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Epoca 
marilor înnoiri 

socialiste

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaugescu, a sosit, luni, 18 
iulie, la Maputo, într-o vi
zită oficială de prietenie în 
Republica Populară Mo
zambic, la invitația tovară
șului Samora Moises Ma- 
chel, președintele Partidu
lui FRET mo, președintele 

Republicii Populare Mo
zambic.

Noua întîlnire dintre 
președinții N i c o 1 a e 
Ceaușescu și Samora Moi
ses Machel înscrie o pagi
nă de însemnătate aparte 
în cronica relațiilor ro- 
mâno-mozambicane, care 
au cunoscut o evoluție as
cendentă după vizitele o- 
ficiale de prietenie efec
tuate în Mozambic de tova

rășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în primăvara 
anului 1979, și de tovară
șul Samora Moises Machcl 
la București, în septembrie 
1980

Acest dialog la nivel înalt 
de la Maputo reprezintă 

expresia clară a dorinței co
mune de a întări și extin
de colaborarea rodnică din-

(Continuare in pag. a 4-a)

încheierea vizitei oficiale
In cronica de aur a existenței milena

re a țării și poporului nostru se înscrie 
un nou și strălucitor moment, cu pro
funde semnificații istorice: se împlinesc 
18 ani de la Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român. Comuniștii, toții 
fiii patriei noastre, aniversează acest e- 
veniment politic puternic însuflețiți de 
adevărul istoric potrivit căruia Congresul 
al IX-lea al P.C.R. constituie un moment 
de însemnătate crucială în viața social- 
economică a țării, în amplul proces re
voluționar al construcției socialiste pe 
pămîntul străbun.

Intr-adevăr, profundele înnoiri socia
liste petrecute în întreaga viață politi
că, socială și economică a țării noastre 
confirmă — prin puterea de exemplu a 
realităților — că cel de al IX-lea Con
gres al partidului a inaugurat epoca u- 
nui șir de ani deosebit de fertili, puter
nic marcați de un uriaș avînt creator al 
maselor de oameni ai muncii, de un di
namism fără precedent în dezvoltarea 
societății românești pe calea luminosu

lui destin socialist. Sînt anii de refe
rință ai unei etape istorice date, în care 
Partidul Comunist Român, avîndu-1 în 
frunte pe secretarul său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a abordat în 
spirit revoluționar, cu largă deschidere 
spre înnoiri, întreaga operă a dezvoltării 
social-economice a țării noastre.

Pe drept cuvînt, poporul nostru nu
mește toți acești 18 ani bogați în împli
niri, inaugurați de Congresul al IX-lea, 
EPOCA CEAUȘESCU. De numele tova
rășului Nicolae Ceaușescu sînt legate ne
mijlocit inestimabile contribuții la îm
bogățirea practicii social-politice cu te
ze și concepte noi, de recunoscută va
loare, care oferă soluții viabile Ia pro
bleme fundamentale ale edificării so
cialismului în țara noastră, la marile și 
complexele probleme cu care se confrun
tă lumea contemporană. Viața a confir
mat pe deplin viabilitatea de incontestat

de prietenie a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 
în Republica Zimbabwe

Plecarea din Harare

(Continuare în pag. a 3-a>

ÎH!
Productivități înalte în abatajele 

cu tavan de rezistentă
Brigadierul Dumitru 

Tămîrș, unul dintre cu- 
noscuții mineri de la 
I.M. Lupeni, conduce for
mația de lucru complexă 
cu cel mai mare efectiv 
de la sectorul I al mi
nei. întreaga lor acti
vitate este caracterizată 
de eforturi susținute pen
tru a găsi noi modali
tăți și metode de creș
tere a producției de căr
bune cocsificabil.

Foto : Șt. NEMECSEK

Una dintre noile tehnolo
gii de lucru care se aplică 
cu succes în abatajele în
treprinderilor miniere din 
Valea Jiului este și metoda 
t. vanului de rezistență. 
Printre primii care au ex
perimentat această meto
dă de lucru se numără ,și 
brigada condusă de Andrei 
Antal de la sectorul II al 
I.M. Lonea. Folosind întoc
mai tehnologia de lucru, 
rezultatele erau cele scon
tate : productivități cu mult 
mai mari decît în abatajele 
clasice, deci și producții 
suplimentare. Așa cum a- 
rătam însă în paginile zia- 
ului nostru din 25 mai, la 

exjloatarea feliei a 12-a. 

tehnologia de lucru nu s-a 
mai respectat pe o lungi
me de 30 ml, astfel în lu
nile martie, aprilie și mai 
s a înregistrat un minus de 
peste 1000 tone de cărbu
ne. Odată cu ieșirea din 
zona unde grinzile îngropa
te în vatră și podi rea cu 
plasă de sîrmă nu s-a 
făcut corespunzător și a- 
jungîndu-se în zona unde 
tavanul de rezistență a fost 
executat corect, producția 
a început să crească. Pro
ductivitatea muncii realiza
tă în acest abataj în luna 
iunie s-a ridicat la 8,17 to
ne pe post, brigada reali- 
zînd astfel o producție su
plimentară de 120 tone de 
cărbune. „Producția extrasă

Luni, 18 iulie, a luat 
sf'rșit vizita oficială da 
prietenie pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
a efectuat-o în Republica 
Zimbabwe, la invitația to
varășului Canaan Sodindo 
Banana, președintele Re
publicii Zimbabwe, și a' to
varășei Janet Banana, a to

suplimentar ar fi fost cu 
mult mai mare dacă tecto
nica din blocul VII ne-ar 
fi permis să mergem cu 
frontalul la lungimea ini
țială de 100 m. Insă din 
cauza tectonicii a trebuit 
să scurtăm frontalul la 60 
m, așa că a trebuit să de
zechipăm 40 m de frontal 
și deci am realizat o 
avansare mai mică", ne 
spune șeful sectorului II, 
ing. Gheorghe Bunea.

Andrei Antal și ortacii 
lui, precum și conducerea 
sectorului s-au convins, de

Gh. BOȚEA 

varășului Robert Gabriel 
Mugabe, președintele Uniu
nii Naționale Africane din 
Zimbabwe, primul minis
tru al Republicii Zimba
bwe, și a tovarășei Sally 
Mugabe.

