a două pote< i cu zgură.

In zona cartierului Aeroport, au participat la acțiunile de gospodărire și în
frumusețare și lucrătorii de la I.C.M.M.

Cetățenii în întrecere pentru frumosAvia terilor, Bud, Grigo-
nr. rezultat 

ani- de
de

Pe strada cetățenii luliu re Stan, Nicolae Diaconu, Paul Ladislau, Ion Ivanov s-au ocupat de îndepărtarea din fața blocului 22, a molozului din demolarea recentă unei case vechi și au velat viitorul teren . joacă pentru copii.Pregătirea rondurilor. flori au făcut-o și locatarii Dumitru Popa, Gheor
ghe Vînătoru, Elena Moș- neguț, Ludovic Kerestely din blocul 17 și Vasile Voi- culescu, Elena Eva și Lucretia .Anghel din blocul 18, strada Unirii. O amplă și rodnică acțiune de înfrumusețare s-a desfășurat pe strada Independenței. La blocul 10 A, Elisabeta Dascălu. Elena Chiticaru. llie Vîrvorie, Gheorghe 

Scorpie și Costiță Dascălu au plantat pomi, au sădit narcise și stînjenei pe două ronduri și au săpat teren pentru alte flori.In fața blocului 20, Constantin Sicoie a plantat salcie pletoasă. întreținerea întregii zone verzi au asigurat-o gospodinele Maria Sicoie, Maria Josan, Maria Găman și Elisabeta Laszlo. Rodnică a fost și activitatea desfășurată în jurul blocurilor nr. 35 și 25. Locatarii Viorel Flo- ca, Ion Nica, Alexandru Bone, Emil Schiopu, Elena Ștef, Ladislau Koszany, Dumitru Uncheșu și mulți alții au avut în fruntea lor pe Vasile Gheorghiu și Nîcolae Gaț, președinții celor două blocuri. Cele mai bune rezultate le-au obținut însă locatarii din 

blocul nr. 5, seara 1. Mobilizați de președintele blocului, Vasile Niță, locatarii Viorica Stuparu, Ion Niță, Rornîeă Bejenaru, Ionel Totoașă, Traian Cio- pei și în mod deosebit Vasile Mănican au plantat brazi, au vopsit mesele și băncile din fața scării, precum și 15 suporți pentru flori.
Constantin DANTLA

Petrila

al incintelor 25 și 36.de 60 de lu- s-ecția Petri- au luat par- dp alaiuri orașu- muncâ hotărit ore de

Cartierul nou, 8 Martie, al orașului Petrila a avut în aceste zile frumoase de primăvară aspectul unui adevărat șantier al înfrumusețării. Iubitori de frumos, sute de locuitori ai cartierului au trocul la întreținerea zonelor verzi din jurul blocurilor de locuințe. Merită, pe drept cu- vînt să fie relevat aspectul îngrijit cu mult gust și pricepere blocurilor nr.Un număr oratori de la la a E.G.C.L. te la prima acțiune muncă patriotică, de alți locuitori ai lui. Colectivul de al acestei unități a sâ presteze 240 de muncă patriotică, al căror echivalent valoric să se ridice la 15 000 de. lei. Prima acțiune a fost dedicată îndeosebi sortării și stivui- rii unor materiale din cinta secției, precum și dinii și înfrumusețării.
Vasile BELDIE, 
Petru GĂINĂ

in- or-

LupeniSectorul de gospodărie comunală și locativă din cadrul Consiliului popular al orașului Lupeni a făcut o primă estimare a rezul- ' țațelor acțiunilor gospodărești desfășurate de cetățenii orașului. A rezultat astfel că’ pînă la stîrșitul săptămînii trecute, numărul arborilor ornamentali de pe zonele verzi a fost completat cu 600 mesteceni, plopi și paltini. Întregul material pentru sădit a fost procurat de pe dealurile din jurul orașului. Totodată, au fost plantați 1200 arbuști, majoritatea trandafiri și fire de gard viu, s-au transportat pe viitoarele zone verzi în vederea nivelării unor spații virane ■ și amenajării * de ronduri pentru flori 350 de tone de pămînt valoarea lucrărilor zate ridieîndu-se la pe 25 000 lei.In rîndurile celor activi gospodari ai lui se numără responsabili de blocuri scări. precum alți cetățeni. Este apreciată în mod deosebit contribuția la înfrumusețarea o- rașului adusă de locatarii blocurilor D2 din strada T. Vladimirescu, FI din cartierul Vîscoza 6,. Ci din cartierul Vîscoza 2. Numărul-cetățenilor care au luat parte la lucrările menționate mai sus se ci- frează la peste 15 000.

