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Ședința Comitetului Politic
Executiv al C. C. al P. C. R.
în dimineața zilei de 7 martie a.c., 

Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
s-a întrunit din nou, sub președinția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, în- 
tr-o ședință de lucru operativă, pentru a 
examina desfășurarea activității din Capi
tală și din țară consacrată înlăturării ur
mărilor cutremurului și normalizării acti
vității economico-sociale și pentru a sta
bili măsurile urgente ce se impun luate în 
continuare, precum și modul în care tre
buie acționat pentru reintrarea în normal 
a întregii vieți publice.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că, 
în urma criticilor și observațiilor făcute în 
cursul zilei de duminică de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a indicațiilor date de 
secretarul general al partidului la fața 
locului și în ședințe de lucru cu factorii 
de răsoundere din Capitală, organizarea 
și desfășurarea muncii comandamentelor 
și formațiunilor angajate în această vastă 
activitate din București se desfășoară în 
mod corespunzător, bine organizat și cu 
rezultate satisfăcătoare.

La operațiunile de degajare a ruinelor, 
de salvaro a supraviețuitorilor, la efortu
rile de repunere în funcțiune a unităților 
economice și a instituțiilor afectate, pre
cum și la restabilirea funcționării normale 
a rețelelor edilitare lucrează zi și noapte, 
cu dăruire, curaj și abnegație, un mare 
număr de oameni ai muncii, formațiuni 
ale gărzilor patriotice, unități ale forțelor 
noastre armate și ale Ministerului de In
terne, personal sanitar, specialiști, stu
dent! și elevi, într»o atmosferă de ordine, 
disciplină și eficiență. Sînt concentrate 
puternice mijloace tehnice de lucru, care 
permit rezolvarea problemelor dificile pe 
care le pune această muncă grea. Ritmul 
mai lent de degajare a unor clădiri dă ri
mate se datorește atenției cu care se lu
crează pentru salvarea eventualilor su
praviețuitori aflați sub dărimături, preo
cupare confirmată de însuși faptul că în 
cursul zilei și nopții trecute s-a reușit 
eliberarea de sub ruine a unor persoane 
în viață.

Și în alte localități din țară, lovite de 
cutremur, activitatea de normalizare se 
desfășoară în bune condiții, asigurindu-se 
îngrijirile necesare sinistraților, organizîn
du-se cazarea celor rămași fără adăpost, 
depunîndu-se eforturi încordate pentru 
repunerea în funcțiune a unităților econo
mice avariate, pentru derularea fără în
treruperi a întregului proces al producției 
materiale ți buna funcționare a vieții 
sociale.

Atît în Capitală, cît șî în restul țării sînt 
mobilizate forțe și mijloace suficiente pen
tru reintrarea completă în normal, în cel 
mai scurt timp, atît a activității economice, 
cît și a vieții cetățenilor, pentru restabi
lirea stării de lucru normale în toate sfe
rele și compartimentele societății.

Comitetul Politic Executiv a hotărît ca 
pe primul plan să stea în continuare in
tensificarea operațiunilor de salvare a 
eventualilor supraviețuitori ce se află sub

dărimături, precum și pentru încheierea 
lucrărilor de degajare a ruinelor marilor 
clădiri prăbușite in Capitală. Odată în
cheiată această operațiune, se va trece la 
reconstrucția treptată a blocurilor și lo
cuințelor prăbușite, precum și la repara
rea și consolidarea imobilelor avariate 
de cutremur.

Comitetul Politic Executiv atrage aten
ția asupra necesității desfășurării, cu ma
ximum de seriozitate, responsabilitate 
civică și competență profesională, a acti
vității echipelor care evaluează gravita
tea avariilor locuințelor afectate de cu
tremur, precum și a acțiunii de evacuare 
a locatarilor unor clădiri, evitîndu-se 
orice tendințe de apreciere pripită și exa
gerată, orice manifestări panicarde. Este 
interzisă evacuarea populației din clădiri 
care prezintă avarii mărunte, fisuri super
ficiale în ziduri, alte deteriorări neesen- 
țiaîe — criteriul principal de apreciere 
trebuind să fie peste tot starea în care se 
găsește structura de rezistență a clădiri
lor și care poate fi stabilită numai prin- 
tr-o investigație atentă, de specialitate. în 
legătură cu aceasta s-a stabilit ca exper
tiza să o poată face numai comisii cen
trale autorizate, care prezintă garanția 
unor concluzii obiective și responsabile, 
în locuințele mici care prezintă deterio
rări ce nu afectează structura de rezis
tență este necesar să se treacă la efec
tuarea rapidă de reparații, chiar de către 
cetățeni, astfel îneît acestea să fie lo
cuite în continuare, împiedieîndu-se tot
odată accentuarea degradării. Același 
lucru este valabil și pentru clădirile pu
blice. în clădirile avariate parțial — fie 
că sînt sedii de instituții, localuri de între
prinderi sau locuințe — evacuările se vor 
face numai în aripile sau porțiunile grav 
lovite, în rest viața și activitatea urmînd 
să-și continue cursul normal. Chiar în 
blocurile și locuințele care, pe bază de 
aviz special, urmează a fi evacuate și, 
ulterior, reparate și consolidate nu este 
necesar să se scoată din apartamente 
mobilierul și alte bunuri ale cetățenilor — 
aceasta urmînd să se facă treptat, pe mă
sura desfășurării activității de reconstruc
ție.

Comitetul Politic Executiv cheamă popu
lația Capitalei, ca și a celorlalte localități 
lovite de cutremur, să dea dovadă de 
calm și liniște, să nu producă nici un fel 
de dezordini și perturbării, să combată 
orice psihoză de panică, nejustificată, să 
manifeste deplină încredere în măsurile 
ferme pe care le iau organele de partid și 
de stat într-un spirit de organizare șî 
ordine deplină.

în ce privește acțiunea de demolare a 
clădirilor grav avariate de cutremur, 
aceasta se va face ulterior, în cadrul acti
vității normale desfășurate de organiza
țiile de construcții și în cadrul planului 
general de sistematizare a Capitalei și a 
celorlalte localități.

Comitetul Politic Executiv apreciază ca 
activitatea de aprovizionare a cetățenilor 
din Capitală și celelalte localități afectate

de cutremur, ca de altfel în întreaga țară, 
se desfășoară în bune condiții și subli
niază din nou că există toate posibilită
țile și sînt luate toate măsurile pentru 
satisfacerea, în mod corespunzător, a ne
voilor de consum ale populației.

Comitetul Politic Executiv apreciază că 
în Capitală se desfășoară în bune condi
ții lucrările de verificare a întregii rețele 
de gaze, apă și termoficare și se acțio
nează pentru înlăturarea, în timpul cel 
mai scurt, a tuturor avariilor și defecțiu
nilor provocate de cutremur. Odată în
cheiată această operațiune și pe măsura 
ce se va asigura securitatea deplină a 
acestor rețele edilitare, se va proceda, cît 
mai curînd cu putință, sub supraveghere 
atentă, la restabilirea alimentării cu gaze 
și apă caldă a locuințelor cetățenilor.

în ce privește întreprinderile economice, 
ministerele, instituțiile de orice fel, este 
necesar ca activitatea acestora să nu su
fere nici o stagnare sau perturbare, asigu- 
rîndu-se prezența la lucru a întregului 
personal, buna funcționare a producției, 
îndeplinirea riguroasă a sarcinilor, inclu
siv participarea membrilor colectivelor 
respective la înlăturarea urmărilor cutre
murului în propriile unități și instituții. 
Consiliile populare, organele și organiza
țiile de partid să mobilizeze tocite forțele, 
organizînd participarea oamenilor muncii 
în orele libere la acțiunea de curățire a 
străzilor și localităților, la lichidarea 
urmelor cutremurului.

Totodată, Comitetul Politic Executiv a 
indicat ca, începînd din ziua de 8 martie, 
atît în București, cît si în restul țării, în
treaga rețea de învățămînt să-și reia acti
vitatea, luîndu-se toate măsurile pentru 
buna funcționare atît a școlilor generale, 
liceelor și școlilor profesionale, cît și a 
instituțiilor de învățămînt suDerior. Nici o 
școală, în nici o localitate, să nu stagneze 
activitatea. Chiar în cazurile în care unele 
localuri de învățămînt au fost deteriorate, 
școlile si institutele resoective trebuie să-si 
reia activitatea în clădirile altor unități 
similare, organizîndu-se procesul instruc
tiv în mai multe schimburi. în mod ope
rativ vor fi puse la dispoziția studenților 
căminele folosite temporar pentru caza
rea unor sinistrați.

Comitetul Politic Executiv își exprimă 
încrederea deplină că toți oamenii mun
cii, indiferent în ce domenii își desfășoară 
activitatea, toți cetățenii patriei vor con
tribui din toate puterile la normalizarea 
activității economico-sociale, vor fi pre- 
zenți la locurile lor de muncă, dînd do
vadă în continuare de înalt spirit de răs
pundere, patriotic, civic, de simț gospodă
resc, precum și de atitudine de solidari
tate și întrajutorare tovărășească, vor 
face totul pentru ca vîața patriei noastre 
să se restabilească integral, pentru ca 
peste tot să domnească o atmosferă de 
muncă disciplinată, plină de abnegație, 
pentru realizarea marilor obiective ale 
dezvoltării noastre economico-sociale, 
ale planului cincinal, de care depind 
progresul societății noastre, bunăstarea și 
fericirea întregului popor.
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, s-a oprit, din nou, in cursul dimineții 
de 7 martie, la cîteva din zonele cele mai aiectate de 
cutremur ale Capitalei, pentru a inspecta modul în care 
decurg operațiunile de salvare a supraviețuitorilor și de 
Înlăturare a eîectelor cataclismului.

Secretarul general al partidului a lost însoțit de 
tovarășa Elena Ceaușescu, de tovarășii Manea Mănescu, 
Cornel Burtică, Ion Dincă, Janos Fazekas, Ilie Verdeț, 
Ion Coman și Teodor Comun.

și in zilele precedente, cind.Ca, . , ., .,________ ___ . ..
abia întors din călătoria de lucru în 
țări africane,. în care a purtat mesa
jul de. pace. prietenie și solidaritate al 
poporului nostru, s-a aflat in perma
nență in mijlocul populației. îmbăr- 
băf.înd-o și incurajind-o cu exemplul 
neobositei sale activități, secretarul 
general al partidului a fost din nou, 
irrră din primele ore ale acestei di
mineți. alături de. bucureșteni — mi
litari. • membri ai gărzilor patriotice, 
cqtățeni — pentru a le orienta efor
turile consacrate salvării vieților 
omenești. înlăturării urmărilor de
zastrului.

După ce. In ajun, pină la orele 
tirzii ale serii, s-a oprit, rind pe rind, 
la blocurile distruse sau avariate din 
zona centrală a Capitalei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a examinat in 
această dimineață progresele înregis
trate în munca echipelor de inter
venții și modul în care se desfășoară 
lucrările la un număr de construcții 
prăbușite sau avariate : blocul de pe 
bulevardul Ștefan cel Mare colț cu 
strada Lizeanu; imobilul de pe strada 
Tudor Arghezi. situat Ia intîlnirea a- 
cșstei străzi cu Piața Rosețti; cel aflat 
la întretăierea bulevardului Republicii 
cu strada AI. Sahia ; clădirea de pa

strada Ion Chica, aflată vizavi de 
Ministerul Comerțului Exterior ; cea 
situată la întretăierea străzilor

Brezoîanu și Domnița Anastasia ; 
edificiul hotelului-resîaurant ..Victo
ria'1 ; imobilul de ne bulevardul Ma- 
gheru la al cărui parter funcționa 
restaurantul ..Dunărea" : blocul ce 
adăpostea o parte din cofetăria ..Sca
la" ; cel care avea la parter cofetă
ria „Casata" ; imobilele aflate pe Ca
lea Victoriei, față in fată cu hotelul 
Athenee Palace. Pe parcurs au fost 
străbătute Calea Dorobanților, bule
vardul Ștefan cel Mare. Calea Moși
lor. bulevardul Republicii, numeroa
se alte străzi, urmărindu-se .starea u» 
care se află construcțiile ce mărgi
nesc aceste artere ale Capitalei,

Tot te este omenește posibil— 
pentru tea mai firavă posibilitate 

tie salvare a supraviețuitorilor
muncitori din diferite întreprinderi 
bucureștene. mineri din mai multa 
județe, echipe de specialiști, de cadre 
sanitare. Așa cum a stabilit tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. acolo unde mai 
există șanse de a se găsi supraviețui
tori se lucrează cu mina, evitindu-sa 
folosirea utilajelor grele. Om lingă 
om, umăr la timar,, așa se lucrează 
aici neîntrerupt, ziua și noaptea. Se ia 
cărămidă cu cărămidă, fiecare buca
tă de moloz, pentru a evita surparea 
ruinelor. în vîrful mormanelor, in 
vecinătatea blocurilor, pe străzile ală
turate, o adevărată armată a solida
rității acționează viguros, dar calm, 
hotărît. atent Ia fiecare urmă ce ar 
putea trăda existenta unui om rănit. 

Munca lor plină do abnegație est# 
răsplătită nu o dată de bucuria adine 
trăită a salvării unui om. în blocul 
cofetăriei ..Casata" au foist salvate o 
femeie și o fetiță de citeva luni. Pe 
Călea Victoriei, de sub dărimături și 
molozuri au fost scoși 4 supraviețui
tori. De sub ruinele imobilului de. pe 
strada Ghica a fost salvată in această 
dimineață o fetiță de opt ani. Din 
nefericire, bunica și frățiorul ei nu 
mai trăiau in momentul in care echi
pele de intervenții i-au scos de sub 
dărimături.

Pentru salvarea vieților omenești 
s-au făcut breșe in planșee. s-a pă
truns prin zidurile clădirilor înveci
nate. Membrii echipelor do salvare 
s-au strecurat pe sub ruine in casele 
scărilor obturate de moloz. în casele 
lifturilor, prin toate orificiile care au 
putut fi degajate.

Raportind despre aceste fapte, co
mandanții și membrii echipelor de in
tervenție își stăpînesc cu greu emoția 
pentru salvarea unor oameni. Feli- 
citindu-i din inimă. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le cere să nu 
abandoneze cercetările nici chiar 
în situațiile aparent lipsite de speran
ță. pentru că, in uncie locuri, sub 
dărimături. se pot găsi planșee rezis
tente capabile să ofere oarecare ocro
tire unor eventuali supraviețuitori.

Miile și miile de oameni care mun
cesc pe aceste șantiere trăiesc ceasuri 
șl zile de puternică încordare a efor
turilor psihice și fizice. Din. cind in 
cind, la un semn, gesturile a mii de 
oameni se opresc dintr-o dată. Se aș
terne liniștea peste zumzetul șantie
rului. Toată lumea ascultă infrign- 
rată. așteptind un semn de viață, cit 
de slab, de sub ruine.

Se întîmplă ca eforturile a mii da 
brațe să salveze viața unui singur 
om. Asa s-a întâmplat la ruinele blo.

Se constată o activitate intensă, in 
general bine organizată. Se acționea
ză cu toată fermitatea, in spiritul dis
pozițiilor cuprinse in Decretul prezi
dențial cu privire la instituirea stării 
de necesitate, al hotărîrilor conducerii 
de partid. al indicațiilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul deplasărilor anterioare în aces
te locuri. în aceste puncte, devenite 
șantiere ale solidarității umane, ale 
bărbăției și curajului, se lucrează cu 
toată energia, eu calm și tenacitate, 
în unele locuri lucrează sute si sute 
de persoane, ostași ai forțelor 
noastre armate, lucrători din aparatul 
Ministerului de Interne, membri ai 
gărzilor patriotice, studenți. cetățeni 
ai Capitalei. în ajutorul lor au venit
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cului de pe strada Tudor Arghezi. 
Cei care coordonează șantierul aces
tui punct îi raportează secretarului 
general al partidului că, după ne- 
sfirșite ore de eforturi, au reușit 
să scoată de sub ruine un dinar. 
Intr-unui din acele momente de li
niște încordată, i s-a părut cuiva că 
aude un geamăt slab. A început o 
muncă înfrigurată, O mică spărtură 
de doi centimetri a fost canalul pri
mului dialog. In acest moment, 
partea superioară a trupului a fost 
eliberată de strîmtoarca ruinelor. 
Epuizat, tînărul a reușit totuși să 
ceară un strop de apă.

— Să fie scos numaidecît. Faceți 
orice pentru a-1 salva imediat — a 
spus tovarășul Nicolae Ceaușescu.

O oră mai tîrziu s-a raportat că 
ordinul a fost adus la îndeplinire. 
Studentul Stoi.an Lolică, in vîrstă de 
22 de ani. a fost transportat la Spi
talul militar. După două zile și 
jumătate de chinuri, prins in chingile 
de fier și beton ale dărîmăturilor 
care nu-i lăsau nici o posibilitate de 
mișcare, viitorul inginer constructor 
de mașini s-a văzut salvat prin 
munca solidară a mii de oameni. 
Deși rănit, epuizat de oboseală și 
încordare, a mai avut puterea să le 
mulțumească celor care nu și-au 
precupețit forțele pentru a-1 salva. 
— Sint convins — a spus el — că 
va fi salvat și unchiul meu, în casa 
căruia mă aflam.

Se așteaptă ca în subsolul clădirii 
să se mai găsească și alți supravie
țuitori. Cei care lucrează aici n-au 
răgazul să trăiască bucuria acestui 
moment, după cum nu-și pot permite 
nici să se lase cuprinși de tristețea 
aceea profund omenească pe care o 
încearcă atunci cînd. in loc de ființe 
vii, nu mai reușesc să descopere de- 
cit trupuri fără viață ale victimelor 
cataclismului.

Momente de dramatică încordare 
trăiesc și membrii echipelor de sal

Nici un fel de pripeli sau evaluări 

superficiale; să nu se exagereze 
pericolul unor fisuri neînsemnate

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
criticat cu asprime faptul că o serie 
de echipe însărcinate cu evaluarea 
stricăciunilor provocate imobilelor 
au fost formate din oameni necom- 
petenți. care au tăcut o muncă su
perficială. birocratică, iuind drept 
avarii grave fisuri neînsemnate, cră
pături la pereți neportanți. căderi 
de tencuială. Fără a se întreprinde 
o analiză științifică de specialitate, 
s-a dispus în mod arbitrar evacua
rea imediată a acestor imobile, ceea 
ce a creat o stare de neliniște, de 
agitație în rîndul unor cetățeni obli
gați să-și scoată bunurile din locu
ințe. Combătind această tendință 
care generează teamă și tendința de 
a părăsi locuințe care nu prezintă 
nici un fel de pericol, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut ca aces
te echipe să fie formate numai din 
oameni de specialitate, care să cer
ceteze cu atenție situația fiecărui 
imobil în parte, starea în care se

La pagubele imense — eforturi 

tot mai organizate, progrese 
in înlăturarea ruinelor

în cîteva puncte — imobilul de pe 
strada Sahia, cel de pe Brezoianu — 
s-a făcut trista constatare că efortu
rile, oricît de mari, ale echipelor de 
intervenții nu au dat roade. In a- 
ceste puncte, mormane de ruine fu- 
meginde dau imaginea cutremurătoa
re a proporțiilor calamității. Blocurile 
situate aici s-au prăbușit peste cen
trale termice care au luat foc. Căl
dura și fumul pe care le degajă fo
cul mocnit nu lasă nici o speranță 
pentru a crede în existența unor su
praviețuitori. încercările pompierilor, 
minerilor, altor echipe de specialiști 
de a pătrunde din afară sub aceste 
ruine nu au putut gitui focul. în a- 
ceste situații, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a ordonat să se treacă, de 
îndată, cu toată hotărirea la elimina
rea acestor focare de incendii, ce- 
rind ca, încă in cursul zilei de azi, pe 
lumină, să fie lichidate definitiv.

Secretarul general al partidului a 
insistat și in această zi, in toate 
punctele la care s-a oprit, să se in
tensifice în continuare operațiunile 
de salvare și înlăturare a urmărilor 
cutremurului. Acolo unde condițiile 
permit, trebuie suplimentat in con
tinuare numărul celor care lucrează.

La blocurile unde căutarea supra
viețuitorilor s-a încheiat — ca cel de 
pe Lizcanu sau imobilul restauran
tului „Dunărea" — trebuie continuată 
operațiunea de înlăturare a ruinelor, 
în nici un caz nu este admis, a arătat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. să se 
recurgă la folosirea explozibililor, 
pentru aruncarea în aer a ruinelor, 
la metode care ar determina prăbu
șirea bruscă a clădirilor avariate, 
pentru că aceasta nu ar face decît să 
agraveze situația, eventual și re
zistenta clădirilor invecinate. în 
aceste cazuri trebuie folosite uti
laje grele, care să permită demonta
rea blocurilor avariate pornind de 
sus in jos. în ordinea inversă celei 
in care s-au montat. Apartamentele 
trebuie desfăcute etaj cu etaj, de 
sus în jos, pentru a evita astfel 
eventualele stricăciuni care s-ar 

vare de la blocul cofetăriei „Scala". 
Acționînd cu precauție, așa cum a 
ordonat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ei au reușit să descopere un supra
viețuitor, să intre în legătură cu 
victima, printr-un orificiu realizat 
dinspre curtea interioară a blocului 
învecinat. Așa cum a procedat și în 
ziua precedentă, cînd a pătruns în 
clădirea cofetăriei ..Casata", căutind 
personal căile de salvare a eventua
lilor supraviețuitori, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pătrunde și acum, 
primul. in subsolurile înguste și 
întortocheate a ceea ce a mai rămas 
din laboratoarele cofetăriei ..Scala". 
Secretarul general al partidului cer
cetează personal fiecare colțișor, se 
sfătuiește cu specialiștii, indică posi
bilele soluții prin care tînăra aflată 
sub ruîfie ar putea fi salvată mai re
pede.

Aici, ca la fiecare din punctele la 
care s-a oprit pe parcursul dimine
ții. secretarul general al partidului a 
insistat asupra unei idei, ideea de a 
se face tot ceea ce este omenește po
sibil pentru a salva viețile omenești. 
Este prima urgență — subliniază din 
nou tovarășul Nicolae Ceaușescu, ce- 
rînd ca, peste tot unde nu s-a reușit 
pină acum, să se treacă de îndată la 
spargerea zidurilor, planșeeior, să se 
facă breșe pornind de la blocurile 
învecinate cu cele distruse, să fie în
cercate toate posibilitățile de a pă
trunde în cavitățile care s-au putut 
forma sub dărimături, unde s-ar pu
tea adăposti oameni vii. Trebuie evi
tată — a arătat secretarul general al 
partidului — folosirea mașinilor și u- 
tilajelor care produc trepidații, zgo
motele puternice care ar putea stirni 
avalanșe de moloz sau surparea rui
nelor peste subsoluri. Acolo unde 
casa scărilor este acoperită de moloz, 
ea trebuie degajată neîntîrziat, lu- 
crîndu-se cu sporită atenție, pentru 
că acestea sint locurile probabile 
unde s-au refugiat locatarii surprinși 
de cutremur.

află structura de rezistență a clădi
rii, pentru a putea adopta hotăriri 
pe baza unor evaluări corecte, știin
țifice. în situația în căre imobilul 
analizat este suficient de rezistent, 
trebuie menținut în stare de folosin
ță. Locatarii apartamentelor din a- 
ceste blocuri trebuie să înceapă ei 
înșiși să facă mici remedieri la stri
căciunile mărunte produse de cutre
mur. urmînd ca reparațiile capitale 
să fie făcute ulterior, în baza pro
gramelor ce se vor adopta în acest 
scop.