Noua întîlnire la nivel 
înalt româno-zimbabweană 
— prima pe pămîntul aces
tui tînăr stat independent 
al Africii — s-a înscris ca 
o contribuție de cea mai 
mare însemnătate la întă
rirea pe mai departe a

Tovarășul Nicolae Ceaușescu va efectua 
o vizită oficială de prietenie in 
Republica Democratică Somalia 

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, va efectua, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, o vizită oficială d<- prie
tenie în Republica Democratică Somalia, la invita
ția tovarășului Mohamed Siad Barre, secretar gene
ral al Partidului Socialist Revoluționar Somalez, 
președintele Republicii Democratice Somalia, în 
perioada 22—23 iulie 1983.

Adunărâ ale activelor 
comitetelor orășenești 

de partid
Ieri s-au desfășurat a- 

dunări ale activelor co
mitetelor orășenești de 
partid din municipiu. A- 
dunările au dezbătut sar
cinile ce revin organelor 
și organizațiilor de partid, 
organizațiilor de masă 
și obștești, tuturor colec
tivelor de muncă ale u- 
nităților economice din 
raza lor de activitate pri
vind traducerea în viață 
a hotărîrilor adoptate de 
Plenara C.C. al P.C.R. 
din 29—30 iunie 1983, a 
legilor votate de Marea 
Adunare Națională în se
siunea din 1 iulie 1983, a 
indicațiilor și orientărilor 
date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Plenara C.C. 
al P.C.R. referitoare la a- 
plicarea fermă a princi
piilor autoconducerii mun
citorești și autogestiunii, 
p rfecționarea mecanismu- 

I lui economico-financiar, a 
sistemului de retribuire a 
muncii și creșterea retri
buției în acest cincinal

In spiritul exigent al 
documentelor elaborate de 

pneteniei și solidarității, a 
conlucrării rodnice dintre 
popoarele român și Zim
babwean, în folosul ambe
lor țări și popoare, al cau
zei păcii și colaborării în
tre toate națiunile lumii. 
Primirea sărbătorească, re
zervată distinșilor oaspeți 
români, manifestările en
tuziaste cu care poporul 
zimbabwean i-a înconjurat

(Continuare in pag a 4-a)

înaltele foruri de partid 
și de stat, au fost dezbă
tute activitatea și rezul
tatele obținute in înfăptui
rea indicatorilor de plan 
pe primul semestru al a 
nului, insistîndu-se asu
pra sarcinilor ce revin or
ganelor și organizațiilor 
de partid, organizațiilor 
de masă și obștești, consi
liilor oamenilor muncii în 
vederea realizării exem
plare a sarcinilor de plan 
pe acest an și obținerii u- 
nor producții suplimen
tare.

In urma dezbaterilor, 
desfășurate la un înalt 
nivel de răspundere co
munistă, adunările do ac
tiv ale comitetelor orășe
nești de partid au elabo
rat planuri de măsuri po- 
litico-organizatorice pen
tru unirea eforturilor co
muniștilor, ale tuturor oa
menilor muncii în vede
rea îndeplinirii planulu 
și angajamentelor asuma
te în întrecerea socialistă 
pe anul în curs.

(Continuare in pag. a 2-a)
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I Profunde transformări

O dovadă a grijii permanente a partidului și sta
tului nostru pentru ridicarea nivelului de trai al oa
menilor muncii din Valea Jiului o constituie și crea 
rea de noi locuri de muncă. Ilustrativă în acest sens 
este și imaginea alăturată care redă un aspect din 
secția confecții — linia de. producție pentru export — 
de la întreprinderea de tricotaje Petroșani, unde fiice 
și soții de mineri au cele mai bune condiții de 
muncă.

încă din primul an de la punerea în funcțiune, i 
întreprinderea de confecții Vulcan și-a făcut din 
nume un renume cunoscut și apreciat atît de nume 
roșii beneficiari din țară cît și de peste hotare.

social-economice
In cei 18 ani de la Congresul al IX-lea al parti- : 

; dulii’, în anii-lumină de cînd la cîrma destinelor ță- ; 
■ rii -■ află tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul i 
I general al partidului, Valea Jiului a cunoscut la fel = 
j ea toate zonele patriei, profunde transformări în i 
1 toate sectoarele de activitate social-economică.

In anii '60 au fost introduse în minele din Va- i 
I lea Jiului primele complexe mecanizate de susți- i 
I nere, tăiere și transport al cărbunelui care au dat i 
= un avînt fără precedent dezvoltării mineritului de i 
î pe aceste meleaguri de istorie și legendă.

Pentru mineri și familiile lor au fost construite j 
î sute de blocuri, cu apartamente luminoase și con- i 
î- fortabile ce formează frumoase cartiere ce au sehim- I 
I bat complet fața orașelor noastre. Pe harta muni- i 
= cipiului nostru au apărut numeroase unități indus- i 
î triale noi : Întreprinderea de tricotaje Petroșani, j 
ț Fabrica de mobilă Petrila, Preparația de cuarț Uri- ș 
ț câni, întreprinderea de confecții Vulcan, Țesătoria i 
; de mătase Lupeni, unde și-au găsit loc de muncă ș 
: mii de tineri și tinere conform pregătirii și aptitudi- i 
i nilor lor, numeroase soții ale minerilor și celorlalți ; 
; oameni ai muncii din Valea Jiului.

Toate aceste transformări profunde reflectă e- ; 
; locvcnt politica înțeleaptă a partidului și statului 
; nostru, grija deosebită pentru a crea condiții cît 
; mai bune de muncă și de trai- tuturor locuitorilor ■ 
• patriei noastre socialiste.

Text și foto : Șt. NEMECSEK

-Hei 
țțțuțțț

Toți acei care au a- 
partamentele mobilate cu 
garnituri realizate la 
Fabrica de mobilă din 
Petrila au numai cu
vinte de laudă Ia adre
sa tinărului colectiv ca
re are ca deviză in ac
tivitate obținerea unei 
calități deosebite.