vegetal, reali- aproa- smai orașu- deputați, și Și

Marcela FREDOȘANU

de 
de 
își 
Io—

Semne de 
primăvară

Pe malul Jiului, in par
tea de sus a orașului 
Petrila, o vază de flori 
și verdeață sfidează tem
peratura de afară. E se
ra de flori a secției 
E.G.C.L. Protejate de a- 
coperițul de sticlă, avîttd 
o temperatură propice, 
florile ce vor împodobi 
parcurile, scuarurile Și 
zonele verzi ale orașului, 
se dezvoltă în voie. Zeci 
de mii de begonii. sălcii, 
petunii, panseluțe și mul
te alte flori sint îngrijite 
cu dragoste și migală de 
muncitoarele de aici. Iri
na Balea, „decana 
virstă" — are 12 ani 
tind lucrează aici — 
prezintă cu mândrie 
varățele de muncă.

Ana Grecia lucrează de 
4 ani la seră, iar Elena 
Lapșanschi de 3 ani. Cea 
■mai tînără este Maria 
Dilja. A. venit aici în anul 

i trecut și este tehniciană 
• floricolă, absolventă a 
l școlii de specialitate de 
i la Geoagiu.
; In sera secției E.G.C.L. 
i Petrila se lucrează la repi- 
: carea zecilor de mii de 
\ flori ce vor împodobi a- 
: ceasta veche și totuși 
i nouă așezare de mineri. 
\ Cină ochii se vor odih- 
; ni pe covoarele multico- 
; lore ale florilor din oraș 
\ să ne amintim că o con- 
; tribuțîe la acest frumos 
i o au și cele patru mun- 
citoare de la sera din

i 'ețrila. (D. CRIȘAN)
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A (Urmare din pag. 1)

• (Urmare din pag. 1)istorice, a cerințelor și posibilităților de progres ale României, corespunzător intereselor generale ale societății, aspirațiilor și năzuințelor de bunăstare și prosperitate ale poporului. Sînt binecunoscute vizitele de lucru întreprinse de președintele republicii în toate județele țării, interesul nemărginit cu care tovarășul Nicolae Ceaușescu se preocupă de dezvoltarea armonioasă a tuturor zonelor de pe întinsul patriei. Sînt, de asemenea, la fel de cunoscute contactele pe c;are conducătorul nostru Te promovează cu personalități ale vieții științifice și culturale, în vederea dezvoltării științei și tehnologiei, învățămîntului, artei și culturii. Toatei a- eestea reflectă faptul că poporul a găsit în tovarășul Nicolae Ceaușescu slujitorul de credință al națiunii, militantul activ, dinamic,, clarvăzător, care acționează fără preget pentru apărarea și consolidarea cuceririlor revoluționare, dobîndite de-a lungul anilor, pentru dezvoltarea bogatelor tradiții creatoare ale poporului. Din calitățile eminentului conducător al cărui prestigiu a trecut de mult granițele țării, din fermitatea cu, care conduce destinele poporului spre împlinire, izvorăsc încrederea milioanelor de cetățeni ai patriei noastre socialiste — români, maghiari, germani și de alte naționalități, tineri și vîrstnici, bărbați și femei — în viitorul prefigurat de partid, convingerea de neclintit că avînd în fruntea țării un patriot înflăcărat, viitorul care năzuiește Românie va fi deplin.om gîndirea conducătorului fost întreprinse numeroase acțiuni pe plan partidul și statul promovînd o politică pace și colaborare cu țările socialiste, cu toate statele lumii, de soluționare pe calea înțelegerii a tuturor. problemelor contemporaneității în vederea instaurării unei noi ordini e- conomice și politice mondiale, împlinirii năzuințe- , lor de bunăstare și fericire ale tuturor popoarelor.In viața municipiului nostru, vizitele de lucru ale tovarășului Nicolae Ceaușescu se înscriu ca momente deosebit de im-

spre întreaga înfăptuit peînaintată a nostru auextern, nostru de

întregului popor

5

I

Șț'i

Din filmoteca redacției, reluăm o imagine grăitoare care ilustrează interesul 
deosebit al tovarășului Nicolae Ceaușescu față de viața și munca minerilor : aspect 
din timpul vizitei de lucru la mina Vulcan, 9 noiembrie 1977.portante pentru înflorirea acestui colț de țară. Este cunoscut faptul că din i- nițlativa și ia indicația secretarului general al partidului, președintele republicii, a fost elaborat un vast program de dezvoltare economico-socială a Văii Jiului, expresie pregnantă 

