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TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU 
s-a aflat ieri, din primele momente 
ale reîntoarcerii in patrie, în locurile 
din Capitală care au avut cel mai mult 
de suferit de pe urma cutremurului
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Ședința
Comitetului Politic Executiv

al C
în ziua de 5 martie 1977 a 

avut loc, sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, o șe
dință operativă de lucru a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. în le
gătură cu sarcinile și măsurile ce 
decurg din situația creată ca urmare 
a cutremurului din seara zilei de 4 
martie a.c.

Subliniind necesitatea continuării 
eforturilor pentru ducerea la îndepli
nire integrală a prevederilor Decretu
lui prezidențial, Comitetul Politic Exe
cutiv a stabilit măsuri prioritare de ma
ximă urgență, ce se cer a fi luate pen
tru lichidarea efectelor cutremurului și 
normalizarea situației în întreaga țară.

Comitetul Politic Executiv a indicat 
ca pe primul plan să se pună urgen
tarea scoaterii de sub ruine și dărîmă- 
turi a tuturor persoanelor care au că
zut victimă cutremurului. Pentru a se 
acorda de îndată asistența medicală 
corespunzătoare accidentaților, s-a 
hotărît eliberarea, în această perioa
dă, din unitățile spitalicești a persoa
nelor semiinternate, care pot continua 
tratamentul în mod ambulatoriu, și 
punerea locurilor rămase disponibile 
la dispoziția sinistraților ce necesită 
îngrijiri imediate.

Totodată, s-a indicat să se acțio
neze în mod organizat și sistematic 
pentru recuperarea mărfurilor din re
țeaua comercială afectată de cutre
mur.

O sarcină de cea mai mare impor
tanță a organelor de partid și de stat 
este constituirea unor comisii alcătuite 
din oameni de specialitate, care să 
identifice toate locuințele și clădirile 
publice cu avarii, in vederea evacuării 
lor imediate. Această importantă ope
rațiune va trebui desfășurată chiar în 
cursul acestei zile.

Concomitent, s-a stabilit să se acțio
neze neîntîrziat pentru asigurarea în- 
cartiruirii persoanelor sinistrate. în a- 
cest scop s-a stabilit închiderea tem
porară a unor institute de învățămînt 
superior, ai căror studenți vor parti
cipa la munca patriotică pentru înlă
turarea urmărilor cutremurului, și pu
nerea la dispoziția populației sinis
trate a căminelor. De asemenea, pen
tru cazarea persoanelor rămase fără 
adăpost se vor folosi blocurile noi, 
finisate, nerepartizate încă și, acolo 
unde este cazul, se va recurge la în- 
cartiruirea provizorie a sinistraților în 
locuințe ale cetățenilor.

Comitetul Politic Executiv a hotărît 
ca, în mod provizoriu, în municipiul 
București să fie oprită aprovizionarea 
cu gaze naturale, pentru a se evita 
orice risc de producere a unor explo
zii și incendii în întreprinderi, instituții 
și locuințe. Această măsură este vala
bilă, de asemenea, și pentru alte loca
lități din țară unde s-au produs avarii 
ale clădirilor și ale rețelei de distribui
re a gazelor.

Consiliul popular al municipiului 
București, consiliile populare județene 
au sarcina să ia toate măsurile pentru 
repunerea rapidă în funcțiune a între
gii rețele de distribuire a energiei elec
trice, precum și a rețelei de alimentare 
cu apă și de canalizare, în vederea 
satisfacerii urgente a nevoilor cetățe
nilor. Totodată, s-a hotărît ca, tempo
rar, să se raționalizeze consumul de
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apă, stabilindu-se anumite ore pentru 
alimentarea rețelei, astfel încît să se 
poată face față în bune condiții situa
ției actuale.

S-au stabilit, de asemenea, măsuri 
pentru desfășurarea normală a activi
tății de aprovizionare a populației cu 
produse de larg consum și, în special, 
pentru asigurarea funcționării tuturor 
brutăriilor in vederea producerii între
gii cantități de pîine necesară consu
mului. Pentru soluționarea operativă a 
tuturor problemelor legate de aprovi
zionare și buna funcționare a rețelei 
comerciale, s-a instituit un comanda
ment alcătuit din conducerea Ministe
rului Comerțului Interior.

Paralel cu eforturile pentru aprovi
zionarea normală a populației, trebuie 
acționat împotriva oricăror tendințe de 
creare a stocurilor de alimente la lo
cuințele cetățenilor, care pot alimenta 
panica și pot determina dereglarea 
aprovizionării. Cetățenii trebuie să știe 
că dispunem de cantitățile necesare 
de bunuri de consum pentru a asigura 
aprovizionarea satisfăcătoare a între
gii populații.

Comitetul Politic Executiv a sta
bilit, de asemenea, măsuri privitoare 
la buna desfășurare a activității între
prinderilor economice. Toate unitățile 
industriale, agricole și din celelalte 
ramuri economice care nu au suferit 
avarii trebuie să lucreze intens, cu 
întreaga capacitate, în schimburi pre
lungite, pentru a suplini astfel daunele 
provocate economiei de efectele cu
tremurului. De asemenea, conducerile 
întreprinderilor, oamenii muncii tre
buie să acționeze cu toată energia 
pentru intrarea în funcțiune in cel mai 
scurt timp a unităților economice ava
riate. Se. impun, de asemenea, măsuri 
energice pentru asigurarea funcționării 
normale a tuturor căilor de comunica
ție. Consiliul Național al Apelor este 
însărcinat să alcătuiască echipe de 
specialiști care să verifice cu cea mai 
mare exigență situația tuturor baraje
lor hidroenergetice, în vederea asigu
rării bunei funcționări a tuturor unită
ților producătoare de energie elec
trică. De asemenea, este necesar să 
se acționeze fără întîrziere pentru ve
rificarea competentă a tuturor instala
țiilor chimice și metalurgice din între
prinderile afectate de cutremur în ve
derea punerii lor in funcțiune în cea mai 
deplină securitate. Este necesar să se 
formeze grupe de tehnicieni și munci
tori calificați pentru repararea instala
țiilor electrice deteriorate de cutremur, 
astfel încît să se poată asigura alimen
tarea cu energie electrică atît a eco
nomiei, cît și a localităților și locuințe
lor cetățenilor. Comitetul Politic Exe
cutiv a indicat, de asemenea, să se 
adopte măsuri rapide pentru lichida
rea avariilor produse de cutremur în 
agricultură, îndeosebi in fermele zo
otehnice.

finind seama de faptul că localurile 
unor instituții au fost distruse sau ava
riate de cutremur, s-a indicat să se 
treacă de îndată la gruparea perso
nalului în clădirile instituțiilor nevătă
mate. O datorie de mare răspundere 
a colectivelor de conducere, a tuturor 
lucrătorilor instituțiilor calamitate este 
salvarea și evacuarea în cele mai 
bune condiții a documentelor de stat, 
a arhivelor. Totodată, o parte a perso»
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naiului din ministerele și celelalte in
stituții evacuate trebuie să se depla
seze în țară, la unitățile economice, 
pentru a le sprijini efectiv în efortul de 
lichidare a efectelor calamității.

Comitetul Politic Executiv a indicat 
organelor și organizațiilor de partid, 
organizațiilor de masă și obștești să 
acționeze cu fermitate și energie pen
tru mobilizarea maselor de oameni ai 
muncii la lupta împotriva efectelor cu
tremurului, pentru unirea eforturilor 
tuturor în această mare acțiune pa
triotică. S-a indicat să se suspende 
orice fel de ședințe, adunări sau alte 
manifestări de ordin public similare, 
inclusiv conferințele pregătitoare ale 
Congresului țărănimii, ce se amînă 
pentru o dată ce va fi stabilită ulterior.

Este necesar ca fiecare cetățean să 
fie prezent la locul său de muncă, să 
participe cu spirit de dăruire, cu înaltă 
responsabilitate socialistă, într-o at
mosferă de calm și ordine desăvîrșite, 
corespunzătoare cerințelor momentu
lui, Ia îndeplinirea sarcinilor trasate 
de otganele'de partid și de stat, de 
Comitetul Central al P.C.R., de 
secretarul general al partidului și 
președintele țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Trebuie luate măsuri pentru a se 
evita aglomerarea pe străzi a cetățe
nilor, dezorganizarea activității econo- 
mico-sociale sub orice formă. Oriunde 
condițiile o impun, trebuie create de
tașamente de lucru ale oamenilor 
muncii care să 'acționeze organizat, 
sub conducerea organelor de partid și 
de stat, pentru lichidarea urmărilor 
cutremurului.

în ceea ce privește operațiunile spe
ciale de reparare a daunelor provo
cate de cutremur, este necesar ca a- 
cestea să fie realizate numai după o 
temeinică verificare de specialitate, 
astfel încît să nu se execute sub nici 
un motiv lucrări de mîntuială, care 
ulterior să impieteze buna desfășurare 
a procesului de producție.

Comitetul Politic Executiv a hotărît 
ca Biroul Permanent al Comitetului 
Politic Executiv să funcționeze în cali
tate de comandament pentru coordo
narea întregii activități consacrate 
înlăturării efectelor cutremurului și 
normalizării vieții economico-sociale. 
De asemenea, s-a stabilit ca membri 
ai Comitetului Politic Executiv să se 
deplaseze în țară, în diferite zone și 
localități sinistrate, pentru a participa 
la conducerea directă a activității de 
restabilire și normalizare a situației.

Comitetul Politic Executiv își expri
mă convingerea că organele și orga
nizațiile de partid, organizațiile de 
masă și obștești, tineretul patriei, toți 
oamenii muncii, fără deosebire de na
ționalitate, se vor dovedi la înălțimea 
acestui moment greu prin care trece 
patria noastră, la înălțimea așteptări
lor și încrederii partidului, vor acționa 
strîns uniți, cu toată forța și energia, 
pentru înfăptuirea hotărîrilor condu
cerii partidului și statului, pentru so
luționarea rapidă și eficientă a tuturor 
problemelor create de calamitatea na
turală ce s-a abătut asupra țării noas
tre, pentru normalizarea generală a 
vieții economico-sociale, pentru asigu
rarea mersului neabătut al României 
pe calea socialismului și comunismu
lui, a prosperității și progresului.

Tn cadrul unei teleconferințe cu primii secretari ai comitetelor 
Județene de partid, secretarul general al partidului a cerut rapoarte 
amănunțite asupra stării populației sinistrate și a pagubelor prici* 
nuite obiectivelor economice și edilitare și a indicat măsurile 
urgente ce trebuie înfăptuite în Capitală și în întreaga țară de către 
organele de partid și de stat, cu sprijinul activ al tuturor cetățenilor.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
și tovarășa Elena Ceaușescu s-au in
ters. simbătă; dimineața la ora 8,15, 
din vizitele oficiale de prietenie e- 
fectuate în Republica Islamică Mau
ritania. Republica Senegal. Republica 
Ghana. Republica Coasta de Fildeș și 
Republica Federală Nigeria.

S-au înapoiat, de asemenea, tova
rășii Gheorghe Oprea. Ștefan An
drei, George Macovescu. Nicu 
Ceaușescu și celelalte persoane ofi
ciale care au insotit pe șeful statu
lui român in aceste vizite.

Pe aeroportul Otopeni. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost intimpinați de to
varășii Manea Mănescu, Ștefan Voi- 
tec. Emil Bobu. Cornel Burtică, 
Gheorghe Cioară. Ion Dincă, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas. Ion Io
nita. Petre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Pană, Ion Pătan, Dumi
tru Popescu, Gheorghe Radu
lescu, Leonte Răutu, Iosif Uglar, 
Ilie Verdeț, Ion Coman, Theodor 
Coman. Mihai Dalea, Miu Dobrescu, 
Mihai Gere. Nicolae Giosan, Vasile 
Patilinet, Ion Ursu, Constantin Dăs- 
călescu, Aurel Duma, Ion Stănescu, 
precum și Angelo Miculescu si Mihai 
Marinescu. viceprim-miniștri ai 
guvernului. Erau prezenti membri ai 
C.C. al P.C.R.. ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, activiști de partid 
și de stat.

Au fost de fată șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București.

Imediat după sosire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost informat de 
tovarășii din conducerea de partid și 
de stat despre situația creată ca ur
mare a puternicului cutremur care 
s-a produs in seara zilei precedente,

despre măsurile adoptate In spiritul 
Decretului prezidențial cu privire la 
instituirea stării de necesitate pe te
ritoriul Republicii Sotialiste" Româ
nia. pe baza chemării adresate de 
președintele Republicii Socialiste 
România, comandantul 6uprem al 
forțelor armate, tuturor cetățenilor 
patriei pentru Înlăturarea rapidă 
a efectelor cutremurului și reve
nirea cit mai grabnică pe făgaș nor
mal a vieții populației, a întregii ac
tivități economice și sociale a tării.

De la aeroport, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat s-au în
dreptat direct spre acele locuri din 
Capitală care au avut cel mai mult 
de suferit de pe urma puternicului 
seism, examlnînd la fata locului mo
dul cum se acționează pentru înlătu
rarea urmărilor cutremurului.

Pe întregul traseu străbătut, cetă
țenii Capitalei —care au răspuns cu 
fapte de bărbăție la apelul lansat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu de a se 
acționa operativ, cu calm și în de
plină ordine, sprijinind din plin 
echipele de intervenție — l-au în
conjurat cu adîncă emoție, cu senti
mente de profundă dragoste și în
credere pe secretarul general al 
partidului. Ei și-au manifestat în 
gesturi sobre, de adîncă vibrație 
lăuntrică, satisfacția de a-1 vedea în 
mijlocul lor in aceste clipe gre
le, de încordare a voinței între
gului popor pentru lichidarea neîntîr- 
ziată a urmărilor cutremurului, pen
tru revenirea la condițiile normale 
ale activității în toate domeniile.

Alături, la bine și la rău. de po
porul său, ale cărui năzuințe de pro
gres și propășire le slujește cu ne
secat devotament și neistovită e-

nergie, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
examinat, în această dimineață, ime
diat după revenirea sa în. țară, îm
preună cu membrii Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., situa
ția existentă In diferite puncte ale 
Capitalei, măsurile luate pentru evi
tarea unor noi victime omenești șl 
pagube materiale, modul în care se 
acționează pentru înfăptuirea neîn
târziată a sarcinilor stabilite prin De
cretul prezidențial.

Parcurgînd pe jo« bulevardele 
Magheru, Bălcescu și Republicii, Pia
ța Universității, strada Academiei, 
secretarul general al partidului s-a 
oprit în punctele unde seismul a 
provocat grele pierderi umane și ma
teriale : blocul de la întretăierea bu
levardului Magheru cu strada Nikos 
Beloianis, la parterul căruia se afla o 
cofetărie, imobilul în care se găsea 
o altă cofetărie — „Scala", blocul din 
fața stației „PECO" de la hotel 
,,Lido“, clădirea de la intersecția 
străzii Onești cu același bulevard, 
care adăpostea pensiunea „Bu
levard", blocul din apropierea U- 
niversității la parterul căruia se afla 
restaurantul „Dunărea", una din clă
dirile de pe strada Ion ’ Ghica si
tuate vizavi de Ministerul Comerțu
lui Exterior, imobilul de la întretă
ierea străzilor Edgar Quinet și Aca
demiei, cunoscut pentru papetăria 
care se găsea la parterul lui. Sînt 
clădiri datînd din perioada dintre 
cele două războaie mondiale, ridicate 
de proprietari, interesați în primul 
rînd de cîștlg și mai puțin de trăi
nicia construcțiilor, clădiri pe care 
cutremurul le-a transformat fulgeră
tor în uriașe mormane de dărîmături.

(Continuare în pag. a IlI-a)
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CUTREMURUL A LOVIT GREU Șl DUREROS CAPITALA, 
NUMEROASE LOCALITĂȚI ALE ȚÂRII, 
VIATA SI CĂMINELE MULTOR OAMENI

Să acționăm în deplină unitate, cu energie, cu abnegație, 
cu eroism civic pentru înlăturarea marilor distrugeri pricinuite

Primele mărturii despre proporțiile dezastrului
Secvențe din amplele acțiuni inițiate în spiritul Decretului prezidențial pentru 
revenirea la normal a activității economice și vieții sociale în zonele calamitate

Cutremurul care a avut loc in sea
ra zilei de vineri a provocat pe o 
mare suprafață a tării noastre, in
tr-un mare număr de județe și lo
calități urbane și rurale, grave pre
judicii de ordin material, atit eco
nomiei naționale, cit și populației. Au 
fost avariate și oprite din funcțiune 
importante instalații industriale, nu
meroase institute de cercetări știin
țifice și de invățămint. Intr-un mare 
număr de întreprinderi au fost de
teriorate instalații, mașini și utilaje 
de mare valoare, conducte de alimen
tare cu apă. stații de alimentare si 
transformare a energiei electrice etc. 
S-au produs daune serioase în pro
cesul de producție, s-au înregistrat 
pierderi prin stagnarea activității eco
nomice.

In BUCUREȘTI au suferit grave a- 
varii numeroase întreprinderi indus
triale. O serie de secții importante de 
la întreprinderile ..23 August", „Vul
can". „Semănătoarea", „Automatica", 
„Policolor", întreprinderea chimică 
Dudești, Întreprinderea de mecanică 
fină. întreprinderea de mașini grele, 
întreprinderea de cinescoape. „Su
veica", „Electromagnetica". Centralele 
electrice de termoficare Vest. Sud și 
Grozăvești, I.M.M.R. „Grivița roșie", 
întreprinderea de pompe. întreprin
derea de cabluri și materiale electro-- 
izolante au fost scoase din funcțiune. 
A fost complet distrus Centrul de 
calcul al Ministerului Transporturilor 
și Telecomunicațiilor. A fost com
plet distrusă clădirea Facultății de 
chimie a Universității București. Pa
gube deosebit de mari s-au înregis
trat la Centn.il Național de Fizică De 
asemenea. 9.unități spitalicești au fost 
scoase din funcțiune.

