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Ședința 
Comitetului Politic Executiv

al C. C. al P. C. R.

NICOLAE CEAUȘESCU 
s-a aflat din nou, în cursul zilei de ieri, 
la puncte de lucru și unități industriale 
din Capitală unde se desfășoară lupta 

încordată pentru lichidarea 
urmărilor seismului

In ziua de 8 martie a. c., Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al -P.C.R., 
reunit sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, intr-o 
ședință operativă de lucru, a reluat 
din nou in discuție ansamblul proble
melor privind înlăturarea urmărilor 
cutremurului și normalizarea activită
ții economico-sociale din țară, stabi
lind un șir de măsuri noi impuse de 
actuala stare de lucruri.

Comitetul Politic Executiv apreciază 
că, pe baza indicațiilor secretarului 
general al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a hotăririlor adoptate de 
conducerea partidului și statului, ac
tivitatea de înlăturare a consecințelor 
calamității naturale și restabilirea 
unui ritm normal de munca și viață in 
Capitală și în restul localităților afec
tate de cutremur se desfășoară cu 
succes, cu rezultate satisfăcătoare. 
Examinind situația existenta în pre
zent și sarcinile prioritare ce se im
pun, Comitetul Politic Executiv a sta
bilit măsuri de intensificare a activi
tății organelor de partid și de stat 
pentru soluționarea problemelor strin
gente ale oamenilor muncii.

Comitetul Politic Executiv a indicat 
intensificarea activității comisiilor 
centrale care Investighează starea în 
care se află unele imobile mari, afec
tate de cutremur, pentru ca, în func
ție de concluziile care se desprind, să 
se treacă la evacuarea locatarilor din 
blocurile care nu mai prezintă sigu
ranță.

La propunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
P.C.R., Comitetul Politic Executiv a 
stabilit o serie de măsuri pentru aju
torarea imediată a persoanelor sinis
trate. Cetățenii care au locuit în 
blocurile prăbușite vor primi imediat 
locuințe în blocuri noi. Persoanele 
spitalizate vor putea, de asemenea, la - 
părăsirea unităților sanitare, să se 
mute în noile locuințe puse la dispo
ziție de stat. Toți cetățenii ale căror 
locuințe au fost nimicite și cărora ca
taclismul le-a distrus avutul vor primi 
noile apartamente, dotate gratuit, de 
către stat, cu tot mobilierul necesar, 
inclusiv cu aparate de radio și televi
zoare. De asemenea, s-a hotârît să se 
repartizeze gratuit sinistraților cărora 
le-au fost distruse bunurile personale 
lenjerie de pat, tacîmuri, veselă și 
vase de bucătărie, în cazul bărbaților 
cite 2 costume de haine și in cazul 
femeilor cite o rochie și un costum- 
taior, pantofi, ciorapi, lenjerie de 
corp și cite 1 000 de lei de persoană.

Comitetul Politic Executiv a hotărit, 
de asemenea, ca cetățenii cărora 
le-au fost distruse locuințele in timpul 
cutremurului, fiind puternic traumati
zați de încercările prin care au tre
cut, să primească cite un concediu de 
10 zile, pentru a-și recupera forțele. 
Cei care doresc vor putea merge în 
stațiuni de odihnă, iar cei a căror să
nătate a fost zdruncinată vor putea fi 
internați pentru a primi tratamentul 
medical corespunzător.

In ce privește celelalte persoane 
evacuate, care nu și-au pierdut bunu
rile personale, Comitetul Politic Exe
cutiv a hotărit mutarea lor in clădiri 
noi, in mod organizat și eșalonat, 

acordîndu-se prioritate familiilor din 
clădirile cele mai grav avariate. In 
blocurile mai puțin afectate, locatarii 
vor continua să locuiască pînă la asi
gurarea noilor locuințe care se află 
in construcție și a căror dare in folo
sință va fi urgentată. Unii dintre ei, 
pînă la repartizarea noilor aparta
mente, vor putea fi mutați provizoriu 
in cămine.

Cit privește copiii orfani *căre nu 
vor fi preluați de rude sau prieteni ai 
familiilor lor, pentru a fi crescuți și 
ocrotiți, Comitetul Politic Executiv a 
hotărit luarea lor imediata in primire 
de către organele de stat și încadra
rea intr-un cămin special, unde vor 
primi educația și îngrijirile necesare, 
asigurindu-li-se, totodată, condiții să 
frecventeze in mod normal școala.

Comitetul Politic Executiv a stabilit, 
de asemenea, măsuri pentru buna or
ganizare a activității consacrate re
parării clădirilor avariate. In acest 
scop trebuie să intre in acțiune de fn- 
dată întreprinderile de construcții de 
locuințe și întreprinderile de reparații, 
atacind, in prima ordine de urgență, 
blocurile mari avariate. Pentru aceste 
unități — chemate să-și mobilizeze 
toate forțele de lucru și să organizeze 
munca în mai multe schimburi — sta
rea de necesitate se va prelurigi pinâ 
la terminarea acțiunilor de reparare a 
tuturor clădirilor deteriorate. Tot
odată, Comitetul pentru problemele 
consiliilor populare trebuie să ia mă
suri ca o serie de întreprinderi de 
construcții din județele care nu* au 
fost afectate de cutremur să trimită 
unități de lucru pentru a acționa in 
Capitală și în orașul Zimnicea, ținind 
seama că în aceste localități planul 
construcției de locuințe se suplimen
tează anul acesta cu încă circa 
7—8 000 de apartamente.

Comitetul Politic Executiv a indicat 
să se intensifice munca in toate uni
tățile de producție, inclusiv in cele ca
lamitate, oamenii muncii avînd dato
ria să asigure repararea rapidă a clă
dirilor și punerea in funcțiune a tutu
ror instalațiilor. Trebuie să se întă
rească disciplina în muncă, să se ia 
toate măsurile pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan, finind 
seama de marile pierderi de utilaj su
ferite, este necesar să se ia măsuri 
energice pentru amplificarea acțiunii 
întreprinderilor de autodotare cu in
stalații și mașini-unelte. Totodată, 
Ministerul Comerțului Exterior și Coo
perării Economice Internaționale, în
treprinderile de comerț exterior tre
buie să ia de urgență legătura cu fir
mele furnizoare din străinătate, pen
tru a încerca să obțină, în mod prio
ritar, aparatura tehnică necesară re
cuperării daunelor provocate de cu
tremur, desfășurării normale a activi
tății de producție.

Comitetul Politic Executiv a indicat 
să se treacă pretutindeni imediat la 
înlăturarea de pe străzi, din curți și 
din clădiri a molozului și restului dă- 
rîmăturilor. Organele de partid și de 
stat trebuie să organizeze în mod 
energic și sistematic această acțiune, 
luînd stradă cu stradă, întreprindere 
cu întreprindere, instituție cu institu
ție, magazin cu magazin, casă cu 

casă și asigurînd curățirea deplină a 
terenului. Conducerile întreprinderi
lor, instituțiilor și unităților comer
ciale, organizațiile de partid ale aces
tora trebuie să mobilizeze colectivele 
să participe, in orele de după mun
că, la degajarea completă a spațiilor 
afectate de cutremur. Aceasta trebuie 
să devină o largă acțiune de masă la 
care să ia parte, sub conducerea co
mitetelor de stradă, a comitetelor 
Frontului Unității Socialiste, a consi
liilor populare, tineretul, femeile, or
ganizațiile de Cruce Roșie, cît mai 
mulți oameni ai muncii — astfel încît, 
in decurs de o zi, atît în București, cît 
și în restul localităților, să dispară 
complet urmele dezastrului, iar stră
zile, unitățile economice, instituțiile, 
magazinele, curțile să fie curățate, 
să-și recapete aspectul normal.

Comitetul Politic Executiv a hotărît 
să se acționeze imediat pentru îmbu
nătățirea alimentării cu apa caldă a 
cetățenilor Capitalei și pentru resta
bilirea treptată a furnizării combusti
bilului și gazelor necesare încălzirii 
locuințelor. Pentru început, se va asi
gura apă caldă in timpul orelor de 
seară, iar locuințelor termoficate li se 
va furniza căldură în cursul dimineții, 
prînzului și serii. In zonele în care lo
cuințele nu smt termoficate se vor asi
gura cu prioritate combustibil și gaze, 
în condiții de raționalizare a consu
mului.

Comitetul Politic Executiv a indicat, 
de asemenea, adoptarea tuturor mă
surilor necesare pentru desfășurarea 
în continuare, în bune condiții, a 
aprovizionării populației din Bucu
rești și din celelalte localități calami
tate cu alimente și alte bunuri de 
consum solicitate de cetățeni.

Comitetul Politic Executiv indica or
ganelor de partid sâ asigure ca acti
viștii de partid și de stat să fie perma
nent prezenți în mijlocul cetățenilor 
sinistrați, în blocurile avariate, la 
locurile de cazare, ajutîndu-i cu vorba 
și fapta, contribuind la soluționarea 
practică a problemelor de viață ale 
acestora. Activiștii de partid și de stat 
sâ explice cetățenilor măsurile luate 
de Comitetul Central al partidului, de 
Consiliul de Stat și de guvern, pen
tru ajutorarea sinistraților și lichida
rea urmărilor cutremurului și, tot
odată, să-i mobilizeze să contribuie, 
prin propriile eforturi, la realizarea 
tuturor măsurilor stabilite de condu
cerea partidului și statului.

Comitetul Politic Executiv cheamă 
toate organele și organizațiile de 
partid și de stat, organizațiile de 
masă și obștești, pe toți oamenii 
muncii să-și încordeze și mai mult pu
terile și să-și intensifice eforturile 
pentru ca întreaga activitate econo- 
mico-socială din patria noastră să-și 
reia cit mai curînd cursul normal, 
pentru ca în minimum de timp posibil 
să dispară orice fel de urme ale cala
mității ce s-a abătut asupra țării 
noastre, asigurîndu-se astfel înain
tarea viguroasă și neabătută a po
porului nostru pe calea socialismului 
și comunismului, mersul ferm al 
României spre bunăstare, progres și 
civilizație.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, a inspectat din nou, în cursul dimineții 
de 8 martie, modul în care se acționează, în diierite 
puncte aiectate de cutremur ale Capitalei, pentru salva
rea vieților omenești și a bunurilor materiale, evacuarea 
și încartiruirea sinistraților, precum și acțiunile între
prinse la două mari unități industriale avariate — Între
prinderea de cabluri și materiale electroizolante și Cen
trală electrotermică București-Vest — în vederea reluării 
producției.

Secretarul general al partidului a tost însoțit de 
tovarășa Elena Ceaușescu, de tovarășii Manea Mănescu, 
Cornel Burtică, Ion Dincă, Ilie Verdeț, Ion Coman și Teo
dor Coman.

Este cea de-a patra zi de cînd, din 
primele ore ale grelei încercări 
prin care tara trece, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se află în mijlocul mem
brilor echipelor de Intervenții și al 
cetățenilor care lucrează la degaja
rea ruinelor lăsate de puternicul 
seism, în mijlocul muncitorilor, an
gajați acum în munca de refacere 
a fabricilor afectate, de sporire a 
producției și compensare a pagube
lor pricinuite de cutremur.

După ce, cu o seară înainte, a ză
bovit pînă tîrziu la șantierele salvării 
din centrul Capitalei, pentru a im
pulsiona lucrările, pentru a-i însu
fleți, prin exemplul neistovitei sale e- 
nergii, pe vrednicii ostași și cetățeni 
care își concentrează eforturile în zo
nele calamitate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urmărit din nou. din pri
mele ore ale dimineții, progresele 
realizate și evoluția situației în di
ferite puncte ale Capitalei, desfășu
rarea operațiunilor de salvare a su
praviețuitorilor și de ajutorare a si- 
nistraților.

al partidului s-a oprit la blociil 
avariat de la întretăierea bulevardu
lui Ștefan cel Mare cu strada Lizea-

nu, la șantierele imobilelor prăbușita 
de pe străzile Tudor Arghezl. Alexan
dru Sahia, Ion Ghica și Brezoianu, la 
cel al hotelului „Victoria", la blocurile 
nr. 13 de pe bulevardul Armata Po
porului, 14 și OD 16 de pe bulevardul 
Păcii, 7.

Pe întregul parcurs, pe bulevardele 
străbătute, în cartierele Pantelimon, 
Titan și Militari, incluse, de aseme
nea. pe Itinerarul acestei zile, popu
lația Bucureștiului l-a salutat pe 
secretarul «general al partidului cu 
toată căldura sentimentelor de recu
noștință ce i le poartă pentru nesfîr- 
șita sa grijă față de oameni, de sal
varea lor, de ocrotirea celor care au 
avut de suferit. într-un fel sau altul, 
de pe urma distrugătorului cataclism.

Sub semnul cetei mai profunde omenii: 
nici un efort să nu fie cruțut 
în căutareu de supruviețuitori

Analizînd desfășurarea lucrărilor, 
secretarul general al partidului s-a 
interesat, și acum, înainte de toate, 
de salvarea supraviețuitorilor. Se 
raportează că de sub ruinele blocului 
de pe strada Ghica au fost salvați 
pînă acum nouă supraviețuitori, dar 
au fost scoși și 69 de oameni care 
și-au pierdut viata. Este unul din 
acele nefericite bilanțuri care dau 
măsura tragicelor efecte ale ne
cruțătorului cutremur ce s-a abă
tut asupra tării, provocînd, mai cu 
seamă în Capitală, numeroase victi-

me. Lucrările au ajuns, în unele 
puncte, în faza în care se evacuează 
ruine sfărîmate, printre care n-au 
mai fost descoperite decît trupuri 
neînsuflețite. Cu toate acestea, respec- 
tind întocmai dispozițiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. echipele de inter
venție acționează rapid, dar in același 
timp cu cea mai mare precauție, evi- 
tînd orice acțiune tehnică ce ar putea 
pune în pericol pe posibilii supra
viețuitori.

(Continuare în pag. a Il-a)De data aceasta, secretarul general

in zona calamitatâ din strada Brezoianu
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(Urmare din pag. I)
In spiritul acelorași înalte coman

damente morale care au dictat toate 
deciziile sale, secretarul general al 
partidului dă dispoziția de a nu se 
abandona căutările, nici chiar în si
tuațiile cele mai disperate, care nu 
par să mai lase vreo șansă eventua
lelor victime aflate încă în viață. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu le cere 
din nou, cu insistentă, celor care 
coordonează șantierele să pătrundă, 
pe orice căi, prin acțiuni curajoase, 
în toate încăperile necercetate din 
subsoluri, să caute accesul la casele 
scărilor, chiar cele secundare, care 
ar mai putea oferi un adăpost cit 
de fragil unor supraviețuitori.

îndemnuri la înlăturarea grabnică a dârîmâturilor

Tovarășul Nicolae Ceaușescu In
sistă, în discuțiile pe care le are cu 
ostașii, cu ceilalți membri ai echipe
lor de salvare, să-și concentreze for
țele pentru că rudele celor dispăruți 
așteaptă cu înfrigurare zi și noapte, 
în fața ruinelor, încercați de sfîșie- 
toare sentimente de durere, rezulta
tele istovitoarelor cercetări.

Cu adîncă, emoționantă com
pasiune omenească, (t o v ar ă șu 1 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu stau de vorbă cu rudele 
celor dispăruți, încercînd să le aline 
durerea atât de omenească pe care o 
resimt, asiguirîndu-le că se face în 
continuare tot ce este cu putință 
pentru a salva viețile omenești.

Cercetarea atentă a dovedit: 
neliniștea nu era justificată, fisurile 
nu afectau structurile de rezistență

Sub semnul acelorași preocupări 
atente, pline de grijă, față de oameni, 
față de viața și munca lor. s-a des
fășurat dialogul plin de semnificații 
pe care l-a avut secretarul general 
al partidului cu locatarii unor blocuri 
din cartierul Militari. Sînt. de fapt, 
acele imobile din zona de vest a Ca

pitalei pe care amprenta efectului 
distrugător al seismului se distinge 
cu putere. în cazul unuia din ele, 
din cauza fisurilor, a golurilor apă
rute în pereții interiori, pe casa scă- 

. rilor, s-a recurs la măsura evacuării 
locatarilor. La celălalt bloc, unda 
comisia de evaluare a gravității stri
căciunilor nu a ajuns încă, locatarii 
l-au rugat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să vadă împreună cu el 
starea imobilului. Secretarul general 
al partidului a intrat în clădire și, 
împreună cu un grup de cetățeni, a 
cercetat mai multe scări și aparta
mente, fiind întimpinat, peste tot. cu 
aceleași sentimente de recunoștință. 
Cu toții au constatat că, deși strică
ciunile sînt însemnate, pereți fisu
rați, găuriți chiar, crăpături de lă
țimea unui deget, tencuială căzută 
— structura de rezistentă nu este 
vătămată.