a grijii pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu o poartă minerilor, tuturor celor ce muncesc și trăiesc pe aceste meleaguri. Pentru a avea o imagine globală a amplului program e suficient să amintim că fondurile de investiții alocate pentru Valea Jiului, în acest cincinal, sînt' mai mari deeît cele alocate în două cincinale precedente. Accentul principal este pus — după cum . e firesc — pe dezvoltarea, în continuare, a capacităților de producție în domeniul minier, pe înființarea unor noi obiective ale industriei ușoare, în vederea creșterii potențialului economic al Văii Jiului și,, implicit, a bunăstării locuitorilor săi. Concomitent, se are în vedere mecanizarea operațiilor de lucru în extracția cărbunelui pentru crește- terea producției și produc-

tivității muncii, reducerea efortului fizic și asigura-
a sînt o- la vie-

rea deplinei securități muncii. Pe plan social prevăzute numeroase biectlve care conduc îmbunătățirea calitățiiții minerilor, a celorlalți oameni ai muncii și locuitori din vatra de cărbune a municipiului nostru. Intr-un timp scurt vor prinde contur obiectivele prevăzute pentru dezvoltarea învățămîntului, a rețelei comerciale, a activităților culturale și sportului, pentru ridicarea întregii vieți, sociale a municipiului nostru pe o treaptă superioară.Animați de încredere conducătorul partidului statului, în „Minerul de noare al Văii Jiului", , menii muncii din prinderile .și noastre, sub ’ c organizațiilor de își sporesc preocupările creatoare pentru a da viață Programului partidului de edificare a societății socialiste multilateral voltate României Succesele începutul cele mai

miniere și din activitatea de investiții ilustrează ho- țărîrea oamenilor muncii din Valea jiului de a da, în acest an — anul celui de-al Xll-lea Congres al partidului și celei de-a 35 aniversări a eliberării patriei — proba angajării plenare în realizarea sarcinilor de plan, în înfăptuirea liniei politice generale a partidului.
• (Urmare din pag. 1)î-nȘi

• o-oa- între- instituțiăle conducerea partid,
dez- și înaintarea spre comunism, dobîndite de la acestui an de multe colective

jț Sectorul IV 
minei —- sectorul 
cel mai înalt grad de 
mecanizare (4 complexe 
de susținere și tăiere 
mecanizată în tot atîtea 
abataje de mare capa
citate) — a extras peste 
prevederi în cele a- 
proape trei luni din a- 
cest an o producție de 
17 3S0 tone de cărbune.

al
ew

rulai, Nicolae Diaconescu, 
minerul șef de schimb, în
cerca un argument : „Noi 
nu avem probleme cu dis
ciplina șl mai ales cu pre
gătirea profesională. Ace
iași oameni taie . piatra cu 
combina, betoneazi, fac re
parații utilajului din dota
re. Cum s-ar spune, ne-am 
pregătit pentru viitor".

Dacă am avea certitu
dinea că aceste rinduri vor 
fi citite numai de oamenii 
adâncului, ne-am opri aici,

mineritului nostru e înce
put atunci cind secretarul 
general al partidului, a ce- 
borlt aici, in acest loc și <t 
lucrat cu această combină. 
Din acea zi de noiembrie, 
eu și ortacii mei, spunea 
Hie Chiron, și toți minerit 
țării, ne-am înțeles mai 
bine datoria ce-o avem. E 
omenesc și necesar să gîn- 
dim și să acționăm așa, 
pentru că meseria noastră 
capătă pe zi ce trece valen
țe și virtuți noi. Răspun
dem țării, așa cum și țara 
ne răspunde nouă, cu grijă.

pentru că argumentele mi
nerilor de la orizontul 360, 
au valoare de axiomă. Pen
tru că este în tradiția mi
nerului să încerce, din cind 
in cind, rapide incursiuni 
și însumări asupra propri
ilor succese și — de ce 
nu ? — să se gîndească la 
viitor. Gheorghe Morariu, 
un miner, voinic și fibros, 
de aparent calm în 
vorbă și mișcări, dar stăpî- 
nit de vizibil neastâmpăr, 
formulează o apreciere în 
legătură cu munca lui și 
a ortacilor : „Cind a avut 
loc vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. abia 
terminasem liceul. Lucram 
cu combina de două luni, 
și nu prea știam de-i a- 
vantajos sau nu. Am fost 
aproape cind a lucrat pre
ședintele țării cu combina.