în Capitală s»au prăbușit 32 de 
blocuri de locuințe. Alte pestă 130 de ‘ 
blocuri au fost grav avariate.

tn .județul PRAHOVA au izbucnit 
incendii la combinatele petrochimice 
de la Brazi și Teleajen. la rafinăria 
„Vega" și la laboratorul Institutului 
de petrol și gaze Ploiești. De ase
menea. s-au produs avarii la Com
binatul petrochimic Valea Călugă
rească. unde buncărele de alimenta
re cu pirită la două linii de acid sul
furic s-au prăbușit. Din cauza ava
riilor stațiilor de transformatoare de 
inaltă tensiune a încetat activitatea 
de producție la întreprinderea de pie
se turnate de la Cimpina și la sche
lele petroliere Din același motiv, o- 
rașele Slănic-Prahova. Mizil. Văleni 
de Munte și Urlați, precum și car
tierul Nord din Ploiești nu au a- 
vut energie electrică. Tot la Ploiești 
s-a prăbușit un cămin de nefaml- 
listi cu 160 de locuri. unde 
și-au pierdut viata 15 oameni. 
Cutremurul a afectat și 8 coo
perative agricole de producție, 
unde s-au prăbușit grajdurile de ani
male.

Cutremurul a produs mari pagube 
materiale și in municipiul CRAIOVA. 
Au fost grav avariate Muzeul de artă, 
Casa Băniei. Muzeul Olteniei. Uni
versitatea. Biblioteca județeană, două 
cinematografe. De asemenea. 556 de 
clădiri de locuințe sint grav ava

riate și urmează să fie demolate, iar 
alte 272 necesită reparații capitale. 
Rețelele de alimentare cu apă și e- 
nergie electrică ale municipiului au 
fost avariate. După primele estimări 
s-au înregistrat circa 30 de morți și 
300 de răniți, din care 50 in stare 
gravă.

In județul DÎMBOVIȚA, cutremu
rul a afectat un număr de întreprin
deri industriale. în principal prin 
scoaterea din funcțiune a instalații
lor de alimentare cu energie elec
trică. apă și gaz metan. A fost în
treruptă activitatea productivă la 
Combinatul de oteluri speciale Tîr- 

• Mari întreprinderi industriale, de construcții și altele, 
și-au întrerupt parțial sau total activitatea și au suferit 
mari pagube materiale.

• Mii de case și numeroase clădiri publice distruse și avariate.

• Organele de partid și de stat, întreaga populație fac tot 
ce este cu putință pentru limitarea pierderilor.

• Programul stabilit cu privire la aprovizionarea populației 
și funcționarea serviciilor publice se desfășoară în bune 
condiții.

goviște. întreprinderea de piese e- 
lectrice „Romlux". întreprinderea de 
utilai chimic Găești, întreprinderea 
mecanică de utilaj tehnologic din Mo- 
reni și întreprinderea mecanică Mija. 
La exploatarea minieră Șotinga au 
avut loc surpări in galerii. în 14 
cooperative agricole dc producție 
s-au prăbușit 26 de grajduri, pierind 
numeroase animale.

în urma cutremurului, o serie de 
unități economice din județul TE
LEORMAN și-au inCetat activitatea. . 
Printre acestea se află Combinatul 
de îngrășăminte chimice Tr. Măgu
rele. schela de extracție Videle. 
La Zimnicea. 80 la sută din fondul 
de locuințe vechi a fost distrus sau 
avariat. De asemenea, au fost ava
riate spitalul, două școli și Casa de 
cultură. Numărul sinistraților se ri
dică la 4 000.

La PITEȘTI, la Combinatul petrochi
mic. au fost scoase din funcțiune un 
mare număr de instalații industriale. 
Din primele constatări reiese că pa
gubele datorate materiilor prime și 
produselor finite distruse, avarierii u- 
nor utilaje și mașini se ridică la 
sume de ordinul mai multor mili
oane de lei.

Grave pierderi s-au înregistrat și 
In județul VASLUI. S-au degradat e- ' 
dificii social-culturale — școli, creșe- 
grădinițe, cămine, locuințe ale cetă

țenilor, unele nerecuperabile, In 
special în orașul Vaslui și în muni
cipiul Birlad. Șapte persoane și-au 
pierdut viața, iar 40 au fost rănite.

La IAȘI, ca urmare a cutremuru
lui. au fost deteriorate numeroase 
hale industriale. Palatul Culturii, săli 
de teatru și cinema, cămine studen
țești și cămine pentru nefamiliști.

Numeroase obiective industriale au 
fost afectate și în GALAȚI. Ca ur
mare a întreruperii energiei electrice, 
pe platforma combinatului siderurgic 
a fost oprită brusc activitatea unor 
instalații importante, fapt care a pro
vocat avarii. Majoritatea clădirilor 

vechi ale orașului au suferit din cau- 
za undei de șoc.

în BUZĂU, 60 de case vechi au 
fost deteriorate. S-au înregistrat 55 
de răniți. în satele județului au fost 
avariate 330 de locuințe.

Intr-o serie de orașe și alte centre 
urbane importante din țara noastră 
au fost nimicite sute și sute de clă
diri. Un mare număr dc cetățeni au 
rămas fără adăpost, și-au pierdut 
bunurile personale, s-au aflat pur și 
simplu cu copiii și familiile in plină 
stradă.

Toate acestea reprezintă grave 
pierderi pentru economia noastră 
națională, pentru cetățenii patriei 
noastre, prejudicii de mari propor
ții pentru avuția națională, pentru 
întreaga noastră societate.

Pe baza Decretului prezidențial și 
a indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului, organele și or
ganizațiile de partid, de stat, cetă
țenii și militarii au asigurat ca in 
cursul zilei de astăzi să reintre în 
funcțiune unele din obiectivele ava
riate : Combinatul siderurgic Galați, 
Platforma industrială Borzești, Com
binatul de celuloză, hîrtie și fibre 
artificiale Brăila și altele. Intr-un 
număr de unități din județele Pra
hova, Vilcea, Galați, Ialomița și mu

nicipiul București se acționează în 
continuare cu toate forțele pentru 
reluarea grabnică a activității de 
producție. Colectivele de activiști de 
partid, constructori, muncitori, mili
tari sînt organizate in schimburi și 
acționează pentru înlăturarea cit mai 
grabnică a avariilor și dărîmăturilor. 
De asemenea, s-au constituit colec
tive de specialiști de la ministere și 
celelalte organe centrale care s-au 
deplasat In unităti. ajutînd efectiv 
la soluționarea problemelor care con
diționează repunerea în funcțiune a 
acestora.

In toate județele în care s-au In- 

registrat avarii la imobile, colective
le constituite din activiști de partid 
și cadre de specialitate efectuează 
verificarea clădirilor grav deterio
rate, luind pe loc măsuri de eva
cuare a familiilor a f lațe in pericol 
și de asigurare a cazării acestora. 
Astfel, in municipiul București 
s-au organizat locuri de cazare în- 
tr-un număr de 1 000 de apartamente 
noi. iar 4 300 de persoane vor fi adă
postite în cămine. De asemenea, în 
județul DOLJ s-a asigurat adăpost 
pentru 127 persoane, iar în județul 
IAȘI au fost cazate 500 familii. Acți
unea continuă.

S-au constituit, de asemenea, co
lective de muncitori și specialiști care 
lucrează la verificarea defecțiunilor 
și repararea rețelelor de gaz metan, 
a celor electrice, prectyn și de aduc- 
tiune a apei potabile.^

Programul stabilit cu privire la a- 
provizlonarea Capitalei cu produse 
alimentare se desfășoară în bune 
condiții. De asemenea, se respectă 
Intru totul graficul de livrări de pro
duse alimentare și în județele afec
tate.

Datele centralizate la Ministerul 
Sănătății pînă în seara zilei de 5 
martie arată că mișcarea seismică 
produsă în ajun a provocat nume
roase victime omenești, în special in 
Capitala tării.

La București au fost internați și 
tratați un număr de 1 773 de per
soane. din care 553 au necesitat în
grijiri mai ușoare și au putut părăsi, 
după o zi sau cîteva ore. spitalul. 
Alte 1 200 de persoane, a căror sănă
tate reclamă un tratament medical 
mai complex și prelungit, se află încă 
sub îngrijire sanitară.

Datorită intensității deosebite a cu
tremurului din seara zilei de 4 mar
tie. în Capitală, pînă în seara de 5 
martie, au fost înregistrați 508 morți 
și peste 2 600 răniți. Pînă la ora 21 
au fost identificate 2 900 de aparta
mente care nu mai prezintă sigu
ranță, fiind evacuate. In restul 
tării s-au înregistrat 614 răniți si 72 
decese. Mai afectate din acest punct 
de vedere au fost" județele Prahova. 
Dolj, Teleorman. Ilfov, Vaslui. Desi
gur. este un bilanț provizoriu, care 
nu exprimă nici pe departe adevăra
ta tragedie provocată de cutremur, 
întrucît lucrările de degajare a dărî
măturilor vor scoate, fără îndoială, la 
iveală noi victime omenești.

întregul personal .medico-sanitar se 
află zi și noapte la'datorie, muncind 
cu abnegație pentru salvarea vieții 
celor grav răniți și vindecarea bolna
vilor.

Deși au fost afectate de cutremur 
și unele unități sanitare, s-au asigu
rat condiții de spitalizare corespunză
toare tuturor bolnavilor. Au fost asi
gurate cantități suficiente de medica
mente, singe, materiale sanitare.

Desfășurarea în continuare cu suc
ces a acțiunilor pentru redresarea e- 
conomiei afectate de cutremur, pen
tru soluționarea problemelor dificile 
ale populației sinistrate necesită 
concentrarea tot mai puternică a e- 
forturilor întregii noastre națiuni. Se 
impune să se manifeste cea mai înal
tă grijă fată de recuperarea și refa
cerea avutului obștesc distrus, pentru 
înlăturarea în timpul cel mai scurt a 
urmelor lăsate de această grea cala
mitate naturală Totodată, se impune 
să se dea dovadă de cea mai mare 
grijă față de oamenii muncii si- 
nistrați. față de marele număr de ce
tățeni rămași fără adăpost, manifes- 
tîndu-se în acest sens cu toată forța 
spiritul de întrajutorare și solidarita
te umană ce caracterizează societatea 
noastră socialistă.

Organele și organizațiile de partid 
sint chemate să acționeze în conti
nuare cu toată fermitatea pentru 
mobilizarea tuturor forțelor în vede
rea traducerii în viață a prevederilor 
Decretului prezidențial cu privire la 
instituirea stării de necesitate și a 
hotărîrilor Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. Este necesar 
să fie antrenat un mare număr de 
muncitori, membri ai gărzilor patrio
tice. tineri, care, împreună cu milita
rii, să desfășoare o activitate sistema
tică. organizată, pentru înlăturarea 
cît mai grabnică a efectelor cutremu
rului, pentru asigurarea condițiilor 
de desfășurare normală a întregii 
vieți economice și sociale din patria 
noastră.

Ca de-un baraj 
încrîncenarea oarbelor puteri 
De viața noastră se izbește iarăși 
Ca de-un baraj cu pieptul în dureri, 
Ca de-un mormînt de frați și de tovarăși.

încă din leagan acest blind popor 
Ursita a-nvățat să și-o înfrunte 
Și-a cimentat cu singe roditor 
Pămîntul sfînt, din mare pîn-la munte.

Nimic nu poate frînge-acest ciment, 
Nici o mîhnire nu-i oprește sporul 
De-a ține fruntea sus și în prezent, 
De-a ne-nflori pe frunte viitorul

Cu lacrimi pe obraz ca-n tragedii, 
Sfidînd puterea morții și neantul,
De la bătrîni și pînă la copii 
Țara-și urmează pururi comandantul I

Ion BRAD

CARACTERISTICILE

CUTREMURULUI DIN 4 MARTIE
Seismul din seara zilei de 4 mar

tie a.c. a avut epicentrul in zona 
Vrancea. Focarul cutremurului s-a 
situat sub scoarța terestră la o adîn- 
cime de circa 100 km.

Magnitudinea cutremurului după 
scara Richter a fost estimată la 7,2 
— valoare care situează seismul prin
tre cele mai puternice care au avut 
loc în România. Cutremurul a fost 
practic simțit pe întreg teritoriul tă
rii, precum și in țările vecine, fiind 
înregistrat dc aproape toate obser
vatoarele seismologice din întreaga 
lume.

In istoria seismelor din tara noas
tră, cutremure, de o astfel de inten
sitate ca cel din 4 martie nu s-au 
mai consemnat decît în 1802 și 1940.

Din partea Miliției 

municipiului București
Se aduce la cunoștința cetățenilor 

că pentru facilitarea lucrărilor de de
gajare a materialelor rezultate din 
avarierea unor clădiri circumscrise în 
perimetrul cuprins între Piața Uni
rii — Splaiul Independenței, Piața O- 
perei, străzile Știrbei Vodă, Luterană. 
Budișteanu, Calea Victoriei. Piața 
Victoriei. Ana Ipătescu. Eremia Gri- 
gorescu. Piața Cosmonautilor, strada 
Galati, Maria Rosetti. Armenească, 
Calea Moșilor, Sfinta Vineri. Bu
levardul Coșbuc — Piața Unirii, cir
culația va fi permisă numai pentru 
următoarele categorii de autovehi
cule : cele destinate transportului de 
material» ti utilaj» care acționează 

Acestea au fost urmate de replici In 
general slabe, replici care s-au înre
gistrat și de această .dată. în noaptea 
de 4 spre 5 martie, ceea ce. după 
părerea specialiștilor, permite să se 
aprecieze că energia acumulată în 
scoarța și subscoarta pămintului și 
care a stat la baza seismului din 4 
martie a fost în cea mai mare parte 
eliberată, de unde se poate trage 
concluzia că un asemenea cutremur 
nu se va mai repeta. De altfel, stu
diul seismelor de acest gen produse 
în lume demonstrează că de regulă 
ele nu sint urmate de alte cutremure 
puternice și prin urmare este redusă 
probabilitatea unor noi fenomene 
asemănătoare în perioada următoare.

la lucrările de demolare sau pentru 
intervenții, cele destinate pentru a- 
provizionarea magazinelor și piețelor.

In același timp, se recomandă de
ținătorilor de autovehicule proprie
tate personală să limiteze la maxi
mum deplasarea în București, iar în 
caz de absolută necesitate să folo
sească numai trasee care să evite 
zona sus amintită și să respecte cu 
strictețe Indicațiile agenților de diri
jare. De asemenea, pietonii sini sfă
tuit! să nu staționeze in jurul clădi
rilor demolate sau fisurate, pentru ■ 
nu stlnjeni activitatea echipelor da 
lucru și a nu m expune accidentelor.

ADRESE CARE NU MAI EXISTĂ
Tîrziu, spre dimineață, am văzut că ceasurile publice 

ale Bucureștiului s-au oprit la ora 21,25. Scoase 
ele arată și acum aceeași oră. Ora cumplitului seism. 
Ora de la care sute și sute de adrese nu mai există ; 
ele au dispărut odată cu casele prăbușite in citeva se
cunde.

Timpul insă nu s-a oprit In loc. S-au scurs cu repezi
ciune clipe și ore dramatice, de durere, dar și de acțiune 
bărbătească. De tensiune, de cura|, de solidaritate. De 
atunci șl pinâ acum au trecut zeci de ore șl in tot acest

din uz,
timp populația Capitalei, răspunzind 
partidului și statului nostru, dind dovadă de un Impre 
sionant spirit civic, s-a aflat permanent la datorie. 
Ceea ce nu pot mărturisi fotografiile este acțiunea ener
gică, promptă a numeroși cetățeni, care — dintr-un sen
timent ce se poate numi deopotrivă solidaritate, uma
nism, spirit civic înaintat — n-au progetat nici o clipă 
să sară in a|utorul victimelor. Ei n-au venit să fie spec
tatori la dezastru: pun mina pentru a scoate de sub 
dărimăturl supraviețuitorii.

chemării conducerii

Centn.il
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a aflat ieri, din primele momente

care au avut cel mai mult de suferit de pe urma cutremurului

(Urmare din pag. I) urban al

Un mare număr de utilaje și ma
șini de tot felul — autobasculante, 
macarale, excavatoare, buldozere — 
sint concentrate în aceste zone grav 
afectate. Echipele de intervenție, for
mate din unități ale forțelor armate 
și Ministerului de Interne, formați
uni ale gărzilor patriotice și nu
meroși alți oameni ai muncii lucrează 
neobosit la salvarea persoanelor 
prinse sub dărimături, la evacuarea 
locuitorilor din imobilele periclitate, 
la înlăturarea molozului și degaja
rea arterelor de circulație.

Informîndu-se în detaliu asupra 
împrejurărilor în care se acționează, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cerce
tează îndeaproape situația din fie
care punct vizitat. Secretarul general 
al partidului a dat instrucțiuni ferme 
privind accelerarea la maximum a 
operațiunilor de salvare a răniților, 
de asigurare a asistenței medicale de 
urgență. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut să se treacă neîntîrziat la 
evacuarea tuturor locatarilor din 
blocurile avariate, a tuturor imobile
lor care nu oferă suficiente garanții 
de securitate pentru locuitorii lor, 
creindu-li-se condiții corespunză
toare de cazare. S-a insistat, de ase
menea, asupra necesității de a con
centra maximum de utilaje și ma
șini, un număr sporit de echipe de 
intervenție pentru grăbirea finaliză
rii acțiunilor întreprinse de orga
nele de partid și de stat.

Informat, pe parcursul vizitei, 
despre măsurile adoptate pentru re
stabilirea liniilor de curent electric 
în majoritatea cartierelor Capitalei, 
a aprovizionării cu apă, cu alimente 
de bază — carne, piine, lapte, con
serve, apă minerală — pentru con
trolul alimentelor din depozite și 
organizarea unor echipe antiepide- 
miologice, secretarul general al par
tidului a arătat că o deosebită aten
ție trebuie acordată acțiunilor de 
ajutorare a populației sinistrate, de 
asigurare a unor condiții normale de 
viață și muncă, într-un timp cit mai 
scurt, tuturor cetățenilor Capitalei. 
Unele indicații s-au referit la nece
sitatea demolării imobilelor care nu 
mai oferă siguranță, la ridicarea, in 
locul lor, a unor edificii trainice.