Evacuarea molozului rezultat din 
ruine trebuie neapărat să preceadă 
orice altă acțiune, atît timp cit mai 
există o șansă cit de firavă de a mai 
găsi sub dărimături o ființă ome
nească. Secretarul general al parti
dului a cerut tuturor comandanților 
echipelor de intervenții să-și întoc
mească după aceste criterii planurile 
de acțiune.

aduce Imobilelor învecinate. Intr-u
nele puncte este necesar să se con
centreze utilaje de capacitate mai 
mare. La hotelul „Victoria", a cărui 
clădire, destul de veche și ea, s-a 
avariat serios, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. constatînd insuficiența 
unor utilaje și nehotărirea comanda
mentului local, a ordonat să se treacă 
fără întîrziere la operațiunile de de
gajare. dispunînd în același timp să 
se trimită de îndată acele utilaje care 
pot fi de mai mare folos aici.

Pagube imense, în vieți omenești 
și bunuri materiale, dar eforturi tot 
atit de mari, bine organizate, ale 
ostașilor, cetățenilor, ale populației 
Capitalei. Aceasta este imaginea pe 
care o oferă punctele înscrise pe iti
nerarul acestei dimineți. Salvarea 
unor supraviețuitori, progrese vizi
bile în munca de înlăturare a ruine
lor — iată principalele rezultate ale 
eforturilor pline de abnegație cu care 
bucureștenii și, alături de ei. cetă
țenii tuturor localităților afectate au 
răspuns la apelul conducerii partidu
lui, la indicațiile secretarului general 
al partidului.

Prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în mijlocul membrilor 
echipelor de intervenție, al cetățeni
lor Capitalei a reprezentat pentru ei 
un nou îndemn mobilizator, le-a in
suflat încrederea în rezultatele ac
țiunilor unite prin care întregul nos
tru popor se străduiește. în aceste 
momente de grea încercare, să înlă
ture cit mai grabnic efectele de
zastruosului seism.

Profund recunoscători pentru pre
ocuparea sa neistovită față de salva
rea vieților omenești, față de ocro
tirea și ajutorarea sinistratilor. cetă
țenii l-au întimpinat și în această zl 
pe secretarul general al partidului cu 
aceleași sentimente de adîncă dra
goste. izvorîte din admirația ce le-o 
inspiră exemplul său de dăruire și 
abnegație față de patrie și binele ei. 
neobosita sa activitate consacrată 
înaintării României pe calea progre
sului.

In județul Prahova, amplă mobilizare 

de forțe materiale și umane
Ca și în ziua precedentă, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a examinat și în 
cursul zilei de luni, la fața locului, 
în alte județe ale tării, modul , cum 
decurg operațiunile de înlăturare 
grabnică a efectelor cutremurului.

La ora 12. la bordul unui elicop
ter, secretarul general al partidului, 
însoțit dc tovarășii Nicolae Giosan 
și Ștefan Andrei, a sosit in orașul 
Plopeni din județul Prahova, locali
tate greu lovită de seismul din seara 
zilei de 4 martie.

Imediat după sosire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a indheptat 
spre locul unde în acea noapte o 
clădire cu trei niveluri — căminul de 
nefamiiiști al uzinei din Plopeni — 
s-a prăbușit. Aici locuiau 126 de 
persoane. O parte din ei s-au sal
vat, unii insă au fost prinși sub 
dărimături.

Aici, tovarășii. Gheorghe Oprea, 
membru al Comitetului Politic Execu
tiv, viceprim-ministru al guvernului, 
însărcinat să participe la conducerea 
directă a activității de normalizare 
a vieții în județul Prahova, și Ion 
Cîrcei, prim-secretar al comitetului 
județean de partid, conducătorii uzi
nei și reprezentanți ai organelor lo
cale raportează amănunțit asupra 
modului cum s-a intervenit și se 
acționează in continuare pentru sal
varea vieților omenești și înlăturarea 
urmărilor dezastrului.

Zi și noapte, fără întrerupere, dind 
dovadă de bărbăție, de profundă so
lidaritate umană, zeci și sute de 
muncitori ai uzinei, de militari și 
membri ai gărzilor patriotice, spe
cialiști. cadre sanitare au lucrat 
neobosit, umăr la umăr, înlăturind 
fiecare cărămidă, fiecare bucată de 
moloz, atenți în fiece moment la 
orice semn ce ar putea indica exis
tența vreunui supraviețuitor. Prin 
munca lor neistovită, plină de ab
negație, au fost scoși dintre ruine 
pină acum cinci oameni. Unul din
tre ei, printre primii salvați, un 
tinăr muncitor, n-a precupețit nimic 
și a venit să lucreze împreună cu 
cei ce l-au salvat, alăturîndu-se e- 
chipelor de intervenție pentru a 
Salva noi vieți omenești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu le 
cere tuturor să continue să lucreze 
cu atenție, să nu se precupețească 
nimic și să folosească orice șansă ce 
există pentru salvarea eventualilor 
supraviețuitori aflați sub dărîmă- 
turi.

Secretarul general al partidului se 
interesează, de asemenea, de mo
dul cum s-a acționat pentru norma
lizarea vieții și în acest centru mun
citoresc.

Ca pretutindeni unde cutremurul 
a lăsat urme nefaste, și aici s-a mun
cit cu hotărîre, treeîndu-se cu calm 
peste clipele grele. A fost asigurată 
adăpostirea celor rămași fără adă
post, s-au luat măsuri pentru o bună

în primul rînd, consolidarea clădirilor; 

dezafectarea—numai după investigații 
de specialitate

Aceleași sentimente le-au manifes
tat puternic și locuitorii municipiului 
Ploiești, unde S-a oprit apoi secreta
rul general al partidului.

Elicopterul a aterizat chiar în 
cartierul Ploiești Nord — primul 
dintre noile cartiere de locuințe con
struite in acest oraș.

împreună cu edilii municipiului, 
cu alți specialiști, secretarul general 
al partidului examinează pe rînd 
blocurile ce au suferit avarii. 
Se constată că aici constructorii 
au folosit soluții nepractice, că 
nu s-a asigurat o structură de rezis
tență solidă. Aceasta a provocat 
fisurarea pereților exteriori și inte
riori. Acolo unde nu se mai pot apli
ca soluții practice de consolidare, 
secretarul general al partidului cere 
ca dezafectarea să se facă cu multă 
grijă, să se recupereze toate mate
rialele care pot fi folosite pentru 
reconstrucția clădirii. Totodată, cere 
să se facă o Investigare atentă de 
specialitate a structurii de rezistență 
a celorlalte clădiri avariate, să se 
găsească rapid soluții de consolidare, 
să se evite demolarea acelor clădiri 
Ia care pot fi făcute reparații și care 
pot oferi condiții sigure de locuire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu vizi
tează mai multe apartamente avaria
te, stă îndelung de vorbă cu loca
tarii. El își manifestă încrederea de
plină in măsurile ferme pe care le 
iau organele de partid și de stat, 
exprimă vii mulțumiri, recunoștința 
lor față de ajutorul primit.

„Vom participa cu toții la refa
cerea locuințelor, vrem să revenim 
în acest frumos cartier", spun multi 
dintre ei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
examinat clădirea Liceului „Constan
tin Dobrogeanu Gherea" din acest

Prin forța conștiinței muncitorești
Combinatul petrochimic din Te- 

leajen a fost o altă unitate econo
mică prahoveana vizitată ieri da 
secretarul general al partidului, de 
ceilalți tovarăși din conducerea parti
dului. în seara devastatorului seism, 
activitatea combinatului a fost pa
ralizată. a apărut un incendiu la in
stalația de distilare atmosferică și 
în vid. Alte instalații, intre care și 
cele de la centrala electrică și de 
termoficare — vitale pentru funcțio
narea combinatului — au fost scoase 
din uz, sistemul arterial al conduc
telor prin care pulsa aurul negru — 
anchilozat. 

aprovizionare a populației. S-a tre
cut de îndată la verificarea conduc
telor de alimentare cu apă si ener
gie electrică.

Eforturile locuitorilor orașului, in 
marea lor majoritate muncitori ai 
Uzinei mecanice din Plopeni. s-ău 
îndreptat totodată spre înlăturarea 
efectelor cutremurului puternic re
simțit și de întreprinderea lor. în
tregul oraș s-a mobilizat, lucrindu-se 
fără întrerupere la înlăturarea mo
lozului. degajarea spatiilor produc
tive, conservarea materiilor prime, 
materialelor’ și produselor finite 
pehtru a asigura reluarea grabnică 
a lucrului. Tehnicieni și specialiști 
din întreprinderi, din cadrul centra
lei industriale și din alte unități au 
trecut de îndată să verifice mașină 
cu mașină, instalație cu instalație, 
pentru remedierea defecțiunilor. 
Chiar înainte de termenul propus, 
producția a reînceput datorită acțiu
nilor ferme întreprinse in timp ce 
verificările si remedierile continuă 
la celelalte utilaje.

Luînd cunoștință cu satisfacție de 
rezultatul acestor eforturi, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu examinează în 
UZlnă. la fața locului, măsurile luate, 
felul cum se acționează pentru re
luarea grabnică, la întreaga capaci
tate a producției.

Sint vizitate, pe rînd. cîteva din 
secții. Se constată pretutindeni că 
acolo unde au existat construcții 
Ușoare, pagubele au fost mult mai 
miei. încă o dată s-a dovedit că pe 
viitor trebuie să ridicăm numai con
strucții ușoare — subliniază țovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Secretarul general al partidului 
cercetează atent soluțiile preconizate, 
dă indicații, cere să se aplice cele 
mai bune metode de consolidare a 
construcțiilor, soluții simple, practice. 
Secretarul general al partidului cere 
să se ia toate măsurile necesare, să 
se asigure toate condițiile ca. conco
mitent cu lucrările de reparații la 
clădiri și instalații, producția să se 
reia pretutindeni, să se recupereze 
cit mai curînd pagubele suferite. Pe 
parcurs, examinind situația din sec
țiile de producție, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă să se folo
sească mai eficient spațiile de pro
ducție.

în oraș, ca și în uzină, locuitorii 
acestui centru muncitoresc au în
timpinat pretutindeni cu sentimente 
de înaltă stimă și prețuire pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. și-au 
manifestat recunoștința lor fată de 
secretarul general al partidului, care, 
prin activitatea sa neobosită, prin 
prezența sa în mijlocul oamenilor 
muncii, acolo unde este mai greu, 
prin sfaturile și îndemnurile date, 
întruchipează înaltă pildă de abnega
ție și dăruire pentru binele patriei, 
al întregului nostru popor.

cartier. Și aici, cutremurul a provo
cat pagube. Unele ziduri interioare 
au fost fisurate, au căzut tencuielile. 
Elevii școlii și părinții lor lucrează 
aici la înlăturarea molozului, la cu
rățirea localului. Vizitind școala, 
examinind atent construcția, se con
stată că are o structură rezistentă. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere să 
se treacă de urgență la efectuarea 
tuturor reparațiilor necesare pentru 
ca elevii liceului, împărțiți în pre
zent la alte școli din apropiere, 
să-și poată relua cursurile în ve
chiul local.

Luindu-și rămas bun de la locui
torii cartierului Ploiești Nord, salu
tat din nou cu sentimente de 
profund respect și recunoștință, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu străbate 
apoi mai multe cartiere ale orașului 
care au avut mai mult de suferit de 
pe urma seismului. Se trece • pe 
bulevardul Republicii. Piața centra
lă, pe străzile Mihail Kogălniceanu, 
Pielari, Mihai Bravu și altele. Multe 
clădiri sint aici avariate. Numeroase 
echipe de muncitori, membri ai găr
zilor patriotice, militari lucrează la 
înlăturarea molozului, la remedierea 
pagubelor.

în total, în municipiul Ploiești au 
avut de suferit 2194 de locuințe, 
dintre care 194 sînt distruse. Au fost 
afectate Palatul Culturii, o parte din 
Halele Centrale, mai multe școli și 
instituții. De asemenea, dintre cele 
70 de unități industriale prahovene 
avariate, 35 sînt din Ploiești. Pretu
tindeni se acționează pentru înlătu
rarea avariilor și defecțiunilor pro
duse de cutremur. Datorită măsuri
lor luate pentru înlăturarea efecte
lor cutremurului la întreprinderile 
ploieștene ce au avut de suferit, 19 
lucrează acum normal, la parametrii 
prevăzuți, și 15 parțial.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
informat de ministrul industriei chi
mice. Mihail Florescu, de conducerea 
combinatului despre considerabilele 
pagube pricinuite de cutremur. Ei 
au vorbit despre blocarea activității 
combinatului in urma cutremurului, 
despre oamenii combinatului, care 
nu numai că n-au cunoscut panica, 
dar, prin acțiuni coordonate și con
duse energic de către organizația de 
partid și conducerea combinatului, au 
intervenit cu promptitudine și fermi
tate pentru a pune cit mai grabnic în

So analizează îndeplinirea sarcinilor stabilite prin Decretul prezidențial(Continuare in pag. a IlI-a)
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu - permanent la posturile 
de conducere directă a luptei pentru înlăturarea consecințelor 
grele ale cutremurului și normalizarea vieții economico-sociale

(Urmare din pag. a H-a)
cepicioare — prin toate măsurile 

se impuneau — activitatea produc
tivă. In preajma unuia dintre cup
toarele tehnologice de la o instalație 
de bază care a avut planșeele și zi
durile interioare prăbușite, gazdele 
informează despre măsurile energice 
luate și tenacitatea cu care s-a lu
crat neîntrerupt, zi și noapte, pentru 
recondiționarea lui de urgență. ..In 
noaptea aceasta se termină zidăria, 
pe care o vom usca forțat, pentru ca 
miine noapte să putem porni insta
lațiile".

Vizita a continuat la centrala elec
trică și de termoficare din cadrul 
combinatului, unde puternicul seism 
a făcut ca o treime din acoperiș .să 
se prăbușească peste cazane. Mun
cind cu abnegație in noaptea res- . 

'pectivă. echipele de intervenție, îm
preună cu celelalte forțe sosite în 
ajutor au repus in funcțiune imediat 
cinci cazane, alte două răminind insa 
blocate sub dărîmături. In 
se lucrează la 
pentru pornirea 
timp posibil.

Fiecare, loc.

prezent, 
degajarea acestora, 
lor in ce! mai scurt
fiecare scurt popas 

din timpul vizitei secretarului gene
ral al partidului la Combinatul pe-

„In trei luni e mult—la aniversarea

Independenței si puteți raporta
că instalația funcționează

Elicopterul prezidențial aterizează 
apoi pe platforma Combinatului de 
Îngrășăminte chimice Valea Călugă
rească. una dintre unitățile din județ 
care au fost cel mai puternic afectate 
de cutremur. în intregime a fost 
distrusă instalația de acid sulfuric, 
sursa principală de materii prime a 
acestei mari unități producătoare de 
îngrășăminte fosfatice. Muncitorii și 
specialiștii, pină la unul, se află la 
datorie. Cu o zi in urmă se transmi
tea din același Ioc : ..La Valea Că
lugărească se lucrează cu măști de 
gaze, intr-o adevărată baie de vi
triol". Intr-adevăr. nimeni nu s-a 
lăsat intimidat. Acum, aici domnește 
o vie animație, sosirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in combinat fiind 
întâmpinată, de la locurile de mun
că. prin ropotele de aplauze ale su
telor de muncitori din fiecare sec
ție.

Mihail Florescu. ministrul indus
triei chimice. împreună cu conducă
torii combinatului de îngrășăminte îl 
invită pe secretarul general al par
tidului să urmărească, mai întîi pe 
o machetă, punctele cel mai greu 
lovite. Calculele pierderilor — arată 
specialiștii — încă nu pot fi făcute, 
întrucit ele cumulează valoarea uti
lajelor distruse care trebuie înlocui
te, munca oamenilor, dar și timpii 
de stagnare a instalațiilor, producția 
pierdută.

S-a mers apoi In combinat. Secre
tarul general al partidului a stăruit, 
îndeosebi, in fața imaginii dezolante 
a fostei fabrici de acid sulfuric, care, 
la ora aceasta, arată ca un imens 
ghem de cazane strivite și grinzi 
metalice răsucite. Oricit de impresio
nantă ar fi această imagine, și mai 
impresionantă este însă energia cu 
care oamenii acționează pentru de
blocarea terenului de aceste uriașe 
mormane de fiare moarte : sudorii 
electrici taie bucată cu bucată meta
lul ; macaralele transportă fără în
cetare barele dislocate. Sînt, practic, 
sute și sute de oameni la lucru.

— Ce alte măsuri ați luat, cum 
v-ați gindit să acționați in continua
re ? .— ii întreabă secretarul general 
al partidului pe tovarășii din condu
cerea combinatului, care informează 
că au alcătuit un plan complex de 
remediere a avariei, plan care pre
vede. in primul rind, antrenarea tu
turor muncitorilor și specialiștilor 
combinatului, a altor tovarăși din 
centrală și din ministerul de resort, 
precum și din alte întreprinderi ale 
județului. întrucît refacerea instala
ției va necesita o mare cantitate de 
confecții metalice, s-a luat măsura 
să se apeleze in primul rind la for
țele județene. Numeroase macarale 
și alte utilaje au fost, de asemenea, 
transportate aici, tot din cadrul unor 
întreprinderi prahovene.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat 
0 malta apreciere acestor măsuri, în
deosebi aceleia de a nu se aștepta 
repunerea in funcțiune a fabricii de 
acid sulfuric, combinatul urmind să 
lucreze cu materie primă adusă de 
la alte întreprinderi de același profil 
din țară. „Este o măsură foarte bună, 
a subliniat secretarul general al par
tidului. Va trebui ca ministerul și 
centrala să stabilească de urgență cu 
colectivele altor fabrici de acid sulfu
ric programe concrete de livrare a 
cantităților necesare de care are ne
voie combinatul de la Valea Călugă
rească. Trebuie să faceți totul pentru 
ca producția de ingrășăminte să nu 
se diminueze cu nimic".

O altă măsură pe care și-a pro
pus-o colectivul acestui combinat, 
care a întrunit aprecierile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a fost aceea de 
a se acționa conform principiilor 
eficientei economice și in aceste con
diții deosebite. Astfel, la hotărirea 
de continuare a producției in para
lel cu înlăturarea avariilor, organiza
ția de partid, conducerea tehnică au 
adăugat măsura de a combina pe
rioada de refacere cu aceea a revi
ziei obișnuite. Prin aceasta se vor 
recupera două luni din intirziere.

— în cit timp v-ați gindit, a între
bat tovarășul Nicolae Ceaușescu, să 
remediați instalația de acid sulfuric 
in intregime ?

Termenul pe care și l-au planificat 
specialiștii combinatului este da 
3 luni.

— Este mult! — a apreciat secretarul 
general al partidului. Nu putem în
târzia atit. Trebuie să luați măsuri 
ca, cel mai tirziu cu prilejul aniver
sării Zilei Independenței, să puteți 
raporta că instalația funcționează. 
Să fie pentru toți, muncitori și spe
cialiști, pentru organizația de partid, 
ca și pentru conducerea tehnică, un 
prilej de înaltă raîndrie acest obiec
tiv 1

Aplauzele sutelor de muncitori, ea 
și angajamentul pe care tovarășii din 
conducerea organizației de partid, 
din conducerea tehnică fi l-au luai 

trochimic din Teleajen se constituie 
intr-un moment de învățăminte pre
țioase pentru gazde, de îndemnuri 
mobilizatoare pentru perfecționarea 
activității lor viitoare. La instalația 
de fabricare a uleiurilor 
clădirea a fost deteriorată, 
bușirea planșeului peste 
de deparafinare a determinat 
deri considerabile. Remarcînd 
aici, cit și pe parcursul vizitei 
combinat că instalațiile in aer 
au fost cel mai puțin afectate 
cutremur, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut cadrelor de con
ducere, specialiștilor din combinat să 
adopte pe larg in viitor 
soluții.

în încheierea vizitei 
Nicolae Ceaușescu la 
petrochimic din Teleajen, 
conducerea unității l-au asigurat pe 
secretarul general al partidului că 
vor acționa împreună cu întregul 
colectiv, intr-un spirit de înaltă res
ponsabilitate. cu abnegație și fermi
tate pentru învingerea dificultăților, 
repunerea cit mai grabnică în stare 
de funcționare a tuturor instalațiilor 
avariate, aplicarea întocmai a indi
cațiilor primite și. in acest fel. recu
perarea in următoarele două luni a 
întregii producții pierdute.

in fața secretarului general al parti
dului au arătat că această sarcină de 
onoare va ti îndeplinită.

...Și in acest prestigios colectiv de 
muncă, de altfel ca pretutindeni in 
toate localitățile sau întreprinderile 
lovite de cutremur. am asistat la 
emoționante manifestări ale senti
mentelor de dragoste și recunoștință 
față de bărbatul care, aflat în frun
tea țării. a poporului, este mereu 
alături de popor, la bucuriile, ca și la 
durerile lui. Prezența sa atit de di
namică trezește spiritul de abnegație, 
inspiră calm, spirit de ordine și dis
ciplină. îndeamnă la mobilizarea tu-

La Buzău, prin

ale oamenilor muncii, aproape toate

unitățile industriale lucrează

la întreaga capacitate

abătut asupra
greu încercate 
secretarul ge- 

fâcut si aici o

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, înso
țit de tovarășii Ștefan Andrei și 
Nicolae Giosan, a vizitat, in conti
nuare. municipiul Buzău, care trăieș
te și el zile și nopți de muncă încor
dată, de fermă mobilizare pentru li
chidarea grabnică a efectelor calami
tății naturale ce s-a 
sa. a întregii țări.

Ca în toate zonele 
în momentul de față, 
neral al partidului a 
analiză atentă a problemelor com
plexe create de seism și a stabilit, 
măsurile ce se impun in continuare 
pentru depășirea consecințelor grele 
ale cutremurului și reintrarea activi
tății economico-sociale a municipiu
lui și județului Buzău pe făgașpr . 
normal. Locuitorii Buzăului au făcut 
o _ entuziastă primire tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. expri.mindu-i 
direct și cald sentimentele lor de 
profundă dragoste și recunoștință. 
Prezența secretarului general în mij
locul lor in aceste zile dramatice 
constituie pentru ei un puternic în
demn de a munci cu forțe sporite 
pentru înlăturarea operativă' a con
secințelor cutremurului.

La șosire, pe stadionul orașului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
intimpinat de tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.. care 
participă Ia conducerea directă a

La Buzdu.,

tovarășului 
Combinatul 
cadrele din

astfel de

mlnerale. 
iar pră- 

instalația 
pier-

la primele ore ale zileiCapitala .. și apoi, revenind la ore urzii de noapte

eforturile unite

Si agri cu 1-

țContînuare in pag. a IV-a)

lalea iert

■ «r st

Continuă pe un front larg 
de degajare a locurilor unde 

m urma cutremurului, 
locuințe, precum și

turor forțelor, materiale și umane, 
pentru îndeplinirea obiectivelor, pen
tru depășirea greutăților.

activității de restabilire a situației în 
municipiul și județul Buzău. Tudor 
Postelnicu. prim-secretar al comite
tului județean de partid, de repre
zentanți ai organelor locale.

Imediat secretarul general al parti
dului s-a interesat despre pagubele 
produse, precum și despre acțiunile 
ce se întreprind pentru înlăturarea 
lor. Datele oferă o imagine dure
roasă a importantelor prejudicii, a 
marilor încercări prin care trece ju
dețul : aproape 1 900 de clădiri, din 
mediul urban și rural, complet dis
truse sau avariate: peste 360 de 
școli, grădinițe și cireșe dănmate sau 
deteriorate ; 30 de așezăminte social- 
culturale afectate de seism : insem- 
nate pierderi iii industrie 
tură.