In imagine instanța 
neu de muncă dintr-unul 
din punctele principale 
de lucru ale acestei u- 
nități economice — ma
șina de turnat lac.

Jurnal de vacanță Productivități înalte în abatajele
La baza didactică a 

I.E.F.S. din Paring își des
fășoară activitatea tabăra 
de vacanță „Bujorii Parîn- 
gului". Intr-una din excur
siile organizate pentru cu
noașterea Văii Jiului l-am 
întîlnit pe prof. Dumitru 
Feloiu, comandantul unită
ții de pionieri, care ne-a 
vorbit despre programul di
vers, atractiv și educativ al 
taberei.

— In aceste zile, cînd 
întreaga națiune aniversea
ză 18 ani de la Congresul 
al IX-lea al partidului, în 
tabăra „Bujorii Parîngului" 
se află 100 de pionieri din 
București. Deși sîntem în 
vîrful Parîngului, zonă pi
torească. fermecătoare, co
piii participă intens la ac
tivități atractive cum sînt 
excursii, concursuri litera
re, artistice, distractive, in
formări politice, dezbateri, 
vizitarea localităților Văii 
Jiului. Toți cei care au fost 
în tabără — pentru că a- 
ceasta este a doua serie — 
au fost impresionați de os-

ț TABĂRA P.T.A.P. La 
I Liceul industrial minier 

din Petroșani s-a deschis 
| ieri o tabără P.T A.P., or- 
■ ganizată de Comitetul mu- 
I nici pal al U.T.C. în perioa

da 18—22 iulie. Participă 
215 elevi aflați în ciclul II, 
anul I de instruire în lice
ele și școlile generale cu 
treapta I din Valea Jiului.

P'telitatea locuitorilor și 
frumusețea acestor locuri. 
Și cum valoarea educativă 
este preponderentă in aceste 
tabere dc vacanță, noi or
ganizăm excursii de cunoaș
tere a municipiului, a ma
rilor înfăptuiri economice 
și edilitar-gospodărești din 
Valea Jiului, care au avut 
loc în acești 18 ani, cea 
mai rodnică epocă din is
toria țării, indisolubil le
gată de activitatea dinami
că a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului. însăși 
tabăra, zilele frumoase, de 
neuitat pentru cor
pii, • reprezintă o ex
presie a grijii partidului și 
statului pentru tînăra ge
nerație, pregătită în școli 
pentru a continua, pe noi 
trepte, opera de construire 
a societății socialiste pe 
pămîntul strămoșesc al pa
triei.

T. SPĂTARU

CLUBUL TINERETULUI 
de la Secția de stilpi hidra
ulici din Vulcan se află 
în această perioadă în a- 
tenția comitetului U.T.G. 
din întreprindere. Reame- 
najarea și revitalizarea lui 
este o necesitate pentru a 
imprima dinamism și cali
tate în viața cultural-edu- 
cativă a tinerilor. (G.O.)

COLOCVII DE ISTORIE. 
Sub genericul „Colocvii de 
istorie", casa de cultură din 
Petroșani organizează as
tăzi (ia ora 13,30) expune- 
rea-dezbatere cu tema „Răs
coale ale țăranilor din

(Urmare din pag. 1) 

acum, că această metodă 
de lucru prezintă multe a- 
vantaje față de metoda cla
sică, dar numai atunci cînd 
tehnologia de lucru este 
respectată întocmai. Pier
derile de producție pe care 
le-a înregistrat brigada și 
sectorul în cele trei luni 
au fost datorate în întregi
me nerespectării tehnologi
ei de lucru. Faptul că 
prin această metodă de lu
cru crește gradul de secu
ritate a muncii în abataje, 
crește viteza de înaintare, 
productivitatea muncii este 
net superioară față de aba
tajele clasice, deci și pro
ducția este cu mult mai 
mare. De asemenea, în a- 
batajele în care se folo
sește tavanul de rezisten
ță corespunzător, tăierea

Transilvania în secolul a! 
XV-lea". La această ma
nifestare educativă parti
cipă lucrătorii comerciali 
de la I.C.S.A.-A.P. Petro
șani.

MUNCA PATRIOTICA. 
Pînă la sfîrșitul acestui an 
tinerii din organizația mu
nicipală a U.T.C. vor 
realiza prin muncă patrio
tică obiective economice 
importante cum sînt nive
larea a 8 500 ml galerii, 
transportul la fronturile de 
lucru a 1300 mc materiale, 
recondiționarea a 5 000 ar

cu tavan de rezistența
cărbunelui în front se poate 
executa mecanizat. Avînd 
în vedere avantajele pe care 
le prezintă această metodă 
de lucru, precum și conse
cințele ce urmează dacă 
nu se respectă tehnologia 
(le-au simțit din plin în 
cele trei luni), conducerea 
sectorului a hotărît să ex
tindă această metodă de 
lucru în tot stratul 3 din 
blocul VII. A fost pregă
tit deja un nou abataj cu 
tavan de rezistență care 
va produce în această lu
nă. In plus, la acest aba
taj, care va fi condus de 
minerul specialist Dumitru 
Paraschiv, tăierea cărbu
nelui în front se va face 
mecanizat scontîndu-se pe 
o productivitate medie de 
10—12 tone pe post, cu o 
producție zilnică de 400 to
ne. Ținînd cont că exploa

mături TH și repararea a 
1250 stîipi hidraulici. (M.B.)

IN ȘCOALA NOUA. Deși 
anul de învățămînt s-a în
cheiat, cadrele didactice și 
o parte din elevii de la Li
ceul economic și de drept 
administrativ din Petroșani 
își continuă activitatea dc 
pregătire a noului și ele
gantului local. In aceste zi
le «e termină acțiunea de 
mutare a mobilierului și 
mașinilor de calcul, atenția 
concentrîndu-se spre ame
najările interioare și exte
rioare.

tarea cărbunelui în abata
jul condus de Andrei An
tal este pe sfîrșite, actual
mente se pregătește un nou 
abataj frontal cu grinzi în
gropate în vatră pe care îl 
va prelua, împreună cu 
brigada, în luna octombrie. 
Și în acest abataj tăierea 
cărbunelui se va face me
canizat. Pentru extinde
rea acestei metode de lu
cru în tot stratul 3 al blo
cului Vil, în prezent se lu
crează intens la pregătirea 
unei alte capacități de pro
ducție în care să se folo
sească aceeași tehnologie 
de lucru. Prin punerea în 
funcțiune a acestor locuri 
de muncă și prin folosirea 
acestei tehnologii de lucru, 
minerii sectorului II își 
crează linia de front nece
sară realizării sarcinilor de 
plan atît în acest an cît și 
în viitor.