Puternic încurajați de prezența 
secretarului general al partidului, 
cetățenii Capitalei, care participă cu 
mergie la înlăturarea consecințelor 
.utremurului, îl înconjoară pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
profundă stimă și respect. Ostași ai 
forțelor noastre armate, membri ai 
gărzilor patriotice, care s-au grăbit 
să vină în ajutorul populației sinis
trate, îl salută cu sentimente de 
adine devotament pe președintele 
republicii, comandantul suprem al 
forțelor armate. Alături de ceilalți 
locuitori ai Capitalei, ei dau glas 
hotăririi lor de a acționa în deplină 
unitate, cu înalt spirit de răspundere 
pentru ajutorarea persoanelor afec
tate de cutremur, pentru normaliza
rea rapidă a situației în zonele ca
lamitate, pentru asigurarea desfășu
rării în cele mai bune condiții a în
tregii activități economice și sociale

din cel mai mare centru 
tării.

Zeci de mii de oameni 
joară cu adîncă dragoste 
tarul general al partidului, 
curge un adevărat culoar viu in flu
viul uman. Cetățenii Capitalei își 
exprimă admirația și respectul lor 
nemărginit față de activitatea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, venit, 
la capătul noii sale misiuni de prie
tenie, pace și colaborare, fără o clipă 
de răgaz, după o noapte de zbor, să 
împărtășească grijile și preocupările 
poporului său în acest moment de 
grea încercare, să îl îmbărbăteze cu 
sfatul și exemplul muncii sale neo
bosite consacrate propășirii Româ
niei.

La citeva minute după încheierea 
vizitei a fost convocată, la sediul 
C.C. al P.C.R., o ședință ’ operativă 
de lucru a Comitetului Politic Exe
cutiv, care a stabilit măsurile ce tre
buie luate în continuare pentru solu
ționarea tuturor problemelor ce le 
implică această grea încercare prin 
care trece poporul român, pentru 
ocrotirea populației sinistrate, limi
tarea pagubelor materiale, reluarea 
neîntârziată a ritmului normal de 
viață și de muncă pe întregul teri
toriu al țării.

Imediat după ședința Comitetului 
Politic Executiv, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avut o teleconferință cu 
primii secretari ai comitetelor jude
țene de partid. Secretarul general al 
partidului s-a interesat amănunțit 
de situația din toate zonele țării, în
deosebi din cele mai puternic afec
tate de cutremur, a cerut rapoarte 
exacte asupra stării populației sinis
trate și a pagubelor pricinuite obiec
tivelor edilitare și economice din 
centrele urbane, din mediul rural. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a indi
cat să se acționeze energic în toate 
județele, să se mobilizeze toate for
țele umane și materiale pentru înlă
turarea cit mai grabnică a urmărilor 
calamității, asigurarea unei aprovi
zionări normale a populației, adă- 
postirea celor rămași fără cămin, 
acordarea îngrijirii medicale celor 
care au nevoie, pentru repunerea în 
circuitul productiv a unităților afec
tate.

Primii secretari ai comitetelor ju
dețene au dat asigurări tovarășului 
Nicolae Ceaușescu că. împreună cu 
întregul activ de partid, eu toți co
muniștii din județe, cu toți oamenii 
apți de muncă vor face totul, vor 
lupta cu abnegație, zi și noapte, pen
tru înlăturarea neintirziată a urmă
rilor seismului, pentru îndeplinirea 
sarcinilor stabilite de Decretul? pre
zidențial și a măsurilor recentei șe
dințe a Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. pentru ca poporul 
nostru să-și poată continua efortu
rile în largul front al muncii con
structive.

Spre amiază, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, însoțit de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de tovarășii Manea Mă- 
nescu. Ion Dincă. Uie Verdeț, Ion 
Coman, Teodor Coman, s-a deplasat 
din nou în alte puncte ale Capitalei 
greu încercate de cutremur.

Oprindu-se în zona calamitată a

II Incon- 
pe secre- 
care par-

Victoriei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost informat de prima
rul general al Capitalei asupra de
zastrului produs la clădirile din fața 
aripii noi a hotelului Athănee Palace, 
care s-a transformat într-un mor
man imens de moloz, de planșee și 
grinzi de beton frinte. care au îngro
pat sub dărimături numeroși locatari, 
în urma acțiunilor operative și efor
turilor eroice ale ostașilor, cetățeni
lor Capitalei, s-a reușit să se salveze, 
în condiții de mare pericol, mai multe 
vieți omenești.

Aici sînt evidente eforturile între
prinse încă din primele ore de după 
cutremur, cînd, dînd dovadă de un 
înalt patriotism și spirit de sacrificiu, 
ostași ai unităților militare, ală
turi de elevi ai Grupului șco
lar I.R.M.A.-Băneasa, au venit să de
gajeze de sub dărimături cîțiva su
praviețuitori și, în același timp, să 
redea circulației de necesitate im
portanta arteră care este Calea Vic
toriei.

La blocul la parterul căruia se afla 
cofetăria „Casata" se relatează scene 
tulburătoare, felul în care, sub per
manenta amenințare de a fi ei înșiși 
prinși sub bucăți de planșee, soldați, 
împreună cu un grup de tineri au 
muncit ore in șir, reușind să scoată de 
sub ruine un copil de trei ani, după 
care, tăind cu aparatul de sudură 
bare de oțel-beton au avut bucuria 
de a reda copilului mama, prinsă și 
ea în păienjenișul de plase metalice 
și dărimături.

Tabloul zguduitor 
reflectă grăitor pe 
celor de față.

Tovarășul Nicolae
ca, pe lingă măsurile întreprinse 
prima urgență, să se acționeze 
fermitate și maximă 
pentru accelerarea lucrărilor de de
gajare și salvare a posibililor supra
viețuitori, să se concentreze în acest 
scop toate mijloacele tehnice și uma
ne existente. De asemenea, secretarul 
general al partidului a indicat ca o- 
perațiunile de salvare și degajare să 
fie organizate și dirijate la fata locu
lui de specialiști, tehnicieni, ingineri, 
geniști, pompieri, lucrători cu o înal
tă calificare, care să asigure desfă
șurarea acestor lucrări în cele mai 
bune condiții și pentru evitarea 
producerii unor grave accidente.

în apropierea Gării de Nord, unde 
s-a prăbușit clădirea nouă a Centru
lui de calcul aparținînd Ministerului 
Transporturilor și Telecomunica
țiilor, secretarul general al partidului 
a examinat și a urmărit cum se exe
cută lucrările de înlăturare a dări- 
măturilor. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a criticat aspru modul in 
care a fost concepută această clădi
re, ignorîndu-se calculele de rezisten
tă și proporționalitate a construcției. 
Totodată, secretarul general al parti
dului a cerut să se întreprindă lu
crări operative de recuperare a echi
pamentelor și instalațiilor de mare 
valoare.

Neglijențe grave de construcție au 
fost constatate și la _blocul OD 
din bd. Armata 
s-a prăbușit în

al dezastrului se 
chipurile tuturor

Ceaușescu cere 
in 
cu 

operativitate

16
Poporului, care 

întregime. De aici au

fost scoase pînă în acel moment 26 
de victime. S-a constatat că spre 
deosebire de toate celelalte construc
ții din noul cartier Militari, care au 
rezistat bine puternicelor mișcări 
seismice, acest bloc s-a dezagregat, 
deoarece constructorii nu au respec
tat normele prevăzute pentru sigu
ranța construcțiilor. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat factorilor de 
răspundere să întreprindă o anchetă 
care să stabilească vinovății pentru 
a fi trași la răspundere cu toată se
veritatea.

Și aici, secretarul general al parti
dului a cerut ca tuturor sinistraților 
să li se asigure cu maximă urgență 
condiții de locuit.

S-au examinat, în continuare, lu
crările de salvare întreprinse în stra
da Brezoianu, unde o clădire cu 12 
etaje, construită înainte de război, 
s-a prăbușit în întregime, îngropînd 
zeci de locatari sub dărimături. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu apre
ciază eforturile depuse pentru 
înlăturarea dărîmăturilor, cerînd, 
totodată, ca aici și în toate celelalte 
puncte calamitate să fie prezente în 
permanență echipe de cadre sanitare 
care să dea primul ajutor celor sal
vați sau In caz de accidente de lu
cru.

Ore In șir s-a lucrat și la blocul 
In care se afla pensiunea „Bulevard", 
unde mai multe persoane se aflau 
prinse sub imensa greutate a 
strucției parțial prăbușite, dar 
păți ca prin minune cu viață, 
câți în-tr-o nișă. La inițiativa 
lucrător de miliție a fost adus 
autoatelier dotat cu aparatură de su
dură și vinciuri ce au permis reali
zarea unei breșe prin care alte trei 
persoane au fost salvate de la 
moarte.

în perimetrul Pieței Rosetti, 
unde s-au prăbușit, de asemenea, 
trei mari clădiri mai vechi, intre 8 
și 10 etaje, sint concentrate impor
tante forțe umane — civili și mili
tari^ — precum și mijloace tehnice. 
Pină la ora prînzului s-a reușit să 
fie scoși de sub dărimături mai muiți 
supraviețuitori.

.Aici. dărimăturile fumeginde pre
zintă un tablou impresionant de du
reros. dar totodată și de profundă 
solidaritate umană. Privirile nu
meroșilor cetățeni aflați în preajmă 
se îndreaptă cu speranță către se
cretarul general al partidului aflat 
m aceste momente grele în locurile 
atît de greu afectate de seism. 
Secretarul general al partidului as
cultă impresionat relatarea unei 
scene de un profund dramatism pe
trecută în timpul cutremurului și al 
eforturilor pline de abnegație și 
eroism pentru salvarea vieților oa
menilor, apreciază devotamentul și 
dăruirea comunistă a celor care au 
dat curs chemării sale adresate în
tregului nostru popor.

Impresionantă a fost și mobiliza
rea șoferilor de la întreprinderile de 
transport bucureștene, care au adus 
o contribuție hotăritoare la accele
rarea lucrărilor de salvare a sinis- 
țraților,. de degajare a traficului pe 
importante artere de circulație, de 
asigurare a transportului in comun 
al cetățenilor. La blocul la parterul 
căruia se afla cofetăria „Scala", de 
pildă, intervenția rapidă a utilajelor 
minuite de acești șoferi, precum și 
prezența a peste 300 de soldați și 
elevi ai Școlii de ofițeri Băneasa, 
au permis salvarea în cursul nopții 
a 3 persoane aflate încă în viață.

A fost vizitat și noul cartier Pan- 
telimon—Colentina, unde s-a consta
tat că toate construcțiile au rezistat 
bine la cutremur. Secretarul general 
al partidului se interesează de mă
surile luate pentru dsfășurarea nor
mală a aprovizionării populației, a 
activităților de transport și de alte 
aspecte impuse de starea de nece
sitate.

în continuare au fost analizate la 
fața locului rnotivele avarierii unui 
colt de clădire)de la intersecția bu
levardului Mihai Bravu cu strada Li- 
zeanu. Secretarul general al parti
dului recomandă constructorilor să 
tragă învățămintele necesare și să 
proiecteze mai bine acele părți de 
clădire care suportă solicitarea 
ximă a undelor de șoc.

Prezența secretarului general 
partidului în mijlocul întregului 
tru 
le, 
de 
nic 
ne 
cutremurului, 
deplină a situației din zonele cala
mitate, pentru asigurarea desfășură
rii în cele mai bune condiții a în
tregii activități economice și socia
le. Strîns unit în jurul partidului și al 
secretarului său general, întregul 
nostru popor dovedește — așa cum 
a dovedit și in alte momente de grea 
încercare — hotărîrea sa nestrămuta
tă de a asigura mersul înainte al 
întregii noastre societăți pe calea so
cialismului, a bunăstării și progre
sului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, însoțit 
de tovarășa Elena Ceaușescu. de 
tovarășii Manea Mănescu, Ion Dincă, 
Uie Verdeț, a revenit în cursul 
după-amiezii și seara tîrziu la 
punctele Capitalei greu încerca
te de cutremur pentru a ve
dea modul in care se acționează în 
vederea transpunerii în viață a măsu
rilor stabilite de conducerea partidu
lui și statului pentru înlăturarea cît 
mai grabnică a efectelor seismului.

Secretarul general al partidului, pa 
baza celor constatate la fața locului, 
a indicat să se depună în continuare 
toate eforturile, să se muncească unit 
și organizat, cu mai multă fermitate, 
să se facă tot ce este posibil pen- 
tru_ salvarea supraviețuitorilor aflați 
încă sub dărimături, degajarea cu 
mai multă operativitate a clădirilor 
distruse, asigurarea încartiruirii per
soanelor sinistrate. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să se acționeze cu 
mai multă energie, cu mai multă ho- 
tărîre, să fie folosite din plin utila
jele aduse pînă acum, să fie supli
mentate acolo unde situația o cere.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut, de asemenea, să se lucreze 
pe mai multe fronturi, să se asigure 
toate condițiile — inclusiv de dega
jare a traficului în sectoarele sinis
trate — pentru asigurarea unui ritm 
continuu de activitate susținută.

Se impune — a subliniat secretarul 
general al partidului — mai mult 
spirit de organizare, de mobilizare, 
de concentrare a unor forțe sporite 
de tineri, de oameni ai muncii, mili
tari, specialiști care să ducă la o ac
celerare a lucrărilor de salvare a 
supraviețuitorilor și înlăturarea neîn- 
tîrziată a tuturor consecințelor cu
tremurului. ____ „

unui 
un

... • >
F F ' îîp

popor, in aceste momente 
a constituit, prin exemplul 
devotament și dăruire, un puter- 
factor stimulator în vasta acțiu- 
de înlăturare rapidă a efectelor 

pentru normalizarea
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vremea
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului MANEA MÂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu un sentiment de profundă amărăciune, am aflat despre grava 
calamitate care s-a abătut asupra Republicii Socialiste România — puternicul 
cutremur care a provocat victime omenești și distrugeri.

C.C. al P.C.U.S.. Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S., guvernul 
sovietic. întregul popor sovietic vă transmit dumneavoastră, scumpi tovarăși, 
familiilor celor decedați și întregului popor român frate sinceră compasiune 
Si urări de lichidare cit mai grabnică a consecințelor acestei calamități.

LEONID BREJNEV NIKOLAI PODGORNÎI

ALEKSEI KOSÎGHIN

Tovarășului NICOLAE CEĂUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe Ceaușescu,
Sint profund mișcat de calamitatea naturală care s-a abătut asupra 

poporului frate român.
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar. Consiliului 

de Stat al Republicii Populare Bulgaria, al întregului popor bulgar și al 'meu 
personal, vă exprim dumneavoastră, personal. Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România și tuturor oamenilor muncii din România cea mai sinceră și adîncă 
compasiune pentru pierderile grele umane și materiale pe care le-ați suferit.

Vă rog să transmiteți, in numele meu personal, cele mai sincere 
condoleanțe familiilor sinistrate.

TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România 

Secretar general al Partidului Comunist Român
Ne-a zguduit profund știrea despre cutremurul devastator care a afectat 

România prietenă și a provocat numeroase victime și uriașe pagube materiale.
Cu acest prilej, vă adresez cele mai profunde condoleanțe și expresia 

deplinei solidarități a popoarelor Iugoslaviei cu poporul român vecin și 
prieten.

Vă rugăm să transmiteți familiilor celor care au avut de suferit de pa 
urma calamităților cea mai sinceră compasiune.

I. B. TITO

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Dragă tovarășe Ceaușescu,
Am fost profund mișcați de vestea despre puternicul cutremur care a 

lovit Republica Socialistă România. Sîntem alături de dumneavoastră și de 
poporul român și vă asigurăm, dragă tovarășe Ceaușescu. de adînca 
compasiune a Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, 
a Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri șl a întregului popor al 
Republicii Democrate Germane.

Vă rugăm să transmiteți tuturor celor afectați de catastrofa naturală 
sincerul nostru sentiment da compasiune.

ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din Germania, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane

Domnului NICOLAE CEA UȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate domnule președinte,
Sînt profund impresionat de vestea dezastrului cauzat de cutremurul de 

ieri din România.
Familia mea și cu mine. întregul popor american sîntem alături de 

națiunea dumneavoastră atit de lovită și îndurerată.
Statele Unite ale Americii sint gata să acorde ajutor de urgență celor 

care au avut de suferit sau au rămas fără adăpost in urma acestui tragic 
eveniment.

Cu toată stima,
Președintele S.U.A.,
JIMMY CARTER

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Profund emoționat de știrea despre seismul care a lovit România, vă 
adresez, domnule președinte, expresia viei mele simpatii.

V-aș fi recunoscător dacă ați transmite sincerele mele condoleanțe 
familiilor victimelor și vă rog să fiți încredințat de sentimentele mele foarte 
Îndurerate.

VALERY GISCARD D'ESTAING

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am aflat cu profundă consternare știrea cutremurului de pămînt care 
a provocat importante pagube în România.

în aceste momente triste, doresc să adresez Excelenței Voastre, precum 
șl poporului român prieten, expresia celei mai vii simpatii, rugîndu-vă să 
binevoiți să transmiteți sincerele mele condoleanțe familiilor victimelor 
acestei dure încercări.

MOHAMMAD REZA PAHLAVI

Ieri în țară : Vremea a fost relativ 
caldă, îndeosebi în jumătatea de est 
a țării. Cerul a fost variabil, mai mult 
noros. Au căzut ploi temporare în 
Moldova și Dobrogea, cu caracter lo
cal in Bărăgan, sudul Banatului, nor
dul Olteniei, în Transilvania și Ma
ramureș. Pe alocuri, în nord-estul 
Crișanei, Transilvania. Maramureș și 
Moldova, precipitațiile au fost și sub 
formă de averse., lapoviță și ninsoare. 
La munte a nins. Vintul a prezentat 
intensificări temporare in toate re
giunile țării, cu viteze pină la 70—90 
km pe oră. iar în zona de munte 
pină la 124 km pe oră. Temperatura 
aerului la ora 14 era cuprinsă intre 
zero grade la Făgăraș. Boita și Blaj 
și 15 grade la București. Titu. Izolat 
în Bărăgan și Dobrogea s-au semna
lat descărcări electrice. In București : 
Cerul a fost temporar noros. Vintul 
a suflat moderat. Temperatura maxi
mă a fost de 16 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 7. 
8 și 9 martie. în țară : Vremea se va 
răci mai accentuat in nordul țării. 
Cerul va fi variabil, mai mult noros 
în Maramureș. Transilvania și Moldo
va, unde vor dădea precipitații locale 
atit sub formă de ploaie, cit și lapovi
ță și ninsoare. Vintul va prezenta 
intensificări din sectorul nordic pină 
la 40—50 km ne oră. iar la munte 
pină la 90—100 km. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 
6 și plus 4 grade, izolat mai cobo- 
rîte în nordul țării, iar maximele în
tre zero și 7 grade. în București I 
Vremea se va răci. Cerul va fi va
riabil. favorabil precipitațiilor. mal 
întii sub formă de ploaie, apoi sub 
formă de lapoviță și ninsoare. Vint 
cu intensificări din sectorul nordic 
pină la 30—40 km pe oră.