Acționind in spiritul 
prezidențial cu privire la 
stării de 
chemarea 
statului, 
partidului, 
desfășoară

• care își arată pe deplin roadele. 
Secretarului general al partidului i se 
raportează că, in prezent, aproape 
toate unitățile industriale lucrează cu 
întreaga lor capacitate. Ultimele vor 
intra complet in circuitul productiv 
în următoarele zile. Totodată, prin 
eforturi susținute, lucrările campaniei 
agricole de primăvară decurg in bune

Decretului 
instituirea 

necesitate. însuflețiți de
conducerii partidului și

a secretarului general al 
oamenii muncii buzoieni 

o activitate intensă, unită, 
arată

condițil. 
lucrările 
s-au năruit 
sute și sute de 
edificii publice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu stră
bate arterele principale ale munici
piului, examinează atent imobilele 
avariate. Secretarul general al parti
dului cere ca echipe de specialiști să 
verifice casă cu casă, stradă cu stra
dă și să stabilească clădirile grav 
avariate pentru a fi demolate și con
struite in locul lor blocuri noi. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu subli
niază că această importantă acțiune 
trebuie să fio strins corelată cu pre
vederile schiței de sistematizare a 
orașului. Secretarul general al parti
dului arată că trebuie aă. se aibă m 
vedere, în primul rînd. reamenajarea, 
intr-o concepție urbanistică modernă, 
a pieței centrale și arterei principale 
a municipiului, strada Unirii, precum 
și ridicarea unui cartier de locuințe 
pentru muncitorii din zona industri
ală a Buzăului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se in 
dreaptă apoi spre platforma indus 
trială a Buzăului.

Primul obiectiv vizitat — între
prinderea „Textila", unde lucrează 
un .mare număr de femei. Aici, se
cretarul general al partidului este 
informat asupra situației create după 
producerea seismului : prăbușirea a 
900 mp de plafon fonoabsorbant. care 
a afectat circa 200 de războaie de țesut, 
nerealizarea unei însemnate cantități 
de producție ca urmare a întrerupe
rilor în alimentarea cu energie elec
trică. abur și apă. Tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i se aduce la cu
noștință că, cu toate aceste pagube, 
nu s-au înregistrat pierderi de vieți 
omenești. Se merge in secția țesăto- 
rie, unde mașinile au fost degajate, 
războaiele afectate au fost verifica
te și produc din plin, așa cum au 
produs și cu o zi înainte — duminică 
6 martie — cînd textilistele au lucrat 
în schimburi prelungite. Directorul
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întreprinderii face cunoscută hotări- 
rea colectivului — prezent la datorie 
încă din primele momente după pro
ducerea cutremurului, acționind decis 
pentru înlăturarea urmărilor acestuia 
— de a munci cu toată energia pen
tru recuperarea răminerilor în urmă 
si realizarea unei producții suplimen
tare.

Secretarul general al partidului ă- 
preciază aceste eforturi Si urează 
harnicului colectiv succes deplin în 
realizarea obiectivelor propuse.

în Vecinătatea ..Textilei" se află 
o unitate bine cunoscută pe platforma 
industrială buzoiană : întreprinderea 
de sirmă și produse din sirmă. obiec
tiv cu care se încheie vizita secreta
rului general al partidului în muni
cipiul Buzău.

Tovarășului Nicolae Ceausescu îi 
sint prezentate realizările pe lunile 
ianuarie și februarie, cind unitatea 
și-a îndeplinit sarcinile de plan în 
proporție de 106 la sută. Procesul 
producției a fost însă întrerupt dra
matic in noaptea de 4 martie, fapt 
ce s-a răsfrint atît în activitatea în
treprinderii. cît și în economia tării. 

în acele clipe grele, întregul efec
tiv aflat in schimbul trei, căruia 1 
s-au adăugat sute de muncitori ve- 
niți, în cursul nopții, de acasă, a acțio
nat ca un singur om pentru a se re
lua cit mai repede producția atît de 
necesară, mai ales în aceste condiții, 
sectorului construcțiilor. A fost astfel 
verificată și restabilită întreaga rețea 
a instalațiilor de energie electrică, 
apă și gaz. Spre dimineață, cind uzi
nei i-a fost furnizată din nou energie 
electrică-, producția a reînceput. S-a 
muncit apoi în schimburi prelungite 
si, în 24 de ore, s-a recuperat întrea
ga producție a nopții de 4 spre 5 
martie.

Știm cită nevoie este acum de pro
dusele noastre, acolo Unde se mun
cește pentru refacerea construcțiilor 
distruse, subliniază inginerul-șef ăl 
întreprinderii, și ne angajăm, tovarășe 
secretar general, să realizăm în a- 
Ceastă lună o producție suplimentară 
in valoare de zece milioane lei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu reține 
cu satisfacție acest angajament și le 
urează să și-l îndeplinească in cele 
mai bune condiții.

Secretarul general al partidului a 
vizitat apoi secția de plase de sirmă, 

aflată în plin efort productiv. Aici, 
secretarul general al partidului a ce
rut să se asigure o cantitate mai mare 
de plase de sîrmă pentru construcții, 
îndeosebi cele de locuințe. Totodată, 
s-a indicat să se studieze posibilita
tea amplasării unor utilaje pentru 
producerea plaselor sudate din sîrmă 
direct în întreprinderile de prefabri
cate de beton.

La încheierea vizitei, primul se
cretar al comitetului județean de 
partid l-a Încredințat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că oamenii mun
cit buzoieni vor face totul pentru a 
înlătura cit mai grabnic urmările 
seismului, pentru a asigura dezvol
tarea județului, pentru a-și aduce în
treaga contribuție la înflorirea conti
nuă a patriei.

Secretarul general al partidului) 
apreciind eforturile locuitorilor mu
nicipiului și județului Buzău, și-a ex
primat convingerea că ei iși vor 
onora prin noi fapte vrednice de 
muncă indatorirea patriotică de a 
recupera cit mai grabnic pierderile 
provocate de cutremur. că iși vor 
îndeplini în mod exemplar sarcinile 
Ce 16 revin în acest an, in actualul 
cincinal.

Pe tot parcursul vizitei, locuitorii 
Buzăului l-au întîfnpinat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu multă căldură 
și însuflețire, l-au aclamat îndelung, 
manifestîndu-și satisfacția de a-1

Noaptea, din nou in mijlocul 
cetățenilor Capitalei

Seara ttrzlu, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu. 
însoțiți de tovărășii Ștefan Andrei 
și ton Cuman, s-aU aflat dih nou in 
mijlocul cetățenilor din zonele greu 
lovite de cutremur ale Bucureștiului. 
Cu acest prilej, secretarul general 
al partidului a constatat că efortu
rile neîntrerupte, de zile și nopți în 
șir. ale echipelor de intervenție al
cătuite din militari, membri ai găr
zilor patriotice, studehți. muncitori 
de diverse profesii, specialiști in 
construcții și rezistența materialelor, 
masiva concentrare de mijloace teh
nice moderne de mare capacitate 
aU dUs la încheierea, in linii gene

avea alături de ei în aceste zile de 
grea încercare, mobilizîndu-i spre 
noi eforturi în Vederea înlăturării 
efectelor cutremurului, a normali
zării Vieții în tOate domeniile.

rale. în unele din principalele puncte 
calamitate ale orașului, a eroicei ac
țiuni de salVâre a supraviețuitorilor.

Tovarășului NicOlae Ceaușescu 1 
S-a raportat că la șantierele salvării 
din Centrul Capitalei, între care cele 
din strada Brezoianu. Piața Rosetti, 
strada Popa Rusii. bd. Magheru. lu
crările de înlăturare a dărîmăturilor 
vOr fi încheiate îit cursul nopții său 
al dimineții zilei de miihe. in același 
timp, cu durere a luat la cunoștință 
că. în cursul Zilei de luni, alte nu
meroase victime au fost trecute pe 
lista lungă a pierderilor de vieți o- 
menești datorate seismului.

Ca de fiecare dată cînd s-a aflat 
în mijlocul celor care luptă cu 
eroism pentru înlăturarea grabnică a 
urmărilor cutremurului, dindtt-le in
dicații, insuflețindu-i în munca lor 
nobilă, și acum, cind se apropie de 
si'îrșit aceste ample lucrări, secretarul 
general al partidului atrage atenția 
să se manifeste maximă grijă pentru 
a salva posibilii supraviețuitori. La 
ruinele blocului cofetăriei .,Scala", 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu asistă cu 
emoție la momentele dramatice ale 
eliberării din slrinsoarea molozului 
a altui supraviețuitor.

Secretarul generai al partidului 
cere să se lucreze cu rapiditate, dar 
și cu maximă atenție, să se găsească 
modalitatea cea mai bună ca acela a 
cărui viață nu s-a stins să fie scos 
la lumina zilei. Din nou, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu atrage atenția să 
se facă totul pentru detectarea Orică
rei seîntei de viață, utilajele să fie 
mînuite cu mare grijă și prudență, 
să se recurgă la soluții dintre cele 
mai curajoase, corespunzătoare fiecă
rei situații in parte.

Vasta activitate că se desfășoară în 

toate zonele calamitate ale orașului 
va continua cu aceeăși intensitate șl 
în zilele următoare, cind se va trece 
la demolarea zidurilor ce amenință 
să se prăbușească. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cere să fie luate toate mă
surile pentru a nu se al’ecta clădirile 
din jur. în acest sens, s-a indicat ca 
demolările acestor ruine să înceapă 
de sus și să coboare organizat și 
atent, nivel cu nivel, să se ia toate 
măsurile pentru a asigura o maximă 
securitate a muncii celor care urmea
ză să îndeplinească această dificilă 
misiune.

Cu vizita din Capitală se încheie 
cea de-a treia ti de cînd tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ’se află prezent, 
ceas de ceas, în locurile greu lovite 
de forța distrugătoare a seismului, ur
mărind. neîntrerupt, evoluția situației 
atit in Capitală, Cît și in județele 
tării și stabilind măsurile ce se im
pun pentru înlăturarea consecințelor 
dezastrului provocat de cutremur, 
mobllizind forțele națiunii în vederea 
normalizării cît mai rapide a activi
tății în zonele calamitate, pentru asi
gurarea progresului neîntrerupt al 
vieții economice și sociale, al edifică
rii socialismului în România.

Duminică, în locuri greu lovite de cutremur, la Craiova și Zimnicea

ÎN TOT CURSUL ZILEI DE DUMINICĂ, DIN ZORI ȘI PÎNĂ ÎN NOAPTE

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU S-A AFLAT IN ZONELE CALAMITATE
din Capitală și din orașele Alexandria, Zimnicea, Turnu Măgurele, Craiova, Slatina
tn tot cursul zilei de duminică. 6 

martie, din zori și pînă noaptea, 
secretarul general al partidului s-a 
aflat în mijlocul oamenilor muncii 
dintr-un șir de zone sinistrate. 
Dimineața, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de tovarășii Ion 
Dincâ. Ilie Verdcț și Teodor Coman, 
s-au oprit la blocurile de locuințe 
distruse și au vizitat două mari uni
tăți industriale din Capitală, afectate

„Să se scoată cărămidă cu cărămidă, 
să se folosească și cea mai mică șansă pentru 

salvarea oamenilor de sub dărimături"
Constatind faptul că s-a lucrat și 

se lucrează intens la toate imobilele 
prăbușite, la toate punctele care ne
cesită intervenția echipelor organi
zate în acest scop, secretarul general 
al partidului a cerut să se cer
ceteze neintîrziat fiecare loc. fie
care colț în care s-ar putea 
afla supraviețuitori. Trebuie să 
faceți tot ce se poate pentru a scoate 
pe supraviețuitori din case si de sub 
dărimături — a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Salvarea vieților 
omenești este prima urgentă. Tre
buie folosită și cea mai mică șansă 
de a salva un om. Echipele de 
intervenție trebuie să înceapă ime
diat — a ordonat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — să spargă toți pereții

Chiar in condiții improvizate să fie reluată 
producția întreprinderilor afectate

Examinlnd la cele două mari în
treprinderi constructoare de mașini 
din Capitală modul in care so acțio
nează pentru aplicarea hotăririi Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. cu privire la repunerea cit 
mai grabnică in stare de funcționare 
a tuturor secțiilor și unităților in
dustriale avariate, secretarul general 
al partidului a apreciat că s-a mun
cit bine in această direcție. In dialo
gul purtat cu ministrul loan Avram, 
cu directorii celor două uzine, 
secretarul general al partidului a in
dicat, in același timp, să se intensi
fice lucrările de Înlăturare a urmări
lor cutremurului. Pe primul plan 
trebuie să se situeze obiectivul re
luării cit mai grabnice, deocamdată 
chiar tn condiții improvizate, a pro
ducției secțiilor afectate, urmind ca

Măsuri practice, 
soluții radicale

La amiază, după ce a luat cunoș
tință prin telecOnferință de situația 
din țară, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a urcat în elicopter pentru a exa
mina, la fața locului, în unele ju- 

greu lovite de cutremur, ope- 
complexe impuse de starea 

'■'te.
s ora 12.00, secretarul 

de cutremur : uzinele „23 August" și 
întreprinderea de mașini grele.

Întîmpinat de cetățeni cu senti
mente de caldă recunoștință, de pro
fund respect față de tot ceea ce face 
pentru urgentarea operațiunilor de 
salvare, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat care l-au însoțit 
s-au oprit, rînd pe rînd, la un șir din 
blocurile prăbușite.

despărțitori, planșeele. toate zidurile, 
care conduc spre încăperile blocate, 
oriunde există speranța că mal țwt 
fi salvați oameni. Este necesar ca 
Ia aceste operațiuni să lucreze mai 
mulți oameni, să se ridice cărămidă 
cu cărămidă. S-a relevat, totodată, 
că trebuie să se lucreze mai organi
zat și la salvarea bunurilor perso
nale ale sinistraților.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
dicat factorilor de răspundere să pună 
la dispoziția echipelor de salvare 
toate utilajele și instalațiile de cars 
sc pot folosi pentru îndeplinirea mi
siunii lor. La aceste operațiuni de 
maximă urgență trebuie să participe 
— arăta secretarul general al parti
dului — toate unitățile de pompieri.

Intr-o etapă ulterioară să se aplice 
soluțiile definitive pentru atingerea 
capacităților maxime și repararea 
stricăciunilor. în acest sens, s-a ce
rut ca în timpul cel mai scurt să se 
efectueze toate operațiunile de veri
ficare â stării tehnice a tuturor ma
șinilor, utilajelor șl instalațiilor afla
te in halele care au avut de suferit.

S-a remarcat că halele care s-au 
prăbușit sau au fost avariate sint 
tocmai acelea care au avut planșee 
grele, supradimensionate. S-a indicat 
ca acestea să fie înlocuite cu acope
rișuri din materiale ușoare, prevă
zute cu sisteme de iluminare natu
rală mal bună. S-a cerut specialiș
tilor să găsească soluții radicale, care 
să prevadă șl reducerea Înălțimii ne
justificat de mari a halelor.

hotărîri concrete, 
de reconstrucție

general al partidului, însoțit de to
varășii Dumitru Popescu și Ștefan 
Andrei, se afla in Alexandria, cen
trul de reședință al județului Tele
orman. Aici, tovarășii Gheorghc Ră- 
dulescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. în
sărcinat să participe la conducerea 
directă a activității de normalizare a 

vieții județului, și Cornel Onescu, 
prim-secretar al comitetului jude
țean de partid, au prezentat un ra
port amplu asupra gravelor urmări 
ale seismului.

Imediat. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a deplasat in centrul 
orașului, puternic avariat de cutre
mur. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
hotărlt ca acest perimetru să fie re
construit in întregime, după proiecte 
deja existente, validate de practică. 
Secretarul general al partidului a 
subliniat că întreaga reconstrucție 
trebuie să înceapă cit mai urgent, 
de tn centru spre marginile locali
tății.

— Să punem cu toții mina, să fim 
uniți și la greul acestei munci, șl la 
împlinirile ce vor veni ! — le-a spus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cetățe
nilor.

La ora 13.00. elicopterul preziden
țial ateriza la Zimnicea, localitatea 
cel mai greu lovită din întregul ju
deț. Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
apropie de oameni, îi îmbrățișează, 
îndemnindu-i la muncă alături de 
ostași, pentru salvarea propriilor lor 
bunuri.

— Vrem să refacem in întregime 
orașul, le spune tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Ne gindlm să-l recon
struim numai din blocuri, care s-au 
dovedit foarte rezistente. Vom acor
da tuturor celor ce doresc credite pe 
termen lung. Sc vor construi alei not 
unități industriale, vor fi condlți mai 
bune de muncă și venituri mai mari.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu par
curge apoi mai multe străzi, cere să 
se inventarieze exact fondul locativ 
cure mai poale fi folosit, se oprește 
apoi la un magazin de confecții al 
cooperației de consum. Aici, secreta
rul general al partidului constată că 
nu s-au luat măsurile necesare pen
tru degajarea clădirii de moloz și o- 
crotirea mărfurilor, cere să se acțio
neze imediat in acest sens. Insuflind 
curai prin propriul exemplu, tovară
șul Nicolae Ceaușescu intră in ma
gazin. demonstrează că el poate fi 
redeschis chiar a doua zi. mai cu 
seamă că sinistrații au acum mare 
nevoie de Îmbrăcăminte.

La întreprinderea de panglici, a 
Cărei producție a încetat, se constată 
că nu s-au luat, măsuri pentru resta
bilirea ordinii șl curățeniei, deși ha
lele nu au avut de suferit. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cere să se între
prindă Imediat și energic acțiunile 
necesare pentru începerea producției, 
lntrucît utilajele stnt intacte, iar e- 
nergia electrică a fost restabilită.

Ținind seama de situația gravă e- 
xlstentă, secretarul general ai parti
dului a stabilit să se treacă la con
struirea din nou a Întregului oraș, 
astfel ineît Zimnicea să devină un 
oraș modern, care să ofere locuitori
lor săi condiții superioare de locuit 
și de trai, posibilități de a duce o 
viață economică și socială civilizată. 
Așa cum a indicat secretarul genernl 
al partidului, se va trece la realizarea 
de blocuri in general eu patru etaje, 
in total 4 000 de apartamente, din care 
circa 2 000 să fie date în folosință, 
pînă la sfîrșitul acestui an, iar restul 
în cursul anului viitor. Totodată, se 
vor construi 2 licee, un spital, casă 

de cultură, cinematograf, magazine și 
alte unități urbane.

în legătură cu aceasta, s-a decis 
crearea unui grup de specialiști care 
urmează să treacă de îndată la ela
borarea proiectelor necesare, precum 
și înființarea unei organizații spe
ciale care să execute construcțiile 
noului oraș.

Locuitorii orașului Zimnicea, adu
nați in număr marc în jurul tova
rășului Nicolae Ceaușescu, au expri
mat cu adinră emoție, unii din el cu 
ochii în lacrimi, sentimentele lor de 
recunoștință șl cele mai fierbinți 
mulțumiri secretarului general al 
partidului, conducerii partidului și 
stalului nostru.

Următorul oraș vizitat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în județul Teleor
man este Turnu Măgurele. Și pe a- 
ceastă localitate seismul s-a abătut 
cu putere.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
examinat unele din locurile greu în
cercate din centrul localității. Cu a- 
ceastă ocazie au fost stabilite, îm
preună cu primarul orașului, cu fac
torii de răspundere din județ, măsu
rile ce trebuie luate în continuare

Să fie salvată zestrea monumentelor 
cultural-istorice ale Craiovei

tn continuare a fost vizitat un alt 
centru urban al țării grav afectat de 
cutremur — municipiul Craiova.

Pr stadionul central, unde a ate
rizat elicopterul prezidențial, secre
tarul general al partidului a fost în- 
timpinat de tovarășii Emil Drăgă- 
nescu. membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.. vice- 
prim-ministru al guvernului, prezent 
la Craiova pentru a participa la con
ducerea directă a activității de res
tabilire și normalizare a situației 
create, Petre Preoteasa, prim-secre- 
inr al Comitetului județean Dolj ăl 
P.C.R., președintele Consiliului popu
lar județean, de reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat.

Secretarul general este informat 
că pe teritoriul Județului pierderile 
sint deosebit de mari. Peste 8 300 de 
locuințe din orașe și sate au fost de
teriorate total sau parțial, 18 impor
tante unități, între care cunoscuta 
întreprindere ..Electroputere", Com
binatul chimic și-au Încetat com
plet sau parțial activitatea.

Secretarul general al partidului, 
parcurgind arterele principale din 
zona centrală a orașului, examinează 
starea clădirilor, unele dintre ele 
grav deteriorate de seism. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă ca e- 
chlpe de specialiști să studieze cu 
toată atenția și răspunderea gradul 
de rezistentă al acestor imobile și să 
stabilească care dintre ele urmează 
să fie demolate, ca urmare a pier
derii gradului de securitate. S-a re
comandat ca in locul lor să fie ridi
cate blocuri de locuințe integrate ar
monios în peisajul urbanistic al 
Craiovei.

Această importantă acțiune — sub
liniază secretarul general al parti
dului — trebuie concepută în strin- 

pentru consolidarea clădirilor al căror 
grad de avarie necesită numai repa
rații. în același timp, secretarul ge
neral al partidului a dat orientări 
practice, concrete in problema re
construirii și sistematizării centrului 
orașului Turnu Măgurele,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
oprit apoi, la Combinatul de îngră
șăminte chimice din localitate. Ra
portul prezentat secretarului general 
al partidului atestă eroismul oame
nilor care au lucrat aici neîntrerupt 
timp de 36 ore, în condițiile între
ruperii energiei electrice, reușind să 
salveze practic toate instalațiile com*  
bînatului. Cele mai multe au fost puse 
in funcțiune în mai puțin de 24 de ore. 
în combinat s-a lucrat și se lucrează 
în schimburi prelungite, de 16 ore.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a oprit la Caracal, unde, 
pe stadionul orașului, reprezentanții 
organelor de partid și de stat ale 
județului Olt îl informează despre 
efectele pe care le-a avut seismul a- 
supra cartierelor de locuințe și o- 
biectiVelor economice și despre mă
surile care s-au luat pentru ca viața 
să revină la condiții normale.

să legătură cu problemele de siste
matizare a orașului. Este vorba, in 
primul rînd, de Piața Unirii, ce ur
mează să fie mărginită de construc
ții cu o linie demnă de tradițiile ar
hitecturale ale acestor vechi ținuturi, 
de anii construcției .socialiste. Ima
ginea pieței urmează să fie Întregită 
de edificiul unei viitoare case de cul
tură și de statuia lui Mihai Viteazul. 
Paralel, vor fi reamenajate piețele 
Al. I. Cuza și Universității, prin re
alizarea unor clădiri moderne de colț, 
prin lărgirea și realinierea principa
lelor străzi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cercetat cu deosebită atenție fațadele 
și interioarele importantelor așeză
minte de invățămint și cultură ale 
orașului — liceele „Frații Buzești" și 
„Nicolae BălcesCu”. Muzeul de artă. 
Universitatea — care au avut de su
ferit de pe urma cutremurului. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu a Cerut ca 
această zestre de aur a orașului să 
nu fie abandonată, să fie salvate, eu 
orice preț, aceste vechi șt inestima
bile monumente istorice și culturale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat convingerea că toți oamenii 
muncii doljeni. în frunte cu comu
niștii. vor acționa in continuare strins 
uniți, cu toată forța și energia de 
care sint capabili pentru soluționarea 
rapidă și eficientă a tuturor proble
melor create de calamitatea naturală.