Constatînd starea in care a ajuns 
acest imobil, spre deosebire de ce
lelalte blocuri noi din cartier, ca 
de altfel din întreaga Capitală, care 
au rezistat în general bine la solici
tările fizice ale puternicului cutre
mur. secretarul general al partidului 
pune în discuție și o serie de as
pecte negative ale activității con
structorilor. In timp ce examina, 
împreună cu locatarii, starea clădirii, 
secretarul general al partidului a 
observat, de pildă, că la zidirea pe
reților interiori s-a pus cărămidă 
peste cărămidă, fără a se realiza din 
zid un bloc bine sudat, rezistent, asr- 
gurindu-i și însușiri izolante. Este o 
neglijență gravă care trebuie neîn- 
tîrziat eliminată din activitatea con
structorilor — arată secretarul gene
ral al partidului. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut ca din stările de 
fapt constatate, unitățile de con
strucții, specialiștii trebuie să tragă 
concluziile care se impun pentru a 
elimina cu desăvîrșire asemenea de
ficiențe în activitatea lor. Secretarul 
general al partidului a pus în fața 
Consiliului popular al Capitalei sar
cina de a lua măsurile cuvenite pen
tru îmbunătățirea activității între
prinderilor de construcții în așa fel 
incit acestea să asigure o calitato 
corespunzătoare lucrărilor pe care 
le execută, rezistența și trăinicia 
construcțiilor.

Aceleași concluzii s-au desprins și 
din examinarea stării blocului de pe 
bulevardul Păcii. Aici, după ce a stat 
de vorbă cu zeci de locatari, vizitîn- 
du-le apartamentele, examinând îm
preună cu ei stricăciunile apărute.

La întreprinderea de cabluri și materiale izolante: Indicații privind reluarea activitâțil productive

starea pereților, rezistenta stîlpilor 
de susținere, situația fiecărei familii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu are, 
în fața blocului, un scurt dialog 
cu grupul de cetățeni care s-a adunat

aid să asculte concluziile cercetării 
la fața locului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu arată 
că va primi toată lumea locuință, 
deocamdată, desigur, provizorie,

pînă se repară blocul. Trebuie ac
ționat însă in ordine, cu calm, bine 
organizat. în prezent, trebuie rezol-

(Continuare in pag. a IlI-a)
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Cu mînecile suflecate!
Curățirea trotuarelor, a împrejurimilor 

blocurilor, Incintelor întreprinderilor 

și instituțiilor - o îndatorire civică a tuturor

N AGRICULTURA: intensificarea lucrărilor pentru o recoltă bogată, 
potrivii necesităților sporite ale societății si economiei naționale

in aceste zile, pe străzile Capitalei, 
nu numai din perimetrul central, 
greu afectat, unde s-au prăbu
șit mai multe blocuri de locuințe, ci 
șl de pe foarte multe artere de cir
culație din cartierele mai puțin a- 
variate, culoarea asfaltului a deve
nit dominantă roșu și alb. Sînt, 
cum știm cu toții, urmele prafului 
de cărămidă și al molozului care 
chiar imediat după cutremurul din 
4 martie au început să fie adunate 
de cetățeni. Știe oricine cu cîtă dis
ciplină și în ce ordine a răspuns în
treaga populație chemării partidu
lui pentru înlăturarea grabnică a 
urmărilor seismului și reintrarea în 
normal a vieții economice și socia
le. Atunci, în primele zile, ca și 
acum, oamenii gospodari au lucrat 
și lucrează cu răspundere pentru 
degajarea incintelor, a curților și 
trotuarelor, pentru strîngerea și a- 
dăpostirea materialelor care mal 
pot fi folosite, înlăturînd semnele 
dezastrului de pe chipul Capitalei 
noastre. Desigur, despre această ac
tivitate nu ar mai trebui să amin
tim, ea intrînd în firea lucrurilor, 
dacă ici-colo nu s-ar întîlni unele 
curți și trotuare blocate inutil cu 
grămezi de moloz și cărămizi.

Ieri, la căminul Institutului de 
construcții din piața Izvorul Rece, 
scările, holurile și chiar camerele 
erau pline de moloz. Președinta co

mitetului de cămin ne informează 
totuși că... s-ar fi făcut curățenie.

...Sîntem pe șoseaua Mihai Bravu 
in fata unității „Mătasea populară", 
secția B. în spatele clădirii, morma
ne de cărămizi zac în toată curtea. 
Ne-am continuat raidul pe străzile 
Făinari, Radu de la Afumați, Matei 
Voievod, Buzești, Ștefan cel Mare, 
Popa Tatu ș.a.m.d. Din loc în loc, în 
curți, pe trotuare, ba chiar pe străzi 
au căzut — și din păcate au rămas 
așa — diverse materiale de con
strucții. Pe lingă faptul că încurcă 
circulația, ele par a fi scoase din 
circuitul firesc al reutilizării, îm- 
prăștiindu-se și degradîndu-se în 
continuare. De ce ?

Trebuie să înțeleagă fiecare cetă
țean că în aceste momente, cînd 
toate forțele întreprinderilor de spe
cialitate sînt mobilizate în zonele 
orașului în care clădirile au suferit 
grave avarii, este de-a dreptul ne
firesc ca unii să aștepte să li se 
facă ordine și curățenie în curți și 
pe trotuare, chiar și micile reparații 
din incinta imobilelor intrînd, în- 
tr-o asemenea situație. în obligația 
fiecăruia dintre noi. Este, deci, de 
datoria civică a tuturor să punem 
umărul, dovedind o adevărată ati
tudine cetățenească, să participăm, 
pe măsura posibilităților și a ne
cesităților. la înlăturarea cit mai 
grabnică a urmărilor cutremurului.

Refacerea satului 
începe cu semănatul

Iată două imagini concludente 
pentru un sat din cimpia ilfov.ea- 
nă : urmele dezastrului și semnul 
hotărîrii oamenilor de a depăși, ca 
dintotdeauna, momentele grele. Ei, 
acești oameni, știu, de cînd se știu, 
că din puterea pămîntului, din lu
crarea lui pentru a-i smulge recolte 
tot mai mari, și cu atît mai mult 
în acest an. se trage și puterea noi
lor temelii. Un cîmp de oameni la 
marginea unei localități rurale.

...Dărăști Ilfov este o comună în 
care cutremurul a făcut adevărate 
ravagii. Patru locuitori și-au pier
dut viața ; școala cu etaj și grădi
nița nu i-au mai putut primi pe cei 
443 elevi și 90 de preșcolari : că
minului cultural, în sala căruia doar 
cu 15 minute înainte de seism se 
încheia un spectacol. în fața unei 
săli arhipline, i s-a dărîmat un în
treg perete lateral ; aproape 300 de 
case au fost distruse ; alte 500 case 
au fost avariate ; 3 magazine dis
truse ; un grajd distrus și 24 de 
vite moarte.

„Aproape că nu este familie care 
să nu aibă de suferit de pe urma 
cutremurului", ne spunea tovarășul 
Nicolae Constantin, primarul comu
nei, dar nu pentru a se lăsa cuprins 
de pesimism, ci pentru a pune in 

lumină și mai bine o impresionantă 
realitate : încă de la primele ore 
ale dimineții, cimpul este plin de 
oameni care însămințează usturoi șl 
ceapă sau întrețin culturile de le
gume semănate în toamna trecută. 
„Munca, numai prin ea putem în
vinge greutățile", precizează prima
rul. arătînd că, in paralel cu mobili
zarea oamenilor la lucrările agri
cole. s-a luat măsura de a asigura 
materialele de construcții necesare 
acelor cetățeni ale căror locuințe 
necesită doar reparații. De aseme
nea, copiii vor învăța, pînă la sfir- 
șitul anului școlar, în clasele im
provizate în localul bibliotecii co
munale și la sediul cooperativei a- 
gricole. Toți cei care au rămas fără 
case, între care Marin T. Ion, Titi- 
vel Gheorghe, Angelescu Ion, Toma 
Viorica, Anton Maria, Tatavura 
Maria, Dumitrache Tudor, Anton 
Elena, Tiou Toma și toți ceilalți, au 
fost găzduiți la rude și vecini.

„Sîntem bucuroși, a precizat pri
marul, că și la noi în comună, ca 
pretutindeni în țară, oamenii se 
comportă ca oamenii — iată con
cluzia acestor zile grele".

Al. BRAD
Foto : F. GronȘkl

întreaga activitate desfășurată la sate trebuie să fie 
subordonată nemijlocit luptei pentru realizarea unor 
recolte sporite in 1977.

în prezent, în mod deosebit, urgențele -din agricul
tură sint eliberarea terenurilor de resturi vegetale, 
arăturile de primăvară, grăpatul ogoarelor, Începerea 
Imediată a semănatului culturilor.

Iată ce ne relatează corespondenții noștri în legătură 
cu aceste lucrări :

terenului vor fi produse, tn plus, 
două milioane de răsaduri de to
mate și ardei gras; care vor fi li
vrate în zonele afectate de cutre
mur. Experiența de anul trecut 
demonstrează că plantarea răsadu
rilor de varză timpurie se poate 
tace și in solarii reci, economisin- 
du-se în acest fel importanțe can
tități de combustibil. Sînt necesare 
măsuri imediate pentru a fi gră
bită însămințarea legumelor In 
cîmp, lucrare executată doar pe 
jumătate din suprafețele prevăzute. 
(Lucian Ciubotarul.

VASLUI: Pentru 
accelerarea grăpatulul 

ogoarelor
Țăranii cooperatori șl mecaniza

torii județului Vaslui, mobilizați 
de organizațiile de partid, acordă 
prioritate lucrărilor de pregătire a 
terenului. Paralel cu arăturile, se 
execută și întreținerea ogoarelor 
pentru a se menține apa în sol. 
Tovarășul Gh. Hîrjău, secretarul co
mitetului comunal de partid Co- 
dăești, ne spunea : „De cîteva zile 
am ieșit cu toții In cîmp. Mecani
zatorii, în număr de 35, pregătesc 
terenul pentru semănat. Intre al
tele, intensificăm grăpatul ogoare
lor, lucrare ce s-a realizat pe a- 
proape 50 la sută din suprafață. 
Totodată, sînt folosite 70 de ate
laje la brigăzile Pripești, Rediu, 
Ghergheleu și Codăești pentru eli
berarea terenului de coceni". Gră
patul ogoarelor constituie o princi
pală lucrare și în cooperativele a- 
gricole din Perienl, Tăcuta, Stoe- 
șești, Văleni. Suletea ș.a. Tn multe 
locuri, mecanizatorii au făcut cu
plaje de utilaje, ceea ce le permite 
să lucreze cu randament sporit. 
Există însă și unele decalaje între 
unitățile din cadrul aceluiași con
siliu De exemplu, în timp ce în 
cooperativele agricole din Blăgești, 
Mălușteni. M’irgeni, Schineni s-au 
grăpat între- 250 și 400 ha, la cele 
din Cîrja și Tuțcani suprafețele 
realizate sînt mici, departe de con
dițiile create de timpul prielnic șl 
dotarea tehnică de care dispun (Cră
ciun Lăluci).

Campania agricolă de primăvară a început — și 
trebuie să înceapă — din plin. Pornind de la necesi
tatea majoră pe care o impune înlăturarea consecin
țelor cutremurului, de la cerința de a se asigura o 
aprovizionare cit mai bună a populației și disponibi
lități cit mai mari de produse pentru economia na
țională, lucrările agricole trebuie să se desfășoare in 
acest an in mod exemplar — să fie executate în timpul 
cel mai scurt și in cele mai bune condiții calitative.

CONSTANȚA: S-a 
terminat semănatul 
culturilor din prima 

urgență
Lucrătorii ogoarelor din județul 

Constanța își afirmă prin muncă 
hotărirea de a pune baze solide re
coltelor sporite, din acest an. exe- 
cutînd semănatul la timp și la un 
nivel calitativ superior. Așa, de 
pildă, ' la cooperativele agricole 
Lumina. Palazu Mare și Poiana din 
raza S.M.A. Valul Traian, peste 100 
de tractoare lucrează intens la gră- 
patul ogoarelor și la pregătitul te
renului în vederea însămînțărilor. 
„Stă în puterea noastră — ne-a de
clarat Petre Mirea, președintele 
cooperativei agricole Lumina, pe 
care l-am găsit în cîmp — ca, după 
ce am obtinut doi ani la rind în 
jur de 10 000 kg porumb la hectar 
de pe întreaga suprafață, să dove
dim că putem realiza o recoltă și 
mai -bogată". Imaginea de ansam
blu a lucrărilor agricole în județul 
Constanța ne-o prezintă tov. Ion 
Popescu, secretar al comitetului ju
dețean de partid : „Pînă la 8 mar
tie. în unitățile agricole de stat și 
cooperatiste au fost însămînțate în 
întregime culturile din prima ur
gență pe o suprafață de 6 860 ha : 
borceag, plante medicinale, in pen
tru ulei și fuior, rădăcinoase, cea
pă etc. Arăturile fiind încheiate, se 
execută acum întreținerea ogoare
lor, lucrare care s-a și făcut pe 47 
la sută din suprafață. Pe 21 000 ha 
s-a pregătit patul germinativ. Ca
litatea lucrărilor este controlată în 
permanență de specialiști și cadrele 
de conducere din unități". (George 
Mihăescu).

ILFOV: în această 
săptămînă vor fi 

încheiate arăturile
Din situația operativă întocmită 

luni dimineață la direcția agricolă 
a județului Ilfov rezultă că în 
cooperativele agricole mai erau de 
făcut arături de primăvară pe

30 000 hectare. Unde sînt localizate 
aceste suprafețe ? NI se spune că, 
mai cu seamă, în consiliile inter- 
cooperatiste Ulmeni — 3 200 hec
tare, Vinători — 3 380 hectare.
Ghimpați — 3 485 hectare etc. Tot
odată, de la trustul S.M.A. am fost 
informați că tractoarele au fost 
concentrate în unitățile în care 
lucrările sînt rămase în urmă. Se 
apreciază că. pînă la sfîrșitul aces
tei săptămîni, arăturile se vor în
cheia. Iată-ne la Ulmeni, zonă în 
care mai sint de arat suprafețe 
mari. Încă de departe, pe cîmp se 
văd tractoarele înșirate unul după 
altul. Inginerul-șef al cooperativei 
agricole din Ulmeni, tovarășul Ni
colae Țone, ne spune că se lu
crează din zori și pînă seara, deoa
rece mai sînt de arat 800 hectare. 
Oprim o coloană de 'tractoare. 
Aflăm că sînt de la C.A.P. „8 Mar
tie". Au fost trimise in ajutor 13 
tractoare. Inginerul-șef cere meca
nizatorilor să atașeze și grapele 
după pluguri, astfel îneît să rezulte 
o lucrare de bună calitate. In alte 
locuri, la Frăsinet, de exemplu, 
arăturile s-au încheiat, iar acum 
se execută lucrări de întreținere a 
ogoarelor. Așadar, măsurile luate 
de organele județene de a se in
tensifica lucrările dau rezultate 
bune. (Ion Herțeg).

IALOMIȚA: Nici în 
legumicultură lucrările 

nu suferă amînare
Pentru a se obține producții mari 

la legumele timpurii sînt necesare 
cantități mari de răsaduri. în ju
dețul Ialomița, această acțiune es-te 
în plină desfășurare. Marți dimi
neața, la centrul de producere a 
răsadurilor de la Călărași lucrau 
120 de muncitori. Din cele 5 ha de 
solarii calde, 3 hectare au fost aco
perite cu folii de polietilenă și sînt 
pregătite pentru însămînțări. Acum 
se lucrează la semănatul și planta
tul verzei timpurii. După cum 
ne-a informat tov. Zaharia Coleaș- 
că, ajutor de șef de fermă, la com
plexul de - sere din Călărași se vor 
produce 12 milioane fire de răsa
duri. Prin folosirea la maximum a
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a aflat din nou, in cursul zilei de ieri, 
la puncte de lucru și in unități industriale din Capitală unde se desfășoară 

lupta încordată pentru lichidarea urmărilor seismului
(Urmare din pag. a II-a)
vata cazurile mai dificile, situația 
celor care au suferit pierderi mult 
mai grele. Comisia de evaluare va 
stabili ce este de făcut și, peste 
cîteva zile, In cîteva săptămîni, se 
va repara, treptat, blocuL Atunci 
locatarii se vor putea muta înapoi. 
Deocamdată nu este nevoie să se 
evacueze lucrurile, pentru că aparta
mentele sînt în siguranță. Repara
țiile se pot face și în aceste condiții.

Secretarul general al partidului dă 
în același timp dispoziții factorilor 
de răspundere ca, pînă la ora prin- 
«ulut, să se asigure cazarea în con
diții corespunzătoare a tuturor fa- 
rrtiliilor, acordîndu-se prioritate ce
lor care au o situație mal grea. Se 
precizează că, în măsura posibilită
ților, trebuie găsite spații de cazare 
în zona învecinată, pentru a nu 
perturba șl mai mult viața normală 
a locuitorilor.

Cetățenii prezenți la această în- 
tîlnire primesc cu adîncă satisfac
ție deciziile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Ei aplaudă cu recunoș
tință pe secretarul general al 
partidului, mulțumindu-i pentru vi
zită, pentru atenția ce o acordă re
zolvării problemelor lor.

— Să ne trăiți, la mulțl ani. Iubite 
tovarășe Ceaușescu 1 — cu această 
urare din inimă îl conduc cetățenii, 
la plecare, pe secretarul general al 
partidului.