6 MARTIE 1945 - 6 MARTIE 1977 Cresc suprafețele arabile

Puterea populară - chezășia 
dezvoltării neîntrerupte a patriei

Se împlinesc 32 de ani de la ziua 
de 6 Martie 1945, cînd poporul mun
citor. condus de Partidul Comunist 
Român, impunea, prin lupta revo
luționară, instaurarea primului gu
vern cu adevărat democratic din is
toria României. Acest eveniment, 
cu ample consecințe în viața patriei 
noastre, a reprezentat un pas hotâ- 
ritor in procesul revoluționar, în lup
ta pentru cucerirea puterii politice 
de către clasa muncitoare în alianță 
cu țărănimea, cu toți oamenii mun
cii. Victoria de la 6 Martie a con
stituit o puternică afirmare a voin
ței de nezdruncinat a poporului ro
mân de a-și decide singur căile dez
voltării social-istorice, de a fi stăpin 
pe propria soartă, de ă clădi o nouă 
societate pe temelia democrației au
tentice, democrația celor mulți. fău
ritori ai tuturor valorilor materiale 
și spirituale ale societății.

„Crearea guvernului revoluționar- 
democratic la 6 Martie 1945 — subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
a constituit un moment de impor
tanță istorică pe calea instaurării 
puterii muncitorești-țărănești, a mar
cat trecerea la profunde transformări 
democratice, revoluționare, care au 
deschis drumul înfăptuirii revoluției 
socialiste și edificării cu succes a 
noii orînduiri sociale in patria noas
tră".

După cum se știe. în perioada pre
mergătoare. chemările și lozincile de 
luptă ale Partidului Comunist Român 
— cristalizate in Platforma-Program 
a Frontului Național Democratic — 
izbutiseră să se impună conștiințe
lor a milioane și milioane de oameni 
ai muncii.

In condițiile create în întreaga țară 
de victoria insurecției naționale an
tifasciste și antiimperialiste, uriașe 
mulțimi se ridicau la luptă pentru 
profunde transformări democratice, 
pentru libertate și o viață mai bună. 
Clasa muncitoare. în jurul căreia se 
coalizaseră toate forțele patriotice 
și antifasciste în pregătirea insurec
ției. se afirma ca principalul pivot 
in jurul căruia se uneau masele 
largi ale poporului.

Raportul forțelor de clasă se apleca 
tot mai mult în favoarea forțelor de

mocratice. Comitetele muncitorești 
preluaseră în miinile lor controlui 
producției in întreprinderi. La che
marea Partidului Comunist Român, 
echipe de muncitori porneau spre 
sate spre a-i ajuta pe țărani la 
exproprierea cu de la sine putere a 
păminturilor moșierești. în focul 
luptei pentru reforma agrară s-a în
chegat alianța muncitoreascâ-țără- 
nească ce avea să hotărască soarta 
bătăliei pentru putere și să devină 
temelia de nezdruncinat a noii orin-

Cu sprijinul partidului și al statului, 
oamenii muncii au obținut victorii 

istorice în construirea noii societăți 
și au dovedit, de-a lungul anilor, 

capacitatea de a infringe orice 
dificultăți

duiri sociale ; comitetele țărănești 
preluaseră sub controlul lor satele.

Un uriaș ecou a găsit în rindurile 
maselor populare îndemnul Partidului 
Comunist Român de a prelua în mii
nile lor conducerea organelor locale 
ale puterii de stat. înfruntind gloan
țele reacțiunii. zeci și sute de mii de 
oameni au luat cu asalt primăriile și 
prefecturile, înlocuind elementele 
reacționare cu oameni ieșiți din rin
durile poporului, devotați cauzei de
mocrației.

în lupta pentru o reală democra
ție, împotriva forțelor reacțiunii. care 
urmăreau reîntoarcerea țării la ve
chile rinduieli burghezo-moșierești, 
Partidul Comunist Român a reușit 
să coalizeze într-un unic front ma
joritatea covîrșitoare a poporului. 
Și tocmai lupta unită a întregului 
popor muncitor, a tuturor oamenilor 
muncii fără deosebire de naționali
tate. a hotărit destinele patriei, po

trivit propriilor interese și as
pirații ale poporului. Rod al vo
inței și luptei maselor, biruința 
de la 6 Martie 1945 a des
chis calea largă spre alte mari bi
ruințe — cucerirea întregii puteri de 
către clasa muncitoare și aliații săi. 
consfințită prin proclamarea repu
blicii la 30 decembrie 1947. și apoi 
victoria deplină a orînduirii noi. so
cialiste in România.

Aniversăm istorica zi de 6 Martie 
1945 in condițiile în care poporul 

nostru se află într-o etapă superi
oară a construcției socialiste — 
etapa făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, ale cărei tră
sături definitorii și obiective majore 
au fost clar conturate de Congresul 
a) XI-lea al partidului.

însemnătatea victoriei repurtate cu 
32 de ani in urmă se reflectă în 
înseși transformările uriașe pe toate 
planurile vieții economico-sociale, în 
strălucitele succese care au schimbat 
radical Înfățișarea țării, viața ce
lor ce muncesc, asigurind întregului 
popor posibilitatea de a se bucura tot 
mai din plin de binefacerile civili
zației socialiste.

In toate aceste succese și-a găsit 
o vie expresie forța pe care au asi
gurat-o societății noastre puterea 
populară, unitatea indestructibilă din
tre partid și popor. Tocmai fap
tul că oamenii muncii au devenit de
ținătorii întregii puteri în ștat. stă- 
pîni deplini pe destinele tării și pe 

roadele muncii lor. a făcut cu putin
ță acea uriașă concentrare a tuturor 
energiilor materiale si umane ale tă
rii care a asigurat ritmul inalt al 
înaintării din toți acești ani. pro
gresul multilateral — economic, so
cial. cultural al patriei. După cum. 
datorită aceleiași cuceriri istorice, pe 
care a constituit-o instaurarea pute
rii populare, au putut fi înfrînte. in 
acești ani. greutăți sau calamități de 
tot felul.

Ne amintim cum în timpul inunda
țiilor. întreaga țară, răspunzind ca 
un singur om la chemarea partidului, 
a secretarului său general, s-a anga
jat într-un efort eroic pentru a stăvili 
furia apelor, a-i anihila efectele dis
trugătoare. Iar. la scurt timp, pagu
bele au fost recuperate, zonele cala
mitate înflorind și mai viguros.

Si in împrejurările de astăzi, cînd 
poporul nostru este atit de greu în
cercat de urmările cutremurului, a- 
ceeași uriașă forță pe care i-o con
feră (societății noastre puterea popu
lară. conducerea de către partid, va 
asigura, neîndoielnic, ca la fel ca de 
atîtea ori de-a lungul anilor — așa 
cum pe bună dreptate s-a arătat in 
Decretul prezidențial — aceste mo
mente să fie depășite și să pășim 
in continuare înainte pe calea pro
gresului si bunăstării.

Veștile care ne vin din întreaga 
tară arată cum un unic gind. o unici 
voință galvanizează toate conștiințe
le s hotărîrea de a nu cruța nici 
un efort, a mobiliza toate energiile, 
a acționa cu maximă fermitate pen
tru îndeplinirea indicațiilor conduce
rii partidului, a Decretului prezi
dențial. pentru a înlătura cit mai 
grabnic efectele cutremurului, a nor
maliza situația in zonele calamitate, a 
asigura desfășurarea in cele mai bune 
condiții a activității economice și so
ciale pe intreg teritoriul țării.

O dată maijmult in aceste zile, con
știința întregului popor de stăpin al 
tării, spiritul de responsabilitate ci
vică. unitatea indestructibilă dintre 
partid și popor se afirmă ca un uriaș 
izvor de forță al orînduirii noastre, 
ca garanția dezvoltării neîntrerupte 
a patriei socialiste.

Lucrători) ogoarelor mehedințen» 
participă în mare număr la efectua
rea unei importante lucrări de se
zon : fertilizarea cu îngrășăminte na
turale a suprafețelor de teren ce vor 
fi cultivate cu legume, sfeclă de 
zahăr și alte culturi. Pină la această 
dată s-au și încorporat în sol peste 
60 000 tone îngrășăminte naturale, 
Se lucrează intens și la fertilizarea 
cu îngrășăminte chimice a supra

ÎN SCHIMBURI PRELUNGITE
La întreprinderea „înfrățirea" din 

Oradea, muncitorii români și ma
ghiari, cu adevărat înfrățiți, au or
ganizat schimburi prelungite și s-au 
angajat să dea in 2—3 zile o producție 
suplimentară in valoare de un mi
lion de lei. Citeva pilde de inaltâ 
dăruire în muncă: frezorul Gheorghe 
Ologu. turnătorul loan Sarea, recti
ficatorul Ștefan Maeskas și mulți al
ții. La fabrica de conserve „Avîntul", 
muncitorii s-au prezentat la lucru 
cu mult înainte de începerea progra
mului. pentru a realiza cit mai mul
te produse necesare populației lovite 
de calamitățile seismice. încă din 
primele ore ale zilei, sarcinile (iș 
plan au fost cu mult depășite. Hotă- 
riți să vină in sprijinul populației 
lovite de seism, el au pregătit în
semnate cantități de alimente: 1 556 
tone conserve de legume, 566 tone 
conserve de carne, 510 tone compo
turi. 529 tone gemuri și multe altele. 
(A. Pop).

DUMINICĂ ÎN HAINE 
DE LUCRU

Hotărîte să contribuie cu toate for
țele la recuperarea pierderilor pro
vocate de cutremur, colectivele din 
unitățile economice maramureșene 
și-au propus să facă din ziua de du
minică o zi normală de lucru în trei 
schimburi. Minerii și preparatorii de 
la Centrala minelor și metalurgiei 
neferoase din Baia Mare s-au an
gajat să realizeze în cursul zilei de 
duminică o producție de 4 milioane 
lei, iar metalurgiștii băimăreni — 
de 12 milioane lei. Pe șantierele de 
investiții industriale și de locuințe, 
în poligoanele de prefabricate, con
structorii de la trustul județean, pre
cum și cei de la șantierele T.C.I. și 
T.C.M.M. și-au mobilizat, pentru du
minică, efective sporite, pentru a 
lucra în ritm susținut. (Gh. Susa) 

fețelor cultivate cu păioase. lucrara 
care s-a și efectuat pe mai bine de 
59 000 ha. In unitățile care au mari 
ferme legumicole s-a trecut din plin 
la plantarea legumelor timpurii în 
solarii. Sub conducerea organizații
lor comunale de partid. în toate lo
calitățile se desfășoară ample acți
uni de masă pentru descoperirea și 
redarea in circuitul agricol a noi 
suprafețe de teren. Prin executarea

In colecția „INVAȚAMÎNTUL POLITICO-IDEOLOGIC DE PARTID"

Seria Socialismul științific șl problemele dezvoltării economico-sociale a
României a apărut broșura nr. 5, care cuprinde următoarele consultații:
• Revoluția contemporană în ști

ință și tehnică și implicațiile ei so- 
cial-politice.

• Activitatea politico-ideologlcă șl 
cultural-educativă de formare a 
omului nou, constructor conștient și 
devotat al societății socialiste multi
lateral dezvoltate și al comunismului 
in România.

• Politica culturală a Partidului 
Comunist Român. Cerințele ridicării 
nivelului cultural-ștlințific al întregu
lui popor.

Seria Probleme ale materialismului dialectic șl Istoric șl ale rolului ști
inței șl tehnicii în progresul economico-soclal al țării cuprinde următoarele 
consultații:
• Dialectica materialistă — teorie 

și metodă de cunoaștere șl de trans
formare a realității. Legile funda
mentale ale dialecticii. Opoziția din
tre dialectică șl metafizică in expli
carea dezvoltării.

e Patriotismul șl colaborarea In- 
ternațlonalistă. Documentele Congre
sului al XI-lea al P.C.R. și ale Con
gresului educației politice și al cultu
rii socialiste despre necesitatea edu
cării oamenilor muncii in spiritul pa
triotismului și al colaborării interna
ționaliste.

• Ateismul marxist-lenlnlst, teorie 

unor lucrări de combatere a eroziu
nii solului, de defrișare a arbuștilor 
și mârăcinișurilor. desființarea dru
murilor inutile de pe tarlale și evi
dențierea tuturor terenurilor nefolo
site din perimetrul obiectivelor zoo
tehnice și social-culturale. numai în 
perioada care a trecut din acest an 
s-au descoperit peste 420 ha. supra
față care se pregătește pentru a fi 
însămînțată în primăvară cu dife
rite culturi. (Virgiliu Tătarul.

• Programul Partidului Comunist 
Român despre principiile fundamen
tale ale trecerii in viitor spre socie
tatea comunistă.

• Concepția Partidului Comunist 
Român cu privire la noua ordine 
economică și politică internațională.

• Politica Partidului Comunist 
Român de dezvoltare consecventă a 
prieteniei și colaborării cu țările so
cialiste.

filozofică șl metodă in educația ma
terialistă a maselor.

• Conceptul de societate socia
listă multilateral dezvoltată. Progra
mul Partidului Comunist Român de 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate șl înaintare a Româ
niei spre comunism.

• Rolul maselor și al personalită
ții in istorie. Creșterea rolului mase
lor populare în epoca contemporană.

• Filozofia Istoriei și practica so
cială. Principalele direcții teoretice 
și practice istorlografice cuprinse in 
documentele Congresului al XI-lea 
al P.C.R.

Preocupări în cooperația 
meșteșugărească din Satu Mare Amplă participare a țărănimii la pregătirea 

campaniei agricole de primăvară

Cooperativa „Textile-trico- 
taje“ din Satu Mare este cea 
mai mare unitate din țară de 
acest profil din rețeaua coopera
ției meșteșugărești. Din totalul 
cooperatorilor. 98 la sută sint 
femei. După cum ne informea
ză tovarășa Gabriela Aoșan, 
președinta cooperativei, majori
tatea cooperatoarelor muncesc 
în hale spațioase, moderne, do
tate cu mașini mecanice și semi
automate, iar o mică parte din
tre ele lucrează la domiciliu.

Organizarea științifică a pro
ducției și a muncii este vizibilă 
în toate secțiile productive, mă
surile aplicate pînă în prezent 
contribuind substanțial la redu
cerea eforturilor fizice, la ridi
carea calitativă și diversificarea 
tricotajelor.

La sediul unității se află o 
sugestivă expoziție cu sute de 
modele de tricotaje din cele mai 
diferite sortimente de fire — 
P.N.A., fir lucios, terom, supra- 
elastic, mohair, tricot plușat 
etc. Ele înmănunchează roadele 
colaborării rodnice statornicite 
între talentații creatori de mo
dele și responsabilii centrelor de 

comenzi răspindite în oraș și 
județ, care sondează în perma
nență preferințele și sugestiile 
cetățenilor privind linia, desenul 
și contextura viitoarelor trico
taje. între noile articole se re
marcă și gama largă de trico
taje cu modele inspirate din 
folclorul județului, indeosebi din 
zonele Oașului și Codrului. De 
cel mai mare succes se bucură 
iile cu contexturi de motive fol
clorice, conferindu-le originali
tate și frumusețe, pentru care 
există și importante comenzi 
pentru export. Jachetele, parde- 
siele, eșarfele, șalurile, pantalo
nii evazați, poșetele-trăistuțe, 
mănușile, căciulițele — iată 
doar citeva din articolele trico
tate sau croșetate, unele încor- 
porînd și broderie de mină, care 
se realizează la această coope
rativă. Ele pot fi găsite in ma
gazinele din rețeaua cooperației 
meșteșugărești sau pot fi co
mandate la unitățile care preiau 
comenzi aflate în localitățile 
Satu Mare. Halmeu, Beltiug și 
Hodod. (Octav Grumeza). In 
fotografie : aspect de muncă 
dintr-o secție a cooperativei.

Acum, cînd campania agricolă da primăvară a fost declanșată în 
tot mal multe județe ale țării, pe ogoare se desfășoară ample acțiuni 
menite să asigure încheierea grabnică o arăturilor, efectuarea lucră
rilor de fertilizare și pregătirea terenului, plantatul legumelor în solarii 
și semănatul culturilor din prima urgență. Veștile sosite la redacție 
pun în evidență înalta răspundere cu care intreaga țărănime acțio
nează în aceste zile pentru pregătirea viitoarei recolte.

OLT: Activitate intensă 
în grădinile de legume. In 
cooperativele agricole din județul 
Olt mai sint de arat aproape 80 000 
hectare de teren. Pentru a mări rit
mul arăturilor, comitetul județean de 
partid a hotărit concentrarea forței 
mecanice in unitățile unde se poate 
lucra din plin. Astfel, de la sta
țiunile pentru mecanizarea a- 
griculturii din nordul județu
lui au fost dirijate spre coo
perativele agricole din sud peste 120 
de tractoare. Acum, mecanizatorii de 
la Vlaici, Movileni, Scornicești. Otești 
etc. lucrează pe terenurile consilii
lor intercooperatiste Rusănești. Bu- 
cinișu, Stoenești și altele. Ca ur
mare, numai ieri au fost arate mai 
mult de 2 500 hectare de teren. Se 
lucrează intens și în grădinile de le
gume în vederea asigurării răsadului 
necesar. La complexul de sere de 
la Stoenești, de exemplu, sînt asigu
rate 35 milioane fire de răsad care 
vor fi plantate în principal în sola
rii. In răsadnițele de la Izbiceni, 
Pleșoiu, Grădinari, Cilieni se pregă
tesc, de asemenea, un mare număr 
de răsaduri pentru cooperativele agri
cole din zonele respective. Săptăml- 
na care urmează este denumită, de 
legumicultorii din județul Olt. săp- 
tămina record în asigurarea răsadu
lui. (Emilian Rouă).