EXCURSIE Un grup de 
18 tineri de la 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani 
efectuează, începînd de as
tăzi, o excursie de 3 zile, 
organizată prin Filiala 
B.T.T. la renumita stațiune 
balneară Felix. (I.B.)

Rubrică realizată de
T. SPĂTARU

CIRCUIT SPEOLOGIC, 
începînd de mîine, clubul 
de speologic „Piatra Roșie" 
— Valea Jiului organizea 
ză, timp de patru zile, o 
interesantă acțiune practi
că. Este vorba de un circuit 
speologic în Munții Retezat.

BALAN ELENA
In 17 iulie a.c. a încetat 

din viață ELENA BĂLAN, 
membră a Partidului Co
munist Român cu stagiu 
din ilegalitate, membru al 
Comitetului județean Hu
nedoara al P.C.R.

Născută la 18 aprilie 
1897 în comuna Remetea, 
județul Cluj, tovarășa E- 
lena Bălan a intrat în miș
carea ilegală, revoluționa
ră in anul 1928 și a înde
plinit importante sarcini de 
partid, intruntînd teroarea 
regimului burghezo-moșie- 
lesc.

In anul 1932 a fost ares
tată și condamnată la 18 
luni închisoare pentru tipă
rirea și difuzarea de ma
teriale de propagandă co
munistă. Eliberată din. în
chisoare, a continuat să 
activeze in rîndurile parti
dului cu aceeași abnegație.

După actul revoluționar 
de Ia 23 August 19-14 a 
îndeplinit mai multe sar
cini pe linie de partid, în 
organizațiile de masă și 
obștești.

Pentru meritele activită
ții sale, tovarășa Elena 
Bălan a fost distinsă cu 
oruine și medalii ale Re- 
pfebUvM Socialiste România.

Amintirea ei va rămîne 
veșnic vie în memoria to
varășilor săi, a tuturor ce
lor care au cunoscut-o.

UN GRI P DE TOVARĂȘI
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IRANI 1083 Prin munca și dăruirea colectivelor

PRIND VIAȚA INDICAȚIILE 
SECRETARULUI GENERAL

IN SEMN DE PREȚUIRE PENTRU

„Minerul nostru 
de onoare'

18 
rod- 
eeo- 
pa-

In răstimpul celor 
ani — epoca cea mai 
nică în dezvoltarea 
nomică și socială a
triei, inaugurată de is

toricul Congres al lX-lea 
—■ sectorul nostru a deve
nit 
cel 
din 
ră.

secto-

cel mai mare, dar și 
mai mecanizat sector 
bazin și chiar din ța- 
Prin grija partidului,

a secretarului său gene
ral care, cu ocazia vizite
lor sale de lucru în Va
lea Jiului, a fost și oaspe
tele minerilor din
rul nostru, marile abata- 

frontale au fost dotate 
echipamente de tăie- 

și susținere dintre ce- 
inai moderne. Cu oca- 

rodnice 
noi, 
a e 
de 

ce-

je 
cu 
re 
le
zia dialogurilor 
pe care le-a purtat cu 
tovarășul 
Ceaușescu, 
onoare 
rut să 
mineri 
pa b iii 
eficiență maximă moder
nele utilaje din dotare. 
Ne-am străduit să ne în
sușim temeinic noile teh
nologii; în acest scop mi
nerii din formațiile de lu
cru ale marilor frontale 
s-au policalificet și spe-

Nicol 
„Minerul 

al țării", ne-a 
devenim adevărați 
— tehnicieni, ca

să exploatăm cu

cializat. In toți anii de 
cînd exploatăm utilajele 
moderne, brigăzile, secto
rul nostru s-au afirmat 
cu consecvență cu reali
zări deosebite în sporirea 
producției. Concomitent, 
prin exploatarea raționa
lă și întreținerea cores
punzătoare a Utilajelor, 
avem 4 complexe meca
nizate amortizate, 
care funcționează și la o- 
ra actuală în cele 
bune condițiuni,

dar

mai 
iar alte 

două complexe sînt la a 
treia reciclare.

Minerii din brigada ce 
o conduc obțin cu consec
vență productivități înal
te Pe această bază briga
da mea are un plus pe 
semestrul I de 15 000 tone 
de cărbune, iar sectorul 
IV peste 22 000 tone de la 
începutul anului. In semn 
de stimă, prețuire și re
cunoștință pentru grija 
ce ne-o poartă partidul, 
secretarul său general, ne 
vom onora exemplar da
toria, extrăgînd tot mai 
mult cărbune cocsificabil.

Constantin POPA, 
miner, șef de brigadă, 

I.M. Lupeni,
Erou al Muncii Socialiste J

Fiecare vizită 
efectuată de 
Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, 
are semnificația unui rod
nic dialog de muncă.

In fotografie — la mina 
Lupeni.

de lucru 
tovarășul

l

în fruntea acțiunilor pentru 
creșterea potențialului productiv 

al minei

Perfecționarea omului în pas cu dezvoltarea uzinei
In decursul anilor de pu

ternic avînt industrial care 
au urmat după Congresul 
al IX-Ica al partidului, co
lectivul nostru a fost ono
rat de mai multe ori de 
prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în cadrul unor 
rodnice vizite de lucru în
treprinse în Valea Jiului. 
De fiecare dată am fost 
îndemnați să cutezăm mai 
mult, iar prin gîadîrea 
înaintată a colectivului să-i 
sprijinim mai substanțial 
pe mineri în eforturile de 
creștere 
cărbune, 
tribuția 
modestă, 
grese vizibile de la un an 
la altul și iată că astăzi 
producem utilaje moderne 
— susțineri mecanizate pen
tru abataje, combine de 
tăiere, o seamă de alte

a producției 
La început 

uzinei a fost 
dar am făcut

de 
con- 
mai 
p ro

produse cu un înalt grad 
. de tehnicitate. Utilajele ca

re poartă marca I.U.M.P. 
sînt apreciate de mineri și 
fac față cerințelor mineritu
lui modern, asigurînd ob
ținerea unor randamente 
mari. In multe abataje, 
susținerile mecanizate rea
lizate de colectivul nostru 
se dovedesc competitive cu 
produsele similare realizate 
de "ări cu o bogată tradi
ție în construcția de utilaj 
minier.