în continuare, secretarul general 
al partidului, insotit de ceilalți to
varăși din conducerea de partid care 
il însoțesc, s-a îndreptat spre Sla
tina, unde, pe stadionul orașului, au 
venit în întîmpinare tovarășii Iosif 
Banc, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. însărcinat să participe 
la conducerea directă a lucrărilor de 

înlăturare a efectelor calamității, și 
Constantin Sandu, prim-secretar al 
Comitetului județean Olt al P.C.R.

Secretarului general al partidului 
1 se raportează că imediat după pro
ducerea cutremurului s-au luat mă
suri eficiente pentru menținerea în 
stare de funcționare a unităților eco
nomice. evitîhdu-se pagubele impor
tante în producție care s-ar fi pro
dus măi cu seamă la Combinatul de 
aluminiu din Slatina. în prezent 
aici se lucrează din plifl, muncitorii 
efectuează schimburi prelungite, re- 
cupertnd astfel pierderile inregistrnte 
și dind economiei naționale impor
tante cantități de produse peste plan. 
Străbătlnd orașul. Secretarul general 
al partidului a abordat. împreună cu 
reprezentanții orgahelor locale de 
partid și de stat, unele aspecte ale 
dezvoltării Slatinei ; au fost exami
nate apoi, lâ marele Combinat de a- 
lumîniu, probleme de stringentă ac
tualitate ale activității economice, 
rezultatele obținute pentru reducerea 
consumului de energie electrică pe 
tona de produs, realizările înregis

Noaptea, din nou în Capitală: se controlează 
înfăptuirea indicațiilor formulate dimineața

Seara, pină aproape de miezul nop
ții. tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu. Împreună 
CU tovarășii Manea Mănescu. Ion 
Dincft. Ilie Verdeț și Ion Coman. au 
examinat din nou. pentru a doua oară 
in aceeași zi in București, situația 
operativă de la principalele zone a- 
fectate de cutremur, modul cum au 
fost îndeplinite indicațiile date în 
cursul dimineții.

în legătură cu sarcina de a se asi
gura salvarea in primul rînd a oa
menilor. secretarul general al parti
dului ascultă cu Vie emoție relatarea 
episoadelor dramatice, care tocmai 
s-au consumat, ale salvării, după 
Masuri de muncă încordată, a patru 
locatari care au supraviețuit sub 
dărimături aproape 48 de ore. La 
fostele blocuri situate in Calea Vic
toriei. vizavi de aripa nouă a Ho
telului Athenăe Palace, tovarășul 
Ntcolae Ceaușescu a cerut să se ac
ționeze in continuare cu și mai mul
tă energie, pe un front cit mai larg 
de străpungeri laterale, chiar și 
prin subsolul clădirilor învecinate, 
pentru a se ajunge cit mai rapid la 
locurile unde sc mal pot afla supra
viețuitori.

Aceeași preocupare atentă pentru 
salvarea oamenilor O regăsim și la 
celelalte zone afectate, unde tovarășul 
Nicolae Ceaușescu participă direct, cu 
curaj, sfidind pericolele, la găsirea 
Unor soluții de străpungere de gale
rii pentru a se ajunge la cel aflați 
sub dărimături î totodată, se cere ca la 
aceste operații să participe și alți spe
cialiști. îndeosebi mineri și sportivi, 
care să pătrundă prin galerii sau să 
escaladeze ruinele în locuințele unde 
se mai află îngropați oameni. La fos
tul hotel „Victoria", tovarășul Nicolae 
Ceaușescu critică cu asprime faptul 
că nu s-au respectat indicațiile de a 
se acționa cu maximă operați vi tata 

trate în modetnizărea structurii pro
ducției. valorificarea superioară * 
aluminiulill.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu apre
ciază că rezultatele obținute pînă 
acum pe litlla gospodăririi raționale 
a energiei electrice reprezintă un în
ceput, dar și o dovadă că există matî 
posibilități de efiCientizane a Consu
mului. Se împUh noi măsuri cârg Să 
conducă la reducerea cil pină la 50 
la sută a consumului de energie elec
trică necesară pentru realizarea uni
tății de produs. îh acest sens, s-â 
atras atenția că institutul de cerce
tări de aici este datOr să se an
gajeze în rezolvarea grabnică și efi
cientă a unor asemenea temă. 
Secretarul geherăl al partidului 8 
arătat că este necesar să se treacă 
la recuperarea resurselor sectindâtft 
de energie calorică, să se acționeze 
pentru reducerea pierderilor de Căl
dură ce sc înfegistfeâZă îh procesele 
tehnologice. De asemenea, a fbst a- 
bordată in mod cuprinzător și pro
blema îmbunătățirii calității și diver
sificării produselor.

pentru degajarea dărîmăturilor si sal
varea oamenilor. Aceleași critici sint 
adresate șl celor care răspund de lu
crările din Piața ROsetti, Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cercetează perso
nal noi posibilități de străpungere 
prin subsolul clădirilor învecinate 
care au fost evacuate și cere tuturor 
— civili si militari — să acționeze 
cu mai multă îndrăzneală și inventi
vitate. Secretarul general el partidu
lui ii îmbărbătează, prin exemplul 
său personal, pe cei care lucrează.

Momente de un zguduitor drama
tism au loc la blocul fostei cofetării 
..Scala", unde, sosiți de citeva minute, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu asistă le scoa
terea, după lungi ore de muncă încor
dată. a unei femei de sub uriașul 
morman de moloz. Cu profundă du
rere este primită vestea Că pină tn 
acel moment echipele de intervenție 
au degajat de sub dărimături 106 vic
time. Și aici, secretarul general al 
partidului pătrunde printre ruine, la 
subsolul clădirii învecinate, stabilind 
punctele de începere a unor noi stră
pungeri. La blocul fostei Cofetării 
„Casata", tovarășul Nicolae Ceaușescu 
controlează modul in care au fost 
respectate indicațiile date șl progre
sele înregistrate de salvatori. Se ra
portează că in acest răstimp au fost 
salvați doi copii, precum și o Can
titate însemnată de bunuri de va
loare. Se pătrunde din nou la parte
rul unei părți a clădirii care a mai 
rămas în picioare și se analizează 
progresele înregistrate în lucrări.

Apreciind eforturile și abnegația 
celor Care participă la lucrările de 
salvare, președintele Republicii ie a- 
dreseaza îndemnul de a acționa CU 
tot mai mult curaj și fermitate, cu 
maximă rapiditate, pentru salvarea 
oamenilor, pentru recuperarea bunu
rilor celor sinistrat!.
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IN ACESTE CLIPE DE GREA ÎNCERCARE PENTRU ÎNTREAGA NAȚIUNE

Să muncim cu dlrzeule si tenacitate, cu energie si calm, ca adevărati 
luptători revoluționari pe frontul înlăturării urmărilor dezastrului 

Cum se acționează pentrujnfăptuirea^nâsurilor stabilite 

du conducerea partidului, a indicațiilor tovarășului^ Nicolae Ceaușescu

Secție cu secție, utilaj cu utilaj - 
verificate cu maximă răspundere 

și repuse grabnic în funcțiune
întreprinderea „23 August" și în

treprinderea de mașini grele sînt 
două din marile obiective industria
la ale Capitalei grav lovite de cu
tremur, care au fost vizitate, in 
curstil zilei de duminică, de secreta
rul general al partidului. Aici, ca șl 
in alte unități economice, tovarășul 
Nlcdlae Ceaușescu a examinat itio- 
dill în care se acționează pentru 
aplicarea hotărârii Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al D.C.R. cu 
privire la punerea cit mai grabnică 
în stare de funcționare a tuturor 
secțiilor și obiectivelor avariate, 
dind indicații concrete pentru mai 
buna organizare a întregii activități 
de refacete.

...Reluăm, după 24 de ore, ttaseUI 
vizitei secretarului general al parti
dului la citeVa din aceste obiective, 
pentru a constata cum se lucrează 
in vederea traducerii în viață a in
dicațiilor date.

întreprinderea „23 August". S-a 
indicat să se treacă la reluarea cit 
mai grabnică a Producției secțiilor 
afectate, chiar in condiții improvi
zate ; să se asigure o mai mare 
concentrare de forțe la curățirea 
halelor și evacuarea molozului ; să 
se stabilească de urgență soluții pen
tru refacerea Zidurilor și a acoperi
șurilor distruse. Cum au acționat 
muncitorii acestei prestigioase uni
tăți bucufeștene pînă in după-amia- 
za zilei de ieri ?

într-un sector al turnătoriei de 
oțel, Uttul din pereții laterali, lung 
de 270 m, a fost distrus de cutremur. 
Ieri, la 10 dimineața, după ore 
de muhcă neihtreruptă, acționin- 
du-se om lingă om — așa cute a in
dicat secretarul general al partidului 
— hioloZul a fost complet înlăturat. 
D# asettîeneă, toate mătefialeie ce 
pot fi refOloslte au fost recuperate.

— Cit privește activitatea produc
tivă îh sectorul afectat — ne spune 
Văsile Saragea, șeful atelierului cu
rățătorie — s-a intrat îh normal. 
Pină la refacerea zidului, oamenii au 
prihlit ȘUbe și ochelari de protecție, 
pentru a putea lucra îrt irei schim
buri și in aceste Condiții grele.

— Dar zidul halei în cit timp va fi 
refăcut ?

Răspunsul l-am primit de la tova
rășul ing. LeOnte Anton, directorul 
Institutului de cercetări Și proiectări 
„Faur", prezent la fața locului : „în 
urmă cu 5 minute ne-am pronunțat 
asupra soluției. Pină la ora 14 defi
nitivăm documentația. După-amiază, 
constructorul — I.C.S.I.M. — va trece 
la lucru".

cursul dimineții de ieri și-au re
luat activitatea și secțiile forjă, iar 
la ansamble sudate — în timp ce 
constructorul a început refacerea a- 
cOperlșulUl distrus — se muncește 
normai, in schimburi prelungite, in 
tOâIe zonele neafectate.

Cu aceeași indirjire și bărbăție se 
lucrează și la întreprinderea ■ de ma
șini grele din Capitală. în cel mai 
sCUft timp, a indicat secretarul ge
neral al partidului, să se efectueze

Cu abnegație și eroism, metodic și disciplinat, se face totul 
pentru salvarea vieților omenești. Oriunde există

o fărîmă de speranță,
ț..Lunl 7 martie, ora 10,30. La 

întretăierea străzilor Ion Ghica și 
Colonadelor, un bloc de 8 etaje, con
struit intre cele două războaie, este 
prăbușit. Se lucrează intens la sal
varea celor prinși sub dărîmătUri și 
la degajarea ruinelor. Sint concen
trați sute de oameni, militari, mem
bri ai gărzilor patriotice, tineri. Jur 
Împrejurul ruinelor, numeroase uti
laje grele și basculante. RâsUnă o 
comandă scurtă :

— Stop.
Sub cupa excavatorului, omul cu 

cască albastră și un militar se a- 
pleacă intr-un fel de nișă. Orieind 
se poate prăbuși peste ei masa de 
fiare contorsionate și moloz. Dar nu 
ezită. Peste cîteva momente revin la 
poziția normală. Âu ceva în brațe. O 
fetiță. Trăiește și pâre nevătămată. 
Spune că O cheamă Gâbrlela Cordu- 
nbăhu și âre 6 ani. Imediat aU inter
venit doctorii și au dus-o cu o am
bulanță la Spitalul militar. DUpă 61 
de ore, încă o viață a 1'ost salvată. 
A noua din acest bloc. Și sini spe
ranțe ca să mai existe supraviețui
tori. Se iucrează insă cu multă a- 
tehție din cauza materialului foarte 
prost din cafe a fost construit blocul. 
Am Asistat la incefeăreâ do a se ri
dică o grindă cu macaraua. In brațul 
cîrligului n-a rămas decît o sîrmă 
răsucită, iar restul materialului s-a 
fărimițat. De aceea, se lucrează mai 
mult manual, se degajează cărămidă 
cu Cărămidă, pentru A nu se produce 
eventuale jlrăbușiri care să-i acci
denteze pe Cei ce Se speră că încă 
mw trăiesc »ub dătimături. 

toate operațiunile de verificare a stă
rii tehnice a tuturor mașinilor, utila
jelor și instalațiilor din secțiile afec
tate de cutremur. Pentru secția tur
bine. traducerea în viață a acestei in
dicații este vitală, avînd in vedere 
gradul înalt de tehnicitate și preci
zie al mașinilor din. dotare.

„De Ia Vizita secretarului general 
ai partidului și pînă astăzi la ora 
15 — ne spune ing. Nicu Constantin, 
directorul generai al Unității — cinci 
echipe formate din lăcătuși, electri
cieni și metrologi au lucrat la recen- 
trări și verificări. Ca rezultat, 95 la 
sută din utilajele secției funcționează. 
Tot astăzi, in primele ore ale zilei, 
proleetanții I.P.C.M. au analizat, la 
fața locului, posibilitatea adoptării 
unei soluții radicale pentru refacerea 
acoperișului secției, deplasat cu 60 
cm în timpul seismului. Totodată, așa 
cum a indicat secretarul general al 
partidului, soluția prevede și reduce
rea înălțimii nejustificat de mari a 
halei și renunțarea la una din cele 
două căi de rulare a produselor".

...Aveam să aflăm de la unul din 
muncitorii preZenți la această discuție 
că omul care ne vorbește cu atită op
timism despre refacerea unității pu
ternic lovite de cutremur și reînca
drarea în ritmul normal poartă căma
șă și pantaloni împrumutați de la un

Pentru evacudrea dăfîmăturllor unei hale a secției 
de forjă de la întreprinderea ,,23 August" se lucrează 
om lingă om, așa cum a Indicat secretarul general 

dl partidului

Potrivit indicațiilor date în seara 
zliei de 6 martie la fața locului de 
•tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a pă
truns din trei direcții in subsolul clă
dirii, acolo unde se afla un bar. 
N-au fost descoperiți supraviețuitori 
și nici victime. A doua zi. dimineața, 
secretarul general ăl partidului a 
controlat din nou stadiul lucrărilor 
de salvare și a dat noi indrUmări 
concrete Pentru buhttl mers al ope
rațiilor. Totul este organizat perfect, 
toată lumea știe ce are de făcut. A- 
lături. O ambulanță dotată cu tot e* * 
chipamentul necesar unei operații de 
reahimare. un adevărat spital pe roți, 
așteaptă gata pregătită pentru a da 
primele îngrijiri celor de sub dări- 
mături.

de wi pe ruine ? Nici una, nici alta. 
Este om. De curaj și de Pmertle. O 
îl dormit ceva între timp ? Cină 
Știe, poate în vreun colț, pe apuca
te. Cei din jur, militarii și buldoze- 
riștii, îl știu Aici dă ăProâPă trei Zile 
șl trei nopți...

★
...Revenim la blocul, de fapt, la 

fostul bloc din spatele benzinăriei 
„Lido". Atunci, în noaptea dezastru
lui. la tronsonul prăbușit de aici, e- 
ram martori la un act spontan de 
solidaritate ți întrajutorare : începu
seră primele lucrări de degajare a 
ruinelor. Cu răngi, cu puținele u- 
nelte care s-au putut găsi imediat în 
preajmă, mulți cu miinile goale, tre
cători. oameni aflați întimplător in 
preajma locului catastrofei, au săfit 
să dea 0 mină de ăjUtOr. De cile ori 
o fi urcat spre eer' minerul Văsile 
Mitu de la Șantierul 5 Î.C-.E.T. ? Da. 
un mifier urcind spre cer, intr-un fel 
de găleată de tablă, agățată de câr
ligul macaralei. De zeci de ori a ur
cat pînă la înălțimea ultimului etaj 
pentru a „tunde" toate mustățile de 
fier-beton, pentru a da jos toate ră
mășițele spânzurate în aăr. Astfel in
cit dedesubt Să se poată desfășura 
nestingherit săpăturile și căutarea e-

— în urma indicațiilor date de co
mandantul nostru suprem, am des
chis fronturi de lucru din toate păr
țile — ne-a spus generalul maior 
Gheorghe Lavric, comandantul punc
tului de salvare. Avem tot ce ne 
trebuie. Organizare și disciplină mi
litară. Din prudență pentru viețile 
celor care poate mai sint prinși de
desubt intervenim mai ales din părți 
și de deasupra. Ar mai fi o pro
blemă : g „spectatorilor". Noi înțe
legem, e Omenesc pentru rude, să 
aștepte cu speranță, dar în același 
timp sint și foarte mulți venițl din 
pură curiozitate. Dar nu e 10'c de 
curioși. Acum e loc numai pentru cei 
efectiv angajați în operațiile de sal
vare.

★
Strada Brezoianu, 5—7, fosta adre- 

aă a blocului cu 12 etaja — adevărat 

prieten, că începînd din noaptea ca
tastrofei nu mai are decît o singură 
adresă — uzina...

Dar să reluăm itinerarul refacerii 
întreprinderii. Cu o zi mai devreme 
decit s-a angajat colectivul a început 
să lucreze și secția forjă. Oțelăria e- 
lectrică lucrează acum la întreaga ca
pacitate. „De la reluarea activității, 
oțelăria noastră a elaborat 12 șarje 
— ne spunea maistrul Constantin 
Tăcu. Obiectivul principal pe care 11 
urmărim este scurtarea duratei de e- 
lâbOrare a fiecărei șarje. în așa fel 
incit, pînă la sfințitul acestei luni, să 
recuperăm pierderile, să realizăm in 
plus 400 tone oțel, atit de necesar 
țătii".

• „Vă raportăm. tovarășe 
Ceaușescu, arăta primul secretar al 
Comitetului județean de partid Dolj, 
că începînd de luni, 7 martie, 15 din 
cele 18 unități industriale ale jude
țului afectate de forța dezlănțuită a 
cutremurului vor lucra cu întreaga 
lor capacitate". Așa s-a spus, așa se 
face ! într-o convorbire telefonică 
cu tovarășul prim-secretar, aflăm că, 
pină ieri, la ora 20. cele 15 unități 
și-au reluat activitatea. în plus, și 
întreprinderea de materiale' de con
strucție lucrează cu 80 la sută din 
Capacitate.

nici un efort
munte de moloz înconjurat de fum 
și aburi. Aici acționează încă din pri
mele momente de după seism forma
țiunile de gărzi patriotice de la „Vul
can", U.C.R., Fabrica de nasturi, 
ostași ai unei unități militare, sub 
comanda colonelului Balint Arpad, 
pompieri, lucrători de miliție. Se dă 
o eroică bătălie cu focul izbucnit sub 
dărimături la citeva ore după cutre
mur, pentru ultima speranță de viață, 
pentru salvarea a ceea ce mai poate 
fi salvat. Cu ochii înroșiți de fum și 
oboseală. Dumitru Dobre ne relatea
ză despre cei care lucrează pe acest 
nedorit șantier pentru înlăturarea 
consecințelor dezastrului : Selaru 
Constantin, tehnician la uzina „Vul
can." este prezent aici încă din noap
tea de 4 martie, excavatorlstul Aurel 
Pâtrașcu lucrează neobosit de zed de 
ore la degajarea molozului. Geologul 
Dan Moraru. vehit in cofteediu din 
Caransebeș, s-a angajat în această e- 
roică bătălie încă din primele mo
mente după cutremur, din proprie 
inițiativă.

Nu departe de aici, pe Calea Victo
riei, unde s-a prăbușit hotelul cu a- 
celași nume, muncitorul Mircea Crec' 
n-a ezitat să-și pună îh pericol pro
pria viață spre a salva alte vieți. Un 
perete se despărțise de restul clădi
rii, gata să se prăbușească peste dă
râmăturile fostei clădiri Vecine, sub 
care se aflau oamenii, poate încă în 
viață. Suspendat în aer pe cîrligul 
unei macarale, după trei încercări, el 
a reușit să ancoreze peretele de res
tul clădirii. Operațiunile de degajare 
a dărâmăturilor «-au putut desfășura

Noi date și mărturii vin 
să confirme proporțiile 
pagubelor provocate de 
cutremurul’ din seara zilei 
de 4 martie, care a lovit 
dureros Capitală și nu
meroasă alte localități ale 
tării, viață și căminele a 
mii și mii de oameni. O i- 
magine zguduitoare a efec
telor cataclismului o oferă 
imobilele și casele complet 
distruse sau grav avariate.

Pagube mari se înregis
trează și în numeroase 
SECTOARE ALE ACTI
VITĂȚII ECONOMICE : 
195 de întreprinderi ău 
fost avariate, deteriorîn- 
du-se un mare număr dfe 
instalații, mașini și utilaje 
de valoare ridicată. Tot
odată. au fost avariate nu
meroase conducte de ali
mentare cu gaze, apă. sta
ții de transformare și linii 
electrice, ceea ce a dus la 
stagnarea activității Unor 
unități industriale.

Și ÎN AGRICULTURA 
seismul A provocat avarii 
grave, între cară deterio
rarea a sute de construcții 
zootehnice și pierderea 
unui mare număr de ani
male.

Un tablou deosebit de 
dureros al urmărilor cu
tremurului de vineri seara 
îl prezintă BILANȚUL 
TRAGIC AL VICTIME
LOR, al căror număr a a- 
juns pină in seara zilei de 
luni la 1 034 de morți, din
tre care 810 în Capitală și 
224 în județe. Numărul ră

O imagine reîntîlnită, acum, în.Zeci și zeci de întreprin
deri: deasupra acoperișul distruă, jos în hală, în condiții 

improvizate, producția și-a reluat pulsul

crulal!
în condiții de securitate. Poate că 
sub dărtmăburi se află oameni încă 
în viață.

★
...Ieri, către orele prânzului, la rui-’ 

neie blocului care adăpostea cofetă
ria „Casata" se lucra intens. Sosise
ră aici utilaje speciale, de mare ca
pacitate. militare, de la Î.C.S.I.M. și 
de la pompieri. Tovarășul Alexafldru 
Damian, de la I.C.S.I.M., ne spune 
că în urma indicațiilor secretarului 
general al partidului, de a se aplica 
soluții mai eficiente pentru salvarea 
de vieți omenești, s-au practicat două 
străpungeri din afară spre subsol, iar 
echipele au făcut săpături în zidurile 
despărțitoare. Totul, toată munca in- 
dîrjită pentru a da o șansă de su
praviețuire celor care s-ar mai pu
tea afla sub dărimături.

...în fața fostului bloc „Dunărea", 
o mare concentrare de mașini : bul
dozere. autobasculante, excavatoare. 
Stau gata pregătite să intre în luptă, 
ca o baterie de artilerie ; asaltul nu 
se poate da pînă nu se va incerta 
Chiar și cea mai mică șansă de a 
găsi supraviețuitori. Ne atrage aten
ția un om tînăr. năclăit de Praf, Cu 
haina de piele făcută ferfeniță. CU 
mîinile devenite carne vie. îl recu
noaștem : Cristian AridreescU. elec
tronist ia î.î.R.U.C. L-am cunoscut 
în noaptea cutremurului. Atunci, la 
scurt timp după dezastru, trecea pe 
aici. A Văzut că era nevoie Si de el. 
$i a rămas, alătufindu-se echipelor 
de intervenție, in căutarea celor cară 
măi puteau fi ih viață. Este alpinist, 
este cascador, de s-a cățărat de zeci

nirilor șl accidentațiiov se 
ridică la 6 185.

Este deosebit de impre
sionant modul în care între
gul nostru pOpor a răspuns 
chemării partidului, Secre
tarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu,

fost scoși de sub dărâmă
turi. Operațiunea de sâlvâfă 
a oamenilor, de ajutorare A 
victimelor cataclismului a 
cunoscut și cunoaște mo
mente emoționante.