ILFOV : Echipe de inter
venție pentru salvarea ani
malelor. î” “te16 județului au 
acționat în tot cursul nopții trecute 
și al zilei de ieri echipe de coope
ratori și meseriași care au scos de 
sub dărîmături un mare număr de 
animale, au reperat rețelele de ali
mentare cu energie electrică și apă 
a localităților, a fermelor și comple
xelor zootehnice. In paralel cu aceste 
acțiuni mii de mecanizatori și coo
peratori au participat ieri la lucră
rile agricole de sezon. Bilanțul zilei: 
au fost arate 6 170 ha. pe 7 500 ha au 
fost executate lucrări cu grapa și de 
pregătire a patului germinativ, s-au 
fertilizat 4 530 hectare cu îngrășă
minte chimice, iar aproape 300 de 
hectare au fost însămînțate cu ma
zăre. lucerna și alte plante furajere. 
(A. Brad).

SATU MARE: Se fertili
zează ultimele suprafețe. In 
cursul zilei de simbătâ s-a încheiat 
acțiunea de fertilizare eu îngrășă
minte naturale pe întreaga suprafață 
planificată de 8 000 hx. destinată cul
turilor de primăvară. De asemenea, 
au fost administrate aproape 3 000 
tone de îngrășăminte chimice pe 

44 000 ha din cele 53 150 ha însămîn
țate cu griu de toamnă, acțiunea 
fiind încheiată în cooperativele agri
cole Cărei, Sanislău. Petrești, Moftin, 
Pișcolt etc., urmind a se termina in 
următoarele 2—3 zile în celelalte u- 
nități. Concomitent, se desfășoară 
lucrări susținute in legumicultura ; 
în cele 27 ferme legumicole ale coo
perativelor agricole, și in fermele
I.P.V.L.F.,  s-au insâmînțat 30 000 mp 
răsadnițe și au fost repicate peste 
11 200 000 fire de varză, roșii și ar
dei timpurii, adică aproape jumătate 
din cifra planificată. La C.L.F. Cărei, 
s-au plantat 3 ha de varză timpurie 
in solar încălzit, urmind ca restul de 7 
ha să fie plantate in urmăfbarele zile 
cu roșii, ardei și alte legume.

SĂLAJ : Amplă mobilizare 
de forțe la combaterea ex
cesului de umiditate. Tfiranii 
cooperatori, intelectualii și muncito
rii din comuna Crasna, organizați in 
60 echipe, numai in ultimele trei zile, 
au scos de sub influența excesului de 
umiditate 400 ha teren insămințat cu 
diferite culturi și 200 ha l'ineată. exe- 
cutind săpări și desfundări de șan
țuri pe o lungime de 6 000 metri li
niari. Asemenea acțiuni au avut loc 
și în C.A.P. din Vîrșolț. Pericei, 
Creaca. Someș Odorhei și. se poate 
spune, în intreg județul. Pină în pre
zent, pe mai bine de 80 la sută din 
suprafața expusă excesului de umidi
tate s-au executat lucrări de îmbu
nătățiri funciare, iar hotărîrea lucră
torilor de pe ogoarele Sălajului este 
ca în următoarele 2—3 zile să scoată 
de sub băltirile de apă întreaga su
prafață. (Ion Mureșan).

BIHOR : A început semă
natul orzului și ovăzului. în 
ciuda precipitațiilor ce cad aproape 
zilnic, sute de țărani cooperatori și 
mecanizatori din județul Bihor par
ticipă la pregătirea terenului și se
mănatul culturilor din prima urgen
tă. La cooperativele agricole din Sa- 
lonta, Mădăraș. Valea lui Mihai, 
bunăoară, au ieșit în cimp toate a- 
gregatele cu discuri și grape ale sec
țiilor de mecanizare, precum și se- 
mănătorile afectate semănatului de 
orz și ovăz. Ca urmare, pină in seara 
zilei de simbătâ s-au insămințat aici 
peste 500 hectare cu orz și ovăz. Tot 
ieri a început și plantarea verzei tim
purii in solarii. Și de data aceasta in 
fruntea acțiunii se află harnicii le
gumicultori din Valea lui Mihai și 
Salonta. (A. Pop).

IALOMIȚA : La pregătirea 
solariilor și plantatul verzei: 
Ziua de ieri a fost o adevărată zi re
cord pe cîmpiile ialomițene. Grădi
nile, solariile, viile sint principalele 
puncte de lucru unde s-a înregistrat 
o participare masivă la muncă a 
membrilor cooperatori. S-a terminat 
plantarea verzei extratimpurii in so
lariile de la Țăndărei, Călărași și 
Lehliu. De asemenea, continuă acțiu
nea de învelit solariile la cooperati
vele agricole din Roseti. Ceacu, Cio
china, la centrele I.L.F. de produs 
răsaduri de la Țăndărei, Călărași și 
Lehliu, la asociația economică Revi- 
ga și Fabrica de conserve din Fetești.

Pină în prezent, din cele 150 de hec
tare de solarii au fost învelite 40 de 
hectare, Sint avansate și lucrările de 
pregătire pentru semănatul mazărei. 
Cele mai mari suprafețe au fost rea
lizate de cooperativele agricole din 
zona de nord — Chiochina și Revi- 
ga, in zona de sud Grădiștea, Unire* 
și Borcea. Alte lucrări la zi în gră
dini : repicarea răsadurilor de ardei 
gras — lucrare efectuată in propor
ție de 85 la sută, pregătirea terenului 
pentru plantarea cartofilor, unde se 
evidențiază în mod deosebit coopera
torii din Smirna, Borcea și Ciocă
nești. (Lucian Ciubotarul.

BACĂU : Obiectivul prin
cipal : încheierea arăturilor. 
Unitățile agricole din județul Bacău 
au de arat în această primăvară o 
suprafață de peste 30 000 ha. Vremea 
favorabilă din ultimele zile a permis 
mecanizatorilor să iasă in cimp cu 
toate forțele. Pe tarlalele I.A.S. Sas- 
cut, Traian. Bacău, ca și pe cele ale 
cooperativelor agricole din raza de 
activitate a S.M.A. Traian. Filipești, 
Podu Turcului. Răcăciuni lucrează 
zilnic la efectuarea arăturilor 1 200 
tractoare. In cele mai multe unități, 
munca a fost organizată în două 
schimburi sau in schimburi prelun
gite. Se lucrează într-un ritm rapid, 
depășindu-se zilnic suprafețele pre
văzute. Ca urmare. în multe unităti 
— Slobozia. Cotofănești. Letca. Frun- 
tești, Buhuși — această lucrare a fost 
încheiată. Pînă acum, în județ au 
fost executate arături pe o suprafață 
de peste 16 000 ha. (Gh. Baltă).
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încheierea vizitei tovarășului icolae Ceausescu in Republica Federală Nigeria
Solemnitatea semnării documentelor finale Dineu în onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu

Vineri seara. în încheierea vizitei 
oficiale de prietenie făcute in Re
publica Federală Nigeria de tovară
șul Nicolae Ceaușescu. președintele 
Republicii Socialiste România, im- 
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
la invitația șefului guvernului mili
tar federal, comandant suprem al 
forțelor armate. Olusegun Obasanjo, 
a avut loc. in salonul oficial al ae
roportului internațional „Murtala 
Muhammed“ din Lagos, solemnitatea 
semnării documentelor finale.

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. și șeful 
guvernului militar federal, general- 
locotenent Olusegun Obasanjo, au 
semnat Comunicatul comun.

COMUNICAT COMUN
1. Președintele Republicii Socialis

te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu au efectuat o vizită 
oficială de prietenie in Nigeria, la 
invitația generalului-locotenent Olu
segun Obasanjo, șeful guvernului mi
litar federal, comandant suprem al 
Forțelor Armate ale Republicii Fe
derale Nigeria, in perioada 2—5 mar
tie 1977.

2. în timpul vizitei, cei doi șefi de 
stat au avut convorbiri oficiale care 
s-au desfășurat intr-o atmosferă de 
sinceră prietenie și cordialitate și în- 
tr-un spirit de perfectă înțelegere și 
de stimă reciprocă.

3. Șefii celor două state au trecut 
în revistă stadiul relațiilor bilaterale 
dintre țările lor. Reamintind cu satis
facție faptul că au fost statornicite 
raporturi excelente între România și 
Nigeria, îndeosebi in ultimii ani, ei 
au subliniat necesitatea extinderii și 
consolidării în viitor a acestor relații, 
în toate domeniile de interes comun.

4. în acest context, cei doi șefi de 
stat au scos în evidentă existența u- 
nor largi posibilități de creștere sub
stanțială a schimburilor comerciale și 
de intensificare și diversificare a co
operării economice în domenii de in
teres comun, cum sint industria mi
nieră. industria petrolului, prelucra
rea lemnului, materiale de construc
ții, agricultura, transporturile și co
municațiile, cercetarea științifică și 
tehnologică. în acest scop, au fost 
date indicații corespunzătoare orga
nizațiilor guvernamentale din cele 
două țări pentru ă finaliza in cel mai 
scurt timp posibil negocierile în curs 
de desfășurare cu privire la acțiuni
le de cooperare economică ce au fost 
convenite cu ocazia vizitei președinte
lui Republicii Socialiste România în 
Republica Federală Nigeria.

5. Ambii șefi de stat au exprimat 
hotărîrea țărilor lor de a dezvolta, în 
continuare, cooperarea reciprocă și 
de a întări prietenia dintre ele și

-au exprimat convingerea că aceste 
"torturi vor oonduce la obținerea 
jt rezultate fructuoase, in intere

sul României și al Nigeriei, al cauzei 
păcii și securității internaționale.

6. Exprimîndu-și deplina lor satis
facție față de evoluția pozitivă a re
lațiilor în domeniul învățămîntului și 
al culturii, cei doi șefi de stat au 
convenit să fie stimulată, în conti
nuare. dezvoltarea acestor raporturi, 
în mod deosebit în ceea ce privește 
pregătirea de cadre, astfel incit ele 
să contribuie întreo mățjură și mai 
mare la adîrTcirea prieteniei pe care 
și-o nutresc reciproc popoarele român 
și nigerian.

7. Apreciind Importanta contribu
ție a schimburilor de vizite la dife
rite niveluri pentru dezvoltarea per
manentă a relațiilor bilaterale și a- 
vînd în vedere, in mod deosebit, dis
cuțiile care au avut loc la Lagos pen
tru identificarea și concretizarea do
meniilor de cooperare economică din
tre țările lor, cei doi șefi de stat au 
căzut de acord să promoveze inten
sificarea contactelor reciproce între 
instituțiile guvernamentale și de spe
cialitate din România și Nigeria și a 
schimburilor de vizite intre reprezen
tanții acestora. în acest scop, șefii 
celor două state au convenit să fie 
constituită o Comisie mixtă de coo
perare economică și tehnică, ce se 
va întruni anual, alternativ, in capi
talele celor două țări.

8. Procedind la un schimb de pă
reri asupra relațiilor internaționale 
actuale, ambii șefi de stat au scos 
în evidență schimbările rapide și 
profunde care au avut loc in lumea 
contemporană in favoarea forțelor 
progresiste, antiimperialiste și anti
colonialiste, ca rezultat al mani
festării hotărî te a voinței popoare
lor de a deveni stăpîne pe propriile 
lor destine, de a elimina orice for
mă a politicii de opresiune și domi
nare. în acest cadru, ei au subliniat 
rolul și contribuția țârilor socialiste, 
a țărilor în curs de dezvoltare, a 
statelor nealiniate în examinarea și 
reglementarea problemelor interna
ționale majore.

9. Cei doi șefi de stat au reafir
mat hotărîrea țărilor lor de a acțio
na pentru menținerea păcii și secu
rității în lume, precum și atașamen
tul lor față de principiile fundamen
tale înscrise in Carta Organizației 
Națiunilor Unite. Subliniind necesi
tatea ca toate statele membre să a- 
corde un sprijin real O.N.U., șefii

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

General-locotenent
OLUSEGUN OBASANJO

Șeful guvernului militar federal, 
comandant suprem al Forțelor Armate 

ale Republicii Federale Nigeria

După semnare, cei doi șefi de stat 
s-au felicitat reciproc și și-au strîna 
miinile.

în cadrul aceleiași solemnități, 
Gheorghe Oprea, viceprim-ministru 
al guvernului, și colonelul M. Buhari, 
ministrul resurselor petroliere, au 
semnat Memorandumul cu privire la 
cooperarea in domeniul economic, 
tehnic și comercial între Republica 
Socialistă România și Republica Fe
derală Nigeria.

La solemnitatea semnării ‘au fost 
prezente persoanele oficiale române 
care au însoțit pe președintele re
publicii în vizita în Nigeria. Au asis
tat membri ai Consiliului Militar 

celor două țări s-au declarat în fa
voarea adoptării unor măsuri con
crete de natură să asigure o partici
pare tot mai eficace a organizației 
mondiale în reglementarea principa
lelor probleme care confruntă ome
nirea in zilele noastre.

10. Ambii șefi de stat s-au pro
nunțat, de asemenea, pentru luarea 
de urgență a unor măsuri eficace 
care să conducă la realizarea dezar
mării generale și complete și, în a- 
cest cadru, au salutat rezoluția re
centă, adoptată de O.N.U., pentru 
convocarea unei sesiuni speciale 
consacrate dezbaterii problemelor 
dezarmării.

11. Relevînd rolul tot mai impor
tant care revine țărilor in curs de 
dezvoltare în eforturile pe care tre
buie să le întreprindă comunitatea 
internațională în Ceea ce privește in
staurarea noii ordini economice inter- . 
naționale, cei doi șefi de stat au sub
liniat necesitatea unei intense acti
vități pe plan mondial pentru reali
zarea acestui deziderat.

12. în acest context, cei doi pre
ședinți au subliniat contribuția pozi
tivă a țărilor nealiniate la reglemen
tarea problemelor vieții internațio
nale, la lupta pentru pace și coope
rare în lume. în același timp, ei au 
scos în evidență participarea activă 
a acestor țări la eforturile pentru 
soluționarea problemei subdezvoltării 
economice, la instaurarea în lume a 
unei noi ordini economice și politice.

13. Cei doi șefi de stat S-au pro
nunțat în favoarea convocării unei 
conferințe la nivel înalt a țărilor în 
curs de dezvoltare, la care să fie 
dezbătute principiile noii ordini eco
nomice internaționale, precum și căi
le și mijloacele de realizare a aces
teia. în concepția lor, o asemenea în- 
tîlnire trebuie să conducă la întări
rea solidarității și consolidarea uni
tății de acțiune și a raporturilor de 
cooperare dintre toate țările în curs 
de dezvoltare, angajate în mod ferm 
pe calea instaurării unor noi relații 
economice între state, a democrati
zării vieții internaționale.

14. Cei doi președinți au reliefat 
faptul că este în interesul țărilor ne
aliniate, al țărilor membre ale 
„Grupului celor 77", al tuturor țări
lor în curs de dezvoltare, de a ac
ționa tot mai strâns unite pe plan 
internațional pentru reglementarea 
problemelor internaționale, pentru 
apărarea aspirațiilor legitime ale po
poarelor lor de a trăi intr-o lume 
mai dreaptă și mai bună.

15. Referindu-se la problemele a- 
fricane, cei doi șefi de stat au reafir
mat sprijinul lor deplin pentru eli
minarea definitivă a rasismului, im
perialismului. colonialismului si a 
tuturor rămășițelor acestora de pe 
întregul continent african. Reamin
tind întregul lor atașament fată de 
cauza nobilă a luptei de eliberare 
din Namibia. Zimbabwe și Africa de 
Sud. ei s-au pronunțat în favoarea 
creșterii eforturilor mișcărilor, de eli
berare națională pentru autodeter
minare și independență. Cei doi șefi 
de stat au condamnat în mod ener
gic uciderea populației civile și a 
copiilor lipsiți de apărare și aresta
rea în masă a patrioților africani de 
către regimul rasist al Africii de Sud, 
precum și acțiunile regimurilor ra
siste și ilegale din Africa australă. în 
contradicție flagrantă cu prevederile 
rezoluțiilor O.N.U., considerîndu-Ie ca 
acțiuni inumane, de sfidare a civili
zației. de violare a drepturilor fun
damentale la autodeterminare ale 
populației de culoare din Namibia. 
Zimbabwe și Africa de Sud.

16. Cei doi șefi de stat au subliniat 
necesitatea ca toate popoarele și sta
tele să acționeze cu fermitate pen
tru sprijinirea popoarelor oprimate 
din Namibia. Zimbabwe și Africa de 
Sud. pentru lichidarea definitivă a 
politicii colonialiste și neocolonialis- 
te. de • discriminare rasială si de 
apartheid.

17. Discutînd problemele securită
ții europene, cei doi șefi de stat au 
fost de acord că instaurarea unui cli
mat de securitate si cooperare în Eu
ropa constituie un element esențial in 
procesul asigurării securității în toa
tă lumea, avind o inrîurîre pozitivă 
asupra vieții întregii comunități in
ternaționale.

18. Șefii celor două țări au subli
niat necesitatea ca relațiile dintre 
națiuni să fie așezate pe bazele so
lide ale respectării stricte a princi

Suprem, ai Guvernului Federal Ni
gerian și ai guvernului statului La
gos.

După semnarea documentelor, ■ In 
cursul nopții de vineri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. împreună cu persoanele 
oficiale române, au plecat spre 
București.

La plecare. președintele Nicolae 
Ceaușescu a fost salutat cordial de 
șeful guvernului militar federal, 
general-locotenent Olusegun Oba
sanjo, de membri ai Consiliului Mi
litar Suprem, ai Guvernului Federal 
Nigerian și ai Guvernului statului 
Lagos, de alte oficialități nigeriene.

piilor independenței și suveranității 
naționale. egalității în drepturi, 
neintervenției în treburile interne și 
renunțării la utilizarea forței sau a 
amenințării cu forța.

19. Cei doi șefi de stat s-au pro
nunțat pentru intensificarea efortu
rilor în vederea rezolvării pașnice, 
politice a conflictului din Orientul 
Mijlociu. pentru instaurarea unei 
păci juste și durabile in această 
zonă, pe baza rezoluțiilor pertinente 
ale O.N.U.