, Nu știu ce au simțit alții, 
dar faptul că primul om 
al țării s-a aplecat cu dra
goste și înțelegere asupra 
muncii noastre, a făcut din 
mine alt om. cu alte 
punderi pentru munca 
viitorul nostru".

Așadar, în adincul 
canului, la orizontul 
muncesc oameni care, 
frumusețindu-și 
destin, 
mintea și sufletul 
chise la întreaga 
jur, pasionați de 
ceririle tehnicii.

— Viitorul de

râs-
ti

Vul- 
360, 
în- 

propriui 
trăiesc arzind cu 

larg des- 
viață 
toate

aur

din 
cu-

al

Era în noiembrie, o 
senină de toamnă, 
cind tovarășul 
Ceaușescu, acolo, 
gistrala de la 360, 
direcțiile programului 
mecanizare a mineritului 
românesc. „Dorim ca prin 
urgentarea mecanizării lu
crărilor, prin introducerea 
utilajelor complexe de 
mare productivitate — a 
spus atunci secretarul ge
neral al partidului — să u- 
șurăm munca minerilor, să 
îmbunătățim condițiile de 
muncă în general și, toto
dată să asigurăm o creștere 
mai accentuată a producti
vității și sporirea producției 
de cărbune 
noastră are 
dezvoltarea 
socială".

Așa s-a hotărit viitorul 
acestei îndeletniciri, vechi 
de milenii pe cuprinsul 
României. A trecut de a- 
tunci aproape un an și ju
mătate. Marele salt conti
nuă astăzi, făcînd cea. mai 
convingătoare demonstrație 
despre ceea ce se poate rea
liza sub semnul generos al 
gîndirii și faptei revoluțio
nare. Pentru că în inimile 
și mințile oamenilor adincu- 
lui, gîndul și fapta întâiu
lui „Miner de onoare al 
Văii Jiului"au sădit credin
ța că meseria de miner 
trebuie să facă un nou salt 
calitativ.

zi 
, atunci 
.Nicolae 
in mg- 

hotăra 
de

de care patria 
nevoie pentru 
sa economico-

î

S

j
i

I 
I

pornit inițiativa «Bri
gada înaltei productivi
tăți", înregistrează • 
creștere a productivită
ții muncii de 2 tone pe 
post și o producție su
plimentară de 6400 tone 
pe trimestrul I.

* Două dintre sec
toarele minei Petrila — 
III și IV — au extras 
suplimentar de la în

ceputul anului o pro
ducție de aproape 1 ti 000 
tone de cărbune.

plusuri la extracția de 
cărbune: peste 699t tu
ne, cea mai mare de
pășire înregistrîndu-se 
la I.M. Paroșeni.

> Tot Ia I.M. Pare- 
șeni s-a înregistrat în 
aceste zile tin alt suc
ces de prestigiu. Sec
torul IV investiții a 
realizat planul trimes
trial cu 7 zile mai de
vreme .

+ Brigada condusă 
d® Eugen Voicu, din 
sectoral IV al minei 
Petrila, de la care <

+ Alte patru între
prinderi miniere — Pa- 
roșeni, Dîlja, Uricani și 
Vulean — raportează

ROOUCTIA ANULUI 1979
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Vizita fovarășuh’i Nicolae u
• (Urinare din pag. I) buna organizare a producției și a muncii, diversificarea și îmbunătățirea calității produselor, reducerea consumului de metal,

a fe- de în-

aceeași intensitate acțiunile.con-în vederea ridicării tinue a parametrilor tehnici și calitativi ai goanelor și sporirii ducției . destinate exportului. 'vă- pro-
fericirea patriei .socialiste.în încheierea tovarășul N ic noastre

