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Ședința
Comitetului Politic Executiv

Examinînd modul în care au fost aplicate hotârirlle 
și măsurile stabilite de Comitetul Politic Executiv al 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român șl 
prevederile Decretului prezidențial cu privire la institui
rea stârii de necesitate, constat câ, sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de partid, întregul nostru popor 
a acționat cu toate forțele în vederea îniâturârll conse
cințelor cutremurului produs în seara de 4 martie 1977.

Dind dovadă de o înaltâ conștiințâ civlcâ, eroism și 
spirit de sacrificiu, activiștii de partid șl de stat, unită
țile forțelor armate, unitățile Ministerului de Interne, 
formațiunile gărzilor patriotice, tineretul, toți oamenii 
muncii au acționat cu energie și abnegație pentru sal
varea a numeroase vieți omenești, pentru restabilirea 
sistemului de alimentare cu energie electrică, apă și 
gaze, pentru punerea în funcțiune a întreprinderilor și 
capacităților de producție avariate, pentru degajarea 
ruinelor clădirilor distruse, pentru buna aprovizionare a 
populației, înlăturarea consecințelor cutremurului și re
stabilirea cursului normal al vieții economico-sociale.

Ținînd seama de evoluția procesului de normalizară 
a vieții publice, decretez :

Art. 1. — începînd cu data de 10 martie 1977 înce
tează starea de necesitate instituită pe teritoriul țării 
prin Decretul prezidențial nr. 58/1977, cu excepția mu
nicipiului București, precum și a unităților sistemului 
de telecomunicații șl a Radioteleviziunii.

Art. 2. — Organele șl organizațiile de partid, minis
terele, celelalte organe centrale, consiliile populare, 
unitățile socialiste, toți cetățenii patriei au datoria să 
acționeze în continuare pentru aducerea la îndeplinire 
întocmai a hotărîrilor șl măsurilor stabilite de condu
cerea partidului și statului privind ajutorarea populației 
sinistrate, desfășurarea în bune condiții a activității de 
producție la întreprinderile avariate, repararea Imobile
lor care au suferit de pe urma cutremurului, aprovizio
narea în mod corespunzător a populației, asigurarea 
cursului normal al întregii vieți publice.

al C.C. al P. C. R. NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România, 
Comandantul suprem al Forțelor armate 

ale Republicii Socialiste România

în ziua de miercuri, 9 martie, în 
cursul dimineții, Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. s-a reîn- 
trunit, sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, pentru a face un bilanț al 
activității desfășurate in București și 
în întreaga țară în legătură cu conse
cințele cutremurului din 4 martie și 
pentru a definitiva ansamblul de mă
suri impuse de normalizarea generală 
a situației, a activității și vieții econo- 
mico-sociale.

Comitetul Politic Executiv aprecia
ză, pe baza datelor stabilite pînă la 
această oră în diferite sectoare de ac
tivitate, că daunele provocate de cu
tremur în România sînt deosebit de 
mari. S-au prăbușit și avariat grav 
peste 20 000 de locuințe, aproximativ 
7 000 de familii rămînînd complet 
fără adăpost. Un număr de 195 în
treprinderi industriale au fost avaria
te, împreună cu o bună parte a utila
jului lor, producîndu-se serioase stag
nări in producție. Au fost distruse nu
meroase instituții publice, magazine, 
școli și alte clădiri social-culturale. 
Comitetul Politic Executiv estimează 
că pierderile materiale pe întreaga 
țară se ridică la aproximativ 6 miliar
de de lei.

Cel mai greu a fost lovit de calami
tatea naturală abătută asupra țării 
noastre municipiul București.

Deosebit de tragic este bilanțul 
pierderilor umane : după datele de 
pînă acum există 1387 morți, 10 396 
răniți, din care 2 236 încă internați in 
unități spitalicești.