O grijă deosebită au acor
dat organele de pârtid și de

pentru reintrarea lor in ac
tivitatea normală de pro
ducție; Și în aceste sectoa
re s-a lucrat zi și noapte. 
Pină duminică la amiază. în 
județele Bacău, Brăila. Iași. 
Ilfov, Covasnă și Vaslui 
toate unitățile oprite și-au

Mărturii ale tragicelor pierderi 
Imagini ale încleștării 

bărbătești pentru refacere
dă a-și Uni toate forțele 
pentru înlăturarea cit mai 
grabnică a efectelor cutre
murului. pentru normali
zarea situației în toate Zo
nele afectate. Datorită 
abnegației, devotamentu
lui și spiritului de dăruire 
cu care mii de detașamen
te, formate din oameni ai 
muncii, mOtabri ai gărzi
lor patriotice, militari ai 
forțelor armate și Ministe
rului de Interne, tineri, stu- 
denți și elfevi, au lu
crat fără întrerupere zi și 
POapte, numeroși supravie
țuitori ai cutremurului au

stat. echipele speciale 
populației sinistrate, in pri
mul rând familiilor ale că
ror locuințe au fost com
plet distruse.

Zi și noapte, întregul per
sonal medico-sanitar se a- 
flă in unitățile spita
licești și în zonele sinistra
te, acordînd îngrijiri me
dicale persoanelor acciden
tate în urtea seismului. De 
asemenea, au fost asigurate 
condiții de spitalizare și 
cantitățile corespunzătoare 
de. medicamente și singe.

Dovezi de Abnegație și 
dăVotateePt Se dau si TA Ac
țiunea de refacere a unită
ților industriale avariate,

reluat activitatea. Pină în 
Seară zilei de luni, o mare 
parte a întreprinderilor care 
au suferit daune in urma 
cWăWitfrtilUÎ ău fds’t repu
se în funcțiune. La rindul 
lor, energmîcîemî ău retișit 
să repare și să pună sub 
tensiune un număr mare 
de grupuri și stații de 
transformare. îmbunătățind 
astfel aîimetitarea cu ener
gie electrică a Capitalei și 
a altor iocăiități.

în agricultură au fost re
parate 448 construcții zo
otehnice și Se lucrează la 
rerttediereă ultimelor supra
fețe de sere deteriorate.

Circulații feroviară este

Un om readus între
Să privjm imaginea alăturată. Pe

licula fotografică a imortalizat-o luni, 
7 martie, ora 14,20. 65 de ore după 
dezaștni. Pe chipul femeii Sînt înti
părite 65 de ceasuri de întuneric, sin
gurătate și apăsare a morții ce părea 
iminentă. Secvență de la locul unde 
s-au aflat cofetăria „Scala" și imobi
lul cu 11 niveluri de deasupra aces
teia.

Cu o Zi înainte, duminică. 6 mar
tie. tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
aflat de două ori — atit dimineața, 
cit și seăra — printre cei care lu
crează la degajarea acestor ruine. Cu 
acele prilejuri, secretarul general al 
partidului a atras in mod deosebit 
atenția, ca de altfel la toate punc
tele de lucru, să se lucreze cu grija 
Cea mai mare pentru salvarea ori
cărui posibil supraviețuitor, să se facă 
totul, să. fie cercetat cu maximum de 
atenție fiecare colț, să fie folosită 
orice șansă, orâcît de mică ar fi. pen
tru salvarea vieților. Ca ți la alte 
puncte de lucru, tovarășul Nîcolâe 
Ceăușescu a coborât în subsolurile 
învecinate ți a indicat să se cerce
teze, ți din aceste direcții, cit mai 
grabnic, să se ajungă cit mai repede 
oriunde poate fi un supraviețuitor.

DindU-se urmare indicațiilor pri
mite. in ceasurile imediat următoa
re. la o încercare de pătrundere din
spre subsolul imobilului alăturat din 
Bd. Magheru. s-au auzit, greu per
ceptibil. chemări de ajutor. Era o 
voce de femeie. Tn funcție de teren 
s-a înaintat concentric, din subsol și 
de afară. Pe măsură ce salvatorii se 
apropiau, s-a putut comunica cu fe
meia. S-a aflat cine ește : Florica 
lordache, laborantă la fosta cofetă
rie. A dat relații despre punctul și 
poziția în care se afla : la subsol, a- 
coperită de O cuvă de spălă
torie. în poziție chircită, bloca
tă din față de O masă me
talică (ce A oprit să mai năvălească 
molozul), cu corpul neînsuflețit al 
unei colege lingă ea. 1 s-a spus să 
stea liniștită că va fi scoasă. A răs
puns că stă liniștită, să se lucreze 
cum crăd Căi de-âfară cft e fflâi bine. 
După ore de dislocare atentă. eXis- 
tînd în orice clipă pericolul unei 
noi surpări, operațiunile de salvare

După 65 de ore dramatice

fiind îngreunate de faptul că tava
nul subsolului se sprijinea, practic, 
pe o ramă metalică și pe o... stivă cu 
ambalaje, după Ce fiecăre decimetru 
de galerie a înaintat prin moloz ca

Ventualilor supraviețuitori. Apoi, mi- 
herul a Coborât dih cer și s-a alătu
rat celor cu târnăcopul și lopata.

★
...Duminică, la ora 14, de sub dărâ

măturile de la ,,Nestor" s-ău auzit voci 
ehemînd ajutor. Imediat, neintirziind 
nici o clipă, cițiva braVi muncitori, 
ingineri, militari, constitulți intr-o 
veritabilă echipă de șoc. au început 
operațiunea de scoatere a supravie
țuitorilor : tirîhdu-se printre dărâmă
turi, croindu-și drum centimetru cU 
centimetru, s-au strecurat cu mii de 
riscuri spre subsolul fostei clădiri. 
Și-au riscat propria viață pentru a 
reda vieții patru oameni, două fa
milii prinse sub mormanul de moloz. 
Numele salvatorilor : muncitorii But- 
naru Nicolae, AgopciUc NicOlae, ing. 
Marinescu Gabriel, ihg. Popă C„ ma
iorul Aldea Vasile. Ei și-au croit 
drum Pe sOarâ de evacuare in sub
solul unde, in unghiul format de două 
grinzi prăbușite, iși găsiseră adăpost 
cele patru persoane. Operațiunea de 
salvate a dUrăt thai bine d6 trei ote : 
s-a făcut totul pentru ca Oamenii să 
fie redați vieții.

îh tdt cursul nopții de duminică și 
apoi luni toată ziua s-a excavat ne

deschisă în prezent pe toa
te liniile, cu excepția un'Or 
mici Sectoare, unde continuă 
în ritm intens lucrări de 
consolidare a rezistenței 
terasamentului și a unOr 
poduri. Este deschisă, de 
asemenea, circulația rutieră 
pe toate șoselele naționale, 
cu restricții de viteză în u- 
nele zone din județele din 
sudul țării.

Pentru diminuarea nerea- 
lizărilor dirt unitățile car*  
și-att întrerupt procesul de 
producție datorită cutre
murului. duminică s-ă lu
crat în 1167 întreprinderi 
din toate județele țării și 
din municipiul București, 
îndeosebi în unități din ra
murile construcțiilor de ma
șini, materialelor de Con
strucții și industriei alim'en- 
tare.

Au fost întreprinse mă
suri pentru asigurarea ă- 
proviZionării normale cu 
bunuri de consum a popu
lației dWi Capitălă și din 
celelalte localități Afectate 
de cutreteur. Numai în 
cursul nopții și ■primei 
părți a «Tei de 7 mărtîe, 
din diverse județe ale ță
rii Au fOs't livrate Capita
lei 283 tone pîine, 755 tone 
carne, 634 6(10 Htri de lap
te, 64 tone preparate din 
carne, 159 tone preparate 
din lapte. 3.6' milioane ouă, 
120 de tone pește, 2.1 mi
lioane lițri de apă mine
rală și alte produse. De a- 
semenea, se asigură livra
rea de produse alimentare 
pentru județele care ău ă- 
vut de suferit de pe urma 
Seismului.

oameni...
intr-o mină săpată in praf ți nisip, 
mai mult cu palmele și cu unghiile, 
la oră 14.20 incă 0 viață era salvată. 
A șaptea din ruinele cele mai fără 
speranță de pe acest loc.

încetat sub imensul morman de mo
loz. plalișee și grinzi de baton frinli. 
s-au croit ndinretat drumuri spre 
scările de evacuărb, în golurile liftu
rilor, s-au depus efbrturi sUpradm.ă- 
neșll de verificare a cabinelor. Se 
actioheâiă îi și hoapte cii eroism, cU 
bărbăție, cu spirit de sacrificiu, îh 
spiritul indicațiilor date Zilftie de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. se mun
cește cu o admirabilă dăruite de sih», 
cu spirit de sacrificiu.

Cei .care muncesc aici 8e hUmO» 
soldat Oiteanu L, cel care. în 
tot timpul nopții, a străbătut gâ- 
leriile liftului, plutonierul Blstdl 
Gheorghe, cel care a asigurat ilumi
narea pe galeriile de evacuare, ți 
mulți alții : imagini vii ale spiritu
lui de sacrificiu.

Membrii gărzilor patriotice acțio
nează cu curaj în galerii, tăind cu 
bomfaiere, cu apărate și utilaje spe
ciale, făcind săpături în zid, avan
sează pas cu pas în căutarea vieții 
de sUb dăritaătUri, ăe tlrăsc, înăifte 
tează tiscîhdU-și propria VlațÂ 
După că lucrase tâată noaptea, fări 
o clipă de răgaz, inginerul Cești» 
Georgescu și alți. muHeitOri ți
(Continuare in pag. a Vi-a)
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Să muncim cu dirzeuie si tenacitate, cu energie si calm, ca adevărati 
luptători revoluționari pe frontul înlăturării urmărilor dezastrului

la Zimnicea, a doua zi după indicații
ZIMNICEA. Luni la prînz. orașul 

atît de greu lovit de seism trăia o 
vie animație. îndemnurile, cuvinte 
calde de îmbărbătare, adresate de 
secretarul general al partidului, 
cu o zi înainte au redat speranțele 
locuitorilor acestei localități,' le-au 
declanșat energiile și voința de a 
învinge, cit mai grabnic posibil, ur
mările dezastrului. îritr-o ordine 
impresionantă, s-a trecut la elibe
rarea de moloz a perimetrelor pe 
care urmează, să înceapă neîntîrziat 
construcția primelor blocuri de lo
cuințe. Pretutindeni lucrează soldați,’ 

De ieri, întreprinderea de panglici din Zimnicea și-a reluat activitatea

muncitori, locuitori din satele înve
cinate. în același timp, au fost for
mate echipe pe fiecare stradă care 
ajută la evacuarea sinistraților, in
ventarierea bunurilor recuperate. Ma
gazinul de confecții al cooperației, 
unde tovarășul Nieolae Ceaușescu 
constatase cu prilejul vizitei o sea
mă de neajunsuri, era degajat de 
moloz ; se trecuse cu forțe sporite 
la inventarierea mărfurilor. De ase
menea, la întreprinderea de panglici 
sg restabiliseră ordinea și curățenia, 
unitatea funcționînd cu întregul po
tențial productiv. Se cuvine subli

niată intervenția promptă, eficace a 
specialiștilor de la Institutul de pro
iectări pentru industria ușoară, care, 
de la primele ore, s-au aflat in în
treprindere, verificind minuțios sta
rea clădirii și utilajelor. Fabrica de 
lapte lucra cu întreaga capacitate. 
Aprovizionarea cu apă a fost inte
gral restabilită, iar iluminatul in 
proporție de peste 75 la sută.

Organele locale fac eforturi nota
bile pentru a asigura cazarea tuturor 
sinistraților. atît in spațiile create 
la creșă. grădinițe și internate, cit și 
in spațiul locativ care a rămas ne
afectat de cutremur.

Din păcate, eforturile locale nu 
sint susținute incâ in suficientă mă
sură de toți factorii care pot și tre
buie să participe la normalizarea vie
ții in acest oraș.. Indicația secretaru
lui general dată cu prilejul vizitei 
ca. încă in cursul zilei de luni, să fie 
deplasate la Zimnicea forțele ne
cesare pentru a începe imediat con
struirea unui număr de barăci, nu 
și-a găsit încă rezolvarea. în jurul 
prînzului, conducerea intreprinderii 
..Ar;:om“ din București a comunicat 
că pune la dispoziție 12 barăci ; cind 
anume vor'sosi aceste barăci la Zim
nicea ? Ita orele cind nc aflăm la 
consiliul popular — 15.30 — între
prinderea forestieră de exploatare și 
transport din Ploiești a înștiințat câ 
poate oferi și ea citeva barăci, dar... 
din pricina unor amănunte, a solicitat 
o nouă convorbire pentru precizări 
pe marți.

La centrala termică a orașului, o 
echipă de muncitori de la Grupul de 
șantiere montaj cazane București nu 
putea pune în funcțiune principala 
sursă de căldură a orașului din 
cauza unei simple țevi promise încă 
de dimineață, la orele 7 și 30'. de în
treprinderea ..Vulcan", dar care nu 
ajunsese la Zimnicea nici la orele 
16 și 30'.

7,2 pe scara Richter... și Ia scara realității

La fostul câmin de nefamiliști al intreprinderii mecanice din Plopeni, județul 
Prahova

Cu riscul vieții, 
pentru salvarea de vieți

CIMENT, CIMENT, CIMENT!
Mai mult ca oricînd, tara are nevoie de mari 
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cantități de materiale de construcție peste plan 
Cw/îj se muncește in întreprinderile neafectate

MEDGIDIA. Duminică, la Combi
natul de lianți și asbociment Medgi
dia s-au produs peste plan 300 tone 
de ciment, 600 mp. plăci din asboci
ment și 1,5 kilometri tuburi din as
bociment. Ca urmare, acest colectiv a 
realizat pină in prezent 1300 tone 
ciment peste plan, materie primă ne
cesară refacerii clădirilor avariate de 
cutremur, Hotărirea sa unanimă este 
de a da țării, suplimentar in 1977, 
peste 25 000 tone de ciment. (G. Mi- 
hăescu).

ALEȘD. Colectivul Combinatului 
de lianți și asbociment Aleșd. con
știent că în aceste clipe grele țara 
are nevoie de cantități sporite de ci
ment și materiale de construcții pen
tru refacerea clădirilor distruse de 
seism, muncește cu forțe sporite pen
tru depășirea sarcinilor de plan și 
angajamentelor luate. în cursul zilei 
de duminică, muncitorii acestui com- 
binait au dat peste sarcinile de plan 
aproape 300 tone ciment și circa 1 000 
mp plăci din asbociment. O contri
buție însemnată și-au adus lucrătorii 
din schimburile conduse de Gavril 
Blaj, de la atelierul de concasare, 
Viorel Hălmagiu, de la secția asboci
ment, Szabo Stefan, de la secția mori, 
și alții.

în prezent se analizează cu maxi
mă responsabilitate posibilitățile e- 
xi.stente la fiecare loc de muncă pen
tru depășirea substanțială a sarcini
lor de plan, potrivit nevoilor actuale 
ale economiei naționale. (Pop Aurel).

BRAȘOV. Cu o înaltă conștiință 
•omunistă acționează și colectivul 
Combinatului de lianți Hoghiz. unde 
in zilele acestea s-au realizat ade
vărate recorduri în producție. Drept 
urmare a eforturilor depuse. în cursul 
zilei de luni combinatul a realizat 
3 600 tone ciment, cu peste 100 tone 
in plus față de ziua precedentă. Pen
tru a veni în sprijinul zonelor lovite 
de cutremur, colectivul combinatului 
s-a angajat să realizeze pină la finele 
anului o producție suplimentară de 
peste 2 000 tone ciment. La rindul 
lor, lucrătorii de la întreprinderea de 
lianți Brașov vor realiza 1 500 tone 
ciment și 500 tone var peste planul 
lunii martie. (Nieolae Mocanu).

TIMIȘ. în toate cele patru mari în
treprinderi producătoare de materia
le de construcții din județul Timiș, 
în ultimele 3 zile, activitatea de pro
ducție n-a încetat nici o clipă. La 
întreprinderea de produse ceramice 
din Jimbolia, odată cu măsurile luate 
pentru verificarea și asigurarea func
ționării tuturor instalațiilor la intrea- 

(Urmare din pag. a V-a)

ga capacitate, s-a trecut la organi
zarea lucrului în schimburi prelun
gite în secțiile de blocuri ceramice 
și cahle. Ca urmare, in cursul zilelor 
de 6 și 7 martie, ceramiștii din Jim
bolia au produs suplimentar 100 000 
țigle. 185 000 cărămizi și blocuri ce
ramice și 4 000 de cahle. Totodată, 
s-a trecut operativ la pregătirea lo
turilor de materiale destinate apro
vizionării zonelor sinistrate. Astfel, 
vor fi imediat expediate spre Cra
iova importante cantități de produse 
ceramice pentru refacerea clădirilor 
distruse de cutremur. Și la între
prinderea „Mondiala" din Lugoj se 
muncește fără răgaz. Duminică, in 
secțiile de producție au fost prezenți 
400 de muncitori, tehnicieni și ingi
neri, care au realizat, suplimentar, 
300 mc granulit, 1 000 mp plăci de 
faianță și 121 000 blocuri ceramice 
pentru zidărie. în zilele următoare, 
de aici vor fi expediate în zonele si
nistrate, peste prevederi. 300 000 că
rămizi și blocuri din beton cu agre
gate ușoare și mai bine de 2 000 mp 
plăci de faianță. începînd de simbă- 
tă. 5 martie, la întreprinderea de 
prefabricate de beton din Timisoara 
se toarnă zilnic în medie cu 50 mc 
mai multe elemente utilizate la con
struirea de hale industriale. Acest 
ritm intens de producție va permite 
unității timișorene să producă in a- 
ceastă lună, peste prevederile planu
lui, circa 3 500 mc de prefabricate, 
în special elemente pentru acoperi
șuri, grinzi, stîlpi electrici etc.. nece
sare refacerii unor obiective avariate 
de cutremur. Și colectivul întreprin
derii „Extraceram" Timișoara a luat 
măsuri ferme ca să livreze suplimen
tar în această lună cărămizi, prefa
bricate, agregate de carieră etc., în 
valoare de 2.5 milioane lei. (Cezar 
Ioana).

ARAD. — „Să sporim producția, 
să contribuim cu toate forțele la re
construcția clădirilor afectate de cu
tremur" — iată cuvîntul de ordine 
ce-i animă pe toți acei ce muncesc 
în cadrul întreprinderii de articole 
metalice pentru mobilier și binale 
din Arad. La inițiativa comitetului 
de partid, s-a hotărît să se ia toate 
măsurile necesare pentru ca planul 
pe luna martie să fie depășit cu cel 
puțin 20 la sută, adică cu o canti
tate de feronerie necesară pentru 
binalele și mobila a cel puțin 10 000 
de apartamente. (Constantin Simion),

TÎRNAVENI. Imediat după cutre
mur, la întreprinderea de geamuri 
din Timăveni s-a prezentat sticlarul 
pensionar Gheorghe Iancu, în vîrstă 

Totul pentru salvarea vieților omenești
citor la I.C.S.I.M. și Ion Cojocaru, 
muncitor la Institutul de chimie.

La aceeași adresă, ieri la ora a- 
miezii. La fața locului a sosit in a- 
jutor și o echipă de specialiști ai 
Crucii Roșii elvețiene cu ciini dre
sați pentru a depista locul unde se 
află oameni rămași în viață. 
Si se pare că sub ruine mai 
sînt supraviețuitori... Se iau măsuri 
urgente. S-a hotărît degajarea unui 
planșeu. Lucrările de salvare con
tinuă.

★
...Un alt imobil care nu mai 

există, cel din strada Tudor Arghezi 
nr. 1. Luni dimineața, secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, a venit din nou în acest 
loc al dezastrului, luind măsuri și 
indicînd urgentarea lucrărilor, de a 
nu se neglija nici o șansă, oricit de 
mică, pentru salvarea supraviețuito
rilor. Operațiile au fost intensificate 
prin concentrarea unor forțe nume
roase : 200 de militari, 400 de membri 
ai gărzilor patriotice, echipe de ce
tățeni voluntari, printre care și două 
brigăzi de mineri de la Filjpeștii de 
Pădure. _ __ , 

de 70 de ani. care s-a oferit să spri
jine. cu toată priceperea și sirguința 
sa. eforturile productive din aceste 
zile. A venit tocmai in momentul în 
care întregul colectiv al unității 
luaSe hotărirea să realizeze, peste 
angajamentul asumat, peste 70 000 
mp geam tras și geam laminat, ma
teriale atit de necesare in zonele 
afectate de cutremur. Datorită mun
cii neobosite in schimburi prelungi
te a oamenilor. Întreținerii și ex
ploatării ireproșabile a cuptoarelor 
de topit sticlă, care au ieșit recent 
din reparațiile capitale, s-au atins 
parametri maximi de funcționare, 
obținindu-se la fiecare cuptor cite 
1 000 mp geam în plus, față de pe
rioada normală de activitate. Zilnic 
se realizează aici, peste plan, gea
mul necesar pentru 50 de aparta
mente. Și tot zilnic, de la întreprin
derea de geamuri din Tîrnăveni se 
expediază. spre șantierele de recon
strucție 10 000—15 000 mp de geamuri. 
(Cornel Pogâceanu).

LA CENTRALA MATERIALELOR 
DE CONSTRUCȚII DIN BUCUREȘTI, 
ing. Romul Marta, director general, 
ne informează :

— O primă analiză a posibilităților 
existente in toate unitățile centralei 
arată că la întreprinderile din Ro
man, Turda, Deva, Cluj și Sighișoara 
sarcinile de plan vor fi depășite cu 
cel puțin 10 la sută la nivelul între
gului an. De asemenea, am luat ho
tărirea, tot ca un prim pas pentru 
sporirea producției de materiale de 
construcție, să realizăm suplimentar 
25 mii mc panouri mari, 200 milioane 
bucăți materiale de zidărie (cărămizi, 
materiale ceramice, elemente din 
B.C.A.). Vor fi depășite, de aseme
nea, prevederile de plan la obiecte 
sanitare necesare echipării locuințe
lor cu 250 tone : la faianță și gre
sie — eu 150 mii mp ; la carton bitu- 
mat — cu 500 mii mp. Toate aceste 
depășiri preconizate reprezintă nece
sarul de materiale pentru construcția 
a 8 000 de apartamente.

Duminică s-a lucrat in întreprinde
rile centralei la nivelul unei zile obiș
nuite de lucru, realizîndu-se o pro
ducție de materiale de construcții e- 
valuate la 14 milioane lei.

O altă direcție de acțiune pe care 
o urmărim cu prioritate o constituie 
devansarea termenelor de punere în 
funcțiune la o serie de capacități, 
printre care cele de producere a 
panourilor mari de la Bistrița, de 
prefabricate de la Tulcea și Galați, 
de tuburi mici de la Bucov, unde 
fabricația va începe cu 1—2 luni mai 
devreme.

La scurt timp după plecarea 
secretarului general al partidului, 
minerii din Filipești și un grup de 
militari au scos la lumina zilei incă 
un supraviețuitor : Stoian Lulîcă, 
student. A fost transportat de ur
gență la spitalul militar, de unde 
aflăm că este în afară de orice pe
ricol. Mama lui, din Craiova, pe care 
speranța n-a părăsit-o de simbătă, 
de cînd se află în fata blocului dă- 
rimat, mai are puterea de a adresa 
un zîmbet de recunoștință salvato
rilor fiului ei.