Priorități: degajarea atentă 

a molozului, evacuarea bunurilor 

și recuperarea materialelor, 

demontarea sistematici a etajelor
Aceleași stăruitoare preocupări 

pentru viața oamenilor, pentru aju
torarea lor și ocrotirea bunurilor au 
caracterizat discuțiile purtate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în toa
te punctele vizitate. Constatind pro
gresele mari care s-au înregistrat pe 
toate șantierele solidarității umane 
la care s-a oprit în această diminea
ță, apreciind eforturile ostașilor, 
membrilor gărzilor patriotice și cetă
țenilor care lucrează aici, secretarul 
general al partidului a făcut o serie 
de precizări cu privire la criteriile 
după care trebuie alcătuit programul 
lucrărilor prioritare.

Degajarea atentă a molozului, în 
vederea salvării ultimilor supravie
țuitori. este, după cum a arătat în 
repetate rînduri tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, prima dintre ele. In a- 
cest scop trebuie să se lucreze în 
mod organizat, coordonindu-se mai 
bine munca fiecărei echipe, reparti- 
zîndu-se forțe materiale și umane 
suplimentare acolo unde se pot des-, 
chide fronturi de lucru mai largi. Cea 
de-a doua operațiune trebuie s-o re
prezinte dezafectarea blocurilor com
plet dărîmate. Ruinele de moloz tre
buie ridicate neîntîrziat pentru a de
gaja arterele blocate, pentru a fi re
date circulației. Abia după aceasta 
trebuie să se treacă, în mod organi
zat, la demolarea construcțiilor ava
riate care realmente nu mai pot fl 
reparate. Operațiunea trebuie să fie 
însoțită de evacuarea tuturor bunu
rilor aflate în încăperi și recuperarea 
materialelor pentru a fi refolosite 
acolo unde este nevoie. Salvarea 
bunurilor este perfect posibilă, deoa
rece imobilele respective, chiar ava
riate, nu prezintă pericolul de a se 
prăbuși. Demolarea lor trebuie făcu
tă. de asemenea. în mod sistematic,

La Centrala electrotermica București-Vest

Examinarea atentâ a fiecârel posibilitâțl de a mai salva o viață omenească

prin demontarea fiecărui etaj în 
parte, pornind de la nivelurile supe
rioare spre cele aflate la baza con
strucțiilor. în felul acesta se evită 
pericolul de a provoca stricăciuni 
imobilelor învecinate care nu au a-

Prin mai mult spirit gospodăresc, 

printr-o mai bună coordonare 

a lucrărilor—reluarea cit mai grabnică 

a activității productive
In șirul firesc al activității neîn

trerupte a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu consacrate revenirii cit 
mal grabnice la viața economico-so- 
cială firească a țării s-a înscris și 
examinarea situației de la două 
unități industriale ale Capitalei, care, 
ca atîtea altele din București și din 
județe, au avut de suferit de pe urma 
cutremurului.

La întreprinderea de cabluri și 
materiale izolante se constată că, în- 
tr-una din secții, unele grinzi care sus
țin acoperișul s-au frînt sub efectul 
trepidațiilor tectonice. într-o altă sec
ție — cea de conducte din cauciuc — 
unul din stilpii de susținere a sufe
rit o avarie “ similară. Secretarul ge
neral al partidului, constatind că nu 
se lucrează cu suficiente forțe pen
tru restabilirea grabnică a situației, 
a cerut ministrului loan Avram și di
rectorului unității să ia de îndată toate 
măsurile ce se impun pentru relua
rea activității productive, deocamda- 

vut prea mult de suferit de pe urma 
cataclismului. .

Stabilind aceste sarcini, cerînd 
executarea lor eșalonată, bine orga
nizată, secretarul general al partidu
lui a insistat din nou asupra necesi
tății concentrării la nivel optim a 
forțelor umane și materiale care să 
asigure realizarea integrală. în bune 
condiții, a obiectivelor fixate.

în același timp, in spiritul aceleiași 
griji fată de om care Inspiră toate 
acțiunile și hotăririle secretarului 
general al partidului, s-a indicat ce
lor care răspund de organizarea 
punctelor de lucru să ia măsurile co
respunzătoare pentru a asigura hrana, 
de care au nevoie acești oameni" 
vrednici, pe fetele cărora se citește 
oboseala, dar care nu încetează, de 
zile și nopți, să lucreze pe șantierele 
muncii eroismului și bărbăției;

tă chiar în condiții improvizate. În
trucât avariile nu pun în pericol clă
dirile celor două hale, ele putînd fl 
reparate fără mari dificultăți. Sînt 
Întrunite aici toate condițiile pentru 
ca acest obiectiv să poată fi realizat 
Imediat. Mașinile și utilajele au fost 
verificate din punctul de vedere al 
stării lor tehnice, remedierile nece
sare s-au și făcut Nu lipsește decît 
mai mult spirit gospodăresc, o mai 
bună coordonare a eforturilor pentru 
ca activitatea productivă să reintre.

După îndepărtarea dărimăturilor 

să se dezinfecteze terenurile
în aceste zile de grea încercare, 

secretarul general al partidului a în
drumat permanent, în momente ho
tărâtoare, echipele de intervenții, 
le-a mobilizat în nobila acțiune de 
salvare a supraviețuitorilor aflați 
sub dărâmături, în munca încordată, 
plină de elan, de degajare a 
ruinelor marilor olădiri prăbușite. 
La îndemnul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pe baza indicațiilor sale, 
militarii, membri ai gărzilor patrio
tice, muncitorii, specialiștii, studenții 
nu precupețesc nici un efort pentru 
a-și îndeplini pe deplin înalta înda
torire patriotică’ ce le-a revenit.

Rezultatele eforturilor depuse, 
timp de patru zile și patru nopți, 
cu abnegație și curaj, intr-o deplină 
ordine și disciplină, cu toată dăruirea 
și cu responsabilitate comunistă, au 
fost apreciate de secretarul general 
al partidului. în aproape toate zo
nele Capitalei, grav lovite de seism, 
acțiunea complexă de îndepărtare a 
adevăraților munți de moloz a fost 
terminată sau este pe punctul de a 
fi încheiată. Pe locurile deprimante 
ale ruinelor fostelor blocuri din stră
zile Hristo Botev și Poenaru Bordea 
au apărut, ca o cicatrice in vinde
care, straturi proaspete de pămînt. 
Se apropie momentul degajării com
plete a dărâmăturilor, a terenurilor 
pe care urmează să se înalțe viitoa
rele noi construcții.

Secretarul general al partidului a 
indicat ca toate perimetrele pe care 
au existat blocuri distruse de cutre
mur să fie curățate și dezinfectate 
sub un strict control de specialitate. 
Numai după aplicarea acestei mă
suri, de importanță deosebită pentru 
sănătatea publică, se va putea trece 
la reluarea circulației,' acum inter
zisă în aceste zone.

Și pe parcursul acestei vizite, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
examinat cu deosebită atenție starea 
clădirilor din vecinătatea blocurilor 
distruse, recomandînd, din nou, ca 
echipe de specialiști să verifice ope
rativ rezistența acestor Imobile și, 
pe baza concluziilor ce se desprind,

Noaptea, pe locurile calamitate

într-un termen foarte scurt, pe fă
gașul său normal. S-a cerut să se or
ganizeze imediat echipe de lucru care 
să efectueze reparațiile necesare, in- 
dicîndu-se ca între timp să se trea
că la o activitate productivă susți
nută. în ceea ce privește hala cu aco
perișul avariat, s-a constatat că stri
căciunea se datorează și faptului că 
el era format din chesoane supra
dimensionate, disproporționat de gre
le față de destinația lor. S-a relevat 
că planșeele deteriorate trebuie de
molate imediat, urmînd ca treptat să 
se execute reparațiile necesare într-o 
soluție definitivă.

Seismul din seara zilei de 4 
martie a provocat surparea aco
perișului și la Centrala electro
termică București-Vest. Se con
stată și aici că el a fost pro
iectat și executat la dimensiuni 
superioare celor care s-ar fi justificat 
din punct de vedere funcțional. Pe 
de altă parte, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a constatat aici că lucră
rile de înlăturare a planșeelor cră
pate, a molozului se desfășoară dez
organizat și ineficient. Echipe de lu
crători nespecializați muncesc la în
tâmplare, aruncînd nu o dată molozul 
peste utilaje. Criticînd cu severitate 
neglijențele organizatorice de care a 
dat dovadă conducerea unității, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut 
să se elaboreze imediat un plan 
adecvat de acțiune, cuprinzînd mă
suri eficace de degajare a instala
țiilor, de reparare a acestora și de 
reluare a activității productive.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fă
cut, de asemenea, observații critice 
cu privire la concepția de proiectare 
care a stat la baza executării acestui 
obiectiv, prevăzîndu-set deschideri 
prea mari. care au necesitat 
acoperișuri grele, ce s-au dovedit și 
insuficient de rezistente. în acest 
sens a cerut să se revizuiască și să 
se Îmbunătățească în mod corespun
zător concepția privind realizarea u- 
nor asemenea obiective termoenerge- 
tice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, Însoțiți de tovarășii Manea Mănescu, Petre Lupu, 
Ion Coman, Teodor Coman, s-au aflat din nou, marți după-amiază, pînă seara tîrziu, în mijlocul comanda
mentelor și formațiunilor din Capitală angajate în vasta operațiune de înlăturare a urmărilor grave, dureroase 

lăsate de seism

să înceapă demolarea sau consoli
darea lor. în cazul demolărilor, este 
necesar să se adopte soluții ’ prin 
care să se evite deteriorarea con
strucțiilor din apropiere. De aseme
nea, la clădirile afectate parțial să se 
treacă de îndată la reparații și con
solidări pentru a le face apte de 
locuit.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a vi
zitat, în aceeași seară. Palatul tele
foanelor — obiectiv cu activitate de 
larg interes cetățenesc. Toate conclu
ziile dovedesc că Palatul telefoanelor 
a rezistat cu bine șocului puternic ăl 
cutremurului. începînd de miercuri, 
lucrătorii acestei importante institu
ții bucureștene își reiau munca în 
propriul local. Secretarul general al 
partidului a cerut ca micile strică
ciuni provocate edificiului, fără efect 
asupra rezistentei lui. să fie reme
diate, astfel încît construcția să-și 
recapete, într-un timp cit mai scurt 
posibil, aspectul normal.

Totodată, a fost examinată starea 
clădirii în care a funcționat Ministe
rul Metalurgiei. Secretarul general al 
partidului a stabilit ca din această 
seară să înceapă, cu concursul și sub 
supravegherea geniștilor. lucrările de 
îndepărtare a dărîmăturilor si de con
solidare a părții clădirii ce nu a fost 
deteriorată.

Pretutindeni unde se lucrează cu 
încordare pentru îndepărtarea ulti
melor ruine, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a repetat indicația de a 
se face totul pentru salvarea vieților 
omenești, pentru recuperarea bunu
rilor oamenilor.

Vizita din această după-amlază. ca 
șl cele precedente, relevă cu forța 
celei mai vii realități participarea di
rectă, hotărîtoare, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la lupta pentru 
înlăturarea consecințelor grele ale 
cutremurului, pentru ca viața patriei 
noastre să se restabilească integral, 
pentru realizarea marilor obiective 
ale dezvoltării noastre economico-so- 
ciale, ale planului cincinal, de care 
depind progresul societății noastre, 
bunăstarea și fericirea întregului 
popor.
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Armele noastre de nebiruit

IN BATAUA pentru normalizarea întregii ireti ECONOMICE $1 SOCIALE
• MUNCA FĂRĂ PREGET • ÎNCREDEREA IN PUTERILE NOASTRE

• SOLIDARITATEA Șl iNTRAJUTORAREA TOVĂRĂȘEASCĂ
Măsurile stabilite de conducerea partidului, indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu se înfăptuiesc 
prin acțiunea energică a colectivelor din întreprinderi, de la sate, din instituții, a tuturor cetățenilor

Orele refacerii La 4 martie - avarii grave; pînă la 31 martie 
oțel peste plan

- 400 toneA

Apllcînd cu fermitate prevederile Decretului prezidențial, in virtutea 
câruia toți cetățenii sint mobilizați in lupta pentru reintrarea muncii 
și vieții pe făgașul lor normal, zeci de mii de oameni lucrează pentru 
restabilirea condițiilor șl ritmurilor firești de activitate in toate do
meniile. Viața își reintră in drepturi — iată ce ne spun veștile sosite 
de la locurile unde unda de șoc a cutremurului a avut ecourile cele 
mai grave. >

CRAIOVA
• în Craiova, mii și mii de oameni 

ai muncii, tineri și vîrstnici, îm
bărbătați de prezenta și îndemnul 
secretarului general al partidului, 
și-au suflecat mînecile și lucrează 
fără preget pentru a reda vieții 
cursul normal. Ieri, 8 martie. în ju
dețul Dolj au fost prezenti pe fron
tul refacerii aproape 23 000 de mun
citori și militari, elevi și studenti. ce
tățeni tineri și vîrstnici • în indus
trie, echipele de intervenție acționea
ză fără răgaz pentru racordarea la 
circuitul productiv a tuturor unită
ților avariate. 15 din cele 18 între
prinderi industriale afectate de cu
tremur și-au reluat activitatea din 
plin • La întreprinderea „Indepen
denta". tăbăcăria Bucovăt, întreprin
derea de materiale de construcții — 
unități a căror activitate fusese com
plet paralizată de seism, sute de 
muncitori și specialiști, cu cadrele 
de conducere, au lucrat din zori pînă 
seara la eliberarea ultimelor cantități 
de moloz, la consolidarea zidurilor și 
verificarea tuturor instalațiilor și uti
lajelor. Astfel, a fost posibil ca marți 
după-amiază și în aceste trei unități 
activitatea de producție să fie relua
tă partial • întreprinderea de ma- • 
teriale de construcții lucrează în pre
zent cu peste 70 la sută din capaci
tate • în centrul Craiovei — pe stră
zile Unirii. Kogălniceanu și Lipscani 
— continuă lucrările pentru degajarea 
arterelor de circulație.

VASLUI
• Stntem, la ora 5,30, în stafiile 

de autobuze ce fac legătura cu zo
nele industriale. Mii și mii de oa
meni pornesc spre orele schimbului 
de dimineață • Ora 6 : azi se des
chid pentru prima dată ușile a 20 
de unități comerciale care au fost a- 

fectate de seism. La alte 25 de ma
gazine, unde degajarea molozului este 
în toi. s-au înființat puncte vo
lante de desfacere, pe trotuare
• Ora 7 : la liceul „Mihail 
Kogălniceanu" încep orele de curs 
în 21 de clase. Seria care a intrat la 
ore este numită „schimbul I“. deoa
rece tot aici vor învăța, după-amia
ză, și elevii Școlii generale nr. 3 a 
cărei clădire a fost grav avariată
• Ora 10,30 : de la stafia de recoltare 
a sîngelui din policlinica orășenească 
ies muncitoarele Maria Burghelea, 
Maria Darie, Emilia Sîrban. trei din
tre cele 50 de lucrătoare ale schim
bului II de la întreprinderea de con
fecții care au donat azi, aici singe 
pentru bolnavii • Ora 14 : la tron
sonul I al unui bloc ce nu poartă 
încă nume, întrucît urma să fie pre
dat abia peste o lună, au început să 
sosească familii rămase fără adă
post.

ZIMNICEA
încă din zori, zona centrală — pu

ternic afectată de cutremur — este 
un adevărat șantier. îndemnurile to
varășului Nicolae Ceaușescu. ca si in
dicațiile date cu ocazia recentei vi
zite, efectuată în acest oraș, au În
suflețit pe toți cetățenii, mobilizin- 
du-i la munca pentru refacere • Aici, 
în zona centrală, se petrece un fapt 
de-a dreptul emoționant : știind că 
marea majoritate a locuitorilor ora
șului (peste 80 la sută) au fost grav 
loviți de cutremur și că, deci, ei în
șiși au, la casele lor, multe și com
plicate probleme de rezolvat, alti ce
tățeni, îndeosebi din comunele înveci
nate, militari, tineri constituiti în bri
găzi speciale de muncă patriotică au 
venit să lucreze la evacuarea dărî- 
măturilor. Pentru ca totul să reintre, 
cît mai urgent, în faza de ridicare a 
temeliilor unui nou și modern oraș

• La întreprinderea de țesut panglici 
a fost atins astăzi procentajul de 90 
la sută din capacitate • Tot azi, la 
Zimnicea sînt așteptate primele ba
răci de la Tîrgoviște, care se află pe 
drum. Terenul s-a pregătit. Prin te
lefon s-a aflat că alte asemenea con
strucții au fost încărcate, deja, in 
vagoane din gara Constanta • încă 
o veste îmbucurătoare : începînd de 
azi, Zimnicea nu mai are probleme 
cu apa, căldura, energia electrică 
(termocentrala funcționează cu În
treaga capacitate).

IAȘI
• Pentru a veni în ajutorul sinis- 

traților, în vederea cazării lor în ur
mătoarele zile în locuințe noi, con
fortabile, constructorii ieșeni s-au an
gajat să realizeze pînă la sfirșitul lu
nii martie 701 apartamente, cu un 
avans de 15 pînă la 90 de zile. De 
asemenea, să predea, în luna aprilie, 
cu 150 de zile mai devreme față de 
plan 367 apartamente și 120 de gar
soniere. • Colectivul întreprinde
rii de antibiotice din Iași a 
lucrat astăzi cu forte sporite pentru 
a realiza o producție suplimentară 
de medicamente. Tovarășul Veniamin 
Munteanu, directorul întreprinderii, 
precizează că și în ziua de astăzi, 8 
martie, s-au înregistrat depășiri de 
plan, astfel că de la cutremur pină 
acum sint asigurate peste prevederi 
2 miliarde unități internaționale de 
penicilină și derivate de semisinteză 
(ampicilină și oxacilină), precum Șl 
300 kg de tetraciclină.