Uzina s-a dezvoltat ne
întrerupt. Și în anii ur
mători vom beneficia de în
semnate fonduri de investi
ții pentru dezvoltarea po
tențialului nostru productiv 
și modernizarea marilor a- 
teliere, fapt ce va avea un 
dublu efect. Pe de o parte, 
va crește aportul nostru la 
dotarea minelor cu utilaje

de complexitate sporită, iai 
pe de altă parte, muncito
rii și specialiștii uzinei se 
vor situa la un grad înalt 
de profesionalitate.

Prin această prismă, se 
dovedește că orientările se
cretarului general al parti
dului pentru industrializa
rea țării au avut în vedere, 
concomitent cu întărirea 
bazei materiale a societății, 
și ridicarea omului la un 
nivel superior de pregătire 
tehnică. In colectivul nos
tru acționăm pentru înfăp
tuirea ambelor deziderate, 
așa cum ne-a indicat tova
rășul Nicolae Ceaușescu,' 
realizînd utilaje de tehni
citate ridicată și pregătind 
muncitori pe măsură.

Ioan PREDOI, 
secretar al comitetului

partid, I.U.M. Petroșani

In toți anii care au tre
cut de la istoricul Congres 
al lX-lea, acționînd 'în spi
ritul indicațiilor secretaru
lui general al partidului 

cu ocazia vizitelor de lu
cru în Valea Jiului, inclu
siv la mina noastră, orga
nizațiile noastre de partid, 
comuniștii s-au situat cu 
consecvență în fruntea e- 
forturilor colectivului pe 
linia creșterii potențialului 
productiv de la I.M. Pe- 
trila, prin 
producției și 
unor tehnologii 
optimizarea transportului, a 
raportului dintre persona
lul direct productiv și au
xiliar.

concentrarea 
promovarea 

avansate,

de

Pentru a conferi finalita
te maximă acestor acțiuni, 
comitetul nostru de partid 
și-a concentrat în 
nență preocupările 
întăririi rîndurilor 
zațiilor de partid, 
rii lor de 
ganizațiile 
cut an de 
cite 50 de

perma- 
asupra 
organi- 

a pute- 
mobilizare. Or- 

noastre au cres- 
an, în medie cu 
membri de partid

primiți din rîndul celor 
mai buni mineri și munci
tori electrolăcătuși. Astfel, 
ponderea comuniștilor în 
rîndul efectivelor minei a 
ajuns la peste 40 la sută, 
toate formațiile de lucru și 
majoritatea schimburilor 
fiind conduse de membri 
de partid. Concomitent am 
acționat pentru creșterea 
competenței, a pregătirii și 
răspunderii comuniștilor în 
soluționarea complexelor 
probleme pe care le ridică 
activitatea productivă. Cele 
peste 19 000 tone de cărbune 
extrase peste plan pe se
mestrul I a.c. confirmă 
rodnicia angajării colecti- 
\ ului nostru, in frunte 
Comuniștii.

Vasile ENE, 
secretar adjunct al 

comitetului de partid de 
I.M. Petrila

Ia

Investiții 
miniere 

fără precedent
Pe drept cuvînt intitulată 

Epoca Ceaușescu, perioada 
de timp care s-a scurs de 
la istoricul Congres al IX- 
lea al P.C.R. se caracteri
zează și prin amploarea fă
ră precedent a lucrărilor 
de investiții miniere pe 
meleagurile Văii Jiului. O- 
rientările date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, 
pentru punerea în valoare 
a bogățiilor subsolului, pen
tru creșterea producției de 
cărbune în bazinul carbo
nifer al Văii Jiului, se ma
terializează astăzi, datorită 
muncii neobosite a cons
tructorilor, în numeroase o- 
biective miniere. Printre o- 
biectivele puse în funcțiune 
și care demonstrează pro
gresul înregistrat în mineri
tul Văii Jiului în cei 18 
ani de la Congresul al IX- 
lea al partidului se numă
ră Preparația Coro.sti, I.M. 
Bărbăteni și I.M. Livezeni. 
Au fost puse în funcțiune 
stații de turbocompresoare, 
puțuri cu schip, funiculare 
și alte dotări moderne. In 
cursul actualului cincinal, 
printre cele mai elocvente 
realizări înfăptuite de cons
tructorii obiectivelor de 
investiții miniere se numă
ră instalația puțului cu 
schip din Lupeni, care in 
curînd va fi pusă în func
țiune, extinderea și moder
nizarea Preparațici din Pe
trila, unde se desfășoară 
probele tehnologice în sar
cină.

Conștienți de îndatoririle 
care le revin, constructorii 
din cadrul I.C.M.M. Pe
troșani sînt hotărîți să-și 
organizeze mai bine munca, 
să facă totul pentru pune
rea Ia timp în funcțiune a 
obiectivelor de investiții, 
adueîndu-și astfel contri
buția lor modestă la înfăp
tuirea politicii partidului.

Teodor BALAȘ, 
secretar adjunct al 

comitetului de partid al 
I.C.M.M. Petroșani

Produsele noastre înn>rporea7â hărnicia 
și talentul întregului calectiv

Epoca marilor
(Urmare din pag. I)

înnoiri socialiste
a acestei politici bogată în originalitate privind a- 
plicarea la condițiile din țara noastră a concepți
ilor socialismului științific și ale materialismului 
dialectic, a adevărurilor universal-valabile.