Cu toate efectele dezastruoase pe 
«are le-a provocat cutremurul din 
4 martie, aproape asupra tuturor do
meniilor vieții economice și activității 
publice, Comitetul Politic Executiv a- 
preciază că organele de partid și de 
stat au reușit să stăpînească cu suc
ces situația, acționînd cu fermitate, în 
mod organizat și eficient, astfel incit 
in numai cîteva zile de la declanșarea 
catastrofei consecințele sale să fie în
lăturate in bună parte, cursul normal 
al vieții restabilindu-se, în general, pe 
tot cuprinsul țării.

întregul nostru partid și-a îndepli
nit cu cinste rolul de forță politică 
conducătoare a societății socialiste 
românești, dovedindu-și capacitatea 
de a organiza și conduce poporul, 
fermitatea și vigoarea revoluționară, 
legăturile strînse cu masele celor ce 
muncesc.

Comitetul Politic Executiv dă o înal
tă apreciere activității neobosite, 
energice și neînfricate desfășurate de 
secretarul general al partidului in 
conducerea întregii munci de partid 
și de stat, prezenței sale permanente 
la fața locului, pretutindeni unde s-a 
produs dezastrul — aceasta fiind un 
puternic factor de îmbărbătare și în
drumare a comandamentelor de lu
cru, a tuturor oamenilor muncii — 
precum și indicațiilor prețioase date 
zi de zi, ceas de ceas, pentru concen
trarea judicioasă a eforturilor parti
dului și statului, ale întregii națiuni.

întregul Comitet Politic Executiv a 
acționat permanent, conducind și or- 
ganizind bătălia împotriva urmărilor 
cutremurului, ca un puternic stat ma
jor politic, pentru ieșirea rapidă a ță

rii din greaua încercare prin care a 
trecut.

Comitetul Politic Executiv apreciază 
că în București, deși la început au a- 
părut unele deficiențe — determinate 
atît de amploarea catastrofei, cît și de 
lipsa de experiență în mobilizarea 
rapidă a utilajelor tehnice necesare 
înlăturării dărîmăturilor și salvării vie
ților omenești, precum și in modul de 
abordare a accesului în edificiile pră
bușite — se poate spune că s-a desfă
șurat o muncă cu adevărat titanică, 
fără întrerupere, zi și noapte, pentru 
refacerea rapidă a sistemului de ener
gie electrică, alimentare cu apă și 
gaze, buna aprovizionare a popu
lației, pentru degajarea zonelor blo
cate de mormanele de moloz și dărî- 
mături și, în primul rînd, pentru sal
varea, uneori prin eforturi supraome
nești, a supraviețuitorilor prinși sub 
ruine.

Răspunzînd apelului Comitetului 
Central al partidului, al Comite
tului Politic Executiv, al secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, organele și or
ganizațiile de partid, activiștii de 
partid și de stat, ai organizațiilor de 
masă și obștești, forțele noastre ar
mate, gărzile patriotice, unitățile Mi
nisterului de Interne, tineretul, stu
denții au luptat cu abnegație, dăruire 
și neînfricare pentru ducerea la în
deplinire a hotărîrilor stabilite de 
conducerea partidului și statului, 
pentru soluționarea problemelor atît 
de complexe și dificile create de cu
tremur.

Comitetul Politic Executiv eviden
țiază eroismul și spiritul de înaltă dă
ruire și responsabilitate cu care nu
meroși militari, tineri, oameni ai mun
cii de diferite categorii au intrat, unii 
din proprie inițiativă, în această cum
plită bătălie, aducîndu-și contribuția, 
chiar cu riscul propriei vieți, la salva
rea sinistraților, la munca de înlătu
rare a ruinelor, precum și la întreaga 
activitate de reorganizare, într-un spi
rit de ordine și disciplină, a vieții Ca
pitalei.