BUZĂU
• Prezența secretarului general al 

partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la principalele puncte de 
lucru din centrul- municipiului Bu
zău a mobilizat și a dat noi dimen
siuni participării oamenilor la înlă
turarea efectelor cutremurului • Zo
rii zilei de ieri i-au prins pe nume
roși cetățeni lucrînd la degajarea și 
transportul materialelor rezultate din 
prăbușirea unor clădiri cu etaj de pe 
strada Unirii. Aici acționează 200 de 
militari, două detașamente ale găr

zilor patriotice, 50 de angajați ai în
treprinderii de prelucrare a maselor 
plastice și 50 de elevi ai liceului 
agroindustrial • Un grup de militari 
a primit ca misiune specială să ac
ționeze cu prudență și, strecurindu-se 
printre planșeele căzute și zidurile 
prăbușite, să recupereze stocul de 
medicamente al farmaciei nr. 72 care 
funcționa pînă la cutremur într-una 
din clădirile acum grav avariate. 
Dind dovadă de un curaj deosebit, 
soldatul Mihai Negoiță a pătruns 
primul în magazia fostei farmacii, 
deschizînd drumul tovarășilor săi. 
Astfel, întregul stoc de medicamente 
și aproape tot inventarul unității au 
fost recuperate.

BRAILA
• 3 500 de ostași, lucrățori M.A.I., 

muncitori, elevi lucrează pe străzile 
municipiului la degajarea dărîmătu- 
rilor și curățenie • Echipe de pom
pieri și soldați constructori au dega
jat 30 la sută din coșurile de pe imo
bilele care prezentau pericol de in
cendiu. S-a trecut la repararea aco
perișurilor sparte. • începînd de as
tăzi, echipe de zidari ajutați de un 
mare număr de muncitori au trecut 
la execuția reparațiilor de locuințe 
și imobile care pot fi folosite în con
tinuare • Numărul familiilor răma
se fără adăpost în județ este de 616. 
Numărul familiilor cazate — 616 ! 
• Pentru depistarea în continuare a 
locuințelor afectate, în municipiu ac
tivează 24 echipe de control dotate 
cu 10 autocamioane, care iau măsuri 
de mutare a sinistratilor. Acționează 
un serviciu permanent de verificare 
a stării locuințelor format din 100 de 
specialiști și un colectiv permanent 
pentru distribuirea bonurilor de ca
zare • Au început reparațiile la 8 
construcții zootehnice șl la 3 ate
liere S.M.A. 'și I.A.S. • Au fost re
puse în funcțiune toate sondele din 
cîmpurile petrolifere • Toate între
prinderile industriale lucrează nor
mal. Prezenta la lucru — sută la 
sută • Magazinele, școlile au pro
gram normal ; în agricultură, de ase
menea, se lucrează normal.

Hotărîțl șă recupereze pagubele pricinuite de dezastru, oțelarli de la întreprinderea de mașini grele — 
București, s-au angajat, odată cu reluarea activității normale, să realizeze peste plan, pînă la sfîrșitul acestei 

luni, 400 tone de oțel.

PLOPENI
• Ora 6 : La blocul de nefamiliști 

doborît de cutremur, lucrările de sal
vare a victimelor, de curățire și 
transportare a molozului, a materia
lelor de construcții s-au încheiat. Din 
noaptea seismului și pînă la această 
oră au lucrat zi și noapte, pe schim
buri, peste 10 000 de muncitori, mili
tari,,,elevi ai școlilor profesionale, ce
tățeni' ai orașului • Ora 8 : Cei 800 
de elevi de la grupul școlar profesio
nal al întreprinderii de mecanică și 
alți 700 elevi din școlile orașului 
și-au reluat cursurile în sălile de cla
să. reparate și curățite de către el 
împreună cu corpul didactic si cu pă

rinții • Tot ora 8 : Echipe specializa
te mixte au început lucrările de re
parare a acoperișurilor și a instala
țiilor de la grupurile sociale ale sec
țiilor 7 și 8 și de la tratament termic 
de la întreprinderea mecanică din 
oraș. La aceste acțiuni lucrează 100 
de oameni în schimburi prelungite 
• Ora 11 : 30 de muncitori împreu
nă cu specialiști au plecat să lucreze 
la cele cinci puncte unde conductele 
de apă potabilă de pe porțiunea Bol
dești—Plopeni sînt fisurate, rupte, 
deplasate • Ora 14 : A intrat în 
exploatare Încă un put de apă, al 
6-lea, cu un debit de 30 mc pe mi
nut, din cele 9 existente • Ora 18 : 
Primul motocompresor care asigură 

aerul comprimat la secția IV a între
prinderii de mecanică pentru 140 de 
mașini-unelte așchietoare a fost pus 
In funcțiune. Strungarii, frezorii și-au 
reluat lucrul la mașini • Ora 23,30 : 
Primul schimb III de după cutremur 
a intrat în lucru. în felul acesta. În
treaga uzină intră în producție nor
mală, cu trei schimburi complete.

...Fapte. Numeroase fapte. Și 
o dorință unanimă care ânimă !n- 

•tregul nostru popor : să răspundem 
cu toții prezent la chemarea parti
dului de a face ca viața orașelor și 
satelor, viața oamenilor loviți de cu
tremur să reintre cît mai grabnic în 
normal.

Orele luptei pentru viață
Cînd aceste rînduri plecau spre ti

pografie se împlineau peste 100 de 
ore din clipa violentei mișcări tec
tonice.

Pină în clipa cind aceste rlndurl 
își începeau drumul spre cititor, oa
menii în alb, aflați de mai bine de 
o sută de ore la datorie, acordaseră 
numai în Capitală asistență medicală 
de urgentă la peste 7 000 de persoa
ne. Acestor oameni, a căror dăruire 
te înscrie în lanțul impresionantelor 
acte de solidaritate umană, în aceste 
dramatice zile și nopți, le. consacrăm 
reportajul de fată. Reportaj care s-a 
scris singur. L-au scris faptele rela
tate ori aflate direct, la sursă, de la 
medici abia ieșiți din operații ori 
chemați grabnic, în sala cu lămpi 
scialitice, pentru o nouă intervenție. 
L-au scris faptele înfățișate de asis
tente medicale cu ochii înroșiți de 
nesomn. L-au scris faptele povestite 
de directori de spitale suprasolicitați, 
cărora cutremurul le-a smuls din 
zestrea dată în grijă nu mai puțin de 
8 400 de paturi, instrumente și apa
ratură medicală niciodată atît de ne
cesare ca acum. Le încredințăm ti
parului în haina lor de viată drama
tic trăită.

Ne spune generalul maior dr. Gh. 
Costăchescu, comandantul Spitalului 
militar central : „Mi-au trebuit 20 de 
minute, după ce cataclismul a luat 
sfîrșit, să ajung la spital. M-a adus o 
mașină și primul' gînd a fost șă-1 
mobilizez pe toti colaboratorii — me
dici și surori. N-a mai fost nevoie, 
pentru că toți erau la datorie. De 

atunci nu lucrăm pe ture, ci într-o 
nesfirșită tură".

...Gara de Nord. Trei medici sint 
surprinși aici de seism. Trei medici 
veniti cu treburi în București. Doi 
din Ploiești, unul din comuna Cos- 
tești. După primele momente de de
rută, renunță la plecarea spre casă 
și se prezintă la conf. dr. Ioan Tu
dor. directorul spitalului clinic „Dr. 
Cantacuzino" : „Facem tot ce este 
nevoie în aceste împrejurări". „Nu, 
nu vă putem satisface dorința. Echi
pele noastre sînt complete. Stația 
centrală de salvare însă are nevoie 
de doctori". Am dat telefon doctoru
lui Radu Tănăsie, directorul stației, 
și am aflat : cei trei medici au lucrat 
pe mașinile acestei unități medicale. 
Nimeni nu le-a reținut decît numele : 
doctor Rut, doctor Hînsa, doctor Dali. 
Numele și exemplarul simt al dato
riei.

...„Cutremurul mi-a devastat casa, 
ne spune asistentul Gh. Mărtinaș, de 
la secția neurochirurgie a Spitalului 
militar central. Am pus la adăpost 
pe cei doi copii, soția. Apoi, din 
Pantelimon, tot într-o fugă, pînă la 
spital. Și fiecare dintre noi a muncit 
în aceste cîteva zile cît în jumătate 
de an. Fără exagerare".

...îl cheamă Ion Țăranu. Poartă ha
latul alb. de șofer pe o autosanitară, 
în primele ore și-a scos fiul (20 de 
ani) de sub dărâmăturile fostului bloc 
„Scala". L-a dus la spital. Acolo, fi
rul vieții, care număra doar 20 de 
primăveri, s-a curmat. Ion Țăranu 
s-a întors la volanul lui. cu lacrimile 
încă proaspete pe obraz, 20 de ore 

a lucrat neîntrerupt. Ca și șoferul 
George Stoian ori Ion Irimescu. Pină 
au fost trimiși, cu forța, la odihnă.

...De la generalul maior Gheorghe 
Niculescu, șeful secției chirurgie — 
traumatologie a Spitalului militar 
central, abia ieșit din operație, aflăm : 
„Primul lucru pe care l-a făcut după 
terminarea seismului dr. lt. col. Ște
fan Savu, colegul nostru, a fost să 
meargă cu mașina pînă acasă la col. 
dr. Alexandru Dănciuloiu, care era de 
gardă. S-a convins că toți membrii 
familiei Dănciuloiu sînt în viață. Și, 
în drum spre spital, a încărcat mași
na sa cu accidentați. Au urmat 
apoi zeci de ore de datorie 
în sala de operații, alături de doc
torul de gardă liniștit prin amintitul 
gest de omenie".

...Reținem de la directorul spitalu
lui clinic „Dr. Cantacuzino", unitate 
spitalicească mare, unde nici un in
ternat n-a avut nimic de suferit de 
pe urma cutremurului, deși urmele 
acestuia se văd din plin pe ziduri : 
„La cîteva clipe după seism, cînd 
totul era cufundat in beznă, doi ce
tățeni din jurul spitalului au venit 
și ne-au dat două lămpi cu gaz. La 
acestea, profesorul Ion Juvara, conf. 
Dan Rădulescu, dr. Cornel Dragomi- 
rescu au operat oameni a căror viață 
se afla în pericol".

...Transcriem din relatările acelu
iași conf. dr. Ioan Tudor :

Ora 0,5. în secția obstetrlcă-gine- 
cologie a spitalului clinic „Dr. Can
tacuzino", întuneric. Dar viața își 
cere drepturile ei. Rodica Iancu este 

ajutată să aducă pe lume, la lumina 
felinarului, un băiat de 3,400 kg.

Se va numi Bogdan.
Ora 0,20. Sala de nașteri încă n-are 

energie electrică. Maria Andrei, asis
tată de medici, aduce pe lume tot 
un băiat. De 2,550 kg.

Se va numi Iulian.
Ora 0,50. Aceleași felinare în sala 

de nașteri. Dumitra Nica dă viată 
unei fetițe de Ș,300 kg.

Mariana se va numi.
Ora 1. Tot n-a venit lumina. Car

men Banciu nu izbutește să nască. 
Dr. Ioan Tudor o operează. Cosmin, 
băiatul de 4,450 kg, va putea spune 
că a văzut lumina... felinarului în 
noaptea de 4 spre 5 martie. La trei 
ore și jumătate după producerea ca
tastrofei.

.„Pe dr. docent Zorel Filipescu, de 
la secția de reanimare a Spitalului 
clinic de urgență (mutat la Spitalul 
militar central), l-am găsit la patul 
celui mai recent salvat de sub dărî- 
măturile de la blocul „Scala" : Marina 
Stanca. Aceasta, împreună cu tatăl 
ei, dr. Octavian Stanca, au fost scoși 
de sub dărîmături după mai bine de 
82 de ore de* coșmar. Ore trăite In 
spațiul celor optzeci de centimetri 
dintre dușumea și plafon. Atît mai 
rămăsese din fosta cameră.

— Foamea n-am simțit-o. Frigul 
oarecum. Dar setea a fost îngrozi
toare...

Medicul o calmează protector.
Aici, viața își află slujitorii ei, 

dăruiți trup și suflet oamenilor.
...Rezerva 12, a secției ortopedie și 

traumatologie a Spitalului militar

salvată după 82

dărâmăturile fos
tului bloc „Nes
tor". Lîngă patul 
lor — un ostaș. 
Cu două degete 
rupte de la mină. 
Cu pielea smulsă. 
Proaspăt operat. 
Nu-i nimeni al
tul decît ostașul 
Radu Ion. Dege
tele și le-a pier
dut acolo, la fos
tul bloc „Nestor", 
cînd. alături de 
tovarășii lui, se 
lupta pe viată și 
pe moarte să-i 
dezgroape pe cei 
aflati acum în 
paturi la un 
pas de patul a- 
cestui brav ostaș.

...Olga Popescu, 
salvată din mor
manul fostului 
bloc OD-16, bd. 
Păcii 7 :

— Ieri, soțul 
meu. accidentat 
mai ușor, a ieșit 
din spital și a 
aflat de la mama 
mea că sînt aici, 
la neurochirur
gie. Nu-mi simt 
picioarele. Sper 
că medicii vor 
face totul să pot 
umbla din nou.

Marina Stanca pe patul de spital, 
de ore de coșmar 

central. Aici au fost internați picto
rul Stanciu Nicolae, membrii fami
liei Milanovici, scoși cu toții de sub

Medicii. asis
tentele, infirmie
rele ? Fac tot 

ce-1 posibil omenește ca Olga Po
pescu să meargă din nou. Să se 
bucure de viată.

... Dr. Porfir Popescu, din Ministe
rul Sănătății : „Aici, la stația cen
trală de salvare am organizat astfel 
lucrul, in ture prelungite, incit să fa
cem față solicitărilor. Dar medici ca 
Gh. Nistor, loan Nemeș, Antoaneta 
Zincă, Gh. Moldoveanu, Victoria 
Porteli, Nicolae Clitea, asistenții Ni
colae Cristea, lise Artimian, Gh. Pre
da, Aurel Crăciun, Nicoleta Bordeia- 
nu, Ioana Marin — de fapt ar trebui 
să-i enumerăm pe toți ! — nu au 
plecat să se odihnească decît trimiși 
și numai atunci cînd știau că alte e- 
chipe le pot lua locul.

Nu își aduce aminte da nimic. II 
cheamă Nicolae Șteantă, are 29 de 
ani, și-i cazangiu la C.E.T. — Bucu- 
rești-Sud. A ieșit din comă ieri di
mineață. Medicul anestezist Elena 
Iordache, de la Spitalul militar cen
tral, ne spune : Se afla într-o targă,’ 
pe culoar, între mulțimea accidenta- 
ților. Nu dădea nici un semn de 
viață. Toate semnele că moartea cli
nică — adică ireparabilul — se pro
dusese. M-am aplecat asupra bran- 
cardei. Am adus oxigenul. Să mai 
fac o încercare. Mi se părea prea 
absurd ca o viață de om să se sfîr- 
șească astfel. Acum omul trăiește..^

Unul dintre miile de fapte răscoli
toare.

„Dar și mai mult m-au impresionat, 
ne spune anestezista Elena Iordache, 
cuvintele unei fetițe de șapte ani, 
salvată ieri : „Eram în pat, alături 
de tata. Unde-i tata ?“.

Ne-am interesat și am aflat că nu 
numai tata, dar nici mama acestei 
fetițe nu mai sînt. Și, totuși. Elena 
Iordache n-are voie să ocolească 
patul copilului care nu știe să pună 
decît întrebări zguduitoare.

Orele eroice ale solidarității
încheiam reportajul „Totul pentru 

salvarea vieților omenești", publicat 
în ziarul de ieri, astfel : „La închi
derea ediției. Sub conducerea colo
nelului inginer Constantin Perianu, 
de la o unitate de geniu, și a loco
tenentului Dumitru Mihăiuș continuă 
lucrările de salvare a celei de-a treia 
persoane. Continuă cu febrilitate, cu 
speranță, cu eroism. în tunelul care 
duce la supraviețuitor a intrat un tî- 
năr suplu și curajos, elevul-sergent 
Vasile Sas — ni se anunță în ultima 
clipă".

Ce s-a întâmplat aici după „ulti
ma clipă" 7 Ce s-a întîmplat în ce
lelalte puncte ale Capitalei, unde mii 
de oameni scormonind cu mîinile 
molozul, strecurîndu-se în coate prin
tre grinzi și planșee dărîmate sau 
folosind utilaje dintre cele mai mo
derne, depun în continuare eforturi 
supraomenești pentru a salva viețile 
care mai pîlpîle sub ruine? Cum s-a 
acționat pentru îndeplinirea acestei 
înalte datorii umane, a indicației 
secretarului general al partidului de 
a se face tot ce este omenește po
sibil. de a cerceta fiecare ungher, 
flecare colt, oriunde pîlpîie o spe
ranță, pentru a salva viețile încă 
nestinse ? Pe acest front al bătăliei 
pentru viață, oamenii au făcut — 

din noaptea eroică despre care era 
vorba in reportajul precedent și pînă 
acum, în noaptea tîrzie cînd se tipă
resc aceste rînduri — tot ce este 
posibil pentru a scoate la lumină 
noi vieți de sub apăsarea grea a 
dărâmăturilor și a singurătății. Am 
zis „a singurătății", deși termenul 
nu corespunde realității. Solidarita
tea umană exclude singurătatea. Dar 
gă derulăm filmul faptelor...