Indicația secretarului general al 
partidului de a se folosi orice șansă 
de salvare a generat noi energii. 
Iată un fapt petrecut la fostul bloc 
cu nr. 10 de pe strada Hristo Botev. 
Duminică noaptea, echipele de inter
venție au auzit gemete înfundate 
sub un planșeu. Nu se putea însă 
pătrunde acolo fără a periclita pe 
cel în viață. Atunci, mecanicul Nico- 
lae Zoi ta, de la I.U.T. Avrig, a avut 
ideea de a ridica cu cupa încărcăto
rului plafonul căzut, pentru a se 
pătrunde în interior. Riscul era 
•norm. Dar altă soluție nu exista.

Pe sub plafonul suspendat; sfidînd 
orice pericol, patru militari au pă
truns pină la cel rămas in viață. Su
praviețuitorul este acum în afară de 
pericol. Generalul maior Hie Con
stan tinescu, care conduce operațiile 
de salvare în acest loc. ne spune că 
Ia lucrări participă 250 de militari, 
100 de membri ai gărzilor patriotice 
de la I.M.U.A.B. și întreprinderea de 
pompe București, zeci de utilaje 
grele.

*
...Printr-o stație de emisie-recepție 

auzim că la blocul căzut din strada 
Moșilor nr. 135 s-au identificat zgo
mote sub dărîmături. Supraviețui
tori ? Ne îndreptăm intr-acolo. Pină 
acum au fost scoși de sub dărîmături 
5 supraviețuitori și 35 de victime. 
„Facem tot ce omenește e posibil — 
ne spune generalii l-maior Gheorghe 
Eftimie. Căutăm ca prin unele săpă
turi să deschidem acces . spre etajul 
I, parter si subsol, unde bănuim că 
mai putem găsi supraviețuitori".

Revenim după cîteva ore. între 
timp s-a săpat un tunel la baza mor
manului de moloz, Locotenent-eolo- 

nelul Mișu Marin a stabilit un con
tact :

— Nemeș ? Sînt Mișu, mă auzi ? 
Bravo. Ești în camera ta ? Cu cine 
ești ? Cu încă o persoană ? Bun, 
stați liniștiți că vă salvăm. Curaj că 
sintem aproape !

Se aduce un reflector de lumină la 
gura tunelului.

— Vezi lumina ? De unde o vezi, 
de sus ? La orizontul ochilor ?

Răsună comanda : înainte, la lu
cru ! Se acționează încet, cu grijă 
maximă.

Deodată, un ostaș situat deasupra 
mormanului de moloz anunță : 
„Aici este încă o victimă. Am au
zit zgomote, trăiește." Cîțiva soldați 
și muncitori de la Electroaparataj, 
Pompe. 23 August încep să degajeze 
cu grijă molozul.

Orele 20,55. Sub o placă a fost 
descoperită o femeie. Trăia. S-a 
spart cu grijă placa și a început 
dramatica operație de ridicare a ei 
pentru salvarea victimei.

La 21,20, șoferul de taxi David 
Grigorescu, lovit și plin de singe, a 
putut vorbi cu femeia. Mai e mult î 
10 minute.

La ora 22.20 se cere o targă. Docto
rul Florin Dumitrescu, care lucra cot 
la cot cu ceilalți oameni deasupra 
mormanului de moloz, are puterea să 
rostească : „Am salvat-o".

La 22,30. Eugenia Popescu — an
gajată la Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare — era urcată 
in salvare și pornea spre spital. 
Cîteva minute mai tîrziu,. generalul 
maior Eftimie Gheorghe, raportlnd 
acest prim succes, hotăra : „Conti
nuăm operațiunile de salvare".

La 22,55, lui Nemeș Gheorghe teh
nician la un șantier de construcții 
C.F.R., și persoanei care este cu el 
Ii s-a dat apă. Se lucrează cu grijă 
pentru a fi scoși din subsol.

La 0,30, Nemeș a fost scos de sub 
dărîmături de că.tre Nieolae Boicescu. 
lăcătuș-mecanic la întreprinderea de 
mase plastice, și transportat la Spi
talul militar.

La închiderea ediției. Sub con
ducerea colonelului inginer Constan
tin Periănu. de la o unitate de geniu, 
și a. locotenentului Dumitru Mihăiuș. 
continuă lucrările de salvare a celei 
de-a treia persoane. Continuă cu fe
brilitate, cu speranță, cu eroism. în 
tunelul care duce la supraviețuitor a 
intrat un tinăr suplu și curajos, eie- 
vul-sergent 'Vasile Sas—ni se anun
ță in ultima clipă-.

Solidaritate 
umană 

și multă, 
foarte multă 

încredere
„O SĂ MUNCIM Șl O 
SĂ NE REFACEM44 - 
spune o femeie din 
miile de sinistrați din 
Capitală, adăpostiți la 
căldura unor cămine

Indicația secretarului general »1 
partidului de a se folosi pentru ca
zarea urgentă a familiilor sinistrate 
— pe lingă noile blocuri de locuințe 
nedate incă în folosință, hoteluri, in
ternate — cămine studențești a prin» 
viață la București in numai citeva 
ore.

Luni la prînz. In Complexul de la 
Regie al viitorilor ingineri, spre 
exemplu, puteau fi întilniți mulți oa
meni in virstă. femei și copii car*  
circulau pe coridoare, ori serveau 
masa 1a cantină. Pe o femeie tirtătă, 
care-și hrănea fetița din brațe, o în
trebăm unde-i este soțul. „Unde să 
fie — ne răspunde Ion Elena — la 
lucru. Noi am locuit intr-un bloc de 
pe strada Olteni, care s-a dărîmat. 
Ieri am primit aici o cameră, ne-am 
aranjat și ne-am revenit din șoc. So
țul, după ce s-a liniștit în privința 
noastră, a plecat, ca și toți ceilalți, la 
serviciu, unde este și acum. E mun
citor la I.C.M. 1. șantierul 6. și vă 
închipuiți cit au de lucru ei în a- 
ceste zile. Sint liniștită și încrezătoa
re ca toți noii mei vecini provizorii. 
Felul in care se ocupă tovarășul 
Nieolae Ceaușescu de rezolvarea a- 
cestor necazuri ce s-au abătut asupra 
noastră, sprijinul și căldura pe care 
le simțim din partea oamenilor ne 
dau mult curaj. A fost foarte rău, o 
să fie bine. O să muncim și o să ne 
refacem".

eialiști de la întreprinderea de con
strucții căi ferate au luat inițiativa 
periculoasă, dar absolut necesară, de 
a identifica în vîrful mormanului de 
dărâmături punctele propice pentru 
agățarea cablurilor de tracțiune..

★
...Alexandru Sahia 58. La locul de

zastrului il găsim coordonind opera
țiile de salvare pe Ion Cociuba. 
secretar al comitetului de partid al 
sectorului doi.

— Nu mă întrebați ce-a fost, ce-am 
scos și ce se mai află sub dărîmături. 
Șe muncește îndîrjit. Facem tot ce 
omenește este posibil pentru salvarea 
supraviețuitorilor.

Printr-un aprig efort au fost sal
vați 13 oameni prinși sub dărimături. 
Dar victimele sînt mai multe. Lucră
rile de degajare și a altor eventuali 
supraviețuitori mobilizează și mai 
mult energia militarilor, gărzilor pa
triotice și a cetățenilor voluntari. Că
pitanul de miliție Emil Pană ne a- 
rată doi oameni : „De vineri, din pri
ma oră de după seism, au venit să dea 
o mină de ajutor. De atunci mun
cesc fără întrerupere". Amîndoi sînt... 
Ion Cojocaru. Nu sînt frați, dar s-au 
înfrățit într-un puternic sentiment de 
solidaritate umană, de devotament 
lată de semenii Ion Cojocaru, mun-

La Complexul Regie, sinistrațil au 
găsit nu numai adăpost, au găsit și 
căldura omenească de care aveau 
atita nevoie în această grea încer
care. Trei blocuri de cămine. E, F și 
P, însumînd circa 1 800 de locuri, au 
fost puse in întregime la dispoziția lor. 
Un. comandament special se îngri
jește de tot : repartizarea, sinistrați- 
lor pe camere se face în cîteva clipe; 
la cele trei cantine ale complexului 
s-a asigurat o aprovizionare conti
nuă și îndestulătoare, cite un ghișeu 
de servire a mincării și cite un raion 
de mese fiind rezervate pentru aces
te familii. Cabinetele de medicină ge
nerală și stomatologie din complex 
au fost întărite cu personal medical 
suplimentar. Iar ieri, fiindcă fuseseră 
cazați . peste 100 de copii, a fost 
amenajat aici un salon de pediatrie 
;— servit de un medic specialist adus 
anume și de zece studente de la pe
diatrie sosite la cererea lor.

Adriana Bălan, vicepreședinta co
mitetului de cămin, ne spune ' tele
grafic : „Băieții (studenții) sînt ple
cați de-atunci, noaptea, să lucreze la 
blocurile distruse — 35 la „Scala", 45 
la „Rosetti", 80 la „Brezoianu", 40 la 
„Romană", 30 la întreprinderea 
CESAROM din apropiere. Studentele 
au curățat și pregătit camerele pen
tru sinistrați, aduc lapte și piine pen
tru copii, fac cumpărături pentru bă
trâni. fac de gardă, în echipe perma
nente ; de la Institutul de medicină 
și-au anunțat sosirea mai mulți stu- 
denți interniști, pentru a organiza la 
fiecare bloc cite un serviciu medical 
de urgentă.

...Despre aspecte asemănătoare, 
semnificînd aceeași aleasă atitudine 
umană, am fi putut scrie și de la alte 
cămine studențești, din școli, licee 
și alte locuri — care adăpostesc pro
vizoriu cîteva mii de familii lovita 
de calamitate.
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TELEGRAME DE COMPASIUNE
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu o vie emoție am aflat știrea despre cutremurul de pămint din Româ

nia, rate a provocat poporului frate român importante pierderi de vieți 
omenești și bunuri.

în numele poporului vietnamez. Guvernului Republicii Socialiste Vietnam 
și în numele meu personal vă adresez dumneavoastră și prin intermediul 
dumneavoastră populației regiunilor sinistrate expresia profundei mele 
simpatii.

TON DUC THANG
Președintele Republicii Socialiste Vietnam

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, al Prezidiului Marelui Hural Popular, al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Mongole, al întregului popor mongol, vă exprimăm 
dumneavoastră, și prin dumneavoastră întregului popor frate român, 
condoleanțe profunde in legătură cu puternicul cutremur din România, care 
a provocat pierderi de vieți omenești și pagube materiale. Vă dorim să 
lichidați cit mai grabnic urmările acestei grave calamități naturale.

Vă rugăm să transmiteți compasiunea noastră sinceră familiilor și celor 
apropiați victimelor.

JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL
Prim-secretar al C.C. al Partidului 

Popular Revoluționar Mongol, 
Președintele

Prezidiului Marelui Hural Popular 
al Republicii Populare Mongole

JAMBIN BATMUNH
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Mongole

Stimate tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimați tovarăși.
Am aflat cu profundă mihnire știrea privind calamitatea naturală care 

s-a abătut asupra țării dumneavoastră. Permiteți-ne ca, in numele Comite
tului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, al Guvernului Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, al întregului popor cehoslovac și al nostru per
sonal. să vă exprimăm dumneavoastră, familiilor victimelor și întregului 
popor al tării dumneavoastră profunde condoleanțe în legătură cu pierderile 
irecuperabile de vieți omenești și distrugerile materiale care au afectat in 
aceste zile Republica Socialistă România frățească.

GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
Președintele

Republicii Socialiste Cehoslovace ■'
LUBOMIR STROUGAL

Președintele Guvernului 
Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am aflat cu mult regret despre catastrofa care a avut loc în țara dum
neavoastră, ceea ce a cauzat multe victime și distrugeri materiale.

în numele poporului palestinean, al Comitetului Executiv al O.E.P. și al 
meu personal, vă transmit dumneavoastră, poporului român prieten, C.C. al 
P.C.R. și guvernului român prieten cele mai profunde sentimente de 
compasiune.

Sintem siguri că marele popor român, sub conducerea dumneavoastră 
înțeleaptă, va ieși din acest dezastru și va reconstrui țara mai puternică de- 
cit Înainte.

YASSER ARAFAT
Președintele Comitetului Executiv, 

Comandafit general al armatei O.E.P.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Știrea despre cutremurul foarte grav care s-a abătut asupra României, 
provocînd dureroasa pierdere a atitor vieți omenești și imense pagube mate
riale. m-a intristat foarte mult.

La această oră de doliu pentru poporul român prieten, doresc să vă 
transmit expresia celor mai profunde condoleanțe emoționante, pe care le 
exprim în numele poporului italian și al meu personal, împreună cu asigu
rarea dorinței noastre de a fâce ceea ce ne este cu putință pentru a contribui 
la alinarea suferințelor victimelor afectate de dezastru.

GIOVANNI LEONE
Președintele Republicii Italiene

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am aflat cu emoție despre dureroasa încercare prin care a trecut po
porul român prieten ca urmare a cutremurului. Cu ocazia acestui dureros 
eveniment, vă rog să acceptați condoleanțele întristate ale poporului și 
guvernului senegalez.

Vă reînnoiesc calda mea simpatie,
LEOPOLD SEDAR SENGHOR

Președintele Republicii Senegal

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am aflat cu profundă durere despre imensele pierderi de vieți omenești 
șl bunuri materiale cauzate de cutremurul devastator care a lovit România.

Vă rog să primiți profunda mea îngrijorare și compasiune pentru toți 
cei care au fost afectați de această tragedie.

B. D. JATTI
Președintele interimar al Republicii India

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Aflind că din cauza cutremurelor puternice care au lovit țara dumnea
voastră s-au produs multe victime și pagube mari, vă exprimăm dumnea
voastră și poporului român sentimentele noastre sincere.

Vă urăm din toată inima restaurarea cît mai rapidă a consecințelor 
suferite.

COMITETUL CENTRAL AL
PARTIDULUI COMUNIST DIN JAPONIA

Președintelui Republicii Socialiste România,
NICOLAE CEAUȘESCU

Vă exprimăm condoleanțe pentru victimele și pagubele provocate de cu
tremur. precum și totala solidaritate față de poporul român, guvernul său 
și Partidul Comunist Român.

Vă transmitem urările noastre pentru rapida normalizare a situației și 
recuperarea pierderilor materiale. ,

ELADIO GARCIA CASTRO
Secretar general 

al Partidului Muncii din Spania

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte al Republicii,
Am aflat cu deosebită durere știrea despre cutremurul care s-a abătut 

asupra țării dumneavoastră și care a făcut numeroase victime. în această 
împrejurare dureroasă, vă rugăm să primiți, in numele nostru personal. în 
numele poporului și guvernului marocan, cele mal sincere condoleanțe și 
să fiți interpretul celei mai vii simpatii a noastră pe lingă familiile încer
cate de această catastrofă.

Primiți, vă rog. domnule președinte al Republicii, expresia înaltei noastre 
considerațiuni prietenești.

HASSAN al ll-lea
Regele Marocului

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Am fost profund îndurerat de vestea tristă privind puternicul cutremur 

care s-a abătut asupra României și care a cauzat numeroase pierderi de vieți 
umane si de bunuri materiale. Vă exprim dumneavoastră și populației din 
zonele afectate cea mai profundă compasiune. Sintem siguri că bravul popor 
român va depăși consecințele acestei tragedii.

Vă rog să primiți, Excelență, asigurarea celei mai înalte considerațiuni.
Cu sinceritate,

FAZAL ELAHI CHAUDHRY
Președintele Republicii Islamice Pakistan

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am aflat cu adîncă durere despre catastrofalul seism care a afectat părți 
ale țării dumneavoastră, soldat cu mari pierderi umane și materiale.

Poporul și guvernul Republicii Democratice Sudan mi se alătură in a 
exprima Excelenței Voastre și poporului român prieten sincere condoleanțe 
pentru acest tragic dezastru.

GAAFAR MOHAMMED NIMEIRI
Președintele Republicii Democratice Sudan

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Poporul filipinez, doamna Marcos și eu personal regretăm extrem d» 
mult dezastrul care s-a abătut asupra națiunii dumneavoastră și vă exprimăm 
sincera noastră compasiune pentru poporul român.

Regretăm profund pierderile suferite în diferite localități din România 
șl transmitem sincerele noastre condoleanțe familiilor indoliate.

FERDINAND E. MARCOS
Președintele Republicii Filipine

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Am primit cu adîncă mihnire știrea despre pierderile umane și mate

riale suferite de țara dumneavoastră și poporul român ca urmare a seismu
lui care s-a abătut asupra țării dumneavoastră.

în numele meu și al poporului Republicii Arabe Libiene Populare So
cialiste exprim Excelenței Voastre și poporului român prieten compasiunea 
noastră profundă și condoleanțe.

MOAMER EL-GEDDAFI
Secretar general

al Congresului General al Poporului 
al Al-Gemahiria Arabă 

Libiană Populară Socialistă

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu profundă mihnire am aflat de știrile tragice ale cutremurului de 
pSmint devastator din România, care a provocat pierderi de vieți și bunuri.

In numele poporului Afganistanului și al meu personal, transmit Excelen
ței Voastre, familiilor îndoliate și poporului prieten al României calde sim
patii și condoleanțe.

MOHAMMAD DAOUD
Președintele Republicii Afganistan

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Primiți, domnule președinte, asigurarea profundului meu regret, Împreună 
cu cel al poporului spaniol, pentru catastrofa produsă de cutremurul care s-a 
abătut asupra țării dv. Aș mulțumi Excelenței Voastre dacă ar transmite 
aceste sentimente de condoleanțe familiilor victimelor.

JUAN CARLOS I
Regele Spaniei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu foarte mare emoție am aflat vestea tragicului cutremur de pămint ce 
a îndoliat țara dumneavoastră.

în aceste circumstanțe dureroase, aș vrea să exprim Excelenței Voastre, 
in numele guvernului turc șt al meu personal, sentimentele mele de întris
tată simpatie și vă rog să transmiteți familiilor încercate expresia sincerelor 
mele condoleanțe.

SULEYMAN DEMIREL
Primul ministru al Turciei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele guvernului peruan și al meu personal, vă transmit compasiu
nea noastră cea mal profundă pentru catastrofa pe care a suferit-o tara dum
neavoastră în urma cutremurului produs la 4 martie a.c. îmi exprim dorința 
ca, în aceste momente de durere pentru țara dumneavoastră, înaltele calități 
civice ale poporului român să contribuie la o normalizare rapidă a situației 
si la reconstruirea localităților care au fost,direct afectate.

Vă rog să primiți asigurările mele de înaltă considerație și de stimă 
personală.

General de divizie
FRANCISCO MORALES BERMUDEZ CERRUTTI

Președintele Republicii Peru

Președintelui României NICOLAE CEAUȘESCU
Guvernul și poporul din Trinidad-Tobago mi se alătură în a vă transmite 

sinceră simpatie dumneavoastră, guvernului și poporului României în legă
tură cu pierderile de vieți omenești și de bunuri materiale cauzate de recen
tul cutremur dezastruos.

ELLIS CLARKE
Președinte

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele României

în legătură cu cutremurul care a lovit o parte importantă a țării dum
neavoastră, care este prietena noastră, doresc să exprim, in numele meu și 
al poporului Kuweitului, profunda simpatie și sincere condoleanțe Excelenței 
Voastre, distinșilor membri ai Consiliului de Stat și poporului României, in 
mod deosebit familiilor afectate de această tragedie, care scapă de sub con
trolul omului.

Cu cele mai bune urări,
SABAH AL SALEM AL SABAH

Emirul Kuweitului

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am fost foarte șocați și am primit cu profund regret știrile despre cu
tremurul dezastruos care a îndurerat țara dumneavoastră. Deși proporțiile 
pierderilor de vieți omenești, suferințele și distrugerile materiale nu sint 
încă clare pentru noi aici, in Australia, este în mod evident un dezastru de 
mari proporții.

Vă rog să acceptați, domnule președinte, în numele guvernului și poporului 
Australiei, precum și al meu personal, expresia compasiunii noastre celei mai 
sincere in aceste momente tragice.

JOHN R. KERR
Guvernatorul general al Australiei

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Acceptați, vă rog, Excelență, din partea întregului colectiv al Programu
lui Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, precum și din partea mea personal, 
expresia celei mai profunde simpatii în legătură cu dezastrul produs de 
cutremur, care a distrus o parte a orașului București, precum și din alte 
localități din România.

BRADFORD MORSE
Administrator P.N.V.D.

Toate forțele de la sate 
să fie concentrate pentru 

intensificarea lucrărilor 
din agricultură

® Acțiuni de masă pentru strîngerea tuturor resturilor vegetale de pe cîmp
• Este necesar să se încheie neîntirziat arăturile, să se pregătească cu grijă 
terenurile pentru a se acumula apa în sol © Nici un fel de amînare a însămîn- 

țării culturilor din prima urgență
Campania agricolă de primăvară a 

fost declanșată in mai multe județe 
ale țării. în aceste zile trebuie să 
se muncească intens la curățirea te
renurilor de resturi vegetale, la exe
cutarea arăturilor și la insămintarea 
culturilor din prima urgență. Con
dițiile climatice deosebite — tempe
raturi mai ridicate decit în alți ani 
și lipsa precipitațiilor — au deter
minat ca lucrările agricole de pri
măvară să înceapă mai devreme ; 
ele impun, totodată, respectarea ri
guroasă a normelor tehnice stabilite, 
astfel incit să se obțină recolte mari 
la toate culturile. Volumul lucrărilor 
oe trebuie executate în această pri
măvară este mare, și tocmai de 
aceea se impune ca organele și or
ganizațiile de partid, comandamen
tele locale să acționeze energic pen
tru mobilizarea la muncă în cîmp a 
tuturor mecanizatorilor, cooperatori
lor, a celorlalți oameni ai muncii din 
agricultură, pentru organizarea te
meinică a muncii în fiecare unitate 
agricolă, să concentreze toate forțele 
umane și tehnice de la sate la am
plele acțiuni care trebuie să se des
fășoare in aceste zile.

Chiar și acum, cind campania 
agricolă de primăvară a început, in
tr-un șir de județe mai sînt pe cimp 
cantități însemnate de coceni de po
rumb și, pe alocuri, chiar grămezi 
de știuleți. Este o situație inadmisi
bilă ! Și mai-grav este faptul că, în 
unele unități agricole, s-a trecut la 
executarea arăturilor fără ca, in 
prealabil, să se stringă toate restu
rile vegetale — coceni de porumb, 
tulpini de floarea-soarelui. vreji de 
legume etc. O atare practică profund 
dăunătoare trebuie inlăturată cu 
desăvirșire ! în condițiile acestei 
primăveri cu precipitații puține, prin 
îngroparea cocenilor sau altor res
turi vegetale sub brazdă se îngreu
nează executarea arăturilor, terenul 
se menține infoiat, ceea ce favori
zează pierderea apei din sol, cau
zează răsărirea neuniformă a plan
telor ihsămînțate, diminuînd densi
tatea la hectar. Sub nici un motiv 
nu trebuie să se admită arderea sau 
distrugerea cocenilor. întrucît. dacă 
sint preparați corespunzător, pot fi 
folosiți in hrana animalelor. Tocmai 
de aceea este necesar ca. în această 
săptămină, organele și organizațiile 
de partid, comandamentele locale să 
organizeze acțiuni de masă, la care 
șă fie atrași toți locuitorii satelor, 
pentru a fi strinse de pe cimp toate 
resturile vegetale. Acestea trebuie 
transportate cu ajutorul căruțelor șl 
nu cu mijloacele mecanizate, pentru 
a se economisi combustibilul.