Forța de acțiune a întregului demers politic e- 
xercitat de istoricele hotărîri adoptate de Congresul 
al IX-lea, de obiectivele stabilite de congresele și 
conferințele naționale ale partidului care au urmat, 
mai cu seamă de Congresul al XII-lea este viu 
reliefată de profundele transformări revoluționare 
petrecute în cei 18 ani în țara noastră, de dezvolta
rea fără precedent a forțelor de producție, de mo
dernizarea bazei tehnico-materiale a industriei și 
agriculturii socialiste, de cuceririle uimitoare făcu
te de știința, tehnica și cultura românească și, pe 
această bază, creșterea continuă a nivelului de via
ță și de civilizație al celor ce muncesc. La fel ca 
întregul nostru popor, în orientările stabilite de 
Congresul al IX-lea și în întreaga activitate politi- 
co-ideologică desfășurată de partid pentru înfăptui
rea lor, toți oameni muncii din Valea Jiului des
lușesc împlinirea propriilor năzuințe de progres și

bunăstare, desăvîrșirea propriului destin. Prefigu- 
rînd cu clarviziune viitorul prosper al industriei 
carbonifere românești, cu 18 ani în urmă, în Rapor
tul la Congresul al IX-lea al partidului, se jalona 
direcția dezvoltării pe care a urmat-o și Valea Jiu
lui, precizîndu-se că „O deosebită atenție se va a- 
corda dezvoltării bazei energetice"... Iată o orienta
re a cărei actualitate este deosebit de mare în pre
zent, în condițiile crizei mondiale de energie și 
materii prime, cînd un obiectiv strategic central al 
politicii partidului îl constituie tocmai cîștigarea in
dependenței energetice a țării. Beneficiind de o im
petuoasă dezvoltare a minelor din bazin, de o bo
gată dotare cu mașini miniere șî utilaje de mare 
complexitate, capabile de înalte performanțe tehni
ce, avînd toate condițiile asigurate prin grija con
ducerii partidului, minerii Văii Jiului aniversează 
împlinirea celor 18 ani de la Congresul al IX-lea al 
P.C.R. animați de un singur gînd, de o singură vo
ință : de a da cît mai mult cărbune pentru dezvol
tarea economico-socială și înflorirea patriei socialis
te, de a înfăptui cu fermitate sarcinile recentei Ple
nare a partidului.

întreprinderea noastră a 
luat ființă in urma măsu
rilor întreprinse din iniția
tiva secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
dezvoltarea activităților din 
ramura industriei ușoare și, 
pe această bază, pentru uti
lizarea forței de muncă fe
minine din Valea Jiului. 
Grija manifestată față de 
noi a constituit un puternic 
imbold de a munci fără 
preget, socotind că princi
pala îndatorire ce ne revi
ne este de a contribui la a- 
firmarea întreprinderii pe 
ramură, la realizarea unor 
produse care să facă față 
chiar pe plan extern. Pu
tem spune că ne aflăm pe 
un drum bun. Și în semes
trul I al acestui an am 
îndeplinit indicatorii do 
plan la producția internă

și pentru export, și nu 
am avut refuzuri pentru ca
litate. Preocupările noastre 
sînt îndreptate spre rea
lizarea de noi produse — 
care sînt creația colectivu
lui — șî depășirea ritmi
că a indicatorilor de plan. 
Ne îngrijim în permanen
ță de ridicarea pregătirii 
profesionale a muncitoare
lor tinere, care au posibi
litate să urmeze cursuri in
terne de calificare, să se 
perfecționeze pentru a face 
față cerințelor producției, 
așa cum ne-a îndemnat 
în repetate rînduri secreta
rul general al partidului.

Carolina BANII AZI. 
maistru, secretar al 

organizației de bază p ' 
schimb. întreprinde! a 
de confecții Vulcan
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Vizita oficială de prietenie a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU în R. P. Mozambic

începerea 
convorbirilor

La_ Palatul Prezidențial 
din Maputo au început, luni 
după-amiază, convorbirile 
oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 

general al Partidului Comu
nist Român, președintele 

Republicii Socialiste Ro
mânia, și tovarășul Sa
mora Moises Machel, 
președintele Partidului 
FRELIMO, președintele
Republicii Populare Mo
zambic.

Dineu oficial
In onoarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, luni, 18 
iulie, tovarășul Samora 
Moises Machel, președinte
le Partidului FRELIMO, 
președintele Republicii 
Populare Mozambic, și to
varășa Graca Machel au 
oferit un dineu oficial.

La dineu au luat parte 
persoane oficiale române 
și mozambicane.

Președintele Samora Moi
ses Machel și președintele 
Nicolae Ceaușescu au ros
tit toasturi, urmărite cu 
deosebit interes și subli
niate, în repetate rînduri, 
cu aplauze.

Dineul s-a desfășurat în- 
tro atmosferă de caldă prie
tenie.

' (Urmare din pag. I)

tre Partidul Comunist 
Român și Partidul 
FRELIMO, dintre România 
și Mozambic, de a promo
va raporturi tot mai strînse 
de a aduce o contribuție 
activă la rezolvarea mari
lor probleme care confrun
tă omenirea, la cauza pă
cii și colaborării interna
ționale.

O impresionantă mani
festare populară are loc pe 
pista aeroportului interna
țional din Maputo. Mii de 
locuitori ai capitalei mo
zambicane au ținut să fie 
aici, la sosirea aeronavei 
care poartă la bord pe 
președintele României so
cialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, pentru a 
le ura un călduros bun ve
nit pe pămîntul țării lor 
libere, independente și su
verane.

Ora 10,30. începe cere
monia primirii pe pămîntul 
mozambican. Drapele — 
de dimensiuni impresionan
te — ale României și Mo- 
zambicului flutură îngemă
nate, simbol al legăturilor 
de strînsă prietenie, cola
borare și solidaritate sta
tornicite între țările, parti
dele și popoarele noastre. 
Alte sute de drapele ale 

celor două țări sînt purta
te de cetățenii orașului pre- 
zenți aici.

Pe mari pancarte se poa
te citi în limba română și 
portugheză „Trăiască Re
publica Socialistă Româ
nia !“, „Trăiască poporul 
român!11, „Trăiască priete
nia dintre poporul român 
și poporul mozambican !“, 
„Trăiască tovarășul Nicolae 
Ceaușescu !“, „Trăiască to
varășa Elena Ceaușescu !“.