Așadar, din nou pe Calea Moși
lor 135. După cîteva minute de 
zvircolire în grota de cîțiva metri 
săpată în dărîmături, elevul-sergent 
Vasile Sas iese afară.

— Am scormonit cu mîinile molo
zul amestecat cu sticlă. O grindă de 
lemn nu ne lasă să scoatem victima. 
Am vorbit cu ea. Cere un ceai cald.

— Un ceai. Repede un ceai!
Un scurt consiliu de luptă. Elevul- 

sergent Ion Dordea se strecoară in 
grotă și reia lupta. Iese. Vine din 
nou rîndul lui Vasile Sas. Și schim
bul continuă minute-n șir. încă un 
pas spre victimă. Și din nou scormo- 
nitul în grotă. Cu degetele zdrelite, 
însîngerate. Este ora 1,20. Salvatorii 
cîntăresc secundele : cît mai rezistă?

Și se reia lupta, sub comanda co
lonelului Inginer Constantin Pe
ri anu.

Ora 2.30. La lumina reflectorului, 
ostașul Gheorghe Acasandrei începe 
să scoată încet, cu maximă grijă, 
femeia rămasă sub dărîmături a- 
proape 80 de ore.

— O targă 1 O targă 1 Și o haină 1
— Oxigen I
— Nu, nu vreau oxigen. Mi-era 

sete. Vai, ce bine e la aer 1 Trăim I 
exclamă victima.

— Cum te cheamă ?
— Maria Cartai. Lucrez la helio- 

graf, la întreprinderea de mecanică 
tină. Cine m-a salvat ?

— Ostașul Gheorghe Acasandrei. 
Are 21 de ani.

— Să trăiești, flăcăule. Și eu am 
un băiat de 23 de ani. Ce-o fi fă- 
cînd ? Cît am stat aici ?

— Trei zile și ceva. Astăzi • 
8 Martie.

— Ziua femeii ? Mi-ați adus astăzi 
darul cel mai de preț : viața. Mulți 
ani la toată lumea 1 Și la toti băr
bații I

Repede cu targa spre „Salvare". 
Oamenii se privesc și pe fețele lor 
apare un zîmbet. Primul zîmbet după 
15 ore de luptă îndîrjită, pe două 
fronturi paralele : unul pentru salva
rea Eugeniei Popescu, celălalt pen
tru Gheorghe Nemeș și Maria Cartai.

Un singur om are fața de piatră. 

Privește In gol. stringînd din dinți. 
Este doctorul Silviu Suba, sosit de 
la, spital. Ne apropiem de el.

— Lăsați-mă. Nu vreau să vorbesc 
cu nimeni. îmi vine să urlu I A 
murit Nemeș.

Și pornește ca din pușcă spre ma
șina „Salvării", pentru a o însoți la 
spital pe Maria Cartai.

Bătălia reîncepe. Ordin militar i 
„Liniște ! Culcat !“ Toți ostașii se 
trîntesc pe burtă, acoperind cu tru
purile lor mormanul de ruine.

— Strigați pe rînd : „E cineva a- 
colo ?" ! — ordonă generalul Gheor
ghe Eftimie.

In clipa următoare, din piepturile 
ostașilor răsună: „E cineva acolo ?“, 
„E cineva acolo ?“, „E cineva acolo ?“ 
Apoi liniște.

— Repetați I Repetați 1 Ordonă 
comandantul.

S-a luminat de ziuă... Clrligu) 
macaralei, manevrată de macaragiul 
Ștefan Burtică și ajutorul său Ionel 
Teofil, de la S.U.T. 120, continuă să 
despletească barele de oțel din pa
nourile prăbușite. Deodată, pe șan
tier își face apariția un grup de 
femei cu tăvi pline cu sandvișuri și 
damigene cu ceai. îi îndeamnă pe 
luptătorii cu ochii înroșiți să-și re
împrospăteze forțele. „Nu puteam 
rămîne spectatoare. Facem și noi ce

Un ceai fierbinte pentru cei care luptă, zl șl noapte, pe frontul solidarității

putem pentru acești bravi oameni — 
ne spune învățătoarea Iordache Ma
ria. umplind cănile cu ceai fierbin
te, în timp ce pensionara Ecaterina 
Scărlătescu împarte sandvișuri.

Dar ce s-a Întîmplat, Intre timp, 
cu cele două supraviețuitoare?

Pornim cu șoferul de taxi David 
Grigorescu spre spitalul Colentina, 
unde se află Eugenia Popescu.

— E la reanimare, na spune me
dicul Alexandru Morcov. E în afară 
de orice pericol. Dar timp de-o oră 
nimeni n-are voie să pătrundă la ea. 
Nici pasărea 1

Ne îndreptăm spre Spitalul Mili
tar, unde funcționează „Urgența" a 
cărei clădire a fost avariată de cu
tremur. Medicii Nicolae Stikai și 
Ana-Maria Soroceanu, care au ve
gheat tot timpul la căpătîiul Măriei 
Cartai, apreciază că este în afară 
de orice pericol. Bolnava are un pan
sament pe față. Șoferul se apropie 
de patul bolnavei. Ea îi cuprinde 
mina.

— Ce mină caldă! Mina asta a 
rîcîit azi noapte molozul ca să mă 
salveze?

— Au fost mal multe mlini, nu 
numai asta... — murmură, cu un 
nod în gît, șoferul.

— înțeleg acum de ce trebuia să 
scap. îngînă bolnava. Vă mulțu
mesc, oameni buni!

Revenim la Colentina. Eugenia Po
pescu, reconfortată după tratamentul 
aplicat, zimbește.

— Am scăpat. Știu că s-a făcut 
totul. Mai» am mîinile bandajate, dar 
in curînd voi fi bine. Voi fi din nou 
printre oameni.

...Pe Moșilor 135 se lucrează cu a- 
ceeași îndirjire. Și, din cind în cînd, 
la ordin, militarii se lungesc pe 
moloz și strigă: „E cineva acolooo?", 
„E cineva acolooo?". Ca și în zilele 
trecute, bătălia continuă cu febrili
tate, cu speranță, cu eroism.
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TELEGRAME DE COMPASIUNE
Excelentei Sale NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Lulnd cunoștință cu regret de grelele Încercări la care a fost supus 

poporul român prieten ca urmare a catastrofelor naturale, în numele poporu
lui din Capul Verde, al partidului și guvernului său, precum și al meu per
sonal, vă adresez dumneavoastră, poporului român, partidului și guvernului 
său expresia sentimentelor noastre foarte sincere de condoleanțe, de solida
ritate și încurajare pentru pierderile de vieți omenești, reafirmindu-ne con
vingerea că valorosul popor român, călăuzit de marele său partid și con
ducătorul său luminat, va ști și de această dată să învingă toate dificultățile, 
să recupereze pierderile materiale, reluîndu-și drumul glorios al progresului 
și construirii unei vieți pașnice și fericite.

Cu Înaltă și prietenească considerație,

ARISTIDES PEREIRA
Secretar general al P.A.I.G.C., 

Președintele Republicii Capului Verde

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

Președintele Republicii Socialiste România
Am fost profund Întristat de violentul seism din țara dumneavoastră, 

care a cauzat numeroase victime și importante pagube materiale. în această 
situație dureroasă primiți. Excelență, în numele guvernului și poporului 'Re
publicii Guineea-Bissau, ca și al meu personal, condoleanțele noastre sincere, 
rugîndu-vă a transmite sentimentele noastre familiilor Îndoliate de această 
catastrofă.

LUIS CABRAL
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Guineea-Bissau

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am luat cunoștință cu adîncă emoție despre teribilul cutremur survenit 
!n România, care a provocat numeroase pierderi umane și importante pagube 
materiale.

în aceste împrejurări dureroase, exprim Excelenței Voastre, In numele 
meu personal, al guvernului și poporului tunisian, sentimentele mele foarte 
profunde de simpatie și totodată vă rog să binevoiți a accepta profundele 
mele condoleanțe pentru poporul român prieten.

HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelentă,
Am fost profund Îndurerat de știrea privind pierderile devastatoare, 

grave, de vieți omenești și bunuri materiale, cauzate de cutremurul care 
s-a abătut asupra României. în numele guvernului, al poporului pakistanez 
și al meu personal exprim Excelenței Voastre și, prin dumneavoastră, fami
liilor îndoliate ale celor care au căzut victime sincere condoleanțe. Sînt , 
convins că poporul român va face față catastrofei cu hotărire și curaj.

Vă rog să primiți, Excelență, asigurarea celei mal inalte considerațiuni. 
Cu sinceritate,

ZULFIKAR ALI BHUTTO
Prim-ministru al Republicii Islamice Pakistan

Excelenței Sale Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu profundă emoție am aflat despre cataclismul care a Îndoliat frumoasa 
dumneavoastră tară.

în numele poporului congolez, al partidului său și In numele meu per
sonal, vă rog, Excelență, să transmiteți familiilor încercate, poporului și 
Partidului Comunist Român asigurarea profundei mele simpatii și cele mai 
sincere condoleanțe.

Cu foarte înaltă considerație frățească,
Comandant MARIEN NGOUABI
Președintele Republicii Populare Congo

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cutremurul care a făcut ravagii In Republica Socialistă România a emo
ționat autoritățile și poporul elvețian, care compătimesc suferințele populației 
atît de încercate.

în numele Consiliului Federal, țin să exprim Excelenței Voastre pro
funda mea simpatie în urma marii nenorociri care s-a abătut asupra tării 
dumneavoastră. Precizez, de asemenea, că guvernul elvețian este totodată 
dispus să organizeze acțiuni de ajutorare.

KURT FURGLER
Președintele Confederației Elvețiene

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am urmărit cu multă mâhnire știrile privind cutremurul dezastruos care 
a costat atit de multe vieți și a produs multă suferință țării dumneavoastră. 
Vă rog să acceptat! adinca mea compasiune pentru dumneavoastră și poporul 
României în aceste momente de grea încercare. >

KRISTJAN ELDJARN
Președintele Republicii Islanda

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România .

Profund impresionați de cutremurul dezastruos, primiți, Excelență, ex
presia solidarității noastre cu suferințele nobilului popor român.

DANIEL ODUBER
Președintele Republicii Costa Rica

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Știrea privind serioasele pierderi de vieți omenești și pagubele materiale 
produse de recentul cutremur din România, în special în capitala țării — 
București, m-a întristat profund.

în aceste clipe de dezastru, poporul Republicii Socialiste a Uniunii Bir- 
mane mi se alătură în a transmite Excelenței Voastre și prin dumneavoastră 
poporului român profunda noastră compasiune.

NE WIN
Președintele

Republicii Socialiste a Uniunii Birmane

Excelenței Sale
Președintelui Republicii Socialiste România, 

NICOLAE CEAUȘESCU
Am fost zguduit șl Îndurerat de știrea privind cutremurul dezastruoi 

eare a cauzat mari distrugeri și suferințe poporului român frate.
Noi cunoaștem cu toții energiile dedicate construcției și progresului țări) 

dumneavoastră, pe care o considerăm ca model de realizări.
Aș dori să vă transmit cea.mai profundă compasiune, fiind încredințat 

că același curaj pe care poporul român l-a dovedit în trecut 11 va ajuta să 
depășească aceste dificultăți și să-și construiască viitorul prosper pe care-1 
merită pe deplin.

EL-HASSAN BIN TALAL
Regent al Iordaniei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Știrea despre dezastruoasa tragedie care a lovit atît de greu națiunea 
română prietenă, provocînd dureroasa pierdere de vieți omenești și imense 
pagube materiale, a stîrnit o profundă și unanimă durere în San Marino.

în numele nostru, al guvernului și poporului Republicii San Marino vă 
exprimăm sincere sentimente de condoleanțe și de deplină participare la 
doliul guvernului și poporului român.

PRIMO BUGLI 
VIRGILIO CARDELLI

Căpitani regenți

GIANCARLO GHIRONZI
Secretar de stat pentru afacerile externe 

L. Republica San Marino

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Profund mișcat de catastrofa care a lovit atît de crud România, adresez 
Excelenței Voastre condoleanțele mele cele mai vii.

CARL ai XVI-lea GUSTAF
Regele Suediei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am luat cunoștință cu profundă îngrijorare de grelele pierderi umane și 
serioasele distrugeri materiale provocate de cutremurul care a avut loc în țara 
dumneavoastră.

Mă grăbesc să exprim Excelenței Voastre și poporului dumneavoastră 
profunda mea compasiune In legătură cu această calamitate, precum și cele 
mai sincere urări pentru o grabnică refacere.

HIROHITO
Împăratul Japoniei

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Dorim să vă exprimăm sentimentele noastre de profundă simpatie pen
tru familiile victimelor, pentru răniți și pentru toți sinistrații îngrozitorului 
cutremur care a lovit cu atîta cruzime România.

Vă dorim curaj în teribila durere.

JULIANA și BERNHARD

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Aș dori să transmit guvernului dumneavoastră și, prin dumneavoastră, 
poporului român sincere condoleanțe din partea guvernului canadian, in 
legătură cu pierderile dureroase pe care le-a suferit România. Eforturile 
țării dumneavoastră pentru refacerea vieții sale naționale se bucură de sim
patia și admirația noastră. Au fost luate, deja, măsuri pentru a se acorda 
ajutor canadian prin intermediul agențiilor internaționale.

PIERRE ELLIOTT TRUDEAU
Prim-ministru al Canadei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Am aflat cu durere și consternare știrea despre cutremurul de pămînt din 

România, care, potrivit informațiilor, a făcut deja peste șapte sute de victime. 
Sint personal mihnit de această calamitate, deoarece nu au trecut nici trei 
ani de cînd am vizitat frumoasa dumneavoastră țară, iar amintirea acestei 
vizite continuă să dăinuie.

în numele guvernului și poporului Republicii Sierra Leone transmit Ex
celenței Voastre, guvernului și poporului dumneavoastră întreaga noastră com
pasiune.

Cu cea mai înaltă considerația,

SIAKA STEVENS
Președintele Republicii Sierra Leone

Președintelui Republicii Socialiste România 
NICOLAE CEAUȘESCU

In aceste momente dificile pe care le trăiește țara dumneavoastră, am 
onoarea să exprim marea compasiune și solidaritate militantă a poporului 
muncitor al Republicii Populare Benin, a Comitetului Central al Partidului 
Revoluției Populare din Benin și a guvernului militar revoluționar, 
poporului muncitor militant și prieten al Republicii Socialiste România, 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român și guvernului român.

Sîntem siguri că, sub conducerea fermă și clarvăzătoare a Partidului 
Comunist Român, curajosul popor ‘ român va triumfa asupra catastrofei 
națurale.

Vă rugăm să transmiteți familiilor tovarășilor care și-au găsit moartea 
în timpul cutremurului condoleanțele noastre cele mai îndurerate.

Cu Înaltă și frățească considerație,

MATHIEU KEREKOU
Președintele Republicii Populare Benin

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am aflat cu profundă durere despre pierderile grele de vieți omenești 
si bunuri materiale provocate de cutremurul care s-a abătut asupra* țării 
dumneavoastră.

Transmitem din inimă compasiunea noastră Excelenței Voastre, guver
nului și poporului român.

BIRENDRA
t Regele Nepalului

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să vă transmit. în numele guvernului, al poporului Guyanei și 
al meu personal, expresia profundei compasiuni pentru imensele și tragi
cele pierderi de vieți omenești pe care poporul dumneavoastră le-a suferit 
ca urmare a cutremurului dezastruos.

ARTHUR CHUNG
Președintele

Republicii Cooperatiste Guyana

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu deosebită durere am aflat că un violent seism a lovit dureros țara 
dumneavoastră provocînd numeroase pierderi de vieți omenești și importante 
pagube.

în numele poporului malgaș, al Consiliului Suprem al Revoluției, al 
guvernului malgaș, precum și în numele meu, doresc să vă exprim dumnea
voastră ca și populației sinistrate întreaga noastră solidaritate și .profunda 
noastră compasiune.

Sînt convins că sub înaltg dumneavoastră conducere poporul român, care 
s-a distins întotdeauna prin curaj și disciplină, va putea să depășească rapid 
aceste dificultăți.

Cu înaltă considerație,

DIDIER RATSIRAKA
Președintele

Republicii Democratice Madagascar

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele guvernului și poporului din Seychelles, precum și în numele 
meu. vă exprim, dumneavoastră, Excelență, guvernului și poporului Republicii 
Socialiste România cu profundă sinceritate compasiune pentru tragicele 
pierderi de vieți omenești și distrugeri materiale cauzate de puternicul 
cutremur care a lovit atît de crud țara dumneavoastră.