Cea mai urgentă lucrare la ordinea 
zilei este executarea arăturilor de 
primăvară. După cum se știe, în 
unele județe, datorită ploilor abun
dente din toamna trecută, nu au pu

tut fi arate toate suprafețele. De 
aceea, această lucrare trebuie efec
tuată acum, cu toate forțele, pentru 
a putea fi incheiată in timpul cei 
mai scurt. în numeroase unități 
agricole, datorită bunei organizări a 
muncii, zilele cu timp favorabil 
din partea a doua a lunii fe
bruarie au fost folosite din plin, 
reușindu-se să se facă arături pe su
prafețe mari. Pină la 7 martie, po
trivit datelor centralizate Ia Ministe
rul Agriculturii, au fost arate 630 000 
hectare — 53 la sută din suprafețe. 
Lucrările au fost încheiate in coo
perativele agricole din județele Ia
lomița, Constanta, Buzău, Mureș, 
Tulcea și Timiș și se apropie de 
sfirșit in alte județe. Este necesar 
ca. indeosebi in județele Dolj. Olt, 
Teleorman, Brăila, Argeș. Vilcea, 
Mehedinți și Ilfov, .comandamentele 
locale să acționeze cu fermitate pen
tru intensificarea arăturilor, spre a 
fi terminate în citeva zile. Pretutin
deni. chiar și în județele care au ra
portat încheierea arăturilor, trebuie 
făcut un control riguros pe cimp 
pentru a se identifica fișiile de te
ren nearate.

întreținerea ogoarelor de toamnă 
trebuie să mobilizeze in aceste zile 
un mare număr de mecanizatori. 
După cum se știe. îndeosebi in par
tea de sud și est a tării solul nu a 
acumulat, in timpul iernii, suficientă 
apă. De asemenea, așa cum arată 
previziunile meteorologice. luna 
martie va fi mai săracă in precipita
ții față de alți ani. în nu puține 
locuri, arăturile de toamnă făcute 
sint de proastă calitate, nu sînt gră- 
pate. Aceasta impune să fie aplicate 
cu cea mai mare rigurozitate lucră
rile de întreținere a ogoarelor pen
tru a se preveni evaporarea apei. 
Pină ieri au fost grăpate ogoarele 
pe mai puțin de 600 000 hectare — 
adică pe 19 la sută din terenurile 
prevăzute. Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare a indicat că, 
paralel cu măsurile care trebuie 
luate în fiecare unitate agricolă în 
vederea intensificării lucrărilor de 
întreținere a ogoarelor, să se facă 
mai puține treceri ale utilajelor pe 
același loc. evitindu-se astfel bătă- 
torirea terenurilor și pierderea apei 
din sol.

Starea solului și creșterea tempe
raturii impun ca. peste tot, să se 
lucreze in ritm intens la semănatul 
culturilor din prima urgență. Au și 
fost insămințate 43 000 hectare. în
deosebi în cooperativele agricole din 
județele Tulcea. Ialomița. Constanța. 
Vraricea. Timpul este favorabil șl 
ministerul de resort a indicat să se 
treacă cu toate forțele la semănatul 
culturilor din prima epocă : mazăre, 
măzăriche. orz. ovăz, legume și alte 
gulturi care au nevoie de umiditate 
suficientă in sol pentru a răsări.

Trebuie combătută practica greșită; 
manifestată de conducerile unor uni
tăți agricole, de a amina de la o zi 
la alta începerea însămințărilor. Cu 
toată claritatea trebuie să se înțe
leagă că nu mai este timp de pier
dui !

Prezența specialiștilor pe cimp, 
pentru a conduce direct desfășurarea 
lucrărilor agricole, este absolut obli
gatorie incepind din aceste zile ale 
campaniei de primăvară. Lor li se 
cere un accentuat spirit de răspunde
re. prin buna organizare a lucrărilor, 
prin acordarea asistenței tehnice, ne
cesare'in tot cursul zilei, pe fiecare 
tarla, la fiecare loc de muncă. Spe
cialiștii agricoli sînt chemați să con
troleze cu exigență calitatea arături
lor, a lucrărilor de pregătire a solu
lui- și a însămințărilor. să asigura 
respectarea cu rigurozitate a norme
lor. tehnice de a căror aplicare de
pinde obținerea unor recolte sporite.

Evident, buna desfășurare a lu
crărilor de primăvară face imperio» 
necesar ca organizațiile de partid da 
la sate, comandamentele comunale, 
consiliile populare comunale să ac
ționeze cu perseverență pentru orga
nizarea temeinică a muncii, pentru 
întronarea unui climat de răspundere, 
drdine și disciplină in toate unitățile 
agricole. Ținind seama de amploarea 
lucrărilor din această primăvară, da 
faptul că ele trebuie efectuate în pe
rioade optime și de cea mai bună 
calitate, că orice întirziere ar pute*  
impieta asupra randamentului pro
ducției agricole, este necesar ca la 
executarea lor să pună umărul totl 
cetățenii satelor. Toate forțele uma
ne să fie concentrate la muncă in 
cimp. nimeni de la sate nu trebuie să 
stea în aceste zile! Nici un moment 
nu trebuie să se piardă din vedera 
că răspunderea pentru producția a- 
gricolâ revine întregii obști a sate
lor.

Este de datoria organizațiilor da 
partid, a comandamentelor comu
nale ca, odată cu mobilizarea la mun
că a tuturor forțelor de la sate, să 
efectueze un control riguros, zi de 
zi. pentru ca lucrările urgente să 
fie terminate fără întirziere. pentru 
a se însămința — încă de la cultu
rile din prima urgentă — toate su
prafețele stabilite, pentru a se exe
cuta lucrările la un nivel înalt cali
tativ, astfel incit să existe certitu
dinea realizării producțiilor prevăzu
te. Pretutindeni. în fruntea tuturor 
acțiunilor pentru executarea la timp 
și in bune condiții a lucrărilor agri
cole de primăvară trebuie să se afle 
comuniștii, mobilizind prin exemplul 
lor. prin faptele lor. pe ceilalți locui
tori ai satelor la muncă stăruitoare 
pentru a se pune temelii solide re
coltei din acest al doilea an din cin
cinalul actual.

DE
în acest început de primăvară, 

ziua consacrată femeii este aniversa
tă în împrejurări dure, cind întregul 
nostru popor este greu încercat de 
urmările dezastruosului cutremur 
care a distrus mii de cămine și a 
provocat enorme pagube în avuția 
națională. Și totuși, poate mai mult 
ca oricînd, intr-un astfel de moment, 
cind întreaga noastră patrie, ca un 
singur om, luptă pentru readucerea 
la normal a vieții în localitățile 
calamitate. cinstirea, și prețuirea 
noastră adresate femeii se contopesc 
într-un omagiu de adincă recunoș
tință.

întotdeauna, am fost alături și la 
bine, și la greu, și la bucurii, și la 
necazuri. Am mai trecut prin ceasuri 
grele, și niciodată n-am fost altfel 
decit uniți, solidari, umăr la umăr. 
Femeii românce i se datorează, in 
parte egală cu bărbatul acestei 
țări, tot ceea ce a insemnat pentru 
noi, de-a lungul istoriei patriei, atit 
de încărcată de vicisitudini, conti
nuitatea de neam, dăinuirea, cultul 
frumosului, cizelarea de spirit a 
unui întreg popor, tăria de a-ș'i privi 
în față viitorul, de a .și-l clădi pe 
măsura demnității sale. Lor li se da
torează tot ceea ce decurge din res
ponsabilitatea nativă a maternității, 
creșterea neamului românesc, edu
carea fiilor și a fiicelor patriei în 
spiritul dragostei de țară, al respec
tului față de virtuțile strămoșești, al 
Încrederii in viitorul pe care ni-1 
făurim laolaltă. într-o coeziune de 
unică familie, indiferent de naționali
tate. de limbă maternă, de tradiții și 
obiceiuri.

Tot ceea ce s-a înfăptuit în opera 
de construire a socialismului "în pa
tria noastră se reazimă pe un umăr 
de bărbat și pe un umăr de femeie. 
De la nici una din treburile țării fe
meia n-a fosț exclusă și. prin aceas-

ZIUA FEMEII
ta. pe drept cuvînt se poate spune că 
numai socialismul a restituit demni
tatea femeii, punînd-o. prin lege, la 
rang de egalitate cu bărbatul, creîn- 
du-i toate posibilitățile de afirmare, 
stimulindu-i propășirea culturală și 
socială. Prin aceasta, ca și prin ro
lul hotăritor jucat de femeie in men
ținerea unei structuri corespunzătoa
re de virstă a populației țării, in 
creșterea și educarea copiilor — o- 
peră determinantă pentru viitorul na
țiunii noastre socialiste — femeia și-a 
cucerit adevărata ei condiție umană.

în toți anii noștri putem spune că 
n-a existat document de partid, lege, 
hotărire privind viața țării și per
spectivele ei — incepind cu bilanțurile 
etapelor parcurse și terminînd cu 
Carta viitorului României în înainta
rea ei spre comunism — care să nu 
fi menționat la loc de cinste contri
buția femeii. roiul ei in societate, 
recunoașterea deplină a competenței 
sale prin acordarea unor mari res
ponsabilități, asigurarea condițiilor 
pentru ca femeia să-și poată desfășu
ra plenar forța de creativitate, ener
gia și aportul ei la înflorirea patriei.

Si acum, in aceste zile de grea în
cercare. femeia și-a dovedit din plin 
capacitatea .de rezistență in fața 
greutăților, de luptă, de dăruire, de 
sacrificiu, de eroism, neingenunchea- 
ta'ei sete de a lupta pentru viață, de 
a bara calea morții. în toate locurile 
calamitate de cutremur, alături de 
umărul bărbatului — umărul femeii, 
dirzenia ei mereu încurajatoare, al
truismul ei. puterea de alinare a su
ferințelor. zimbetul și mingîierea. Pe 
ruina unui bloc bucureștean prăbușit 
de cutremur, în încrincenarea echi
pelor de salvare pentru scoaterea la 
lumina zilei a celui mai slab licăr 
de viață, o fată in fruntea unei e- 
chipe de tineri pe care, in noaptea 
tragediei, i-a adunat de pe străzi, din

De la Inspectoratul General 
al Miliției

Inspectoratul General al Miliției 
adresează conducătorilor auto și pie
tonilor din municipiul București șl 
din celelalte orașe unde cutremurul 
a provocat avarierea clădirilor ur
mătoarele recomandări :

• Respectarea măsurilor de res
tricție instituite temporar in peri
metrul central al municipiului Bucu
rești, precum și în jurul altor imo
bile avariate.

• Atenție deosebită în timpul con
ducerii autovehiculelor măi cu sea
mă pe străzile aflate la limitele zo
nelor cu restricția. In aceste locuri,

autovehiculele să nu staționeze sub 
nici un motiv, pentru a nu se crea 
blocări de trafic, acordindu-se pri
oritate autovehiculelor folosite pen
tru transportul dărîmăturilor.

• Conducătorii auto să circule cu 
multă prudență și cu viteză redusă 
în apropierea imobilelor avariate.

• Deținătorii de autovehicule pro
prietate personală să evite, pe cit 
posibil deplasarea pentru a înlesni 
transporturile cerute de economia 
națională și înlăturarea grabnică a 
urmărilor cutremurului.

cămine studențești și l-a dus cu ea 
pe baricada umană ridicată in calea 
stihiei. In toate locurile unde au fost 
găzduite familiile, sinistrate, femeile 
au luat asupra lor rolul de restabili
re a calmului, îngrijirea copiilor șl 
a răniților, asigurarea hranei pentru 
cei plecați la luptă cu moartea cui
bărită in colții ruinelor, la luptă 
pentru viață, pentru reluarea norma
lă a activității in toate sectoarele d» 
producție.

Ce alt omagiu le putem aduce da 
ziua lor, in acest crud prag de pri
măvară, decit recunoștința noastră, a 
tuturor, Sint mamele, sint soțiile, 
sint fiicele noastre. Sint cele hără
zite de Soartă ca urîtul și moartea 
să se teamă de însăși ființa lor. de 
tăria lor de a înfrunta bărbătește 
greutățile, de puterea lor de a crea 
viață și de a face această viață dem
nă. frumoasă, plină de omenie.

Pretutindeni acolo unde în acest 
ceas țara îl cere, îl cheamă pe cel 
mai iubit fiu al poporului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. femeile din pa
tria noastră văd prezența unei 
semene de-a lor. tovarășa Elena 
Ceaușescu. Pretutindeni unde mun
cesc bărbații pentru biruirea greu
tăților acestui moment, nedespărțit*  
din peisajul luptei și al dirzeniei pa
triotice, comportindu-se cu adevărat 
bărbătește. nu lipsesc fiicele patriei, 
cele care au făcut să înflorească pă- 
mîntul românesc, cele care reprezintă 
alături de soții, de părinții, de fiii lor 
chezășia că. sub steagul partidului, in 
aceeași unitate care ne-a asigurat 
pină acum, izbînzile, vom învinge 
din nou. Iar in victoria care ni se 
anunță sigură, căci nu există forță 
capabilă să facă fluviile să-și întoar
că apele către izvoare, datoria noas
tră față de ele nu poate însemn*  
decit stimă și înaltă prețuire.

Ioan GRIGORESCU

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România, 
Nicolae Giosan, a adresat o telegramă 
de felicitare președintelui Adunării 
Populare Naționale a Algeriei, Rabah 
Bitat, cu prilejul alegerii sale in 
această funcție.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de », 

10 și 11 martie. In (arii : Vreme in ge
neral frumoasă, cu cerul variabil. Izolat 
se vor semnala precipitații slabe. Vîn- 
tul va sufla slab, pină la moderat. Tem
peraturile. minime vor fi cuprinse între 
minus 2 și plus 8 grade, iar maximei» 
intre 6 și 15 grade. în București : Vre
me în general frumoasă, cerul va fl 
variabil. Vint slab, pină la potrivit. 
Temperatura va crește ușor, îndeosebi 
in a doua parte a intervalului.
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Presa și agențiile internaționale de informații despre măsurile 
pentru înlăturarea urmărilor cutremurului din România

Eforturi pline de abnegație pentru salvarea 
vieților omenești, spirit de ordine și disciplina

0 treaptă superioară pe calea adlncirii 
coRtiooe a colaborării romano-nigeriene

Agențiile de presâ internaționale, posturile de radioteleviziune, zia
rele din majoritatea țârilor lumii acordă spații largi relatărilor cu pri
vire la cutremurul din România, publicînd numeroase informații, cores
pondențe ale trimișilor speciali sosiți la București. Subliniind amploarea 
și efectele cutremurului, relatările celor circa 200 de trimiși speciali 
reflectă aspecte inedite de la fața locului privind dimensiunile pagube
lor, subliniază în mod deosebit comportamentul calm și demn al 
populației Bucureștiului și celorlalte zone ale țării afectate de cutre
mur, spiritul ei de ordine și disciplină. Sînt relevate măsurile prompte 
și eficace adoptate de conducerea de partid și de stat, prezența 
neobosită a președintelui NICOLAE CEAUȘESCU în zonele calamitate, 
indicațiile sale ferme pentru salvarea vieților omenești, pentru lichi
darea cit mai grabnică a urmărilor seismului, pentru reluarea cursului 
normal al vieții.

„0 activitate amplă, 
caracterizată 

prin eroism, curaj, 
devotament"

..Toate forțele României socialist» 
sînt concentrate spre lichidarea con
secințelor cutremurului și acordarea 
de ajutor sinistraților — relatează 
intr-o corespondență din București 
ziarul ,.PRAVDA“. Populația Capi
talei manifestă mult curaj si disci
plină. In pofida pagubelor serioase 
provocate de calamitatea pustiitoare 
și a numărului însemnat de victime 
umane, in oraș se mențin liniștea 
și ordinea. Toate instituțiile si în
treprinderile lucrează normal".

„La București, ca și in alte loca
lități din țară, domnesc ordinea și 
buna organizare — scrie, la rindul 
său. „IZVESTIA". Brigăzi speciale 
controlează starea clădirilor si liniilor 
de comunicație. Serviciile medicale 
funcționează ireproșabil".

„La București continuă eforturile 
de înlăturare a urmărilor cutremu
rului — transmite agenția T.A.S.S. 
O activitate amplă, plină de eroism, 
este desfășurată de militarii armatei 
populare și de membrii gărzilor pa
triotice. Munca patriotică a mii și 
mii de oameni, măsurile concrete si 
energice adoptate au permis să se 
restabilească aproape complet apro
vizionarea populației Capitalei și a 
întreprinderilor industriale".

„Sînt impresionante 
curajul, calmul, 

devotamentul neabătut"
Intr-o corespondență intitulată 

„Eroica Românie după cutremurul de 
pămînt", agenția CHINA NOUA 
transmite : „Curajul, calmul și de
votamentul neabătut fac din activi
tatea de salvare si ajutorare, in urma 
dezastruosului cutremur, un spectacol

impresionant". Agenția citează nu
meroase exemple de eroism și abne
gație cu care membrii gărzilor pa
triotice, elevii și studenții, locuitorii 
și militarii din București și din ju
dețele Dîmbovița. Dolj. Iași. Neamț 
și alte zone afectate acționează in 
vederea transpunerii In viată a indi
cațiilor președintelui Nicolae 
Ceaușescu. „Vizitind împreună cu 
alți conducători de partid și de stat 
zonele afectate din București — 
subliniază agenția — tovarășul 
Nicolae Ceausescu a dat importante 
indicații cu privire la modalitățile de 
salvare a persoanelor rănite. de 
evacuare a locuitorilor din clădirile 
care prezintă pericole și pentru ca
zarea cit mai curind posibil a celor 
rămași fără locuință. Organizațiile de 
partid transpun ferm în viată Decre
tul prezidențial și mobilizează ma
sele largi pentru asigurarea ajutoru
lui necesar. Un sir de întreprinderi 
industriale avariate si-au reluat ac
tivitatea".

„Atmosferă 
de întrajutorare 

omenească 
și angajament total"
„Oamenii muncii din România se 

află în continuare în toiul unei lupte 
pline de abnegație pentru 
vieților omenești, eliminarea 
selor pagube și asigurarea 
ției, transportului și aprovizionării — 
transmit. într-o amplă relatare din 
București. corespondenții agenției 
de presă din R.D.G. — A.D.N. Echipe 
de soc, formate din militari, membri 
ai gărzilor patriotice și alte persoane, 
ajută la salvarea bărbaților, femeilor 
și copiilor îngropat! sub mormanele 
de dărimături. Răniții primesc 
sprijinul necesar in cllnicile și 
talele de urgentă, inclusiv cele 
ființate in parcul sportiv -Dinamo- și 
pe stadionul -23 August». în 
regiunile afectate 
aprovizionarea cu 
meroase județe au 
suplimentare de pline, carne, lapte și 
legume. Aproape în toate cartierele

salvarea 
serioa- 

produc-

tot 
spi- 
in-

toate 
este asigurată 
alimente. Nu- 
trimis cantități

Bucureștiului a fost repusă in func
țiune rețeaua de curent electric si 
este in curs de normalizare aprovi
zionarea cu apă. Pentru sute de 
mii de muncitori, duminică a fost o 
zi intensă de lucru, prin munca lor 
ei contribuind la diminuarea pagube
lor produse economiei naționale. 
Peste tot domnește o atmosferă de 
întrajutorare omenească si de an
gajament total in spiritul chemării 
adresate întregului popor român de 
conducerea de partid și de stat. Cu 
prilejul numeroaselor vizite la fața 
locului ale . secretarului general al 
P.C.R.. tovarășul Nicolae Ceausescu, 
s-a putut constata că noile construc
ții ■ din ultimele două decenii au re
zistat aproape toate cu succes seis
mului".

„Bucureștiul oferă 
imaginea capacității 

omului de a se opune 
stihiei naturii"

„în București nu exiști panică — 
relatează agenția TANIUG. Toată 
lumea se grăbește spre locurile de 
muncă. Multe magazine au fost des
chise. Toți activiștii de partid și de 
stat, toți factorii de răspundere ai 
vieții sociale din România participă 
direct la acțiunile de înlăturare a 
urmărilor cutremurului. Toate unită
țile militare, organele Ministerului 
de Interne, unitățile gărzilor pa
triotice se află in stare de alertă. 
Au fost întreprinse măsuri urgente 
pentru salvarea persoanelor prinse 
sub dărimături. în întreprinderi sînt 
înlăturate avariile, se asigură desfă
șurarea normală a producției. Pretu
tindeni se întreprind măsuri de 
urgență pentru aprovizionarea popu
lației cu apă. energie electrică și 
alimentele de primă necesitate".

Relevind ampla acțiune de mobili
zare a forțelor țării pentru a se face 
față efectelor dezastruoase ale cu
tremurului. trimisul special al ziaru
lui- „VECERNI LIST" din Zagreb 
scrie : „Bucureștiul oferă imaginea 
imensei puteri și capacități a omului 
de a se opune stihiei naturii. Pe fe
tele oamenilor se citesc hotărîrea de 
a. sfida calamitatea și mindria că au 
puterea de a i se opune. Ar trebui 
repetat de nenumărate ori : acest 
calm este de admirat".

..Populația Capitalei României 
manifestă c mare disciplină, 
relatează din București ziarul „TRY- 
BUNA LUDU". Partidul și guvernul 
au organizat ajutorarea celor care au 
avut de suferit. Oamenii muncii sînt 
pătrunși de încrederea că statul so
cialist are capacitatea de a înlătura 
rapid consecințele cutremurului și a 
resmhtț; mata normală în țară".

„Măsurile de ajutorare au fost or
ganizate cu rapiditate la București.

potrivit aprecierilor martorilor ocu
lari — relevă trimisul special al 
agenției FRANCE PRESSE. La mai 
pufin de o oră de la cutremur, pu
teau fi văzute primele acțiuni de 
ajutorare a celor blocați sub ruine". 
„Bucureștiul se luptă să-și vindece 
rănile, relatează în continuare agen
ția, relevind intensitatea cutremuru
lui, care a lovit România cu- o forță 
echivalentă a zece bombe atomice de 
tipul dispozitivului detonat deasupra 
Hiroșimei. Acțiunea de ajutorare se 
organizează in cel mai mare calm și 
disciplină. Operațiunile de degajare 
se efectuează rapid. Străbătând ora
șul, oricine poate fi surprins de 
calmțil și disciplina, locuitorilor, de 
organizarea metodică a ajutoarelor. 
Nici un fel de aglomerație, nici un 
fel. de panică, nici un fel de nervo
zitate".

„Prin prezența sa, 
președintele 

Nicolae Ceaușescu 
îmbărbătează populația 

greu încercată"
La rindul său, agenția U.P.I., In 

corespondențe din București, ca și in 
telegrame de presă transmise din 
alte capitale, unde sosesc martori 
oculari care s-au aflat in România 
în momentul cutremurului și în zi
lele ce au urmat acestuia, relatează : 
„Președintele Nicolae Ceaușescu a 
vizitat regiunile afectate din Capitală 
și provincie, dind indicații precise 
cu privire la lucrările necesare pen
tru înlăturarea pagubelor provocate 
de dezastru, pentru normalizarea si
tuației, îmbărbătînd prin prezența 
sa populația greu încercată". „Șeful 
statului român — scrie la rindul său 
corespondentul agenției D.P.A. — a 
vizitat Capitala in dimineața care a 
urmat catastrofei. De multe ori a 
controlat personal lucrările de sal
vare".