20. Președintele Republicii Socia
liste România și tovarășa Elena 
Ceaușescu au vizitat statul Cross 
River din Nigeria, bucurindu-se de o 
primire entuziastă, simbol al rela
țiilor excelente existente intre cele 
două țări și popoare.

21. Președintele Republicii Socia- 
liSfe România și-a exprimat deplina 
satisfacție față de rezultatele vizitei 
și a adresat șefului statului Repu
blicii Federale Nigeria invitația de a 
face o vizită oficială în România. 
Șeful statului român a exprimat sin
cere aprecieri față de dinamismul 
și consecvența politicii externe pro
movate de guvernul nigerian în ve
derea eliminării ultimelor rămășițe 
ale > colonialismului de pe continen
tul african.

22. De asemenea, șeful statului ro
mân a exprimat aprecieri față de 
eforturile poporului și guvernului 
nigerian pentru asigurarea unei dez
voltări independente a țării pe plan 
economic, pentru progresul ei social 
și cultural.

23. Șeful statului nigerian a accep
tat cu mare plăcere invitația de a 
vizita România, la o dată reciproc 
convenabilă, ce va fi stabilită ulte
rior, pe cale diplomatică. El a dat o 
inaltă prețuire politicii externe acti
ve promovate de Republica Socialis
tă România, de președintele Nicolae 
Ceaușescu personal, politică de pace, 
colaborare și prietenie cu toate po
poarele, și a exprimat sincere apre
cieri față de sprijinul ferm acordat 
de președintele României luptei îm
potriva colonialismului și neocolo- 
nialismului, precum și mișcărilor de 
eliberare națională din Africa, față 
de contribuția sa la instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale.

24. Șeful statului nigerian a expri
mat aprecierea sa deosebită față de 
realizările obținute de poporul ro
mân, sub conducerea dinamică și în
țeleaptă a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, In procesul dezvoltării 
multilaterale a economiei țării, creș
terii permanente a nivelului de trai, 
cultural și spiritual al întregii na
țiuni.

25. Președintele Republicii Socia
liste România a fost însoțit la con
vorbirile oficiale de tovarășii Gheor
ghe Oprea, viceprim-ministru al gu
vernului ; Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R. ; 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe ; Vasile Pungan, șeful 
grupului de consilieri ai președin
telui ; Nicolae Doicaru, prim-adjunct 
de ministru ; Constantin Mitea, re- 
dactor-șef al ziarului „Scinteia" ; 
Ion Cumpănașu, director general al 
Agenției române de presă Agerpres ; 
Nicolae Ștefan, prim-adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale ; 
Octavian Cărare, ambasadorul român 
în Nigeria, și Marcel Dinu, director 
in M.A.E.

26. Șeful Guvernului Militar Fede
ral, comandant suprem al Forțelor 
Armate ale Republicii Federale Ni
geria, a fost asistat la discuțiile ofi
ciale de generalul de brigadă J. N. 
Garba, ministrul federal pentru afa
cerile externe ; colonelul M. Buhari, 
ministrul federal al resurselor petro
liere ; comandor de aviație Muklar 
Mohammed, ministrul federal al 
construcțiilor de locuințe, dezvoltării 
urbane și mediului înconjurător , 
colonelul A. Alli. ministrul federal 
al educației : R. A. Adeleye, minis
trul federal al industriei : M.B:O.W 
Mafeni. ministrul federal al agricul
turii ; M. T. Usman, secretar perma
nent al Ministerului Lucrărilor Pu
blice ; B. Balewa. ambasador in 
M.A.E. ; L S. Osobase. ambasadorul 
Nigeriei in România ;■ H.O.I. Monu. 
director în M.A.E.

Întocmit la Lagos, la 5 martie 1977.

Și
Șeful Guvernului Militar Federal 

Nigerian, comandantul suprem al 
forțelor armate, general-locotenent 
Olusegun Obasanjo, a oferit vineri 
seara un dineu în onoarea tovară-

Toastul șefului guvernului 
militar federal, 

general-locotenent 
Olusegun Obasanjo

Excelență.
Domnule președinte al Republicii 

Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu,

Excelență,
Doamnă Ceaușescu,
Excelențelor,
Doamnelor și domnilor,
Aș dori să încep acest scurt cuvînt 

exprimind președintelui Nicolae 
Ceaușescu aprecierea mea personală 
pentru onoarea pe care ne-a făcut-o 
acceptînd invitația noastră de a vi
zita Nigeria. Este o mare plăcere 
pentru mine, pentru guvernul și în
tregul popor al Nigeriei de a vă 
saluta, domnula președinte, cu acest 
prilej oferit de prima dumnea
voastră Vizită în țara noastră? în 
același spirit, sintem profund ono
rați să salutăm din inimă pe distinsa 
dumneavoastră soție, doamna Elena 
Ceaușescu. a cărei prezență in mij
locul nostru o apreciem cu toții ca 
o nouă mărturie a prieteniei și bună
voinței care există in mod fericit 
între țările noastre.

Republica Socialistă România este 
o țară care dispune de oameni de 
mare talent și curaj, oameni al că
ror atașament fierbinte față de 
cauza libertății și demnității umane 
le-a asigurat o victorie strălucită 
asupra forțelor reacțiunii și fasc’s- 
mului. Dorim poporului român 
succes deplin in împlinirea năzuin
țelor sale de fericire, bunăstare și 
pace în patria lor.

Vizita pe care o faceți acum în 
țara noastră, prima vizită efectuată 
de un președinte al României, ne 
oferă prilejul deosebit de a ne cu
noaște reciproc și de a trece in re
vistă pozițiile noastre comune asu
pra problemelor internaționale ma
jore. Prin urmare, nu este de mirare 
că țările noastre împărtășesc puncte 
de vedere identice asupra majorității 
problemelor care au format obiectul 
dialogului dintre noi. Acest lucru 
este cit se poate de firesc, deoarece 
politica fiecăreia dintre țările noastre 
are la bază aceleași principii uma
niste de pace, colaborare reciprocă 
și respect față de toate națiunile 
care manifestă bunăvoință față de 
noi. indiferent de sistemul lor social 
sau politic, de mărime sau credință, 
de rasă sau culoare.

Domnule președinte, ne simțim 
astăzi profund onorați de faptul ca. 
în ciuda numeroaselor îndatoriri 
care, evident, vă solicită foarte mult 
în tară, ați găsit timp să vizitați 
țara noastră. Vizita pe care o faceți 
în Nigeria este simbolică și repre
zintă o bună mărturie a spiritului 
de înțelegere și cooperare care s-a 
instaurat întrA țările noastre. Cei 
prezenți în această seară trebuie să 
se considere deosebit de mîndri și 
onorați de faptul că se află alături 
de un conducător care împărtășește 
năzuințele și aspirațiile de pace și 
libertate ale popoarelor africane și 
care s-a identificat cu lupta noastră 
justă împotriva forțelor apartheidu
lui, colonialismului și imperialismu
lui.

Domnule președinte, urmărim cu 
admirație poziția dumneavoastră cu
rajoasă, care vă onorează, in fa
voarea dezarmării și desființării 
blocurilor militare. Deși țara 
dumneavoastră este membră a Tra
tatului de la Varșovia, sîntem ferm 
convinși — și aceasta este încre
derea noastră comună — că reali
zarea acestui obiectiv, dezarmarea, 
va duce la orientarea unor resurse, 
de care este mare nevoie, spre dez
voltare în lume. Țările noastre do
resc să vină timpul cînd conceptul 
ce stă la baza acestor imense bugete 
— care continuă să fie irosite în 
cadrul cursei înarmărilor — va fi 
înlocuit printr-o concepție mai ra
țională. vizind ridicarea bunăstării 
națiunilor sărace, transformarea lu
mii de azi într-o lume mai bună și 
mai fericită pentru întreaga omeni
re. Ne pronunțăm, desigur, pentru 
revizuirea acestei situații și a mul
tor altor probleme umane legate de 
situația economică mondială actuală, 
pentru a asigura cel puțin o distri
buire mai echitabilă a resurselor și 
realizarea unor schimburi mai libere 
de cunoștințe și de tehnologie între 
națiuni. Sinteți, in această privință, 
promotorul și purtătorul de drapel 
al noii ordini internaționale și știm 
că putem conta pe colaborarea 
României in afirmarea acestui con
cept.

Dialog de lucru la Institutul nigerian pentru problemele internaționale
Președintele Nicolae Ceaușescu a re-Vineri dupâ-amiază. președintele 

Nicolae Ceaușescu a făcut o vizită la 
Institutul nigerian pentru problemele 
internaționale, unde s-a întîlnit cu 
oficialități ale guvernului, cu repre
zentanți ai cercurilor de afaceri, cu 
specialiști în domeniul politicii ex
terne. precum și cu reprezentanți ai 
presei și radioteleviziunii.

Au luat parte Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernului. 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. George Maco
vescu. ministrul afacerilor externe. 
Vasile Pungan. șeful grupului de 
consilieri ai președintelui republicii, 
alte persoane oficiale române.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
fost condus la Institutul nigerian 
pentru problemele internaționale de 
ministrul afacerilor externe al Nige
riei. general de brigadă Joseph 
Garba. \ 

a tovarășei 
șului Nicolae Ceaușescu și a tova
rășei Elena Ceaușescu.

Au participat persoanele oficiale 
române care au insolit pe președin
tele republicii în vizita în Nigeria.

Excelență, este firesc să conside
răm actuala situație, care face ca 
țările bogate să devină și mai bogate 
pe seama națiunilor sărace, drept o 
situație intolerabilă. Trebuie, prin 
urmare, să procedăm la o revizuire 
imediată, care să creeze posibilități 
mai echitabile, astfel incit așa-nu- 
mitele țări subdezvoltate să-și poată 
îmbunătăți condițiile de viață. Tot 
ceea ce cerem este reconsiderarea cit 
mai urgentă a actualelor condiții de 
schimb care — în cel mai bun caz 
—. sint total anacronice și nu re
prezintă altceva decît o rămășiță a 
perioadei îndelungate de dominație 
și exploatare colonialistă și imperia
listă. Noua ordine economică pe care 
o dorim trebuie să se bazeze pe un 
asemenea echilibru care să asigure 
prețuri echitabile pentru materiile 
prime și produsele industriale și pe 
o restructurare a relațiilor, care să 
permită țărilor producătoare de ma
terii prime -să obțină nu numai pre
țuri echitabile pentru produsele lor. 
dar și asigurări valabile privind ac
cesul la instrumentele necesare pro
pășirii lor economice și sociale.

Sintem deosebit de bucuroși, dom
nule președinte, că vă numărați prin
tre acele națiuni iubitoare de pace ale 
lumii ce acordă sprijin material și mo
ral fraților noștri care sint încă asu
priți în alte regiuni ale continentului 
nostru, care fac sacrificii supreme în 
lupta pentru eliberarea lor naționa
lă. pentru demnitatea tuturor africa
nilor. Apreciem solidaritatea dumnea
voastră cu lupta noastră pentru o 
cauză justă și sperăm că această 
alianță va fi menținută și intensifi
cată, pînă la victoria finală. Noi, 
nigerienii, considerăm că nici un 
sacrificiu nu este prea mare și nici
odată , nu vom renunța la convin
gerea noasțră că lupta de eliberare 
reprezinte o datorie sfintă pe care 
trebuie să o îndeplinim pînă cînd 
regiunile din sudul continentului se 
vor bucura de emanciparea completă 
de sub asuprire și se vor îndepărta 
urmările apartheidului. Regimurile 
minoritare și rasiste din Zimbabwe, 
Namibia și Africa de Sud și spriji
nitorii lor din Europa și America 
trebuie să fie gata să plătească 
pentru faptul că au abuzat de ospi
talitatea Africii, că ne-âu umilit și 
au uzurpat pămîntul nostru sacru.

Domnule președinte.
Dumneavoastră și persoanele care 

vă însoțesc ați avut prilejul să ve
deți cițeva regiuni ale țării noastre 
și să cunoașteți unele dintre efor
turile pe care le depunem, unele 
aspirații ale noastre și. desigur, pro
bleme cărora trebuie să le facem 
față. Sintem acum in situația de a 
aprecia mai bine modul în care pu
tem efectua schimbul de experiență 
pe baza tradițională a colaborării 
reciproce, în interesul ambelor noas
tre națiuni. Țara noastră, in curs de 
dezvoltare, este grăbită să îmbună
tățească nivelul de viață al cetățe
nilor săi, bazîndu-se pe eforturile 
proprii și pe colaborarea țărilor prie
tene. Țara dumneavoastră este, 
comparativ, mai industrializată, cu o 
experiență bogată în domeniul teh
nologiei moderne. In aceste împreju
rări. există multiple posibilități de 
colaborare între națiunile noastre. 
Nigeria dorește ca România și toate 
națiunile prietene să o sprijine în 
realizarea obiectivului nostru de a 
ne putea bizui pe propriile noastre 
forțe.

încă o dată, domnule președinte, 
sîntem fericiți să vă primim și să vă 
salutăm, pe dumneavoastră și doam
na Ceaușescu. precum și distinsa 
delegație pe care o conduceți și să 
vă urăm drum bun spre țară. Tot
odată, aș dori să vă rog să transmi
teți guvernului și poporului român 
prieten cele mai călduroase senti
mente ale guvernului și poporului 
țării mele.

Excelențe.
Distinși oaspeți.
Doamnelor și domnilor,
Este o mare bucurie pentru mine 

să vă invit să ridicăm paharul :
în sănătatea și pentru fericirea 

Excelenței Sale președintele Nicolae 
Ceaușescu !

Pentru progresul și prosperitatea 
continuă a Republicii Socialiste 
România ! (Aplauze).

Deșchizind intilnirea, dr. V. Aki- 
nyemi, directorul general al institu
tului, a adresat oaspetelui stimat un 
cald cuvînt de bun venit, arătind că 
in sală șe află prezente cele mai de 
seamă personalități în domeniile re
lațiilor externe, economic, politic, so
cial-cultural.

A luat apoi cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. care a făcut o 
amplă trecere în revistă a dezvoltă
rii României in anii care au urmat 
eliberării sale naționale. subliniind 
perspectivele existente în domeniile 
industriei, agriculturii, creșterii ni
velului de viață material și spiritual 
al populației. Șeful statului român a 
evidențiat principiile directoare ale 
politicii externe a țării noastre, men- 
ționind preocuparea constantă pen
tru dezvoltarea relațiilor de colabo
rare multilaterală cu toate națiunile 
lumii, locul deosebit de important pe 
care il ocupă, in acest cadru, coope
rarea cu țările in curs de dezvoltare.

Elena Ceaușescu
Au luat parte membri ai Consiliu

lui Militar Suprem, ai Guvernului 
Militar Federal Nigerian și ai Gu
vernului statului Lagos.

în cadrul dineului, desfășurat lntr-o 
atmosferă de cordialitate, general-lo

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte al guvernului 
militar federal,

Comandant suprem al forțelor 
armate,

Domnilor miniștri,
Doamnelor și domnilor,
Este pentru mine, soția și colabo

ratorii care mă însoțesc o deosebită 
bucurie că la invitația amabilă a 
dumneavoastră, domnule președinte 
al guvernului militar federal, ne 
aflăm pe pămîntul nigerian.

Vă mulțumesc mult pentru salutul 
ce ni l-ați adresat și cuvintele ce 
le-ați rostit la adresa României 
socialiste, a poporului meu. Doresc, 
la rîndul meu, să vă adresez dum
neavoastră și colaboratorilor dum
neavoastră, întregului popor nigerian 
prieten salutul nostru cordial și al 
întregului popor român.

Ne- aflăm de trei zile în marea 
dumneavoastră țară și am avut pri
lejul de a cunoaște aspecte ale acti
vității poporului dumneavoastră, a 
cunoaște și înțelege mai bine efor
turile pe care le face țara dumnea
voastră pentru dezvoltarea sa eco- 
nomico-socială independentă. Cu a- 
cest prilej am avut plăcerea să 
particip la începutul activității pen
tru realizarea întreprinderii mixte 
româno-nigeriene de industrializare 
a lemnului. Sperăm că acest obiectiv 
realizat in comun va constitui un 
simbol al colaborării popoarelor 
noastre.

în cursul vizitei am înțeles mai 
bine marile posibilități ale poporului 
nigerian de a-și făuri o viață liberă, 
fericită și îi urăm din toată inima 
noi și mari succese pe calea pro
gresului și bunăstării.

în aceste zile, in cursul vizitei și 
convorbirilor pe care le-am avut 
împreună, precum și al discuțiilor 
purtate de miniștrii și specialiștii 
români cu miniștrii și specialiștii ni
gerieni, s-au stabilit o serie de do
menii importante care pot face 
obiectul unei cooperări largi româ
no-nigeriene. Am convingerea că 
realizarea celor convenite împreună 
va duce la o extindere rapidă a re
lațiilor noastre economice, va da noi 
dimensiuni colaborării multilaterale 
spre binele celor două țări și po
poare.

România socialistă, care timp de 
secole a cunoscut dominația și asu
prirea sfrăină, a dus lupte grele pen
tru cucerirea independenței și su
veranității sale și a trecut cu mai 
bine de 30 de ani în urmă la fău
rirea noii orinduiri sociale, știe din 
propria sa experiență eforturile pe 
care trebuie să le facă popoarele 
care au pus capăt dominației străine 
și pășesc pe calea dezvoltării eco- 
nomico-sociale independente.

Fiind convinși că numai prin 
făurirea unei puternice economii 
naționale se poate asigura atît inde
pendența. cît și bunăstarea poporu
lui, am unit eforturile întregului 
nostru popor pentru făurirea unei 
industrii pe baze moderne, o dezvol
tare rapidă a agriculturii și. totoda
tă. a învățămîntului. științei, culturii 
ca factori de seamă pentru întregul 
progres economico-social.

în 30 de ani, producția industrială 
în România a crescut de peste 33 de 
ori. Am dezvoltat puternic metalur
gia. construcțiile de mașini, petro
chimia și industria bunurilor de con
sum. creînd astfel condiții pentru a 
participa activ la diviziunea interna
țională a muncii, la schimbul de 
valori cu alte state.