Comitetul Politic Executiv dă o înal
tă apreciere seriozității profunde, 
simțului de răspundere cu totul ieșit 
din comun, stăpînirii de sine, disci
plinei, voinței și tenacității pe care 
le-a manifestat poporul nostru în a- 
ceste momente tragice cînd, trecînd 
peste legitimele sentimente de durere 
și îngrijorare, a acționat ca un singur 
om, sub conducerea partidului, pen
tru a-și face datoria pînă la capăt, 
pentru a readuce țara pe făgașul nor
mal al activității de edificare a socie
tății socialiste.

Comitetul Politic Executiv consideră 
necesară sublinierea aparte a modu
lui exemplar în care a acționat clasa 
noastră muncitoare, intervenind fără 
întîrziere pentru înlăturarea avariilor 
produse într-o serie de întreprinderi și 
pentru reluarea activității de produc
ție într-un timp mult mai scurt decît se 
prevedea inițial. Oamenii muncii din 
industrie s-au angajat fără preget, cu 
toate forțele, la chemarea partidului, 
ca, în pofida pagubelor mari provoca
te de cutremur, să asigure îndepli
nirea prevederilor planului pe acest 
trimestru, iar în multe întreprinderi să 
realizeze un plus de producție pentru 
compensarea daunelor rezultate din 

stagnarea temporară a producției în 
unitățile avariate.

O comportare demnă, de înaltă 
ținută civică, au dovedit și intelectua
litatea, specialiștii tehnici, cadrele di
dactice și cu deosebire medicii, per
sonalul sanitar, care nu au precupețit 
nimic pentru salvarea vieților omenești 
și îngrijirea sinistraților.

Comitetul Politic Executiv apreciază 
că toate acestea reprezintă o puter
nică expresie a înaltei conștiințe re
voluționare, patriotice, a oamenilor 
muncii din patria noastră, a întregu
lui popor, a încrederii sale nestrămu
tate in partidul comunist, in politica 
sa, în capacitatea lui de a conduce cu 
succes dezvoltarea națiunii in orice 
împrejurări, de a asigura depășirea 
oricăror greutăți și mersul ferm îna
inte pe calea civilizației socialiste și 
comuniste.

Analizînd diferitele aspecte eviden
țiate de cutremurul din 4 martie, Co
mitetul Politic Executiv a stabilit să se 
tragă concluzii dintr-o serie de defi
ciențe și să se adopte măsuri cores
punzătoare pentru lichidarea cauzelor 
ce le-au determinat. Deși uriașa ma
joritate a clădirilor care s-au prăbușit 
în timpul cutremurului sînt vechi, 
printre edificiile dărimate se găsesc și 
cîteva blocuri noi. Va trebui să se în
tocmească un studiu aprofundat și 
responsabil în legătură cu defecțiuni
le de construcție care au făcut posi
bil ca aceste imobile sâ cedeze. Pe a- 
ceastă bază vor trebui trase concluzii 
practice pentru a se asigura ca abso
lut toate construcțiile noi sâ fie reali
zate la nivelul celei mai înalte exi
gențe, să prezinte cea mai deplină 
securitate.

Cutremurul a pus in evidența fap
tul că unele construcții industriale au 
fost prevăzute cu acoperișuri prea 
grele, din grinzi și chesoane de beton 
și metal, procedeu criticat în repetate 
rînduri de conducerea partidului și 
statului și care, pe lingă risipa pe 
care o determină, se dovedește a fi 
total necorespunzător pentru capa
citatea de rezistență a clădirilor.

Comitetul Politic Executiv a hotărît 
ca acoperișurile de acest fel ale hale
lor industriale să fie treptat înlocuite 
pretutindeni, generalizindu-se în în
treaga construcție industrială folosi
rea acoperișurilor din materiale ușoa
re și economicoase.

Comitetul Politic Executiv apreciază 
că măsurile stabilite pînă în prezent 
pentru înlăturarea urmărilor cutremu
rului și normalizarea activității econo- 
mico-sociale trebuie- să stea la baza 
eforturilor ce vor fi depuse in conti
nuare, în special în Capitală, de către 
organele de partid și de stat, de către 
toți oamenii muncii.