aici, spre 
în de gene- a-geaces- ro- fes- de

.comunist, adeziunea totală la politica sa internă și externă, marxist-leninistă.In Piața Unirii, din fața, sediului Comitetului județean de partid, un: moment solemn : secretarului general al partidului, președintele Republicii, i se înmînează, în ovațiile și uratele miilor de arădeni prezenți aici, cheia simbolică a municipiului Arad și însemnele sale jubiliare.Coloana oficială de mașini se îndreaptă de din centrul orașului, primul, obiectiv înscris programul noii vizite lucru a secretarului ral al partidului în ceastă parte a țării.Vizita secretaruluineral are loc în momentul în care locuitorii tor frumoase plaiuri mânești marchează tiv împlinirea a 950ani de atestare documentară a municipiului, Arad și a 2 000 de ani de la întemeierea-cetății dacice Ziridava — astăzi localita^- tea Pecica.Tovarăș u i Nicolae Ceaușescu a examinat în detaliu, la fața locului, îm- preună eu miniștrii de resort, .CU reprezentanți ai . organelor locale de partid și de stat, cii muncitori și specialiști căile și metodele prin a căror aplicare să se asigure îndeplinirea integrală și la termen a sarcinilor planului pe acest an și pe întregul cincinal — condiție hotă- rîtoare pentru creșterea în continuare a nivelului de trai material și spiritual. In dialogul purtat în prima zi a vizitei, a fost pus un. accent deosebit pe necesitatea accelerării procesului de diversificare și modernizare a producției,, asimilarea de noi tehnologii și produse cu caracteristici tehnico-calitative Ia nivelul cerințelor și exigențelor mereu în creștere ale beneficiarilor din țară și de peste hotare. In fața cadrelor din economia județului, a organelor și organizațiilor de partid 
a fost reamintită una dintre ■ sarcinile fundamentale economice ale acestei e- tape — reducerea neîncetată a consumurilor de materii prime, materiale; combustibil și sporirea pe toate căile a eficienței întregii activități, creșterea productivității munci, sarcini mulate cu deosebită ritate de. secretarul ral al partidului la centa consfătuire cu drele de conducere industrie, construcții, transporturi și agricultură.Vizita de lucru a.

energie.actiVi-for- cla- gene- re- ca-din
început la .marea. întreprindere de vagoane — unitate industrială arădeană bine cunoscută, prin dusele sale, atît în cit și în numeroase ale lumii.Miile de muncitori români, maghiari,., . 

mani — își exprimă, îndelungi aplauze și ții, deosebita bucurie

pro- țară stateger- prin pva- ............... - de a șe reîntilni la locurile ,lor 
de muncă cu secretarul general al partidului, de 
a-1 avea din nou în mijlocul lor. Se scandează „Ceaușescu „ — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“.Dialogul pe care secretarul general al partidului îl poartă cu conduce
rea ministerului de resort, cu reprezentanții organelor de partid, cu muncitori și specialiști ai întreprinderii s-a axat asupra modului în care au 
fost transpuse în practi
că ; indicațiile date cu oca
zia precedentei vizite, din ianuarie 1977, privind mai

creșterea substanțială productivității muncii., Iul în care constructorii vagoane arădeni .își deplinesc sarcinile de plan.Directorul întreprinderii, ing. Iosif Nicolae, arată că in centrul preocupărilor Consiliului oamenilor muncii, ale Comitetului partid, ale întregului lectiv a . stat exemplară trasate neral timpul această cloi aniPe ]__________halelor de fabricație, varășul Nicolae Ceaușescu cercetează cu atenție perfecționările : și îmbunată-' firile care au fost aduse tehnologiilor de construcție a. vagoanelor de la ultima sa- vizită. Reține a- tenția extinderea sudurii automate — tehnologie de înaltă productivitate și eficiență,Remarcînd succesele obținute în acest domeniu, secretarul general al partidului ' a recomandat ca, în cadrul industriei . construcțiilor de mașini, să fie realizate o fabrică profilată pe producerea de u- tilaje speciale, necesare extinderii sudurii automate atît în această ramură, cit și în alțe sectoare ale industriei. Sînt înfățișate, de asemenea, alte acțiuni întreprinse în ultimii doi ani în scopul creșterii productivității muncii — necesitate subliniată cu deosebită tărie de secretarul general al partidului în timpul vizitei din .1977. între măsurile luate, pînă în prezent. în acest scop rețin atenția mecanizarea diverselor operații de a- samblare a vagoanelor, extinderea tipizării suban- samblelor, introducerea bricării vagoanelor subansamble și altele.Secretarul general partidului este informat că măsurile luate pe această linie au dus, față de anul 1977, la o reducere, în me* die cu 15 la sută, a manoperei pentru un , vagon. Ministrul de resort arată că în vederea realizării integrale a sarcinii trasate acestui colectiv de a ridica productivitatea muncii de 2—3 ori, se a- flă în curs de transpunere in practică un studiu care prevede reorganizarea întregului flux de fabric cați.e a. vagoanelor și. în special, a celor de marfă.Tovarășului. Nicolae Ceaușescu îi sînt înfățișate, in continuare măsurile întreprinse de comuniști, de toți constructorii de va-, goane arădeni în scopul diminuării continue a consumului de metal, care deține ponderea principală în totalul cheltuielilor de producție, a valorificării superioare a acestei prețioase materii prime.Pe platforma pe care au. fost expuse ultimele realizări ale binecunoscutei întreprinderi arădene, conducerea unității informează despre perfecționările i constructive și :. de confort aduse, la indicația secretarului partidului, pentru metroul tean și despre vrării acestora.In încheierea vizitei, tovarășul NicolaeCeaușescu a felicitat colectivul întreprinderii pentru realizările obținute în domeniul modernizării și perfecționării proceselor tehnologice, al diversificării produselor, recoman- dînd să fie continuate cu