Ne preocupăm permanent ca, pe 
măsura dezvoltării economiei națio
nale, să crească continuu nivelul de 
trai material și spiritual al întregu
lui nostru popor. Aș putea spune că 
rezultatele obținute de țara mea pe 
calea dezvoltării economico-sociale 
demonstrează încă o dată capacitatea 
unui popor devenit liber și stăpin 
pe bogățiile și pe destinele sale de 
a asigura o dezvoltare rapidă, de 
a-și croi o viață nouă. îmbelșugată.

Domnule președinte al guvernului 
militar federal.

Doamnelor și domnilor.
întreaga omenire se află într-o pe

rioadă de profunde transformări 
revoluționare naționale și sociale. 
Popoarele își afirmă cu tot mai 
multă putere voința lor de a pune 
capăt politicii imperialiste, colonia
liste și neocolonialiste, de a deveni 
pe deplin stăpîne pe bogățiile na
ționale și de a trece pe calea dez
voltării economico-sociale indepen
dente.

Raportul de forțe pe plan interna
țional. intensificarea luptei forțelor 
progresiste de pretutindeni ne dau 
încrederea că schimbările ce se pro
duc in lume sint in favoarea maselor 
largi populare. a popoarelor care 
doresc să trăiască libere și indepen
dente.

levat caracterul deosebit de fertil al 
raporturilor politice, economice și 
sociale pe care România le întreține 
cu majoritatea țârilor de pe conti
nentul african, sprijinul pe care il 
acordă luptei de eliberare națională 
și socială a popoarelor aflate încă 
sub oprimarea colonială.

Apreciind importanța activității 
Institutului nigerian pentru proble
mele internaționale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a pronunțat pentru o co
laborare cît mai largă între institu
tele de cercetate din domeniul știin
țelor sociale din România și acest 
institut. în scopul unei contribuții 
sporite în sprijinul luptei pentru li
bertate. pentru afirmarea principiilor 
noi de relații între state, pentru fău
rirea unei noi ordini economice mon
diale.

Răspunzind interesului și dorinței 
participanților la intilnire de a cu

cotenent Olusegun Obasanjo șt 
președintele Nicolae Ceaușescu au 
rostit toasturi.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

România dezvoltă larg relațiile d« 
colaborare cu toate țările socialiste, 
cu toate țările în curs de dezvoltare 
și cu celelalte state ale lumii, fără 
deosebire de orinduire socială.

Sintem preocupați pentru a asigu
ra înfăptuirea în viață a securității 
și cooperării în Europa. în momentul 
de față ne pregătim pentru reuniu
nea de la Belgrad, care dorim să dea 
un nou impuls aplicării in viață a 
documentelor de la Helsinki și. în 
primul rind, să deschidă noi căi pen
tru extinderea colaborării, și îndeo
sebi pentru trecerea la măsuri con
crete de dezangajare militară. Con
siderăm că obținerea de noi succese 
in Europa pe calea colaborării și 
destinderii va exercita o influență 
favorabilă asupra întregii lumi.

Acordăm un sprijin activ lupte’ 
de eliberare națională de pretutin
deni. Sprijinim mișcările de elibera
re din Rhodesia, Namibia, Africa de 
Sud, pentru lichidarea politicii de 
apartheid și rasiste, și avem deplina 
încredere ■ că în scurt timp aceste 
popoare vor obține o victorie de
plină.

Ca țară socialistă și. totodată, ca 
țară în curs de dezvoltare, România 
participă activ la lupta pentru lichi
darea subdezvoltării, pentru făurirea 
noii ordini economice internaționale. 
Considerăm că este necesară o în
tărire a solidarității și conlucrării 
active a țărilor în curs de dezvolta
re, realizarea unei reuniuni in care 
ele să stabilească căile de acțiune 
pentru a obține progrese reale pe 
calea dezvoltării și făuririi unei noi 
ordini economice, bazate pe echitate 
și dreptate.

Acordăm o atenție deosebită luptei 
pentru dezarmare, și în primul rind 
pentru dezarmarea nucleară. Consi
derăm că sesiunea specială a Orga
nizației Națiunilor Unite din 1978 
consacrată dezarmării trebuie să 
deschidă calea pentru trecerea la 
măsuri concrete de dezarmare, și in 
primul rind la dezarmarea nucleară. 
Dacă numai cu 10 la sută s-ar re
duce cheltuielile militare, aceasta ar 
reprezenta circa 40 miliarde dolari, 
din care cel puțin o jumătate ar 
putea fi îndreptată spre sprijinirea 
țărilor in curs de dezvoltare.

Mai mult ca oricind. considerăm 
că trebuie să facem totul pentru 
întărirea rolului Organizației Națiu
nilor Unite, care oferă cadrul cel 
mai bun de participare a tuturor 
popoarelor la soluționarea probleme
lor complexe internaționale. Consi
derăm că este necesar ca țările mici 
și mijlocii, țările in curs de dezvol
tare, țările nealiniate să aibă un rol 
tot mai important în activitatea in
ternațională.

Ținînd seama de marile probleme 
care mai sînt încă de soluționat pe 
plan internațional, sînt necesare 
eforturi susținute pentru întărirea 
colaborării și unității tuturor forțe
lor progresiste antiimperialiste, a 
tuturor popoarelor, pentru, dezvol
tarea unor relații noi bazate pe ega
litate, pe respect al independenței, 
suveranității, neamestecul in trebu
rile interne, pe renunțarea la forjă 
și la amenințarea cu forța, pe res
pectarea dreptului fiecărui popor de 
a fi deplin stăpîn pe destinele sale. 
Avem convingerea că, întărind soli
daritatea și acționînd unite, forțele 
progresiste, popoarele pot să asigure 
realizarea unei lumi mai drepte și 
mai bune, triumful păcii și colaboră
rii pe planeta noastră.

Domnule președinte al guvernului 
militar federal.

Doamnelor și domnilor,
în cursul convorbirilor noastre am 

ajuns la multe concluzii comune nu 
numai în ce privește colaborarea 
bilaterală, dar și asupra problemelor 
internaționale și doresc să exprim 
dorința noastră de a întări in viitor 
solidaritatea și colaborarea româno- 
nigeriană pe plan internațional pen
tru a ne aduce contribuția activă la 
soluționarea problemelor care pre
ocupă omenirea.

Doresc să menționez încă o dată 
că prima vizită la nivel înalt în Ni
geria a evidențiat marile posibilități 
existente pentru o colaborare rodnică 
in avantajul popoarelor român și 
nigerian, al cauzei păcii și colaboră
rii internaționale. Vă pot asigura că 
în ce ne privește vom face totul 
pentru a asigura înfăptuirea tuturor 
celor stabilite, pentru a da noi di
mensiuni cooperării dintre România 
și Nigeria.

în încheiere, doresc să vă rog. 
doamnelor și domnilor, să ridicăm 
paharul în sănătatea președintelui 
guvernului militar federal !

Pentru progresul și prosperitatea 
poporului nigerian prieten 1

Pentru pace și colaborare In în
treaga lume !

în sănătatea dumneavoastră, a tu
turor ! (Aplauze).

noaște mai indeaproape cum a reu
șit România să atingă unul din cele 
mai înalte ritmuri de dezvoltare eco- 
nomico-socială, președintele Nicolae 
Ceaușescu a arătat că succesele țării 
noastre sint rezultatul unirii tuturor 
forțelor națiunii. Alocarea a peste 30 
la sută din venitul național pentru 
investiții in industrie, agricultură, 
cercetare științifică constituie garan
ția unei reale independențe națio
nale. în domeniul comerțului cu Ni
geria. a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pornim de la principiul 
schimburilor reciproce, echitabile.

Președintele Republicii Socialiste 
România a fost invitat apoi să vizi
teze o expoziție de cărți și publicații 
românești. Cu acest prilej s-a stabilit 
să se intensifice schimbul de publi
cații dintre România și Nigeria.

După intilnire. șeful statului român 
s-a întreținut cordial cu numeroși 
reprezentanți ai cercurilor economic» 
și politice nigeriene.
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ÎN SUD-ESTUL EUROPEI
Excelenței Sale

general-locotenent OLUSEGUN OBASANJO
Șeful guvernului militar federal și comandant suprem 
al Forțelor Armate ale Republicii Federale Nigeria

LAGOS
La aniversarea zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez calde felici

tări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală.
întîlnirile și convorbirile purtate împreună în cursul vizitei oficiale de 

prietenie in Nigeria, pe care o încheiem astăzi, mi-au întărit convingerea că 
raporturile de prietenie și colaborare fructuoasă între Republica Socialistă 
România și Republica Federală Nigeria, conlucrarea dintre ele pe tărimul 
vieții internaționale vor cunoaște un curs mereu ascendent.

Folosesc acest prilej pentru a vă transmite. împreună cu salutul meu de 
prietenie, urările cele mai bune de succes deplin în activitatea pe care o 
desfășurgti în slujba propășirii poporului nigerian, a dezvoltării economico- 
sociale independente a Nigeriei.

Cu cele mai bune sentimente de prietenie.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale 
general-locotenent OLUSEGUN OBASANJO

Șeful guvernului militar federal și comandant suprem 
al Forțelor Armate ale Republicii Federale Nigeria

LAGOS
Părăsind teritoriul Republicii Federale Nigeria, doresc să vă adresez încă 

• dată dumneavoastră, guvernului și poporului nigerian cele mai sincere 
mulțumiri, in numele meu și al soției mele, pentru primirea prietenească și 
ospitalitatea caldă de care ne-am bucurat în tot timpul vizitei noastre in 
minunata dumneavoastră tară.

Ne exprimăm convingerea că schimbul rodnic de vederi pe care l-am 
avut, documentele semnate și înțelegerile la care am ajuns cu prilejul vizi
tei vor contribui Ia extinderea și intensificarea în continuare, pe multiple pla
nuri, a relațiilor de colaborare și prietenie statornicite între Republica Socia
listă România și Republica Federală Nigeria, in interesul popoarelor noastre; 
aL cauzei edificării unei. lumi mai bune și mai drepte, a păcii și înțelegerii 
internaționale.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră și poporului 
nigerian prieten urările noastre de fericire, prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
locotenent-colonel SEYNI KOUNTCHE

Președintele Consiliului Militar Suprem, șeful statului Niger
NIAMEY

Cu prilejul survolării Republicii Niger, vă transmit cele mai cordiale 
urări de sănătate și fericire, de succes în activitatea pe care o desfășurați, 
de progres, pace și bunăstare pentru poporul tării dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

IUGOSLAVIA. Agenția Tan- 
iug informează că pe aproape între
gul teritoriu al Iugoslaviei a fost re
simțit cutremurul produs în seara de 
vineri la ora 20.23 (ora locală). Seis
mul a fost înregistrat aproape in 
toate orașele Iugoslaviei, cu excepția 
zonei de nord-vest a Sloveniei. La 
Belgrad, potrivit unui comunicat al 
Institutului de seismologie, intensi
tatea a fost de 5 grade pe scara Mer- 
calli. Agenția citată informează că 
seismul, care a durat destul de mult, 
a determinat locuitorii Belgradului 
să iasă pe străzi. în unele localități 
a fost întreruptă aprovizionarea cu 
energie electrică. La Sarajevo și 
Skoplie, zonă cu frecvente mișcări 
seismice, intensitatea a fost la fel ca 
cea de la Belgrad.

BULGARIA. Referindu-se la 
surse oficiale, agenția B.T.A. infor
mează că cutremurul de la 4 martie, 
cu epicentrul localizat în România, 
a fost resimțit, cu intensități dife
rite, pe întreg teritoriul Bulgariei. 
Stația seismologică de Ia Sofia a a- 
nunțat o intensitate a cutremurului 
de 5—6 grade pe scara Medvedev.

In diferite localități urbane și ru
rale bulgare au fost înregistrate dau
ne materiale considerabile, fiind dis
truse sau avariate locuințe, unități 
economice, instituții de învățămînt, 
diverse conducte, porțiuni ale rețelei 
electrice, instalații de telecomuni
cații etc. Temporar, au fost întrerupte 
legăturile telefonice, precum și apro
vizionarea cu apă și energie elec
trică. Din cauza daunelor conside
rabile, într-o serie de întreprinderi 
producția a fost sistată temporar.

Conform unor date preliminare, în 
urma seismului, pe teritoriul Bulga
riei și-au pierdut viața 20 de per
soane, iar alte 165 au fost rănite. 
Aproximativ 60 de clădiri au fost 
distruse complet. Cutremurul a fost 
cel mai puternic resimțit pe terito
riul bulgar în orașele Sviștov, Ruse 
și alte citeva din zona Dunării. Ime
diat după producerea seismului, in 
localitățile respective au început o- 
perațiunile de salvare, cu participa
rea unităților militare, miliției și ce
tățenilor.

ÎN AMERICA LATINA
COLUMBIA. Pe coasta apu

seană a Columbiei au fost înregis
trate o serie de cutremure puterni
ce. După cum anunță postul de radio 
Bogota, epicentrul seismelor a fost

UNGARIA. După cum trans
mite agenția M.T.I., vineri seara, 
aparatele observatorului seismologie 
al Academiei de științe din Buda
pesta au înregistrat un cutremur cu 
intensitatea de 6 grade pe scara 
Richter. La Szolnok magnitudinea 
seismului a fost de 5 grade. în unele 
întreprinderi s-a întrerupt activi
tatea.

UNIUNEA SOVIETICĂ. 
După cum relatează agenția T.A.S.S., 
in noaptea de 4 spre 5 martie, în 
R.S.S. Moldovenească s-a produs un 
cutremur. La Chișinău. seismul a a- 
vut 7 grade pe scara Mercalli, iar în 
zona sudică a republicii, cutremurul 
a fost de gradul 8. în unele clădiri 
din Chișinău au apărut fisuri. Ia 
Cahul s-au prăbușit citeva clădiri 
vechi.

CEHOSLOVACIA. Agenția 
CETERA anunță că în noaptea 
de vineri spre simbătă stația seis
mică din Bratislava a înregistrat un 
puternic cutremur de pămint. cu e- 
picentrul in România. Efectele cu
tremurului s-au resimțit și pe teri
toriul Cehoslovaciei. Pînă in prezent, 
au sosit informații în acest sens din 
Kosice, localitate din Slovacia orien
tală, și din Bratislava, unde mișca
rea seismică a atins o intensitate de 
trei grade pe scara internațională de 
12 grade.

TURCIA. Reluînd știri trans
mise de postul de radio Ankara, a- 
genția T.A.S.S. relatează că în în
treaga Turcie s-a produs in seara zi
lei de 4 martie un cutremur. variind 
ca intensitate intre gradele 1 și 5,6 
pe scara Richter. Seismul a fost re
simțit cel mai puternic la Istanbul.

GRECIA. La Salonic, în nor
dul Greciei, a fost înregistrată o suită 
de cinci cutremure cu intensitatea 
de 3.7 grade pe scara Richter. Seis
mele au durat aproximativ 7 minute.

ITALIA. în Italia a fost înre
gistrat la 4 martie un cutremur de 
intensitate redusă. El a fost resimțit 
la Roma, Neapole Și într-o serie de 
localități din zona centrală a țării.

localizat la Choco. în apropiere de 
granița cu Panama.

MEXIC. Vineri seara la Ciudad 
de Mexico a fost înregistrat un seism 
de gradul 4,5 pe scara Richter.

R. P. D. COREEANĂ

Alegeri pentru organele 

locale
PHENIAN 5 (Agerpres). — în 

R.P.D. Coreeană s-au desfășurat, vi
neri. alegeri de deputați in Adună
rile populare ale provinciilor, orașelor 
și districtelor. Potrivit comunicărilor 
făcute de comitetele electorale, parti
ciparea la alegeri a fost de sută la 
sută, fiind declarați aleși candidații 
înscriși pe listele de vot. Prin înal
tul entuziasm politic care a caracte
rizat participarea la urne și alegerea 
candidatilor propuși, au fost demon
strate, încă o dată, unitatea de mono
lit și coeziunea întregului popor, 
sprijinul deplin și încrederea în or
ganele puterii revoluționare, relevă 
agenția A.C.T.C.

Donații de cărți 
românești

La Rabat a avut loc ceremo
nia donării unui set de cărți 
românești Bibliotecii Universi
tății „Mohammed al V-lea“ din 
partea Bibliotecii centrale de 
stat din București. Donația cu
prinde volume de articole și 
cuvintări ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu : „România pe dru
mul construirii societății socia
liste multilateral dezvoltate", lu
crări privind lupta poporului 
român pentru independență, 
opere literare, precum și albu
me de artă, cărți științifice Și 
tehnice.

MADAGASCAR

Eforturi pentru tratarea 
in viață a Cartei revoluției

socialiste
ANTANANARIVO. — In cadrul 

unui mitjng de masă care a avut loc 
în orașul Fianaranțua, primul minis
tru al Republicii Democratice Mada
gascar. Justin Rakatoniana, a che
mat poporul să-și mobilizeze .toate 
forțele și energia pentru traducerea 
în viață a principiilor Cartei revo
luției socialiste. Participarea activă 
la transformările revoluționare — a 
declarat el — este o datorie a fie
cărui cetățean. Republica își va con
centra toate eforturile pentru creș
terea producției, îmbunătățirea apro
vizionării, crearea de cooperative și 
întreprinderi de tip socialist.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII GHANA

Excelenței Sale 
generalului IGNATIUS KUTU ACHEAMPONG

Șeful statului și președinte al Consiliului Militar Suprem 
al Republicii Ghana

ACCRA

Cu ocazia celei de-a XX-a aniversări a proclamării independenței da 
stat a Republicii Ghana, am deosebita plăcere de a vă adresa, în numele 
poporului și guvernului român, precum și al meu personal, călduroase felici
tări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres, pros
peritate și pace poporului ghanez prieten.

Folosesc acest prilej pentru a reafirma convingerea că relațiile de strînsă 
colaborare, prietenie și solidaritate statornicite între țările și popoarele 
noastre vor cunoaște o dezvoltare și mai puternică în viitor, în spiritul im
portantelor înțelegeri la care am ajuns împreună în timpul recentei vizite 
pe care am efectuat-o în frumoasa dumneavoastră țară. Vă asigur că România 
va face totul pentru transpunerea în practică a acordurilor și măsurilor sta
bilite, pentru a ridica pe o nouă treaptă cooperarea multilaterală româno- 
ghaneză, în folosul popoarelor noastre, al cauzei păcii și securității interna
ționale, al edificării unei noi ordini economice și politice în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu două decenii In urmă, după o 
îndelungată luptă împotriva do
minației și asupririi străine, po
porul ghanez a obținut o strălucită 
victorie : proclamarea independen
tei patriei sale. Ghana, care a luat 
numele uneia din cele mai strălu
cite civilizații născute în vestul 
continentului, a devenit astfel pri
ma tară din Africa tropicală care a 
scuturat jugul colonial.