Comitetul Politic Executiv stabilește 
ca prin acțiuni energice să se asigure, 
în decurs de 2—3 zile, degajarea 
completă a marilor clădiri prăbușite 
în orașul București, iar apoi, în peri
oada care urmează, într-un timp cît 
mai scurt, să se realizeze demolarea, 
intr-un mod organizat și sistematic, a 
clădirilor grav avariate de cutremur. 
In cursul acestei activități este nece
sar să se manifeste maximum de 
grijă pentru recuperarea materialelor 
utile, a fierului-beton, a tîmplăriei și 
a altora și sortarea lor, in vederea re- 
(Continuare in pag. a III-a)

IM CHRSOL M DEJE8JjNffli Bl VIZITA IN CAPITALA,
TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU 
a analizat probleme privind reluarea 

din plin a activității productive, 
accelerarea lucrărilor de degajare 

a zonelor calamitate
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 

Ceaușescu, însoțiți de tovarășii Manea Mănescu, Ion 
Dincă și Ilie Verdeț, au vizitat, în după-amiaza de 9 mar
tie, pînă Ia orele serii, întreprinderi bucureștene afec
tate de seism și s-au oprit, din nou, la locurile unde 
mari clădiri s-au prăbușit sau au fost grav avariate, 
pentru a examina mersul lucrărilor de înlăturare a efec
telor distrugătorului cutremur, de salvare a victimelor 
și de restabilire a activității economice.

Prezența secretarului general al 
partidului a mobilizat — și de a- 
ceastă. dată — energiile, a întărit 
voința celor care s-au angajat în 
lupta dirză, desfășurată pe toate 
fronturile. Răspunzînd îndemnului 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, adre
sat in primele ceasuri ale cumplitei 
încercări, colectivele unităților vizi
tate, echipele de intervenții au în
țeles — asemenea întregului nostru 
popor — că starea de necesitate în
seamnă muncă fără preget, zi și 
noapte, organizare riguroasă, respon
sabilitate și dăruire comunistă.

Datorită acestor eforturi eroice, 
urmele dramatice lăsate de calami
tatea naturală încep să fie înlătu
rate, viața economică și socială să 
intre pe făgașul ei normal.

întreaga activitate din aceste zii» 
demonstrează, încă o dată, cu preg
nantă, forța și unitatea națiunii 
noastre in jurul partidului și al 
secretarului său general, capacitatea 
și hotărirea ei de a învinge greută
țile, de a asigura mersul neabătut 
înainte al patriei pe calea progresu
lui și civilizației socialiste.

Primul obiectiv economic vizitat « 
fost întreprinderea textilă „Visco
fil". Ravagiile seismului și-au pus 
puternic amprentele și pe această

importantă unitate a industriei noas
tre ușoare. , Ministrul economiei fo
restiere și materialelor de construc
ții, Vasile Patilineț, informează pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu că ă- 
ceastă veche unitate producătoare de 
fibre de mătase artificială, aflată in 
funcțiune din 1936, a suportat greu 
zguduirile seismului. Stilpii de sus
ținere, grinzile care suportă apă
sarea grea a plafoanelor și aco
perișurilor au pierdut din rezis
tența lor. De aceea, imediat a trebuit 
să fie oprită Întreaga activitate. Dar 
tot din primele ore, după ce perico
lul cutremurului s-a îndepărtat, au 
fost alcătuite colective de specialiști 
care au elaborat operativ soluții op
time pentru a opri eventuala dete
riorare a construcției. S-a acționat 
prompt, organizat. în cea mai deplină 
disciplină muncitorească, evitindu-se 
orice accident.