La scara avionului pre
zidențial, în întîmpinarea 
înalților oaspeți au venit 
tovarășul Samora Moises 
Machel, tovarășa Graca 
Machel. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Sa
mora Moises Machel își 
string mîinile cu căldură, 
se îmbrățișează.

Este salutată, cu cordiali
tate, tovarășa Elena 
Ceaușescu.

O gardă militară aliniată 
pe aeroport prezintă ono
rul. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Sa
mora Moises Machel trec 
în revistă garda de onoare. 
Cei doi conducători de 
partid și de stat iau loc pe 
podium.

Intr-o atmosferă solemnă, 
întreaga asistență ascultă 
imnurile de stat ale Re
publicii Socialiste România 
și Republicii Populare Mo
zambic, în timp ce, în semn

Sosirea la Maputo
de salut, sînt trase 21 de 
salve de artilerie.

Un grup de pionieri mo- 
zambicani în costume albe 
se desprind din mulțime și 
oferă înalților oaspeți bu
chete de flori.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășul Sa
mora Moises Machel și to
varășa Graca Machel se în
dreaptă, apoi, spre miile 

de cetățeni care privesc că
tre pista de aterizare. Flu- 
turînd stegulețe reprezen- 
tînd drapelele României și 
Mozambicului, cei prezenți 
aplaudă și ovaționează în
delung, exprimîndu-și sa
tisfacția față de noua vizi
tă a înalților oaspeți din 
România prietenă.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu răspunde cu sim
patie acestor sincere ma
nifestări de stimă și prie
tenie, se oprește în mai 
multe rînduri, strînge mi
na cetățenilor veniți să-1 
salute și să-i ureze bun 
venit în Mozambicui prie
ten. întregul aeroport este 
conectat la tensiunea și 
strălucirea acestui eveni
ment, ilustrat în modalități
le cele mai diverse, într-o 
coloratură de mare vibra
ție, de deosebită frumuse
țe.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Samora Moises Machel răs
pund, de asemenea, acla
mațiilor numeroșilor cetă
țeni care ocupă pasajele 
aeroportului, drapat în cu
lorile drapelului nostru na
țional și care fac o extrem 
de vibrantă pr;mire șefului 
statului român

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu 
președintele Samora Moises 
Machel și cu tovarășa 
Graca Machel părăsesc ae
roportul, îndreptîndu-se 
spre platforma unde este 
aliniată coloana oficială de 
mașini.

Salutînd încă o dată mul
țimea care se manifestă cu 
exuberanță, aclamă și ova
ționează, scandează urări
le de bun venit, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, împreună 
cu tovarășul Samora Moises 
Machel și cu tovarășa Gra
ca Machel, iau loc într-o 
mașină deschisă îndreptîn
du-se spre reședința ofi
cială pusă la dispoziția 
înalților oaspeți pe timpul 
vizitei în Mozambic.

De-a lungul marilor arte
re ale capitalei mozambi
cane — Maputo, mii de lo
cuitori de diferite vîrste au 
ieșit pentru a saluta pe 
președintele României.

La sosirea la reședință, 

tovarășul Samora Moises 
Machel și tovarășa Graca 
Machel au invitat pe to
varășul Nicolae Ceaușescu 
și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu în salonul de 
onoare, le-au adresat încă 
o dată urări de bun venit 
în Republica Populară Mo
zambic, exprimîndu-și în
crederea că acest nou dia
log la nivel înalt va avea 
o contribuție hotărîtoare la 
extinderea și aprofundarea 
bunelor relații care s-au 
statornicit și se dezvoltă 

între țările, partidele și po
poarele noastre. ,

Primirea deosebit de 
călduroasă rezervată șefu
lui statului român ilustrea
ză grăitor sentimentele de 
recunoștință ale locuitori
lor capitalei, ale tuturor 
locuitorilor țării pentru a- 
jvtorul acordat de Româ- 
n’a socialistă patriei lor 
mozambicane în anii grei 
ai luptei pentru obținerea 
independenței, precum și 
în anii reconstrucției na
ționale, stima și respectul 
poporului mozambican fa
ță de personalitatea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
față de realizările poporu
lui român, față de politica 
României socialiste, activă, 
dinamică și constructivă, 
de solidaritate militantă cu 
popoarele- africane.

încheierea vizitei oficiale de prietenie a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU in Republica Zimbabwe
Mitingul prieteniei roinâno^zimbabweene Plecarea din Harare

Duminică, 17 iulie, la 
Hat are a avut loc mitingul 
prieteniei româno-zimba- 
bweene. Pe stadionul „Ru- 
faro" unde a avut loc mi
tingul prieteniei româno- 
zmioabweene domnește o 
atmosferă sărbătorească. 
Drapelele românești și zim- 
babweene decorează între
gul stadion. Sînt peste tot 
prezente portretele tovară
șului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
ale președintelui Canaan 
Banana.

La această impresionan
tă manifestare iau parte 
peste 30 000 de cetățeni, ti
neri și virstnici.

Sein narea
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Co
munist Român, președinte
le Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Ro
bert Gabriel Mugabe, pre
ședintele Uniunii Naționale 
Africane din Zimbabwe, 
primul ministru al Repu
blicii Zimbabwe, au sem
nat, duminică, 17 iulie, în

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, s-a reîntilnit, dumi
nică dimineața, cu tovară
șul Robert Gabriel Muga
be. președintele Uniunii 
Naționale Africane din 
Zimbabwe, primul minis
tru a! Republicii Zimbabwe.

La sosirea la stadion, în
tr-o mașină deschisă, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
însoțiți de primul ministru 
Robert Mugabe și tovarășa 
Sally Mugabe, în aclama
țiile și uralele prelungite 
ale mulțimii, fac turul sta
dionului, după care iau loc 
pe un podium special ame
najat. Se ovaționează mi
nute în șir pentru tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
pentru prietenia ce-i leagă 
pe conducătorii celor două 
țări, pentru prietenia ro- 
mâno-zimbabweană.