în cele două decenii care au 
trecut de la cucerirea independen
tei, poporul ghanez a depus intense 
eforturi pentru lichidarea răminerii 
in urmă și edificarea unei econo
mii independente. O atentie deose
bită s-a acordat din primii ani 
diversificării economiei, avind în 
vedere că economia ghaneză fusese 
axată aproape exclusiv pe cultura 
arborelui de cacao (Ghana fiind cel 
mai mare producător de cacao din 
lume). în urmă cu cîțiva ani a fost 
lansat cu succes un program menit 
să asigure satisfacerea necesarului 
de alimente pentru consumul in
tern. Paralel, s-au făcut eforturi 
considerabile pentru descoperirea 
și valorificarea resurselor subte
rane. Au fost construite o serie de 
fabrici și uzine. între care se nu
mără o întreprindere de prelucrare 
a aluminiului, fabrici metalurgice, 
chimice. electrotehnice, textile, 
pentru materiale de construcții. 
Planul de dezvoltare pe anii 1976— 
1980 acordă în continuare o aten
tie deosebită proiectelor industriale 
și diversificării agriculturii. Pe 
rîul Volta se va construi un nou 
complex hidroenergetic, care va 
avea mărimea celui de la Akosom- 
bo, realizat în primii ani ai inde
pendenței. La începutul acestui an 
au fost trecute sub controlul sta

tului 33 de firme din domeniul in
dustriei ușoare și s-au naționalizat 
întreprinderi din domeniul produc
ției de aluminiu, extracției petro
liere. în prezent, statul ghanez 
deține controlul deplin asupra in
dustriilor extractivă și forestieră.

Eforturile poporului ghanez în
dreptate spre consolidarea inde
pendenței naționale sint urmărite 
cu caldă simpatie de poporul ro
mân. Printr-o fericită coincidentă, 
în preajma acestei mari sărbători 
a Republicii Ghana a avut loc un 
eveniment de importantă istorică 
în evoluția relațiilor româno- 
ghaneze : vizita în această țară a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. Convorbirile ce au avut 
loc cu acest prilej cu președintele 
Consiliului Militar Suprem, șeful 
statului Ghana, generalul Ignatius 
Kutu Acheampong, desfășurate în 
spiritul stimei și înțelegerii mu
tuale. semnarea Declarației solem
ne comune, a celorlalte1 documente, 
au pus bazele unei conlucrări fruc
tuoase de lungă durată. în spiritul 
acestor documente, a fost hotărâtă 
construirea în comun a unor im
portante obiective economice, pre
cum și dezvoltarea cooperării în 
domeniile petrolier, minier, al 
prospecțiunilor geologice.

Rezultatele rodnice ale convorbi
rilor la nivel înalt deschid ample 
perspective dezvoltării relațiilor de 
colaborare pe plan politic, econo
mic, tehnico-științific și cultural, 
corespunzător intereselor popoare
lor român și ghanez, păcii, progre
sului și înțelegerii internaționale.

A. BUMBAC

Excelenței Sale
domnului colonel MOAMMER EL GEDDAFI
Secretar general al Congresului general popular al Al-Gemahiria 

Arabă Libiană Populară Socialistă
TRIPOLI

Survolind teritoriul tării dumneavoastră doresc să vă transmit un salut 
călduros și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, progres și 
prosperitate pentru poporul libian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

In Comitetul de dezarmare

Excelenței Sale domnului CONSTANTIN TSATSOS
Președintele Republicii Elene

ATENA
Cu ocazia survolării teritoriului Republicii Elene, am plăcerea de a vă 

adresa, dumneavoastră și întregului popor elen prieten, salutările mele cor
diale și cele mai bune urări de sănătate și fericire, de progres, prosperitate 
și pace. îmi exprim și cu acest prilej convingerea că bunele relații prietenești 
româno-elene vor cunoaște o dezvoltare continuă in interesul deplin al celor 
două popoare, al cauzei păcii și colaborării în Balcani și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar,

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria
SOFIA

Survolind teritoriul Republicii Populare Bulgaria. îmi este deosebit de 
plăcut să vă adresez, dumneavoastră personal și întregului popor frate bul
gar, călduroase salutări tovărășești și cele mai bune urări de sănătate, feri
cire și de noi succese in opera de edificare a societății socialiste dezvoltate 
in patria dumneavoastră. îmi exprim convingerea că prietenia și colaborarea 
multilaterală româno-bulgară se vor dezvolta tot mai fructuos, spre .binele 
popoarelor noastre frățești și vecine. în interesul cauzei păcii și socialis
mului.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

de la Geneva

Proiecte de tratat privind 
reducerea și încetarea 

cursei înarmărilor 
nucleare

GENEVA. — în Comitetul de 
dezarmare, delegația suedeză a de
pus textul unui proiect de tratat 
care declară intenția statelor părți 
de a realiza, la o dată cit mai apro
piată cu putință. încetarea cursei 
înarmărilor nucleare și de a între
prinde măsuri efective de dezarmare 
nucleară și prevede interzicerea ex
periențelor cu arma nucleară și a 
oricărei alte explozii cu dispozitive 
nucleare în toate mediile. Sint scoa- 
•se de sub incidența tratatului explo
ziile nucleare efectuate in scopuri 
pașnice care urmează a fi întreprin
se în anumite condiții stabilite prin- 
tr-un protocol separat. în ce privește 
verificarea îndeplinirii tratatului, se 
prevede, intre altele, constituirea 
unui comitet consultativ al statelor 
părți.

Tot la această sesiune, comitetului 
i-a fost prezentat de către delegația 
sovietică un proiect de tratat pri
vind interzicerea totală și generală a 
experiențelor cu arma nucleară. Cele 
două documente sint apreciate in 
comitet ca evoluții pozitive pe linia 
preocupărilor de bază ale Comitetu
lui de la Geneva privind reducerea 
și încetarea cursei înarmărilor nu
cleare. Numeroase delegații iși ex
primă părerea că la această sesiune 
comitetul trebuie să treacă la nego
cieri concrete pentru interzicerea 
totală a experiențelor nucleare, pen
tru a se ajunge la adoptarea unui 
tratat pînă la sesiunea specială a 
Adunării Generale a O.N.U. pentru 
problemele dezarmării, care urmează 
să aibă loc in anul 1978.

Planul de colaborare în 
domeniul ocrotirii sănătății și asis
tenței medicale pe anii 1977—1981 
între România șl Cuba a fost semnat 
la Havana, cu prilejul vizitei între
prinse de o delegație a Ministerului 
Sănătății, condusă de Mihai Aldea, 
adjunct al ministrului.

Un program de integrare 
rasială *n orașului a fost 
adoptat de Consiliul pentru proble
mele educației din Los Angeles. A- 
cest obiectiv urmează să se înfăptu
iască prin așa-numitul „busing" — 
care constă, de exemplu. în tran
sportarea cu autobuzele a unei părți 
a elevilor din cartierele unde popu
lația albă este majoritară la școlile 
din alte cartiere ale orașului unde 
învață mai mulți elevi de culoare și 
realizarea, paralelă, a unui transfer 
similar in sens invers.

Sesiune A.S.E.A.N. La Ja’ 
karta au început lucrările celei de-a 
IlI-a sesiuni a Consiliului miniștrilor 
educației din țările membre ale 
A.S.E.A.N. Pe agenda de lucru a se
siunii figurează o serie de probleme 
ale dezvoltării invățămîntului și coo
perării regionale în problemele edu
cației, informează agenția Antara.

Lucrările Comitetului special pentru Carta O.N.U. 
și creșterea rolului organizației 

Intervenția delegatului român
NAȚIUNILE UNITE. — în Comi

tetul special pentru Carta O.N.U. și 
creșterea rolului organizației au avut 
loc dezbateri asupra propunerilor 
statelor pentru îmbunătățirea activi
tății Națiunilor Unite îndreptate 
spre lichidarea ultimelor rămășițe 
ale colonialismului și rasismului.

în cuvintul său, delegatul român 
Dumitru Ceaușu a relevat că unul 
din scopurile Organizației Națiunilor 
Unite înscrise în Cartă este acela de 
a dezvolta relații prietenești între 
națiuni, bazate pe respectul princi
piului egalității în drepturi a po
poarelor și al dreptului lor de a-și 
hotărî singure soarta.

Relevind răspunderile ce revin 
O.N.U. în ce privește eliminarea co
lonialismului. delegatul român a 
afirmat că Vara noastră consideră 
necesar ca organizația mondială să 
întreprindă acțiuni hotărite în ve

derea lichidării totale, intr-un ter
men cit mai scurt, a colonialismului 
— anacronism în cea mai flagrantă 
contradicție cu etica și principiile 
internaționale unanim proclamată 
azi de popoarele lumii. România se 
pronunță pentru adoptarea de mă
suri ferme de către O.N.U. și de că
tre statele membre, pentru a asigura 
eliberarea neintîrziată și completă a 
tuturor popoarelor de sub orice for
mă de asuprire străină. lichidarea 
cu desăvirșire a discriminării rasis
mului și apartheidului.

S-a reafirmat propunerea țării 
noastre privind convocarea unei se
siuni speciale a Adunării Generale 
a O.N.U.. dedicată dezbaterii și 
adoptării de măsuri efective pentru 
acordarea independenței teritoriilor 
aflate încă sub dominația colonială 
și stabilirea in acest scop a unor 
termene cit mai apropiate.

Lucrările Comisiei O.N.U. pentru drepturile omului

„Nici un act de asistență politică, militară sau 

economică in favoarea Africii de Sud și Rhodesiei"
GENEVA 5 (Agerpres). — Comisia 

O.N.U. pentru drepturile omului a 
hotărît vineri la Geneva să pregă
tească o „listă provizorie a persoa
nelor și instituțiilor, în special a 
băncilor, ale căror acțiuni constituie 
un act de asistență politică, militară 
sau economică" in favoarea Repu
blicii Sud-Africane și Rhodesiei.

Comisia apreciază că „vinzările de 
arme, acordurile de cooperare nu
cleară și activitățile economice ale 
societăților naționale sau transnațio
nale în Africa de Sud, Namibia și

Rhodesia constituie acte de compli
citate la crima de apartheid și o 
încurajare pentru continuarea poli
ticii de discriminare rasială și a co- 
loniali.smului".

Comisia apreciază că aceste acte 
„constituie una din cauzele directe 
ale continuării ocupării ilegale a 
Namibiei de către regimul rasist din 
Africa de Sud, încurajînd prezența 
militară a acestuia pe teritoriul na- 
mibian în vederea comiterii de acte 
de agresiune împotriva statelor afri
cane vecine și pentru amestec în 
afacerile lor interne".

ANGOLA

Preocupări pentru sporirea exporturilor
LUANDA. — Carlos Rocha, al doi

lea viceprim-ministru al guvernului 
angolez, a subliniat, într-o declarație 
oficială, necesitatea sporirii exportu
rilor tării, in paralel cu reducerea 
drastică a importurilor de bunuri ne
esențiale.

Relevind că, înaintea proclamării

independenței naționale, tara impor
ta o mare parte din necesarul in
tern, el a evidențiat importanta a- 
doptării unor măsuri urgente pentru 
a se pune grabnic capăt acestei si
tuații. Carlos Rocha a subliniat în 
context interesul Angolei in dezvol
tarea relațiilor cu țările socialiste.

■ ■■■■■
agențiile de presă transmit:

întrevedere. La Pekin a avut 
loc, simbătă, o convorbire intre Li 
Sien-nien, vicepremier al Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, și Ieng 
Sary, viceprim-ministru al Kampu- 
chiei Democrate.

Distincții pentru cosmo- 
nouții sovietici. Pentru reallza- 
rea cu succes a misiunii ,.Saliut-5“, 
cosmonauții sovietici Viktor Gor- 
batko și Iuri Glazkov au fost distinși 
cu titlul de Erou al Uniunii Sovie
tice. Ei au fost decorați, totodată, cu 
Ordinul Lenin. Cosmonautul Viktor 
Gorbatko a mai fost distins cu titlu] 
de Erou al Uniunii Sovietice — după 
zborul cosmic efectuat în anul 1969.

Demonstrații împotriva 
scumpetei.La Guatzaltenans°'al 
doilea oraș ca mărime din Guate
mala. au avut loc demonstrații împo
triva creșterii costului vieții. Poliția 
și armata au intervenit pentru a-i 
împrăștia pe manifestanți. Mai multe 
persoane au fost rănite.

Comisia Pieței comune * 
anunțat că acceptă să înceapă nego
cieri cu reprezentanții guvernului de 
la Nicosia în vederea aderării Ci
prului la C.E.E. Comisia a cerut in
strucțiuni din partea guvernelor „ce
lor nouă" in legătură cu principalele 
aspecte ale acestor tratative.

Miniștrii de externe din 
61 de țări arabe și africane, 
care participă incepind de joi la o 
reuniune la Cairo, consacrată pregă
tirii conferinței șefilor de stat din a- 
ceste țări, au ținut simbătă dimineața 
o nouă ședință. Dezbaterile au fost 
concentrate asupra ajutorului finan
ciar, pe care urmează să-l acorde ță
rile arabe exportatoare de petrol 
unor țări africane.

Primul ministru al Marii 
Britanii, James Callaghan, a res
pins. simbătă, din nou ipoteza alege
rilor generale anticipate in Marea 
Britanie. Guvernul laburist, subliniază 
observatorii, estimează că respectînd

termenul normal al legislaturii — fi
xat pentru anul 1979 — va putea be
neficia de primele efecte pozitive ale 
exploatării petrolului din Marea Nor
dului,

între Irak și Tunisia a £ost 
semnat un acord de cooperare în do
meniul informațiilor. După ceremo
nia semnării, ministrul irakian al in
formației, culturii și turismului. Tarak 
Aziz, a relevat dorința celor două 
țări de a extinde colaborarea bilate
rală in toate domeniile.

Credit pentru Cipru.Depar- 
tamentul. american al agriculturii a 
anunțat deșchiderea unei linii de cre
dit în valoare de 7 milioane de dolari 
către Cipru pentru finanțarea achizi
ționării de produse agricole ameri
cane.

Atentate la Belfast. Două 
bombe au explodat vineri după-a- 
miază în centrul Belfastului. in in
teriorul așa-numitei zone de secu
ritate. Exploziile au avut loc în două

localuri publice. în momentul în care 
centrala telefonică a poliției a fost 
informată că se comit asemenea aten
tate.

Președintele Jimmy Carter 
a cerut Congresului să aprobe sim
plificarea legislației care reglemen
tează activitatea companiilor de 
transporturi aeriene. El a apreciat că 
unele reglementări legale în vigoare 
au determinat o creștere cu aproxi
mativ 50 la sută a costului călătorii
lor cu avionul.

Balanța de plăți a R.F.G. 
a înregistrat. în ianuarie a.c., un sold 
negativ de 432 milioane mărci (180 
milioane dolari), fată de un excedent 
de 113 milioane mărci — in decem
brie anul trecut, a anunțat Banca Fe
derală.

Uragan în Kamciaika. A- 
supra Peninsulei Kamciatka s-a abă
tut un puternic uragan, care a du
rat 24 de ore. anunță agenția 
T.A.S.S. Viteza vintului a atins 50 
metri pe secundă. în orașe și sate 
au avut de suferit o serie de clădiri, 
întreprinderi, linii electrice și de te
lecomunicații.

s. UA 
lama grea si șomajul

WASHINGTON. — Ca urmare a 
concedierilor masive antrenate în 
statele din estul și centrul S.U.A. de 
iarna deosebit de grea, șomajul a 
orescut în cursul lunii februarie, 
afectind 7,5 la sută din totalul forței 
de muncă, a anunțat Departamentul 
american al Muncii. Cifra mențio
nată este superioară cu 0,2 la sută 
nivelului șomajului din luna prece
dentă. Statisticile indică, de aseme
nea, creșterea numărului salariaților 
obligați să lucreze un număr redus 
de ore. paralel cu reducerea propor
țională a veniturilor.

PIAȚA COMUNA

Ritm înalt 
al inflației

BRUXELLES. — Potrivit datelor 
publicate la Bruxelles de oficiul de 
statistică al Pieței comune, Republi
ca Irlanda și Marea Britanie se si
tuează pe primele două locuri în an
samblul țărilor C.E.E.. în ce privește 
nivelul inflației. Astfel, în ultimele 1' «><
luni, preturile au crescut in Irlapr dr 
cu 18 la sută, iar în Anglia cu 16,.. hz) 
la sută. Pe următoarele locuri se si
tuează Danemarca (12.5 la sută ritm 
anual al ipflației) și Franța — (9 la 
sută), iar pe ultimul loc — R.F.G.
(4,1 la sută).

R.F. Germania. Sub lozinca „Mai mulți bani pentru învâțâmint", in numeroase 
orașe vest-germane au avut loc recent demonstrații ale învâțâtorilor și 

profesorilor șomeri

ROMA

Implicații ale afacerii „Lockheed"
ROMA. — După cum anunță agen

țiile de presă, parlamentul italian ur
mează să se pronunțe săptămina vii
toare asupra cazului celor doi foști 
miniștri ai apărării implicați în scan
dalul „Lockheed".

Dezbaterile din forul legislativ su
prem în legătură cu afacerea de mi
tuire a unor personalități politice 
italiene de către societatea americană 
„Lockheed", pentru achiziționarea în 
1971 a 14 avioane de tipul „Hercules

C 130“. se vor încheia marțea viitoa
re. după cum au decis președinții 
grupurilor parlamentare.

Dezbaterile respective privesc în 
special rolul celor doi foști miniștri 
ai apărării. Mario Tanassi și Luigi 
Gui, în afacerea „Lockheed". Parla
mentul urmează să decidă dacă cei 
doi vor fi trimiși sau nu in fața 
Curții constituționale, organism că
ruia i-ar reveni sarcina eventuali 
de a se pronunța în acest caz.
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