Secretarul general al partidului a 
parcurs apoi secție cu secție, hală 
cu hală și a apreciat promptitudinea 
cu care specialiștii și muncitorii în
treprinderii — cărora li s-au adău
gat și multi lucrători din diverse în
treprinderi din tară — au verificat 
minuțios întreaga întreprindere, ce 
Însumează peste 20 000 mp. Alături 
de vechile structuri ale construcției

au fost inăltatl sttlpl robuști de sus
ținere, din bușteni, care să asigure 
atît -securitatea muncii, cit și a pro
ducției. Paralel, sute de muncitori si 
muncitoare lucrează, sub supraveghe
rea și îndrumarea atentă a maiștri
lor, la curățirea utilajelor, pentru ca 
această importantă unitate textilă 
să-și poată relua activitatea cu în
treaga capacitate.

Apreciind ordinea logică in car» 
au început operațiile de repunere în 
funcțiune a întreprinderii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu consideră că rit
mul lucrărilor poate fi impulsionat. 
Stă în puterea acestui colectiv, re
marcă secretarul general, să asigure 
repararea rapidă a clădirii si pune
rea in funcțiune a tuturor instalații
lor ei. Este o cerință a situației in 
care se află patria noastră, poporul 
nostru.

In discuția purtată apoi cu repre
zentanții conducerii ministerului, cu 
specialiștii centralei de resort și ai 
întreprinderii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu remarcă faptul că Între
prinderea, după anii Îndelungați de 
funcționare, prezintă un grad înain
tat de uzură. O reamenajare radica
lă ar costa sume importante, aproape 
egale cu costurile cerute de Înălța
rea unei fabrici noi. De aceea, a cerut 
ca. paralel cu reluarea activității în 
vechile hale, să Înceapă de îndată, tn 
etape și pe același perimetru, con
strucția unei noi și moderne unități 
de producere a fibrelor de mătase ar
tificială. Pe măsură ce hala nouă va 
prelua procesul de fabricație desfă
șurat in spatiile vechi, acestea vor 
fi demolate si De locul lor vor in-
(Continuare in pag. a III-a)

La „Viscolii", tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat mosuriie pentru reolizarea unei noi umtă[i de producer* 
* fibrelor de mătase artificială
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CU MÎNECILE SUFLECATE, BĂRBĂTEȘTE 
SĂ ȘTERGEM URMELE CALAMITĂȚII

PRIN PARTICIPAREA ACTIVĂ A TUTUROR CETĂțENIlOR, RITMURILE REFACERII
DE IA MIC LA MARE, SĂ ASIGURĂM NE1NT1RZIAT

Curâtenie desăvirsită
Capitalei, in toate

toate străzile
incintele

La apelul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu. sute de mii de oamen! 
ăln toate orașele și satele afectate de cutremur participă cu toată hotărîrea și energia pentru a traduce in viată 
măsurile stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. pentru înlăturarea cit mai grabnică a urmă
rilor sinistrului si asigurarea desfășurării normale a întregii activități economice și sociale.

Lucrările gospodărești începute în
că în prima zi după cutremur pentru 
degajarea de modoz, de cărămizi, de 
alte materiale a incintelor întreprin
derilor și instituțiilor afectate, a 
curților cetățenilor, a străzilor și tro
tuarelor au căpătat în cursul zilei de 
ieri. în urma chemării Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. o 
amploare generală. în toată Capitala, 
în toate sediile unităților economice, 
în jurul tuturor imobilelor, al unități
lor comerciale și de servire publică 
au ieșit mii de oameni, cu lopeți, 
cazmale și târnăcoape, hotărîți. con
form . indicațiilor partidului, să înde
părteze cît mai grabnic urmările se
ismului. Așa cum s-a indicat in co
municatul ședinței Comitetului Po
litic Executiv din 8 martie, organele 
de partid și de stat au trecut din 
primele ore ale dimineții de ieri la 
organizarea întregii acțiuni. luîndu-„e 
practic întreprindere cu întreprinde
re. instituție ou instituție, magazin cu 
magazin, casă cu casă pentru mobi
lizarea tuturor forțelor umane și ma
teriale in vederea curățirii depline a 
terenului.