de coînfăptuirea a sarcinilor de secretarul ge- al partidului . ' in vizitei efectuate în întreprindere cu în urmă.parcursul vizităriilo

fa- dinal

general al vagoanelor bucureș- stadiul li

>

★de lucru a conta întreprinderea maiVizitatinuatTextilă Arad —i- cea mare unitate componentăa Centralei industriale a bumbacului și una din cele mai vechi din țară.Această care în 1979 60 de ani de existență, cunoscut in anii mul ui un proces nuu de înnoire dernizare, de accelerată tehnice Muncitoarele și

îiltreprindere, * sărbătorește a soeialis- contl- și mo- dezvoltare a capacităților și a producției.muncitorii de la I.T.A —• români, maghiari, germani și de alte naționalități, înfrățiți în muncă și aspirații —■ I  pe tovarășul Ceaușescu cu cele măi. lese sentimente de â goste și recunoștință.Vizita de lucru, care cuprins cele mai tante sectoare, productive ale întreprinderii, a prilejuit o analiză aprofundată ă modului în care a- cest colectiv de muncă, cu vechi tradiții muncitorești, acționează pentru înfăptuirea în practică a comandamentelor de eficiență și calitate impuse de actualul cincinal al revoluției tehnico-științifice. Au .fost evidențiate acțiunile întreprinse pentru creșterea și modernizarea capacităților de existente și aplicarea tehnologii noi, în pentru prelucrarea sintetice și artificiale digene.Apreciind aceste turi, tovarășul Ceaușescu a recomandat să se acționeze eu . mai multă perseverență pen- greutății reprbiec- țesături- gâmei

l-au întîrnpinat Nicolae a- dra-aimpor-

producție de special firelor inefor-Nicolae

vizitei, ol a e Ceaușescu a felicitat a- cest destoinic colectiv pentru realizările obținute și i-a urat noi succese în ăc-
gestiv, în final, exponate cială și libertate referitoare la evenimente de excepțională însemnătate clin viața țării, a națiunii noastre — con-greșele IX, X și XI ale 

' ' ' ' ~...e perioadamai fecundă din tivitatea pe care o des- treaga noastră istorie, rioada celor mai de mă realizări în vasta peră de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, este perioada creșterii continue a pres- tigiului și rolului României ; socialiste în. . lume. Este perioada indisolubil legată de numele secretarului general al partidului, președintele țârii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.La încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a consemnat în cartea de onoare a zeului :
„Mi-a făcut multă 

cere să vizitez Muzeul ju
dețean de istorie Arad, 

..... .... în aceste zile cînd se săr-cest lăcaș de cultură, care bătorește împlinirea a 2000 adăpostește Muzeul jude- de ani de la menționarea -țean și Filarmonica de stat, tovarășul Dorel Ză-volanu, secretar al Comitetului județean de partid, a spus : „Beneficiind din plin de sprijinul și ajutorul neprecupețit, pe care îl acordați idezvoltării culturii și artei, avînd la bază indicațiile dumneavoastră, muzeul județean prezintă lupta de milenii; a poporului pomâh pentru unitate și independență națională, a forțelor revoluționare, transformările profunde ce ati avut loc în anii socialismului".Tovarășul Nicolae Ceaușescu este invitat să ' taie panglica inaugurală amu-

fășoară pentru îndeplinirea marilor sarcini ce revin întreprinderii în actualul cincinal.T o v a r ă ș u 1 Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena f Ceaușescu, ceilalți tova-: răși din conducerea partidului și statului s-au îndreptat apoi spre Muzeul județean Arad. în fața impunătoarei clădiri a Palatului culturii, unde se a- flă complexul muzeistic, s-au adunat un mare număr de locuitori ai municipiului, care au făcut o entuziastă primire iubiților oaspeți.Adresînd tovarășului Nicolae Ceaușescu o caldă urare de bun venit în a-

partidului. Este cea în-pe-sea-o-

mu-
plă

in documentele istorice a 
existenței cetății Ziridava 
pe aceste meleaguri și 
950 de ani de la 
rea documentară a 
ci olului Arad. C f