Cu înaltă considerație,

JAMES MANCHAM
Președintele Republicii Seychelles

COMITETULUI CENTRAL
'AE PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Profunde condoleanțe pentru tragicele pierderi de vieți omenești și ma
teriale provocate de cutremur. Sinceră simpatie poporului român și parti
dului în legătură cu această catastrofă naturală.

Sperăm că, sub conducerea Partidului Comunist Român, poporul român 
va înlătura urmările dezastrului și va continua cu succes construirea socia
lismului.

Cu frăție,
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST DIN ISRAEL

Excelenței Sale MANEA MĂNESCU
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Am fost profund impresionat de enormele pierderi cauzate de cutremu
rul care a lovit țara dumneavoastră.

în numele meu și în numele guvernului portughez, vă rog să acceptați 
simpatia și compasiunea noastră cea mai profundă.

MARIO SOARES
Primul ministru al Portugaliei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe,
în momentul in care teritoriul și populația Republicii Socialiste România 

sînt afectate de consecințele gravului seism, doresc să vă exprim dumnea
voastră și poporului român sentimentele de durere și solidaritate al» comu
niștilor și muncitorilor spanioli.

SANTIAGO CARRILLO

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Profund șocați de catastrofa care s-a abătut asupra poporului român, 
vă exprimăm profunda noastră compasiune, sentimentele de solidaritate ale 
Partidului Comunist Portughez și condoleanțe pentru familiile îndoliate.

Sîntem, dragi tovarăși, la dispoziția totală a dumneavoastră, pentru ca, 
In măsura în care veți aprecia, să vă putem fi utili.

ALVARO CUNHAL
Secretar general 

al Partidului Comunist Portughez

COMITETULUI CENTRAL
AE PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist Brazilian șl toți membrii săi 

vă transmit dumneavoastră și prin dumneavoastră întregului popor român 
condoleanțe pentru tristele consecințe ale cutremurului care a afectat țara 
dumneavoastră.

în acest moment de durere pentru iubitul popor român, dorim să vă 
asigurăm de solidaritatea noastră frățească, convinși că exprimăm, de 
asemenea, sentimentele clasei muncitoare și ale altor forțe progresiste ale 
tării noastre.

Primiți, dragi tovarăși, salutările noastre comuniste frățești.
Pentru Comitetul Central 

al Partidului Comunist Brazilian
LUIZ CARLOS PRESTES

Semnarea protocolului 
comercial pe anul 1977 dintre 
România si R.P.D. Coreeană «

Marți s-a semnat la București 
protocolul comercial pe anul 1977 
între Republica Socialistă România 
și Republica Populară Democrată 
Coreeană, care prevede creșterea, In 
continuare, a livrărilor reciproc» 
dintre ambele țări.

Protocolul prevede livrarea din 
Republica Socialistă România de 
mașini și utilaje, produse chimice și 
alte mărfuri și din R. P. D. Co
reeană mașini-unelte. produse me
talurgice și alte produse.

Protocolul a fost semnat de Ion 
Stoian, adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economi
ce internaționale, și de Pang The 
Riul, adjunct al ministrului comer
țului exterior al R. P. D. Coreene.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu adîncă tristețe am aflat despre grava calamitate care a lovit țara 
dumneavoastră în urma cutremurului.

Transmit Excelenței Voastre și poporului român prieten sentimentele 
mele de compasiune și sincere urări de grabnică refacere după dezastru.

Arhiepiscopul MAKARIOS
Președintele Republicii Cipru

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Ne-a mișcat profund știrea cutremurului care s-a produs In tara dum
neavoastră prietenă, provocînd numeroase pierderi umane șl materiale.

împărtășind din toată inima aceste momente grele, în numele meu și 
al poporului Republicii Arabe Yemen, vă exprim dumneavoastră și familiilor 
victimelor cele mai sincere condoleanțe, dorindu-vă succes in înlăturarea 
urmelor acestei calamități dureroase.

Cu cele mai bune urări.
IBRAHIM MOHAMED AL-HAMADI

Președintele Consiliului Comandamentului, 
Comandantul suprem al Forțelor Armate 

din Republica Arabă Yemen

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Poporul Republicii Mali, Comitetul Militar de Eliberare Națională, gu
vernul și eu personal am aflat cu mare mîhnire vestea tragicului cutremur 
de pămint care a îndoliat poporul prieten român. în aceste momente grele, 
primiți, domnule președinte, asigurarea sentimentelor noastre de solidaritate 
activă, simpatia noastră îndurerată, precum și condoleanțele noastre cele mal 
întristate pe care le adresăm familiilor celor dispăruți.

Primiți, domnule președinte, asigurarea considerațiunll mele celei mai 
Înalte.

Colonel MOUSSA TRAORE
Președintele

Comitetului Militar de Eliberare Națională, 
Președintele guvernului.

Șef al statului Mali

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am aflat cu adîncă mîhnire despre recentul cutremur dezastruos care 
a afectat țara dumneavoastră, cauzînd mari pierderi umane și materiale.

Din partea guvernului și poporului indonezian, precum și a mea perso
nal. doresc să adresez guvernului și poporului din Republica Socialistă 
România sincerele noastre condoleanțe. Totodată, vă rugăm să transmiteți 
familiilor afectate profunda noastră compasiune.

General SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Aflînd cu profundă emoție vestea despre cutremurul de pămînt din Româ
nia, mă alătur din toată inima suferințelor și greutăților dumneavoastră și vă 
rog să credeți în via simpatie a poporului luxemburghez față de poporul 
român in aceste momente de grea încercare.

JEAN
Mare Duce al Luxemburgului

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am aflat cu adîncă durere și mîhnire despre seismul dezastruos în care 
s-au pierdut vieți omenești și mii de persoane au rămas fără adăpost.

în numele meu, precum și în numele guvernului și poporului din 
Malawi, vă exprim dumneavoastră personal. Excelență, guvernului și 
poporului român sincera noastră compasiune și condoleanțe.

KAMUZU BANDA
Președintele Republicii Malawi

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Sînt adine șocat să aflu despre marile pierderi de vieți omenești și daune 
cauzate de cutremurul care a lovit România vinerea trecută.

în numele tuturor neozeelandezilor, exprim compasiunea noastră cea 
mai profundă față de cei afectați de acest dezastru.

EDWARD DENIS BLUNDELL
Guvernatorul general al Noii Zeelande

Școlile 
și-au reluat 
cursurile

în școli, elevii și-au reluat activi
tatea. Învățătura.

I-am văzut pe multi dintre ei în 
aceste zile organizați în echipe, dind 
o mină de ajutor, pe măsura pu
terilor lor. și chiar peste puterile lor, 
in lupta contra urmărilor cutremu
rului. I-am văzut lucrind cu destoi
nicie. neobosiți. la inlăturarea mo
lozului, la curățirea localurilor care 
au avut de suferit, a laboratoarelor, 
bibliotecilor, atelierelor, pentru ca 
școala să-i poată primi din nou, cit 
mai repede.

Oricît de greu ne-ar fi după pier
derile incalculabile pe care le-am 
suferit, imaginea acestor băieți și 
fete în uniforme albastre, reveniți la 
locurile lor de muncă. în clase șl 
laboratoare, în, atelierele practicii 
productive, constituie o imagine to
nică, de mare frumusețe. Ieri, în mal 
multe școli generale și licee din ca
pitala tării am fost martorii reluă
rii cursurilor, ai primelor ore de cla
să. Am stat de vorbă cu profesorii, 
cu elevii.

La liceul economic nr. 1 (bulevar
dul Dacia), tovarășa directoare Con
stantin Ana ne înfățișează pe scurt 
măsurile luate pentru asigurarea 
desfășurării normale a muncii în 
școală. Aici au fost repartizați, pe 
schimburi, și elevii liceului sanitar, 
afectat de cutremur. Orarul e decalat 
cu cîteva zeci de minute pentru asi
gurarea prezentei elevilor care lo
cuiesc în cartiere mai îndepărtatei 
în școală domnesc ordinea și cură
țenia, se reiau operațiunile în labo
ratorul de mecanizare a lucrărilor d« 
contabilitate și calcul, se organizează 
din nou biblioteca. Diriginta anului 
IV—E, prof. Simion Alexandra, este 
emoționată : elevii i-au dăruit fiori 
de „Ziua femeii".

La Liceul „Gheorghe Lazăr", car» 
a suferit avarii, cursurile s-au des
fășurat, de asemenea, normal, pre
zența este satisfăcătoare. Ateliere!» 
școlii din str. Justiției 65, afectate da 
cutremur, ne spune tovarășul Ion 
Popescu, directorul liceului, au fost 
curățate de elevi și profesori, iar 
acum urmează ca specialiștii să sta
bilească gravitatea avariilor. Grupele 
de elevi vor face insă practica la 
„Electromagnetica", „Semănătoarea" 
și „Tinăra gardă", începînd chiar de 
mîine. Nici o oră din această activi
tate nu va fi pierdută.

Liceul „Nicolae Bâlcescu". Marți 
dimineața, la ora 8, soneria a anun
țat. ca de obicei. începerea orelor de 
clasă. Elevii din anii IV și-au ocu
pat locurile în bănci. In ateliere, o 
parte dintre elevii anului II și-au în
ceput săptămîna de muncă producti
vă. De altfel, după cum ne infor
mează prof, emerită Luiza Răican, 
directoarea liceului. In toate acest» 
zile care au urmat seismului activi
tatea in școală, practic, nu a încetat i 
sîmbătă. din primele ore ale dimine
ții. în mare număr, elevii șl profe
sorii lor au lucrat la degajarea mo
lozului. a gardurilor deteriorate ; du
minică s-a trecut la curățirea sălilor 
de clasă, a cabinetelor și laboratoa
relor.

în liceu sînt găzduite, la parter, 
cele 15 clase ale ciclului I—IV de la 
Școala generală nr. 118. grav avariată 
de cutremur, care și-au început și el» 
activitatea instructiv-educativă obiș
nuită.

Liceul industrial „Dîmbovița". Com
plexul de ateliere-școală. Cu o ad
mirabilă disciplină muncitorească, cel 
mai multi dintre elevi s-au prezentat 
sîmbătă dimineața la lucru. Marți 
dimineața, deși cîteva din clădirii» 
școlii au fost avariate, in sălile ră
mase în picioare, anii I, II si III și-au 
reluat și cursurile teoretice. Lipsesc 
incă unii elevi, mai ales navetiști, din 
cauza dificultăților de transport. In
ternatele fiind avariate, elevii interni 
sînt găzduiți la Școala profesională 
auto din sector, iar elevele — la 
Grupul școlar M.l.U. din cartierul 
Balta Albă.

...Elevii se întorc la școală. In mij
locul colegilor, al profesorilor și În
vățătorilor. Este datoria lor. a tutu
ror. de a veghea neîncetat ca procesul 
de instruire teoretică și practică să 
nu sufere nici o perturbare sau im
provizație. Pentru ca viața școlară să 
reintre în normal.

vremea

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Rog pe Excelenta Voastră să accepte expresia sentimentelor noastre de 
solidaritate cu poporul român, pe care le adresez în numele guvernului, 
poporului Uruguayan, precum și al meu personal. în aceste momente de du
rere care întristează marea dumneavoastră națiune.

APARICIO MENDEZ
Președintele

Republicii Orientale a Vruguayului

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Am fost impresionată de vestea privind cutremurul care a cauzat mari 
pierderi de vieți omenești și bunuri materiale in țara dumneavoastră.

Colegii mei din guvern și poporul indian mi se alătură pentru a exprima 
condoleanțe din toată inima persoanelor afectate de acest dezastru care a 
afectat întreaga țară.

INDIRA GANDHI
Prim-ministru al Republicii India

Ieri în țară : Vremea a fost în 
general frumoasă, cu cerul variabil. 
Cu totul izolat, în cursul dimineții, 
a nins la Pătirlagele și la Cimpina. 
La munte s-au produs intensificări 
ale viatului' de 35—45 km pe oră. 
Temperatura aerului la ora 14 era 
cuprinsă intre 1 grad la Sulina și 
12 grade la, Banloc și Lugoj. în 
București : Vremea a fost frumoasă, 
cu cerul variabil. Temperatura ma
ximă a fost de 8 grade.

Timpul probabil pentru zilele da 
10, 11 și 12 martie. In țară : Vre
mea se va încălzi ușor In toate re
giunile țării. Cerul va fi variabil, cu 
înnorări mai accentuate în nord, 
unde pe alocuri va ploua. Vîntul va 
sufla slab pînă la potrivit. Tempera
tura aerului va fi cuprinsă ziua in
tre 6 și 16 grade, mai ridicată in re
giunile sudice, și va coborî noaptea 
pînă la valori cuprinse între minus 
2 și plus 8 grade. Dimineața, ceată 
locală. In București : Vreme în ge
neral frumoasă și în încălzire. Cerul 
va fi variabil. Vînt slab. Tempera
tura în creștere ușoară.
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„Bărbafie, voință, dăruire de sine11 CAIRO ACCRA

Ample relatări ale presei internaționale despre consecințele cutremuru- 
inlăturarea lorlui din România și eforturile pentru

„Bărbăție, voință, rezistență șl dăruire de sine" i „România luptă 
să se redreseze după groaznicul cutremur care a reprezentat cel mal 
puternic dezastru ce a lovit această țară de la cel de-al doilea război 
mondial" i „Peste 100 000 de bucureștenl au participat, duminică, la 
înlăturarea urmărilor catastrofei" — sub asemenea titluri, agenții In
ternaționale de presă, ziare, reviste, posturi de radio șl televiziune din 
numeroase țări ale lumii continuă să relateze pe larg îndeplinirea măsu
rilor prompte șl eficiente adoptate Imediat după catastrofă de conducerea 
de partid și de stat, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, prezent 
permanent alături de cel care nu precupețesc nici un efort pentru sal
varea eventualilor supraviețuitori, pentru diminuarea efectelor seismului 
șl normalizarea situației în întreaga țară.

Numeroși corespondenți al presei 
străine continuă să sublinieze pe 
larg intensitatea deosebită a seismu
lui si Imensele pagube umane și 
materiale pe care le-a provocat.

Unul din elementele care revin 
ca un laitmotiv in toate corespon
dentele transmise din București U 
reprezintă relie
farea promptitu-* 
dinii cu care au 
fost initiate și cu 
care se desfășoa
ră, in oontinuare, 
lucrările de sal
vare, de reducere 
a pagubelor pro
vocate de cutre
mur, de repunere 
cât mai grabnică 
in folosință a 
obiectivelor eco
nomice, precum 
și înaltul spirit 
de sacrificiu și 
solidaritate uma
nă de care a dat 
dovadă poporul 
român, greu încercat. „Bărbăție, vo
ință, rezistență si dăruire de sine — 
astfel pot fi caracterizate acțiunile 
locuitorilor din Capitala României, 
care zi si noapte continuă munca 
pentru lichidarea consecințelor cu
tremurului" — scrie corespondentul 
agenției T.A.S.S. „Lucrările de refa
cere a întreprinderilor industriale se 
desfășoară intr-un ritm susținut. Au 
fost necesare numai citeva ore pen
tru punerea in funcțiune a două din 
termocentralele ce servesc Capi
tala si care au fost avariate, resta- 
bilindu-se, in întregime. aprovizio
narea orașului cu energie electrică. 
Întreaga țară a venit în ajutorul re
giunilor afectate. Lucrările de sal
vare sint conduse de comuniști și 
utecisti. Ostașii armatei populare, 
detașamentele de studenți, de lucră
tori ai serviciilor medicale manifestă 
abnegație și bărbăție. Pe întregul 
parcurs, de la Craiova pînă la Zim- 
nicea, la Slatina. Caracal. Alexan
dria se văd urmele calamității, dar 
se observă si altceva : cit de organi
zat si de disciplinat se desfășoară 
activitatea pentru lichidarea conse
cințelor seismului".

Presa din cea mai mare parte a 
țărilor lumii, agențiile de presă in
ternaționale, corespondenții posturi
lor de radio și televiziune se referă 
pe larg. în materialele transmise de 
la București, la prezența neobosită a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu ală
turi de echipele de salvare din Ca
pitală, precum și din celelalte zone 
calamitate, în fabricile, uzinele care 
au avut de suferit de pe urma cu
tremurului, trasind prețioase indica
ții pentru accelerarea operațiunilor 
de degajare a victimelor de sub dă- 
rîmături, pentru aprovizionarea nor
mală a populației, pentru reluarea 
cît mai grabnică a activității.

„Vizitind împreună eu alți condu
cători de partid si de stat zonele 
afectate din București — scrie agen
ția CHINA NOUA — tovarășul 
Nicolae Ceausescu a dat importante 
indicații privind modalitățile de sal
vare a persoanelor rănite, pentru ca
zarea cit mai curind posibil a celor

• „Președintele Nicolae Ceaușescu, permanent în mij
locul echipelor de salvare". • „Unul dintre cele mai 
grele cutremure care au zguduit vreodată Europa de la 
începutul istoriei sale scrise". • „Pagubele depășesc pe 
acelea provocate de inundațiile din 1970 și 1975, la un 
loc". • „Solidaritatea cetățenilor din întreaga țară a a- 
tins dimensiuni impresionante". • „O exemplară orga
nizare și disciplină". • „Sîntem martorii unei mari 

lecții de civism"

rămași fără locuință, l-au fost pre
zentate rapoarte privind măsurile 
de restabilire a alimentării cu curent 
electric și apă in cea mai mare parte 
a sectoarelor orașului și in vederea 
prevenirii eventualelor epidemii".