Mitingul a fost deschis 
de Maurice Nyagumbo, se

documentelor oficiale
cadrul unei ceremonii care 
a avut loc la „Guest State 
House", reședința oficială 
în timpul acestei vizite, 
Declarația comună și 
Programul privind dezvol
tarea pe termen lung a 

cooperării economice și teh
nice și a schimburilor co
merciale între Republica 
Socialistă România și Re
publica Zimbabwe.

Convorbiri la nivel înalt
Noua rundă de convor

biri, desfășurată într-o am
bianță de cordialitate, de 
înaltă stimă și profund 
respect reciproc, a prilejuit 
un larg schimb de vederi 
în legătură cu probleme e- 
sențiale ale vieții interna
ționale.

Relevînd identitatea sau 
apropierea punctelor de ve

cretarul organizatoric al 
Uniunii Naționale Africane 
din Zimbabwe.

A luat cuvîntul primul 
ministru al Republicii Zim
babwe, Robert Gabriel Mu
gabe.

Intr-o atmosferă de deo
sebit entuziasm, reverbera
tă dincolo de porțile 
stadionului, a luat 
cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Cuvin
tele conducătorului partidu
lui și statului nostru au 
găsit un larg ecou în Ini
mile celor prezenți, care au 
aplaudat îndelung.

Se ovaționează neîntre
rupt, se aud din nou cuvin
te de aleasă cinstire la a-

După semnare, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Ro
bert Gabriel Mugabe și-au 
strîns mîinile cu căldură, 
exprimîndu-și satisfacția 
față de schimbul deschis 
și fructuos de păreri pe ca
re l-au avut timp de mai 
multe zile, într-o atmosfe
ră de caldă prietenie, în
țelegere și stimă recipro
că.

dere in legătură cu proble
mele discutate, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Ro
bert Gabriel Mugabe au 
reafirmat voința României 
și Republicii Zimbabwe de 
a conlucra tot mai strîns 
în cadrul O.N.U. și al al
tor foruri internaționale, în 
interesul cauzei păcii, des
tinderii, înțelegerii și co
operării internaționale. 

dresa României, a poporu
lui român, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

In această atmosferă săr
bătorească, de mare însu
flețire ia sfîrșit, la ora a- 
miezii, pe stadionul ..Ru- 
faro“ din Harare, mitingul 
prieteniei româno-zimba- 
bweene. Cei prezenți, prin 
calde manifestări de sim
patie și prețuire, aduc în
că o dată omagiile lor 
României socialiste, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru tot ceea ce au făcut 
și fac in direcția întăririi 
permanente a prieteniei și 
colaborării româno-zimba- 
bweene.

D i h c ta
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general 
a! Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au reîntîlnit, duminică, în 
cadrul unui dineu, cu tova
rășul Canaan Sodindo Ba
nana, președintele Republi
cii Zimbabwe, și tovarășa 
Janet Banana.

In timpul dineului, des
fășurat într-o ambianță cor
dială, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Canaan Sodindo Banana, 
și-au exprimat, din nou, 
satisfacția pentru această 

întîlnire pe pămîntul Afri
cii, relevînd convingerea că 
vizita președintelui Româ
niei în Republica Zimba
bwe slujește întăririi pri
eteniei dintre cele două po
poare, cauzei păcii, înțele
gerii și colaborării inter
naționale.

(Urmare din pag. 1)

pe toată durata vizitei au 
dat expresie satisfacției 
deosebite pentru această în
tîlnire la cel mai înalt ni
vel, pentru bunele relații 
care se dezvoltă astăzi în
tre țările noastre, în noile 
condiții create de procla
marea Republicii Zimba
bwe, recunoștinței față de 
România socialistă, de pre
ședintele Nitclae Ceaușescu, 
pentru tot ceea ce au fă
cut în asiguiarea victoriei 
finale, în obținerea inde
pendenței.

Traseul ce leagă reședin
ța ce le-a fost rezervată 
distinșilor soli ai poporului 
român pe timpul vizitei în 
capitala Republicii Zimba
bwe de aeroportul interna
țional al orașului este îm
podobit sărbătorește. Flu
tură în bătaia vîntului dra
pelele de stat ale celor do
uă țări, se află expuse por
tretele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, ale președinte
lui Canaan Banana.

Președinții Nicolae 
Ceaușescu și Canaan Sodin
do Banana, primul minis
tru Robert Gabriel Muga
be, tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu 
tovarășele Janet Banana și 
Sally Mugabe sînt salutați 
de comandanții de arme ai 
armatei Republicii Zim
babwe, după care primesc, 
de pe un podium de onoa
re, înalte onoruri militare. 
Răsună imnurile de stat a- 
le Republică Socialiste 
România și Republicii Zim
babwe. Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu trece apoi in re
vistă garda de onoare ali
niată pe aeroport.

Sînt intonate din nou 
imnurile celor două țări.

In continuarea ceremo
niei ce are loc pe aeropor
tul din Harare la încheie
rea vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu, dis
tinșii oaspeți români își 
iau rămas bun de la per
soanele oficiale zimbabwe- 
ene v.enite să-i conducă la 
plecare, de la șefii misiu
nilor diplomatice acreditați 
la Harare.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu mulțumește încă 
o dată gazdelor pentru pri
mirea prietenea <că deose
bit de '.ăldiiroasă rezerva
tă pe timpul ederii în Re
publica Zimbabwe și îm
preună cu președintele si 
primul ministru ai Repu
blicii Zimbabwe își expri
mă satisfacția pentru a- 
ceastă nouă întî.nire, care 
a oferit posibilitatea conti
nuării dialogului româno- 
zimbabwean, discutării u- 
nui amplu evantai proble
matic privind amplificarea 
relațiilor bilaterale, colabo
rarea dintre cele două țări 
pe arena internațională.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu își iau rămas 
bun cu deosebită afecțiune 
de la tovarășii Canaan So
dindo Banana și Robert 
Mugabe, de la tovarășele 
Janet Banana și Sally Mu
gabe.

La ora 9,00, ora locală, 
aeronava prezidențială ro
mânească decolează. în- 
dreptînds-se spre Maputo.
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