Muzeul înfățișează 
ționaiite pagini din 
ta istorie a acestor 
vechi 
din lupta poporului

a 
alesta- 

muni-

emo- 
boga- 

stră- 
locuri românești,

mân pentru dreptate so-

naționa- 
sale

. - _______ ___ i și o
viață mai bună, din mun
ca unită a românilor, ma
ghiarilor, germanilor și a 
celorlalte naționalități 
pentru împlinirea aspira
țiilor de bunăstare și fe
ricire cărora le dă astăzi 
Viață România socialistă, 
sub conducerea gloriosului 
nostru partid comunist.

Felicit cu căldură co
lectivul muzeului și îi u- 
rez succese tot mai mariț 
în activitatea consacrată 
operei de educare pa- 
triotică a oamenilor muncii". f*. ■'Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului s-au aflat apoi, pentru cîteva momente, în mijlocul colectivului larmonicii din Arad, in semn de profund giu, într-o atmosferă vibrant entuziasm au tonat „Imn feștiv“, de Tudor Jârda și „Mulți ani trăiască".La ieșirea din Palatul culturii, tovarășul Nicolae Ceaușespu, tovarășa Ceaușescu, ceilalți ____răși din conducerea parti- diljui și statului au salutați cu aceeași - Retire de mulțime, care a aclamat îndelung pentru, partid și secretarul său general. ;. <

la, pentru înaltele 
idealuri de progres

ceilalți

Ș.

Fi- care oma- dr* in
Elena tova-fost însti-

Spectacolul deNicolae țional „Cîn'tarea României". Prin intermediul cîn- tevului, jocului și’ versului, ei. au dat ...' expresie bucuriei locuitorilor a- cestor străvechi meleaguri românești de a trăi liberi și în deplină frăție. laolaltă români, maghiari, germani.în încheierea spectaco- în semn deartei lor interpreților ofer i t garoafe roșii tovarășului a tovarășei Elena Ceaușescii. în sală domnește o atmosferă' entuziastă. Artiștii, întreaga asistență a- plaudă cu însuflețire, b- vaționează pentru partid, pentru secretarul său ge- . neral. Răsună vibrant c în tecul: ..Partidul.Ceaușescu,. România".La. ieșirea de la spec-- tacol, mii de locuitori ai Aradului fac din nou secretarului general al partidului. tovarășei Ceaușescu o caldă re.T o va r ă ș u 1; Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu răspund cu „ „„ ... ____prietenie 'aceste;actuală a âFestivalului na- emoționante manifestări. .

TovarășulCcaiișcscu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, cu ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului, care îi însoțesc în vizita de lucru, au asistat, marți seara, la un spectacol de gală prezentat pe scena Teatrului de stat din Arad.în fața teatrului, un mare număr de locuitori ai orașului au întîrnpinat pe secretarul general al partidului cu aceleași calde sentimente cu care l-au conjurat din prima < a sosirii îh orașul Prin aplauze și ovații au dat expresie sentimentelor de profundă stimă și dragoste față de con- ' ducătorul iubit al partidu- lui și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. față de tovarășa ' Elena Ceaușescu. ;• ■: ■ Spectacolul — inspirată sirtteză a celor mai frumoase ■melodii ..și dansuri. . care de. mult fac. ..faimă bogăției Spirituale a locuitorilor din . această parte a țării — a reunit formații de artiști amatori ; din unități industriale șiune- agricole ale municipiu- unicate lui și județului Arad, care ș-an remarcat în ediția multă.

serției de istorie a zeului.în continuare, se tează sălile acestei ' secții, reamenajată,-- îmbogățită, care beneficiază de o largă suprafață de expunere și reunește un tezaur de o mare valoare. în contextul istoriei naționale și în strînsă legătură cu ea este oglindită, cu i..ă. ' vibrante, dezvoltarea vilizației materiale și rituale în zona Aradului, din cele mai vechi timpuri, pîna în zilele noastre.La început sînt înfățișate piese arheologice descoperite pe cuprinsul județului, care ilustrează permanența societății u- mane în această parte a țării, ca de altfel în întreg spațiul carpato-dună- rean, originea daco-roma- nă a poporului român, unitatea sa etnică și cultură, continuitatea neîntreruptă pe tot toriul patriei.Alte exponate, le, adevărate