Președintele Nicolae Ceaușescu — 
scrie și corespondentul agenției 
TANIUG — a vizitat punctele cel 
mai grav lovite din București șl din 
afara Capitalei, examinînd cu con
ducerile locale, cu reprezentanți șd 
Întreprinderilor și fabricilor posibili
tatea- normalizării cît mai rapide a 
vieții și a producției.

în timpul vizitelor întreprinse In 
zonele calamitate — scrie corespon
dentul agenției REUTER — pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a intrat 
în coridoarele strimte ale unor sub
soluri din centrul Bucureștiului. con
ducted personal echipa de salvare 
pentru a scoate o supraviețuitoare 
de sub dărîmături.

Președintele Nicolae Ceaușescu — 
scrie și corespondentul agenției 
U.P.I. — se află într-o permanență 
activitate de la întoarcerea sa din 
vizita în Africa. La Ploiești, șeful 
statului român a Intrat în noroi pînă 
la glezne pentru a constata personal 
amploarea pagubelor înregistrate la 
instalațiile petroliere.

într-o corespondentă din Bucu
rești. ziarul francez ..LE FIGARO" 
menționează că președintele Nicolae 
Ceaușescu, imediat după întoarcerea 
la București, putea fi văzut în cen
trul orașului, aplecîndu-se asupra 
ruinelor fumegînde. coordonînd el 
însuși eforturile echipelor de salva
re, ihformîndu-se de situația victi
melor.

Ref erindu-se la amploarea și promp
titudinea măsurilor adoptate pentru 
salvarea eventualilor supraviețuitori.

pentru a asigura aprovizionarea Ca
pitalei cu cele necesare, agenția Chi
na Nouă relatează pe larg despre 
importantele hotăriri adoptate de Co
mitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., mentionînd că „organizațiile 
de partid, la diverse eșaloane. au 
transpus Cu conștiinciozitate in viață 
decretul prezidențial si au mobilizat 
masele largi populare".

„Există numeroase exemple de dă
ruire și eforturi nemaiintilnite — 
scrie corespondentul agenției Taniug 
— iar solidaritatea cetățenilor din 
întreaga țară in acordarea de ajutor 
persoanelor calamitate a atins di
mensiuni impresionante. Zi și noapte, 
la București, care a avut cel mai 
mult de suferit de pe urma cutremu
rului, continuă să sosească cea mai 
mare parte a acestui ajutor".

„Nu poți să nu fii emoționat — 
scrie corespon
dentul A.D.N. — 
cind vezi energia 
și voința aprigă 
cu care echipele 
de salvare lucrea
ză, în speranța că 
vor găsi noi su
praviețuitori. Sin- 
tem martorii unui 
eroism exemplar 
și ai unor acțiuni 
de întrajutorare 
umană. Organi
zarea strictă, mo
dul de desfășu
rare a muncii, în
treaga atmosferă 
din Bucurestiul 
care a început să 

se refacă după catastrofă, toate 
acestea evidențiază elocvent fap
tul că conducerea de partid și de 
stat a tării se bazează, cu deplină în
credere, pe activitatea solidară a în
tregului popor. Deși a fost zi de re
paus, duminică 100 000 de bucuresteni 
au participat la înlăturarea urmărilor 
catastrofei" — arată. în continuare, 
agenția. De asemenea, în dimineața 
zilei de luni s-au prezentat la lucru 
aproape un milion de oameni ai mun
cii, în vederea unei rapide normali
zări a situației economice și a apro
vizionării.

Agenția D.P.A. scoate în evidență 
faptul că măsurile de degajare a 
victimelor sint bine organizate. Cele 
mai moderne utilaje sînt puse la 
dispoziția echipelor de salvare în 
mare număr — arată agenția.

Relevînd calmul și responsabilita
tea cu care poporul român a făcut 
față distrugătorului seism, trimisul 
special al ziarului „LA STAMPA" 
scrie că „ceea ce impresionează ime
diat este atitudinea demnă a oame
nilor. Inima orașului a primit o lovi
tură groaznică. Cu toate acestea — 
arată ziarul — la nici două- ore după 
cutremur a fost reluată distribuirea 
curentului electric si. la lumina re
flectoarelor, a început să se lucreze 
pentru îndepărtarea dărimăturilor. 
Autobuzele au funcționat toată noap
tea. Sentimentele bucurestenilor pot 
fi doar intuite : nici o lamentare, 
doar o mută durere colectivă, o mare 
lecție de civism".

Echipele de deblocare — scrie co
respondentul agenției U.P.I. — au 
continuat să sape. în noaptea de luni 
spre marți, pe o vreme umedă si 
rece, prin tonele de moloz, in cău
tarea supraviețuitorilor cutremurului 
care a devastat mari părți din Româ
nia.

Lucrările Conferinței țărilor arabe și africane

pe care o 
a lumii, 

calea este 
teritoriilor

CAIRO. — Marți au continuat dez
baterile în cadrul Conferinței la ni
vel înalt a țărilor arabe și africane, 
consacrată examinării posibilităților 
de intensificare a cooperării pe toa
te planurile, informează agenția 
M.E.N.

Luînd cuvîntul. președintele Si
riei, Hafez Al-Assad. a declarat că 
tara sa dorește să stabilească o pace 
justă și durabilă în Orientul Apropiat 
și să pună capăt dramei 
trăiește această regiune 
„Pentru Siria, a spus el, 
clară : eliberarea tuturor
ocupate în 1967 și recuperarea drep
turilor palestinene". Președintele Si
riei a reafirmat că situația este „ex
plozivă" în Orientul Apropiat și în 
«udul continentului african.

Șeful delegației ghaneze a subliniat 
necesitatea intensificării cooperării 
arabo-africane în toate instituțiile in
ternaționale. inclusiv Organizația Na
țiunilor Unite, în vederea realizării 
obiectivelor lor comune.

La rîndul său, șeful statului liba
nez, Elias Sarkis, s-a pronunțat ln fa
voarea instituirii unor relații econo
mice internaționale mal juste.

Șeful statului Benin, Mathieu Ke- 
rekou. s-a pronunțat pentru strlnge- 
rea relațiilor afro-arabe și a cerut 
popoarelor din aceste țări să-șl 
unească eforturile ln lupta lor comu
nă împotriva politicii imperialiste șl 
rasiste. Totodată, vorbitorul a subli
niat necesitatea restabilirii drepturi
lor legitime ale poporului palestinean 
și a eliberării popoarelor din Zim
babwe. Namibia și Republica Sud- 
Africană.

Președintele Zambiei, Kenneth 
Kaunda, a adresat un apel țărilor 
arabe să intensifice blocada 
trolieră împotriva regimului 
noritar din Rhodesia, relevînd 
firmele care livrează petrol lui 
Smith îl ajută să ducă războiul 
potriva popoarelor Zimbabwe,

mibiei, Botswanel șl Mozambiculul. 
„Războiul de eliberare din Rhodesia, 
Republica Sud-Africană și Namibia 
a intrat 
reclamă 
africane

Yasser 
tetului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, a reafirmat 
că poporul palestinean luptă pentru 
pace și pentru o reglementare poli
tică justă în Orientul Apropiat,

Declarația politică a conferinței 
urmează să fie semnată miercuri.

★
Președintele Comitetului special al 

O.N.U. împotriva apartheidului, 
Leslie O. Harriman, a adresat con
ferinței de la Cairo, un apel în care 
cheamă la extinderea embargoului 
instituit contra Africii de Sud.

Sperăm, se subliniază ln apel, că 
actuala conferință va adopta măsuri 
concrete și eficiente de natură să 
ajute mișcările de eliberare din su
dul Africii 
apartheidului, 
unei societăți 
stale. ,

într-un stadiu crucial, care 
sprijinul general al țărilor 
și arabe", a subliniat el.
Arafat, președintele Coml-

în lupta împotriva 
pentru construirea 

fără discriminări ra-

Miting cu prilejul aniversării independenței Ghanei
ACCRA — Guvernul Ghanej va 

face tot ce-i stă în putință pentru a 
apăra interesele muncitorilor. care 
formează „baza revoluției", și pen
tru a îmbunătăți situația și viata a- 
cestora, a declarat șeful statului gha
nez, Ignatius Kutu Acheampong. la 
un miting al muncitorilor, desfășurat 
în orașul Tema, cu ocazia celei de-a 
20-a aniversări a independentei tării. 
El i-a chemat pe muncitori, ca și pe 
toti ceilalți oameni ai muncii gha- 
nezi, să participe activ la discuțiile 
care au loc în prezent în tară pe 
marginea propunerii privind forma
rea unul guvern alcătuit din repre-

zentanți al militarilor, al celor mai 
diferite pături ale populației, precum 
și din șefii triburilor traditionale.

Abordind problemele referitoare la 
situația economică a tării. Ignatius 
Kutu Acheampong și-a exprimat În
grijorarea în legătură cu efectele no
cive ale activității comerciantilor 
avizi de profituri și cu proporțiile pe 
care le-a luat contrabanda cu diferite 
mărfuri. în această ordine de idei, șe
ful statului ghanez i-a chemat pe 
muncitori să acționeze ca inspectori 
de prețuri neoficiali, ca patrioti. și să 
colaboreze cu autoritățile în comba
terea unor asemenea fenomene.

e

pe- 
mi- 

că
Ian 
îm- 
Na-

★
Regele Iordaniei, Hussein, șl pre

ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei, Yasser Arafat, aflati la confe
rința de la Cairo, au aVut marți o în
trevedere. în cursul căreia au abor
dat probleme privind relațiile ior- 
daniano-ipalestinene și situația din 
Orientul Aproniat. Regele Hussein 
l-a invitat pe Yasser Arafat să facă 
o vizită în Iordania.

★
Arabia Saudită a hotărît să acorde 

un miliard de dolari Africii pentru 
dezvoltarea sa economică, a anunțat 
ministrul saudit al afacerilor ex
terne. care conduce delegația tării 
sale la întîlnirea arabo-africană la 
nivel înalt.

La începutul lunii mai va avea loc

Reuniunea la nivel înalt a șapte țări
industrializate occidentale

R. P, BULGARIA

Urmările cutremurului de la 4 martie
Primul secretar al C.C. al P.C. Bulgar a vizitat localitatea Sviștov
SOFIA 8 (Agerpres). — Todor 

Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Bulgaria, a 
făcut o vizită în localitatea Sviș
tov, cea mai grav afectată din 
Bulgaria de seismul de la 4 mar
tie. La comitetul orășenesc de 
partid, el a analizat cu cadrele 
de răspundere desfășurarea lu
crărilor pentru ajutorarea sinistrați- 
lor si înlăturarea pagubelor pricinui

te de sinistru întreprinderilor și fon
dului locativ.

★
Potrivit datelor transmise de agen

ția B.T.A., In urma cutremurului din 
4 mantie, in Bulgaria și-au pierdut 
viata 50 de persoane, iar 75 au fost 
rănite. Au fost distruse 355 de locu
ințe și au fost avariate 4 463. Cutre
murul a provocat, de asemenea, pa
gube însemnate unor întreprinderi 
industriale și agricole, instituții cul
turale, magazine.

mexic Spre constituirea 
unei „alianțe populare" 

tie stingă
CIUDAD DE MEXICO. — în cadrul 

unui miting desfășurat la Ciudad de 
Mexico. Partidul Comunist Mexican, 
Partidul mexican al oamenilor mun
cii. Partidul Socialist Revoluționar. 
Partidul Popular Socialist și Grupul 
sindical democratic au anunțat hotări- 
rea lor de a constitui o „alianță popu
lară" de stingă, care va participa la 
viața politică a țării ca reprezentantă 
a intereselor maselor largi populare. 
La miting a luat cuvîntul Arnoldo 
Martinez Verdugo, secretar general al 
Partidului Comunist Mexican.

agențiile de presa
Primire. Erich Honecker, se

cretar general al C.C. al P.S.U.G., 
președinte al Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, l-a primit pe Joshua 
Nkomo, cu care a avut un schimb 
de opinii asupra unor probleme ac- 
tiuale privind situația din sudul 
Africii.

!n pregătirea negocieri
lor intercipriote. Un purtător 
de cuvint al Națiunilor Unite a 
anunțat marți, la sediul O.N.U. din 
New York, că negocierile intre re
prezentanții comunităților greacă și 
turcă din Cipru vor fi reluate la 
Viena, la 31 martie.

Primul ministru al Israe
lului, Yitzhak Rabin, a avut o în- 
tîlnire cu secretarul de stat al Ș.U.A.j 
Cyrus Vance, și cu alte oficialități — 
informează agenția U.P.I. Cu acest 
prilej au fost examinate situația din 
Orientul Apropiat, precum și relațiile 
dintre Statele Unite și Israel.

Ministrul austriac al afa
cerilor externe, wilUbald Pahr« 
care se află într-o vizită oficială la 
Madrid, a fost primit marii de re
gele Spaniei, Juan Carlos. Șeful di
plomației austriece a avut apoi con
vorbiri cu președintele guvernului 
șpaniol, Adolfo Suarez.

Uniunea Femeilor Pana
meze a ^os*' constituită în Panama. 
Scopul principal al acestei organiza
ții de masă constă în unirea femei
lor făcînd parte din diferite catego
rii Și clase sociale pentru participa

rea la adîncirea procesului revolu
ționar panamez.

Congresul Partidului Popu
list Austriac, a£lat în opozitie’ 
și-a deschis lucrările la Linz. Parti- 
cipanții la congres vor examina ra
portul de activitate prezentat de pre
ședintele partidului, Josef Taus, și 
vor alege organele de conducere ale 
acestei formațiuni politice.

Protest. Dln Seu1, agentiiIe ln* 
ternaționale de presă transmit că un 
grup de prelați și de oameni poli
tici din Coreea de Sud a dat pu
blicității un protest împotriva abu
zurilor autorităților polițienești ale 
lui Pak Cijan Hi. în declarația sem
nată de 51 de personalități, printre 
care și un fost președinte al regimu
lui de la Seul, Jun No Sun, se cere 
încetarea încălcării brutale a dreptu
rilor elementare ale omului.

Congresul U.C.D. In cadruI 
lucrărilor Congresului Uniunii Creștin- 
Democrate din R. F. Germania, Hel
mut Kohl a fost reales președinte al 
acestei formațiuni politice. Secretar 
general al partidului a fost ales Hen
rich Geissler.

Sesiunea de primăvară a 
Adunării Federale a Elve
ției și-a început lucrările la Berna.
La ordinea de zi a sesiunii se află 
problemele economice și sociale in
terne. ca și unele probleme interna
ționale. Un loc important 11 vor 
ocupa dezbaterile privind planul fi
nanciar pe anii 1978—1980. Proiectul 
acestui plan prevede măsuri drastice

LONDRA. — La cabinetul premie
rului britanic, James Callaghan, s-a 
anunțat marți că, în zilele de 7 și 8 
mai, la Londra va avea loc o reuniu
ne la nivel înalt a șapte țări indus
trializate occidentale.

La reuniune, care va fi prezidată 
de premierul Callaghan, vor lua, de 
asemenea, parte președinții Franței 
și S.U.A., Valery Giscard d’Estaing și 
Jimmy Carter, precum și șefii guver
nelor Canadei. R. F. Germania. Italiei 
și Japoniei — respectiv Pierre Elliott 
Trudeau, Helmut Schmidt. Giulio 
Andreotti și Takeo Fukuda. S-a a- 
nunțat. totodată, că în cadrul reu
niunii vor fi discutate în mod apro-

fundat probleme privind 
industrializate, cît și cele 
dezvoltare. Observatorii 
economici apreciază că printre prin
cipalele teme ce urmează a fi abor
date vor figura măsurile menite să 
stimuleze relansarea economică în 
Occident, problemele privind petrolul 
și alte resurse energetice, precum și 
cele privind dezvoltarea comerțului 
internațional. Se consideră, de ase
menea. că participant!! la reuniune 
vor examina probleme ale dialogului 
dintre statele industrializate și cele 
în curs de dezvoltare — așa-numitul 
dialog Nord-Sud.

atît țările 
în curs de 
politici și

Partidul Poporului 
din Pakistan — con
dus de premierul Zul- 
fikar Aii Bhutto — a 
ieșit învingător în ale
gerile pentru Aduna
rea Națională, desfă
șurate luni, 
ultimelor date oficiale, 
reprezentanții 
formațiuni politice au 
obținut 155 de locuri, 
reprezentind peste trei 
sferturi din 
mandatelor de depu- 
tați. Victoria, 
tată de altfel, 
desigur strins legată 
de rezultatele obținute 
de Pakistan in dome
niul dezvoltării econo
mice și sociale de-a 
lungul anilor cît s-a 
aflat la putere Parti
dul Poporului, spriji
nului de care s-a bu
curat politica sa din 
partea maselor largi 
populare.