într-o telegramă din București, 
agenția REUTER relatează că, încă 
in cursul nopții de simbătă, excava
toarele și alte utilaje au început să 
lucreze neîntrerupt pentru degajarea 
terenului de dărimături și salvarea 
celor aflați încă în viață. Zonele 
afectate de cutremur au fost vizitate 
de președintele Nicolae Ceaușescu. 
într-o telegramă din Roma, aceeași 
agenție relatează că. adresîndu-se 
miilor de turiști și pelerini adunați 
în piața Sfintul Petru. Papa Paul 
și-a exprimat durerea în legătură cu 
cutremurul din România. „Sîntern 
îndurerați pentru numeroasele victi
me ale unui atit de vast dezastru, a 
spus el. și ne alăturăm cu compa
siune unei țări care — din atitea 
motive — ne este dragă."

Ultima etapă a noii solii de 
prietenie, colaborare și solidari
tate a României socialiste pe 
pămintul african — vizita în Repu
blica Federală Nigeria a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. la invita
ția șefului guvernului militar federal, 
comandant suprem al forțelor ar
mate nigeriene. general-locotenent 
Olusegun Obasanjo — s-a soldat, de 
asemenea, cu rezultate pozitive, 
încununare a convorbirilor intre

tinderea colaborării în domeniul în- 
vățămintului și culturii, intensifi
carea contactelor între instituții gu
vernamentale și de specialitate din 
cele două țări, .asupra, cărora,, de 
asemenea, s-au convenit un șir de 
măsuri practice, sint de natură să 
contribuie în mod însemnat la mai 
buna cunoaștere și apropiere, la în
tărirea prieteniei româno-nigeriene.

de stat, a dialogu-doi șefi _
cu alți reprezentanții ai vieții 

și

cei 
lui 
politice 
Comunicatul i 
mod elocvent 
cații ale acestei 
pentru continua dezvoltare a relații
lor multilaterale româno-nigeriene. 
cit și pe plan mai larg, al luptei co
mune a celor două popoare pentru 
afirmarea principiilor noi de relații 
între state, a idealurilor libertății și 
justiției în viața internațională.

Ca și vizitele în celelalte țări afri
cane, vizita in Nigeria se înscrie în 
coordonatele fundamentale ale poli
ticii externe a României socialiste, a 
cărei componentă esențială, reafirma
tă pregnant în documentele Congre
sului al XI-lea al partidului, o consti
tuie adincirea 
și colaborare 
și-au dobîndit 
toate țările în _.
în acest spirit, așa cum s-a subli
niat și în timpul vizitei.
unește popoarele român si nigerian 
este aspirația lor 
accelerarea dezvoltării 
sociale, pentru colaborare in lupta 
împotriva oricăror forme de asuprire 
si dictat, pentru instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale.

Rodnicia conlucrării româno-nige
riene își găsește o elocventă mate
rializare în eforturile pentru înfăp
tuirea unor însemnate obiective eco
nomice ca. de pildă, în statul Cross 
River, la Calabar, importantul com
plex de industrializare a lemnului.

Pornind de la posibilitățile largi 
existente pentru extinderea colabo
rării in asemenea domenii de interes 
comun ca industriile minieră, petro
lieră, forestieră, agricultura, trans
porturile, cercetarea 
tehnologică, in timpul 
oficiale s-a 
de înțelegeri 
și cea 
misiei 
nomică și tehnică. Totodată.

economice nigeriene. 
comun reflectă în 

amplele semnifi- 
vizite — atit

relațiilor de prietenie 
cu tinerele state ce 
recent neatîrnarea, cu 

curs de dezvoltare.
ceea ce

profundă pentru 
econom ico-

ajuns 
concrete, 

privind 
mixte de

științifică și 
convorbirilor 

la o 
, intre 

constituirea 
cooperare

serie 
care 
Co- 
eco- 
ex-

Prin ' întreaga ei desfășurare, vizita 
— caracterizată de cordiale manifes
tări de stimă și prietenie — a pri
lejuit rodnice materializări ale 
dorinței reciproce de a amplifica 
conlucrarea pe’ cele 
se planuri. „Doresc 
nez — sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — că prima vizită la 
nivel înalt în Nigeria a evidențiat 
marile posibilități existente pentru o 
colaborare rodnică in avantajul po
poarelor român și nigerian, al cau
zei păcii și colaborării internaționale. 
Vă pot asigura că. in ce ne privește, 
vom face totul pentru înfăptuirea 
tuturor celor stabilite, pentru a da 
noi dimensiuni cooperării dintre 
România și Nigeria". La rindul său, 
general-locotenent Olusegun Oba
sanjo. evidențiind că vizita solilor 
poporului român 
reprezintă o bună 
tului de înțelegere 
s-a instaurat intre 
arăta că nigerienii 
deosebit de nrindri .
tul că se află alături de un condu
cător care împărtășește năzuințele și 
aspirațiile de pace și libertate ale 
popoarelor africane și care s-a iden
tificat cu lupta lor justă împotriva 
forțelor apartheidului, colonialismu
lui și imperialismului".

Intr-adevăr. vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu in Nigeria, ca și 
in celelalte țări ale Africii, a con
stituit un prilej de reafirmare a soli
darității militante a poporului român 
cu lupta popoarelor africane pentru 
lichidarea ultimelor vestigii ale co
lonialismului și opresiunii. România 
și Nigeria, prin glasul președinților 
lor, și-au exprimat sprijinul de
plin față de mișcările de 
berare națională din Namibia 
Zimbabwe, au condamnat cu I 
hotărîrea represiunile odioase 
regimului rasist al Africii de Sud.

Schimbul de vederi asupra situa
ției internaționale a pus în evidentă, 
totodată, aprecierile comune cu pri
vire la însemnătatea esențială pe 
care instaurarea unui climat de trai
nică securitate și cooperare in Eu

mai diver
să mențio-

„este simbolică și 
mărturie a spiri- 
și cooperare care 

țările noastre", 
„se pot considera 
și onorați de fap-

eli- 
i și 
toată 

ale

ropa o prezintă pentru securitatea si 
destinderea in întreaga lume.

Țări în curs de dezvoltare, 
România și Nigeria sint direct inte
resate în lichidarea subdezvoltării, 
pronunțindu-se în mod ferm pentru 
instaurarea unei noi ordini econo
mice mondiale, bazată pe justiție și 
echitate. Pornind de la implicațiile 
grave ale persistenței decalajelor e- 
conomice. in cursul convorbirilor a 
fost subliniată necesitatea consolidă
rii unității de acțiune a țărilor ne
aliniate. a țărilor membre ale ..Gru
pului celor 77", pentru împlinirea 
năzuințelor popoarelor lor spre o 
viață liberă și independentă, Româ
nia și Nigeria sprijinind convocarea 
unei conferințe la nivel înalt a țări
lor in curs de dezvoltare.

Aceeași largă convergență de o’pM 
nii a fost exprimată în cursul exa
minării și a altor probleme ale ac
tualității mondiale — dezarmarea ge
nerală și în primul rind dezarmarea 
nucleară, rezolvarea pe cale pașnic» 
prin mijloace politice a conflictul,.. 
din Orientul Mijlociu, creșterea ro
lului O.N.U. în viata internațională — 
evidențiindu-se contribuția ne care 
o pot aduce toate statele, indiferent 
de mărime, la găsirea unor soluții 
corespunzătoare intereselor tuturor 
națiunilor. Ca o concluzie generală, 
dialogul la nivel înalt româno-nige- 
rian a relevat că principala caracte
ristică a mutațiilor profunde ce au 
loc în lumea contemporană o consti
tuie afirmarea tot mai puternică a 
forțelor progresiste, antiimperialiste, 
rezultat nemijlocit al manifestă
rii hotărite a voinței popoarelor de 
a fi stăpîne pe propriile destine. Așa 
cum arată evoluția vieții internațio
nale. un rol hotărîtor în adincirea 
acestui curs revine țărilor socialiste, 
statelor nealiniate, țărilor. în . curs 
de dezvoltare, care reprezintă ma
rea majoritate a statelor lumii.

Rezultatele rodnice ale vizitei în 
Nigeria,’ adăugindu-se celor înregis
trate în etapele precedente, încunu
nează recenta misiune de prietenie 
și solidaritate pe continentul african 
— itinerar ce ilustrează pregnant con
secvența și fermitatea cu care secre
tarul general al partidului, președin
tele Republicii, acționează pentru 
transpunerea in viață a hotăririlor 
Congresului al XI-lea, spre binele 
poporului român, al cauzei progresu
lui și păcii în întreaga lume.

Dumitru ȚINU

„ESTE EXCLUSĂ POSIBILITATEA
UNOR ȘOCURI SECUNDARE"

© Precizări ale unor reputați specialiști seismologi
Concomitent cu relatările privind activitatea de înlă

turare a urmărilor cutremurului, agențiile de presă și 
ziarele din numeroase țări ale lumii transmit aprecie
rile unor specialiști seismologi de renume mondial, adu- 
cînd, totodată, precizări de ordin științific, care subli
niază că toate indiciile existente conduc la concluzia 
că nu există posibilitatea unei repetări a seismului.

scoarță, ceea ce exclude re
petarea sa.

adincimea la care s-a produs
cutremurul — 110 km sub

Stația seismologică „Moscova": 
„FOCARUL CARPATIN ACȚIONEAZĂ

Deschiderea conferinței 
arabo-africane la nivel înalt

CAIRO — Ieri s-a deschis în capi
tala Egiptului prima conferință ara- 
bo-africană la nivel înalt, ale cărei 
lucrări se vor desfășura pe parcursul 
a trei zile. La această reuniune par
ticipă aproximativ 60 de șefi de stat 
sau de guvern, ori reprezentanții a- 
cestora.

Pe ordinea de zi a conferinței se 
află probleme majore ale vieții in
ternaționale care preocupă țările par
ticipante, printre care ratificarea 
„Cartei cooperării afro-arabe", re
afirmarea sprijinului pentru cauza 
poporului palestinean, precum și față 
de lupta mișcărilor de eliberare din 
Africa australă împotriva colonialis
mului. neocolonialismului și rasismu
lui, stabilirea bazelor unei cooperări 
economice și financiare.

In cuvintarea de deschidere pe care 
a rostit-o la conferință. Anwar El Sa
dat, președintele Egiptului, a relevat 
importanța' acestei reuniuni și influ
ența pe care o va avea asupra pro
blemelor privind Orientul Mijlociu si 
continentul african.

Președintele Anwar El Sadat a ară
tat că imperativele dezvoltării impun 
țărilor în curs de dezvoltare să mili
teze pentru instaurarea unei noi or
dini economice internaționale, în 
cadrul căreia aceste țări să folo
sească deplin resursele de care dis
pun și să fie înlăturate urmele stării 
de înrobire și ale exploatării din 
trecut.

siria: ZIUA REVOLUȚIEI
Semnele noului sînt prezente 

pretutindeni pe pămintul Siriei : în 
milenarul Damasc, unde vestigiile 
trecutului sînt incadrate de liniile 
moderne ale noilor cartiere, de-a 
lungul axei rutiere ce duce spre 
Homs și Alep, in nord, unde in 
peisajul arid prind contur siluetele 
unor viitoare citadele ale industriei, 
sau chiar în inima deșertului si
rian. trezit la viață în ultimii ani. 
Toate aceste transformări înnoitoa
re stau mărturie voinței de propă
șire și progres a poporului sirian, 
liber și stăpin pe destinele sale, 
care astăzi aniversează un moment 
deosebit de însemnat în viața poli
tică a tării : ..ZIUA REVOLUȚIEI", 
zi in care, la 8 martie 1983. puterea 
a fost preluată de forțele populare, 
sub conducerea Partidului Baas 
Arab Socialist. Șapte ani după a- 
ceea. ..MIȘCAREA DE REDRESA
RE". inițiată de președintele Hafez 
Al-Assad, marca intrarea țării în
tr-o nouă etapă de dezvoltare.

în prezent, poporul sirian se află 
angajat intr-un amplu efort pentru 
realizarea obiectivelor noului plan 
cincinal (1976—1980). care vizează 
diversificarea. în continuare a eco
nomiei. dezvoltarea sectorului in
dustrial — construcții de mașini, 
energetică, chimie, materiale de 
construcții — amplificarea extrac
ției și valorificării superioara a

principalelor resurse naturale (fos
fați! și petrolul), realizarea in agri
cultură a unoi- mari proiecte de hi
droameliorații.

Pentra călătorul venit din Româ
nia. vizita in Siria prietenă este 
sursa unei adinei satisfacții, con- 
sta'tînd că numeroase din obiective
le de importantă majoră în curs de 
realizare în această țară se înalță 
cu concursul specialiștilor și con
structorilor români, în rindul aces
tora remarcindu-se marea rafinărie 
de la Banias, prevăzută să aibă o 
capacitate de 6 milioane tone a- 
nual. Intre România și Siria există, 
după cum se , știe, raporturi de 
strinsă prietenie și colaborare, care 
au cunoscut, îndeosebi în anii din 
urmă, o puternică dezvoltare. Un 
aport hotăritor in acest sens au 
marcat întilnirile dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hafez Al- 
Assad, cea mai recentă — a cincea 
în ultimii trei ani — avind loc luna 
trecută, la București. Noul dialog 
româno-sirian la nivel înalt a con
firmat încă o dată rodnicia colabo
rării dintre cele două țări, punind, 
în același timp, în evidentă voința 
comună de a amplifica și diversi
fica raporturile pe multiple planuri, 
în interesul reciproc și potrivit ce
rințelor cauzei generale a păcii și 
progresului în lume.

Dan OPREANU

Centrul american de informații seismice 
Golden-Colorado:

„DATORITĂ ADÎNCIMII FOCARULUI,

NUMAI LA INTERVALE DE 50-100 ANI“

NU VOR AVEA LOC NOI SEISME"
CENTRUL AMERICAN DE 

INFORMAȚII ASUPRA SEIS
MELOR DE LA GOLDEN 
(statul Colorado) apreciază 
— potrivit relatărilor U.P.I. — 
că seismul din România este 
cel mai puternic înregistrat, 
de la începutul anului, în în
treaga lume. Nici unul din 
toate seismele care au avui 
loc in regiune din anul 1908

Savantul Charles Richter confirmă aprecierea

nu a depășit în intensitate 
acest cutremur. în același 
timp, specialiștii centrului ex
clud orice posibilitate a unor 
șocuri secundare, întrucît cu
tremurul, ale cărui urmări 
s-au făcut simțite într-o zonă 
vastă, pînă la Moscova și 
Roma, s-a produs la o adin- 
cime de 110 km, prea mare 
pentru a genera noi seisme.

Potrivit aprecierilor specia
liștilor de la stația seismolo
gică „Moscova", centrul cu
tremurului se află la o mare 
adîncime — 100—150 km.

Institutul geofizic ai
a Bulgariei:

„SEISMUL S-A LINIȘTIT; NU

„Focarul carpatin" acțio
nează numai la intervale de 
50—100 de ani — 

citînd 
de

„PRAVDA", 
cercetătorilor 
amintită.

Academiei

relatează 
părerea 

la stația

agențiile de presă transmit:

de științe

Aceeași concluzie este evi
dențiată de cunoscutul savant 
CHARLES F. RICHTER. Seis
mologul de reputație univer-

sală, care a pus la punct 
scara ce-i poartă numele, 
confirmă aprecierea privind

Moment de reculegere la Conferința 
centralelor sindicale europene

GENEVA 7 (Agerpres). — La Ge
neva s-au desfășurat lucrările celei 
de a doua Conferințe a centralelor sin
dicale europene, la care au participat 
delegații reprezentind 42 centrale 
sindicale, din 28 de țări, precum și 
cinci organizații sindicale internațio
nale.

în cuvintu! rostit în cadrul confe
rinței. șeful delegației române, 
Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R.. a 
prezentat pe larg activitatea sindica
telor din tara noastră in domeniile 
specifice examinate. Subliniind utili

tatea întilnlrilor de acest gen. repre
zentantul U.G.S.R. s-a pronunțat 
pentru dezvoltarea contactelor pe 
plan bilateral și multilateral ale cen
tralelor sindicale europene, susținînd 
necesitatea organizării unei confe
rințe sindicale europene in 1979.

Că gest de solidaritate cu poporul 
român, greu încercat în aceste zile, 
Conferința centralelor sindicale eu
ropene a păstrat un moment de re
culegere în memoria victimelor cu
tremurului din tara noastră și a a- 
dresat. sindicatelor, oamenilor muncii 
din România sentimente de compa
siune. .

MOTIVE DE PANICĂ"
Acad. L. KRSTANOV, di

rectorul INSTITUTULUI GEO- 
FIZIC AL ACADEMIEI DE 
ȘTIINȚE A BULGARIEI, a de
clarat : „Numeroasele cerce
tări asupra epicentrului cu
tremurului din regiunea Vran- 
cei (România) au arătat că, 
de obicei, după un puternic 
seism nu mai au loc alte

Hotărîrea guvernului bulgar 
privind înlăturarea 

urmărilor cutremurului
SOFIA. — La Sofia a fost dată 

publicității Hotărîrea Consiliului de 
Miniștri al R.P Bulgaria privind în
lăturarea urmărilor cutremurului de 
vineri seara. Consiliile populare ju
dețene au primit dispoziția de a lua 
măsuri pentru încartiruirea imedia
tă a persoanelor rămase fără adă
post și repararea clădirilor avariate. 
Departamentele corespunzătoare au 
prjmit indicația de a organiza. repa
rațiile în scoli si clădirile publice, de 
a restabili activitatea productivă nor
mală și de a normaliza activitatea 
porturilor dunărene.

EXISTĂ

mari seisme. După o puter
nica zguduire, forța cutremu
rului slăbește treptat. Nu se 
așteaptă un al doilea mare 
seism. Toate datele existente 
arată că focarul s-a liniștit. 
Acesta este caracterul focaru
lui din Vrancea și de aceea 
nu există temeiuri de pa
nică".

Un apel al intelectualilor 
spanioli

MADRID 7 (Agerpres). — Un grup 
de intelectuali spanioli — scriitori, 
oameni de teatru, ziariști, oameni 
de știință și cercetători — a adresat un 
apel guvernului în care se cere lega
lizarea cit mai grabnică a tuturor or
ganizațiilor poljtice ale tării, inclu
siv a Partidului Comunist din Spania. 
O asemenea măsură — se subliniază 
în document, care poartă 300 de sem
nături — reprezintă o condiție esen
țială a restabilirii în tară a democra
ției. fără de care sînt de neconceput 
alegerile parlamentare — relevă a- 
genția T.A.S.S., care a transmis a- 
ceastă informație.

Întrevedere. Erich Honecket* 
secretar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane, l-a primit pe Joshua 
Nkomo, președintele Uniunii Poporu
lui African Zimbabwe (ZAPU), 
care se află în vizită în R.D.G. Au 
fost discutate îndeosebi probleme 
privitoare la lupta de eliberare a po
poarelor africane.

Comunicat laoțiano-un- 
tjdjț La Vientiane a fost dat pu
blicității comunicatul cu privire la 
rezultatele vizitei oficiale de priete
nie a delegației guvernamentale a 
Republicii Populare Ungare, condusă 
de vicepremierul Consiliului de Mi
niștri. Jănos Borbandi. Documentul 
subliniază că în timpul convorbirilor, 
desfășurate într-o atmosferă de de
plină ințelegere reciprocă, au fost e- 
xaminate problemele colaborării eco
nomice si tehnico-științifice bilate
rale.

Conferința sindicatelor 
italiene din metalurgie, 13 
care participă 1 250 de delegați, s-a 
deschis luni, la Florența. Sînt exami
nate probleme ale luptei împotriva 
șomajului, pentru adoptarea unor mă
suri concrete în vederea depășirii 
actualelor dificultăți economice prin 
care trece Italia. De asemenea, sînt 
abordate probleme ale colaborării a- 
cestei uniuni sindicale cu alte orga
nizații profesionale in cadrul acțiuni
lor revendicative.

Congresul Organizației 
studenții comuniști din Da
nemarca ?’”a încfleiat lucrările, ia 
Copenhaga. Participanții au discutat 
și aprobat raportul de activitate al 
conducerii organizației, au adus mo
dificări statutului și au aleș organe
le de conducere. In postul de pre
ședinte a fost ales Frank Oen. Con
gresul a adoptat documentul „îm

preună cu clasa muncitoare. împotri
va politicii duse de monopoluri, pen
tru progres social și democratic".

Convorbiri 
gheze. Primul

franco-portu-
ministru al Portu

galiei, Mario Soares, care efectuează 
o vizită oficială la Paris, a avut o 
întrevedere cu premierul francez, 
Raymond Barre, in cadrul căreia a 
fost abordată in special problema 
aderării Portugaliei la Piața comună.

zita în Peru. In cursul vizitei au fosi 
semnate o declarație comună și o se
rie de acorduri economice și corner» 
ciale.

Irakul și R.P. Ungara 3a 
semnat protocolul comercial pe anul 
1977. care stipulează extinderea 
schimburilor bilaterale.

Un important combinat
poligrafic. cu o capacitate anua

In cadrul manifestărilor cul
turale organizate pentru mar
carea centenarului cuceririi in
dependenței de stat a României, 
la Universitatea din Manila (Fi- 
lipine) a fost deschisă, la 7 mar
tie. o expoziție de fotografii con
sacrată României

lă de 20 milioane cărți, se constru
iește la Guantanamo (Cuba). Reali
zarea acestuia necesită investiții In 
valoare de 10 milioane pesos. Combi
natul va intra in funcțiune în cursul 
acestui an. Un număr de 800 de mun
citori, tehnicieni și ingineri vor asi
gura buna funcționare a acestei noi 
unități cubaneze.

Banca africana pentru 
deZVOltare 3 acordat Republicii 
Guineea-Bissau un credit în valoa
re de aproximativ un miliard franci. 
Suma va fi utilizată pentru realizarea 
primului proiect de reformă a învă- 
țămîntului, care prevede. în esență, 
dezvoltarea rețelei de școli de dife
rite grade, punerea bazelor invăță- 
mîntului tehnic și formarea de cadre 
autohtone necesare in invătămîntul 
elementar.

Ministrul țamaican al re
lațiilor externe, PercivaIJ Pat
terson. și-a Încheiat vizita în S.U.A. 
Convorbirile purtate cu omologul său 
american. Cyrus Vance, au vizat sta
diul și evoluția schimburilor comer
ciale dintre cele două, țări, precum și 
unele probleme privind intensificarea 
cooperării în domeniile financiar- 
bancar și al turismului.

Președintele Argentinei,
Jorge Rafael Videla, și-a încheiat vi

ACOrd. Sndanu’ * semnat un M 
cord cu societățile americane „Johns 
Manville Co.“ și „Gulf International 
Co." privind constituirea unei socie
tăți mixte pentru extracția azbestu
lui în regiunile Jibal și Qala An- 
Naha. Sudanul va deveni — se a" 
preciază — unul din principalii pro
ducători și exportatori de azbest p<t 
plan mondial.

Supraviețuitor salvat.Dupi 
sase zile de la producerea unul ac
cident de mină la Tower City (Penn
sylvania — S.U.A.). duminică a fost 
salvat un supraviețuitor. O inunda
ție produsă marți în mină a surprins 
o echipă de mineri ce lucra într-o 
galerie, la 300 metri adîncime. Unul 
dintre mineri și-a pierdut viața, 
multi alții au fost răniți, iar șapte 
au fost dați dispăruți.

Ciocnire a doua nave.
10 km de litoralul japonez; în zona 
prefecturii Akita, s-au ciocnit două 
nave — un cargou și un vas de pes
cuit. ambele nipone. Grav avariat, 
vasul de pescuit s-a scufundat. Echi
pajul a reușit să se salveze.
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