vizi -

tru red ucerea produselor prin tare și înnoirea lor, diversificarea sortimentale și coloristice a țesăturilor, pentru nătățirea permanentă parametrilor deIndicînd cesare pentru mai deplină prime și a tovarășul N Ceaușescu a cent deosebit tea de a se introduce mai multă insistență fabricație fibre sintetice și artificiale ce pot asigura calitate și durabilitate sporite țesăturilor, precum și o finisare, superioară. S-a cerut se acorde atenție rită introducerii mai mult curaj în făbri- se- muzeistice,'evocă, la rîn- dul lor, momente de ma- re însemnătate: formarea statului dac centralizat independent condus de Burebișta ; eroica confruntare dintre daci și romani ; simbioza civilizației romane . și' autohtone.Urmînd firul muzeu! reflectă . area celor dinții formațiuni statale românești, ca- . re constituie o altă permanență a trecutului nostru, legăturile strînse. pe multiple planuri, dintre ' cele trei țări române, ele asigurînd o dezvoltare u- nitară a poporului român.• în continuare, sînț înfățișate victoriile istorice obținute de poporul român în anii de după e- liberarea patriei, în dezvoltarea economiei, științei și culturii. în ridicarea bunăstării celor ce muncesc, în toate dome- : niile construcției socialiste.Secția de istorie a muzeului, înmănunchează, su-

îmbu- a calitate, măsurile ne- valorificarea a materiei materialelor, i c o 1 a e pus un ae- pe necesita- ! CU în

mărturiici- spi- în- clipă lor.i .ei-

lu-lui, ciere a ._ pretative, le-a fost un coș de din parteaNicolae Ceaușescu și
apre- inter-

Elena 
primi-sa spo- cu artișți

cație a materialelor cundare, reproieetării u- nor utilaje și instalații al căror gabarit exagerat determină un consum mare de combustibil și energie.In același timp, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut Ministerului Industriei Ușoare ca, în colabo- Indus- de un program care să prevadă realizarea în țară a șinilor de finisat, iar nisterul Industriei mice să ia măsuri pentru asimilarea produșilor auxiliari folosiți în procesele de finisare superioară a țesăturilor.Pe parcursul vizitei — în secțiile țesătorie, filatură și finisaj — tovarășul Nicolae Ceaușescu, a .fost înconjurat cu dragoste de muncitoare și muncitori care i-au urat viață lungă, multă putere de muncă în fruntea partidului și statului, pentru binele și

rare cu Ministerul triei Construcțiilor \ Mașini, să elaboreze
istoriei apoi ere

ma-Mi-Chi-

i
I
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I I

Programul televiziunii 
de miercuri, 28 martie 1979

■

nelor — Oltenia (tl) reluare. 18.35 Telecroniea pentru pionieri. 18,50 Tragerea pronoexpres. 19,00 Forum cetățenesc- 19,20 1001 de seri. 19,30 I Telejurnal. I
20.30 „Ani ai împlini-• 

__________ _____________ _____ rilor noastre", 5 ani <le| 
vizitei de lucru a tova- cînd Marea Adunare Na- (
râsului N i c o 1 a e ționalâ, eonsacrînd prin 
Ceaușescu în județul A- 
rad, și particip&rii la 
sărbătorirea împlinirii a 
2 000 de ani de la înte
meierea cetății dacice Zi
ridava, și a 950 de ani 
de la prima mențiune do
cumentară a municipiu
lui Arad.16,00 Fotbal : F.C. Bihor — Universitatea Craiova. 17,00 Gala ante-

9,00; Țeleșcoală. 10,00 Cutezători spre viitor. 11,10 Muzică populară 'instrumentală.
în jurul orei

transmisiune directă 
municipiul Arad a 
rii adunări populare 
va avea loc cu prilejul

11,30 
din 

ma
ce

eonsacrînd prin 
votul său unanim voința 
întregului nostru popor, 
l-a ales pe secretarul ge
neral al partidului, to
varășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, președinte al 
Republicii Socialiste 
România.21,10 înalț prestigiu, internațional. 21.30 Omagii# în cîntece și versuri. 22,10 Telejurnal.

’ i t Si nnMINISTRAȚTA a Petroșani, str. Republicii, or. 90, teleloane 4 16 62 (secretariat). 4 24 64 (secții). TIPARUL : Tipografia Petroșani, str. Republicii, cu. 67.