în ultimele săptă- 
mlni au avut loc zeci 
de mitinguri și adu
nări electorale, ln ca
drul cărora au 
cuvîntul liderii 
două principale 
pări angajate în 
— Partidul Poporului 
din Pakistan, aflat la 
conducerea țării, și A- 
lianța națională pakis
taneză, . formată din 
nouă partide de opo
ziție, orientate spre 
dreapta. Declarațiile 
premierului Zulfikar 
All Bhutto au oferit o 
imagine sintetică a 
transformărilor petre
cute în Pakistan după

Potrivit

acestei

totalul

aștep- 
esle

luat 
celor 
gru- 

luptă

înlăturarea dictaturii 
militare : naționaliza
rea a circa 20 la sută 
din industria grea, a 
unei serii de bănci, 
societăți de asigurare, 
firme exportatoare, a 
transportului maritim ; 
reforma agrară pe e- 
tape, în 
din cele 
de acri 
stat au 
cum distribuite țărani
lor 1.4 milioane acri ; 
instaurarea controlu
lui nemijlocit al statu
lui în economie ; du
blarea în ultimii patru 
ani a producției în
treprinderilor din sec
torul de stat ; identi
ficarea unor impor
tante zăcăminte petro
lifere. a căror exploa
tare va permite în ur
mătorul deceniu satis
facerea integrală a 
necesităților tării, con
tribuind astfel la echi
librarea balanței co
merțului exterior; spo
rirea producției agri
cole de la 5.6 milioa
ne tone în 1970 la 8.5 
milioane tone ln 1976, 
ca urmare a extinde
rii irigațiilor și intro
ducerii mecanizării pe 
scară largă. Premierul 
pakistanez a relevat 
că ln etapa actuală 
problema care se pune 
este ..consolidarea a- 
cestor reforme", dez
voltarea unei economii 
puternice, vizînd creș
terea cu 50 la sută a 
producției.

cadrul căreia
3.3 milioane 
preluate de 

fost • pînă a-

Partidele de opoziție 
— cărora le-au reve
nit doar 33 de manda
te — nu au putut o- 
pune acestor realizări 

• un program construc
tiv de reforme social- 
economice. Programe
le lor electorale recla
mau denationalizarea 
industriei și întărirea' 
pozițiilor capitalului 
privat. Pe de altă par
te, în campaniile lor 
electorale, partidele de 
opoziție, reprezentind 
interesele marilor in
dustriași și moșieri 
expropriat!, au încer
cat 6ă folosească, în 
scopurile lor înguste, 
menținerea unor difi
cultăți ce sînt efectul 
anilor îndelungați ai 
dominației coloniale. 
Manevrele lor nu și-au 
putut 
scopul, 
concrete 
dul de 
s-a prezentat la ale
geri, pe calea înlătu
rării depline a urmări
lor asupririi străine 
au întrunit adeziunea 
largă a alegătorilor.

Joi, corpul electoral 
pakistanez se va pre
zenta din nou în fata 
urnelor pentru a alege 
pe membrii celor pa
tru adunări provincia
le : Belucistan. Pro
vincia de Frontieră 
Nord-Vest, Bind și 
Pundjab.

însă atinge 
Rezultatele 

cu care parti- 
guvernămînt

Nicolae N. LUPU

Tipografii danezi în grevă
Turneul vest-european 

al premierului portughez
PARIS. — în centrul convorbirilor 

dintre primul ministru al Franței, 
Raymond Barre, si omologul, său 
portughez, Mario Soares, aflat în vi
zită oficială la Paris, s-a situat pro
blema eventualei aderări a Portuga
liei la Piața colmună. 
mieri au procedat, pe 
la examinarea unor 
cooperării reciproce.

Sosit în cursul zilei 
Bonn, primul ministru al Portuga
liei a avut o primă rundă de con
vorbiri cu cancelarul vest-german. 
Helmut Schmidt, consacrată proble
melor ce privesc aderarea tării sale 
la C.E.E.

După întrevedere. Mario Soares a 
precizat într-o conferință de presă 
comună că) au fost examinate și o 
serie de probleme economice cu care 
este confruntată în prezent Portu
galia. La rîndul său, Helmut Schmidt 
a declarat ziariștilor că R.F.G. va 
sprijini cererea Portugaliei de ade
rare la Piața comună, precizînd că 
va fi necesară o îndelungată perioadă 
de tranziție pînă cind această 
va deveni membră cu drepturi 
pline a C.E.E.

transmit:
de economie în vederea reducerii 
deficitului bugetului de stat.

La Caracas va avea 1OC| ,n 
perioada 22—24 martie, cea de-a 
treia reuniune ordinară a Consiliu
lui Sistemului economic latino-ame- 
rican (S.E.L.A.), anunță agenția 
Prensa Latina. Pe ordinea de zi a 
dezbaterilor figurează teme referi
toare la cooperarea celor 25 de țări 
membre ale organizației în dome
niile agricol, industrial și in sfera 
alimentației.

Președintele Partidului 
Social-Democrat din R. F. 
Germania, Willy Brandt- care s* 
află într-o vizită In S.U.A.. s-a în- 
tilnit, la Washington, cu Robert 
McNamara, președintele Băncii In
ternaționale pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare, cu care a discutat, după 
cum precizează agenția D.P.A., 
chestiuni referitoare la dialogul din
tre țările occidentale industrializate 
și statele în curs de dezvoltare.

Primul ministru norve
gian, odvar Nordli> • sosit într-o 
vizită la Viena. unde urmează să 
aibă convorbiri cu cancelarul federal 
al Austriei, Bruno Kreisky. După 
cum s-a anunțat in capitala austria
că. cei doi șefi de guvern vor 
examina cu prioritate probleme pri
vind colaborarea in cadrul Asociației 
(vest)-europene a Liberului Schimb 
(A.E.L.S.), din care fao parte 
Austria și Norvegia.

La reuniunea de la Basel
a guvernatorilor băncilor din prin-

Cei doi pre- 
de altă parte, 

aspecte ale

de iert la

tară 
de-

i fost 
pretu-

cipalele țări occidentale au 
analizate problema creșterii 1 
lui aurului pe plan mondial și situa
ția economică din Italia, scrie agen
ția France Presse. Atenfia guverna
torilor a fost îndreptată. în principal, 
asupra creșterii prețului metalului 
galben, care a înregistrat luni nive
lul său cel mai înalt din ultimele 
18 luni.

140000 de muncitori si
derurgicii din Finlanda au 
început luni o grevă de două zile, în 
sprijinul revendicărilor lor privind 
condițiile de muncă și de viată. 
Greva are loc după declanșarea unor 
acțiuni revendicative similare ale 
muncitorilor din alte sectoare.

La Mogadiscio •-* ,nchelat 
primul Congres al femeilor din So
malia. A fost adoptată hotărîrea pri
vind crearea Organizației Democrate 
a Femeilor Somaleze, 
adoptat, de asemenea, 
statutul organizației și 
nele ei de conducere.

Congresul a 
programul și 
a ales orga-

0 furtună violentă, care 3 
distrus aproximativ 50 de imobile, 
s-a abătut asupra capitalei Argenti
nei — Buenos Aires. O persoană și-a 
pierdut viața, iar alte 30 au fost ră
nite.

Scriitorul francez
Duhamel a încetat din viață 
de 76 de ani.

MarceL
în vîrstă

a deraiatUn tren expres
marți intr-un punct situat la nord 
de Tokio. Peste 200 de persoane au 
fost rănite, a anunțat politia niponă. 
Accidentul se datorează ciocnirii tre
nului cu o stîncă prăbușită peste 
rambleul de cale ferată.

La Londra a avut 
derea unei expoziții 
nale de bunuri de consum, 
ganizată de 
Mail". Țara 
un pavilion 
produse un 
întreprinderi de comerț exterior. 
Vizitind standurile pavilionului 
nostru, prințesa Margareta a 
elogiat calitatea si diversitatea 
produselor românești. Prințesa 
Margareta a exprimat profunda 
compasiune pentru pierderile 
grele pricinuite țării noastre de 

A 
Pretor Popa, amba- 
noastre în Marea

loc deschi- 
internațio- 

or- 
cotidianul „Daily

noastră participi cu 
in care prezintă 

număr de peste 12

recenta calamitate naturală, 
fost prezent 
sudorul țării 
Britanic.

Rotativele celui mal 
mare concern danez de 
ziare, „Det Berlingske 
Hus" din Copenhaga, 
s-au oprit. Nu mal a- 
pare „Berlingke Ți- 
dende" — cel mal 
vechi și cel mai mare 
ziar danez — ca și zia
rul de după-masă 
„B. T.“. Nu mai este 
tipărit nici săptămi- 
nalul „Weekend Avi- 
sen" și nici revista 
ilustrată „Billed-Bla- 
det“, editate de a- 
ceeași întreprindere.

Cauza : intenția pa
tronatului de a reduce 
salariile tipografilor 
cu 15 la sută și de a 
concedia, concomitent, 
300 de lucrători. Cind

muncitorii au respins 
aceste planuri, declan- 
șind greve de avertis
ment. întreprinderea 
și-a închis porțile de- 
clarînd lock-out. circa 
1 000 de tipografi și 
200 de ziariști rămî- 
nind fără lucru. Con
comitent, editura 
depus o plîngere 
Tribunalul muncii 
Copenhaga.

Sub presiunea 
tronatului. tribunalul 
a pronunțat, zilele a- 
cestea. verdictul : lu
crătorii trebuie să-și 
reia imediat munca în 
condițiile cerute de 
concern ; totodată, fie
care din cei 1 200 de 
aalariati este amendat

a 
la 

din

pa-

cu cite 300 de coroa
ne fiecare, iar sindi
catul de ramură — 
pentru că a luat par
tea muncitorilor aflați 
în conflict — cu 50 000 
de coroane.

Hotărîrea tribunalu
lui a fost respinsă de 
salariatii concernului, 
cu care s-au solidari
zat toți membrii sin
dicatului lucrătorilor 
din industria tipogra
fică, în numeroase în
treprinderi poligrafice 
din tară au loc greve 
de avertisment și alte 
acțiuni în sprijinul 
muncitorilor aflati ln 
luptă pentru drepturile 
lor.

d& clarificări și relansare PREOCUPĂRI ECONOMICE
in Pactul Andin

La recenta 
extraordinară __ _ __
fășurată la Lima, au fost adoptate 
mai multe hotăriri privind adînci
rea procesului de cooperare în zonă. 
Este vorba, între altele, de impor
tante reglementări referitoare la ar
monizarea balanțelor de plăți ale ță
rilor membre, de crearea sistemului 
andin de date statistice, de stabili
rea unor norme unitare pentru re
gimul investițiilor etc., ca și de pro
movarea unor acțiuni de cooperare 
cu țări latino-americane din afara 
pactului, ca Brazilia, Argentina și 
Mexicul.

Reuniunea din capitala peruană, 
alături de altele similare ce au avut 
loc la diverse niveluri după retra
gerea statului chilian din Pactul An
din atestă sensibila înviorare pe care 
o cunoaște activitatea acestei organi
zații economice ■ sud-americane, pro
ces ilustrat atît de frecventa aminti
telor reuniuni, cît și de bogata lor a- 
gendă, consacrată cu precădere a- 
daptării „Acordului de la Cartagena" 
(prin care s-a creat pactul) la noile 
condiții, in vederea continuării pro
gramelor andine de dezvoltare.

în ultimul timp, o atenție specială 
s-a acordat măsurilor de dinamizare 
a cooperării economice și financiare, 
intre care se numără amplificarea 
programului comun din sectorul si
derurgiei, proiectele de mecanizare 
și chimizare a agriculturii, de extin
dere a irigațiilor și de pregătire a 
cadrelor calificate, promovarea coo
perării tehnice, precum și crearea 
unui fond special al organizației, în 
valoare inițială de 300 milioane do
lari, destinat să contribuie la inten
sificarea colaborării financiare. La 
recentele reuniuni de la Lima și 
Guayaquil s-a anunțat constituirea 
ln curind a unei întreprinderi mixte 
de echipament pentru telecomunica
ții prin satelit, fiind stimulate, tot
odată, planurile de 
ducției agricole.

Aspirațiile țărilor 
de a elimina treptat 
nică de „schimburile neechivalente" 
impuse de partenerii tradiționali, de 
a stimula propria dezvoltare econo
mică prin crearea unei piețe regio
nale, și-au găsit expresia în Asocia
ția latino-americană a Liberului 
.Schimb (ALALC), constituită în 1960, 
cuprinzind toate țările sud-ameri
cane și Mexicul. ALALC nu a dat 
roadele așteptate. căci reunea un 
grup de state cu dimensiuni și nive
luri de dezvoltare neomogene, ofe-

reuniune ministerială 
a Pactului Andin, des-

creștere a pro-

de pe continent 
dependenta cro-

rind un cadru fără avantaje satisfă
cătoare pentru țările mai mici.

Organizat la început ca o grupare 
în sinul ALALC, Pactul Andin și-a. 
propus să evite aceste neajunsuri ; 
el nu se limita însă la comerțul li
ber, ci urmărea să favorizeze o 
dezvoltare susținută a membrilor 
săi prin cooperare multilaterală. O 
trăsătură distinctivă a organizației a 
constituit-o orientarea față de inves
tițiile de capital străin, care au fost 
serios limitate încă acum șase ani.

Cu toate dificultățile inerente atin
gerii scopurilor sale, Pactul Andin 
are la activ unele realizări. De la 
înființarea organizației, acum opt 
ani, au fost .încheiate 105 acorduri 
diverse, între "care două acorduri in
dustriale, de mare însemnătate pen
tru țările membre, anume în dome
niile petrochimiei și prelucrării me
talelor. Li se adaugă numeroase În
țelegeri în ce privește dezvoltarea a- 
griculturii, telecomunicațiilor, ener
giei, științei și tehnicii, culturii, în- 
vățâmintului, sănătății, altele aflin- 
du-se in faza negocierilor. Pe pla
nul stabilirii unor tarife comune 
s-au înregistrat, de asemenea, unii 
pași, deși încă modești, întrucît nu 
s-a ajuns la o conciliere deplină în
tre adeptii tarifelor reduse și cei ai 
tarifelor înalte, destinate să proteje
ze industria locală.

Principala sursă de neînțelegeri 
devenise însă, în ultima vreme, poli
tica juntei chiliene, care contravenea 
Pactului Andin într-un punct ne
vralgic, anume în ce privește limita
rea capitalului străin. Pe linia orien
tării sale generale promonopoliste, 
actualul regim chilian a adoptat legi 
care îi favorizează pe investitorii 
străini, acordîndu-le aceleași înles
niri ca și capitalului local, uneori 
chiar mai mari. Refuzînd să aplice 
„hotărîrea nr. 24“ privind limitarea 
investițiilor străine, Chile și-a oficia
lizat ieșirea din organizație Ia 30 no
iembrie 1976.

Pentru Pactul Andin, retragerea a 
avut ca efect o relansare rapidă a 
diverselor proiecte comunitare, a că
ror negociere era blocată mai înainte 
de obstrucțiile chiliene, dat fiind că 
problema investițiilor de capital a- 
fecta ansamblul de probleme puse în 
discuție. Agenda reuniunilor prevă
zute să se desfășoare în viitorul a- 
propiat indică și ea un ritm mai a- 
lert in căutarea de forme și mijloace 
pentru a amplifica și adinei, coope
rarea între țările membre.

V. OR OS

IN ȚĂRILE IN CURS
DE DEZVOLTARE

BOGOTA. — Autoritățile colum
biene studiază posibilitatea operării 
unei modificări a ponderii țițeiului și 
gazului natural în aprovizionarea e- 
nergetică a tării. Astfel, se prevede 
ca. în 1980, o proporție de 48,6 la sută 
din consumul energetic să revină pe- 
' " de 54,2 la sută cît este

vreme ce utilizarea ga- 
va crește de la 8,4 la

trolului, fată 
în prezent, în 
zului natural 
11.4 procente.

în vederea ____________
tiv. întreprinderea de stat „Ecope
trol" va investi 660 milioane dolari 
pentru explorarea și exploatarea re
zervelor de gaze naturale din regiu
nea Guajira. pentru valorificarea ză
cămintelor submarine de la Chuchu- 
pa și a celor din perimetrul Ballena, 
precum și pentru construirea unul 
gazoduct între Cartagena și Baran- 
quilla.

realizării acestui obiec-

DELHI. — Extracția de minereu de 
fier a Indiei a crescut de la 36,1 mi
lioane tone în 1974—1975 la peste 42 
milioane tone 
reprezintă un 
procente.

Se prevede r______
1979 producția de minereu de fier să 
fie de 56 milioane tone, din care o 
cantitate de 35,5 milioane tone urmea
ză a fi exportată. Se apreciază că 
între 1984—1990 exporturile de mine
reu de fier ale Indiei se vor ridica la 
aproximativ 55 milioane tone pe an.

în 1975—1976, ceea ce 
spor de ordinul a 16

ca ln perioada 1978-

CARACAS. — Producția petrolieră 
a Venezuelei s-a menținut, în ulti
mele două luni, la peste două milioa
ne de barili pe 
cial la Caracas.

zi — s-a anunțat ofi»

KUWEIT. — 
cea de-a doua 
comunicații prin sateliți. Stația 
fi legată de sistemul de comunicații 
internaționale prin sateliți din zona 
Oceanului Atlantic și va asigura 
Kuweitului comunicații directe cu 
Statele Unite. R.F. Germania, Franța, 
Elveția. Grecia. Iordania și Egiptul, 
precum și cu alte citeva țări. Prima 
statie terestră de acest fel a Kuwei
tului a fost legată de sistemul da 
comunicații internaționale prin sate
lit din zona Oceanului Indian.

Kuweitul a inaugurat 
statie terestră pentru 

va
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