...Ne aflăm pe strada Sfinții Apos
toli. în curtea dintre imobilele Insti
tutului de cercetări pedagogice și Ca
sa de copii nr. 10, un mare grup de 
cercetători, profesori, elevi, cu sape 
și lopeți, făceau ordine, sortau și de
pozitau cărămida reutilizabilă. Direc
torii celor două instituții, tovarășii 
Iulian Nica și. respectiv, Vlad Vasile, 
ei înșiși in haine de lucru, ne-au de
clarat : „în 3—4 ore. în acest peri
metru. urmei» cutremurului vor fl 
Îndepărtate".

— Ne-a impresionat foarte mult 
gestul multora dintre vecinii școlii și 
rudele copiilor — ne declară directo
rul Vlad Vasile, care au venit să ns 
dea o mină de ajutor și ne-au spriji
nit să reparăm coșurile de fum, sobei» 
pereții interiori, astfel incit. încă de 
iltl; viața în școală vă reintra în-nor
mal. '' '"'K "

...Piața Buzeștl. în acest perimetru 
ac află mai multe' unități corperclăle. 
întreprinderea „Transcom" și spitalul 
„Polizu". în toată această zonă, sute 
de oameni, lucrători ai instituțiilor 
respective, cetățeni din imobilele a- 
fectate, muncitori de la alte între
prinderi din sector, veniți in ajutor, 
lucrau ca un singur om la descon
gestionarea căilor de acces, la încăr
catul și transportul molozului, al 
sfărimăturilor, la nivelarea terenului 
fi refacerea trotuarelor.

Se cuvine să relevăm în mod deo
sebit un fapt intilnit pe strada Iulia 
Hașdeu. în ajutorul cetățenilor care 
terminaseră de curățat curțile și tro
tuarele veniseră imediat meseriașii 
întreprinderii de construcții și repa
rații nir. 7 pentru a reface stricăciu
nile provocate la imobile : instalații
le, pereții, coșurile de fum. O mare 
desfășurare de forțe cetățenești am 
Intilnit pe străzile Dr. Staicovici, Iz
vor, în incinta Laboratorului de geo
fizică. la întreprinderea „Mătasea

Fiecare palmă de trotuar să-și recapete înfățișarea 
dinainte de seism

Nu numai molozul trebuie înlăturat. Totul se cere 
temeinic curățat și spălat

populară", secția B. in tata tuturor 
unităților comerciale, fără excepție. 
La ora prînzului avem o discuție cu 
Nicolae Ploaie, directorul uneia din- 
țȚb>cele mai mâri IntreprihdbH da 
construcții și reparații'dih Capitală — 
cea din sectorul 4 :

, jîmediat ce.artj flfliăt db Comti- 
nicatul ședinței Comitetului Politic 
Executiv din 8 martie, am mobilizat 
toate forțele pentru ca încă din 
cursul zilei de azi (9 martie —■ n.n.) 
Eă terminăm in tot sectorul curățirea 
străzilor și a trotuarelor, îndepărta
rea dărîmăturilor. Cei 900 de mese
riași ai întreprinderii au fost repar
tizați la cele 123 de puncte de lucru 
din sector pentru executarea repara
țiilor de primă urgență: refacerea tu
turor instalațiilor electrice și sani
tare, refacerea coșurilor de fum și 
a acoperișurilor, a perenilor interiori 

cu 
____ _________  „ . 'reților inter 
din clădirile avariate. împreună 
lucrătorii de la domeniul public că- 
răm zi și noapte resturile de dărî
mături din curți și de pe trotuare. 
Vă putem informa încă de pe acum 
(ora 12 — n.n.) că in marele cartier 
Balta Albă viața a reintrat în nor
mal: toate instalațiile de apă rece și 
caldă, instalațiile de canalizare, de 
gaze șl electricitate au fost readuse

tn stare de funcțiune. Vă rog foart» 
mult să notați două fapte ale unor 
oameni cu înalt simț civic: locatarii 
imobilului din strada Dudești nr. 202 

"ah tăfuiat pur și Simplu ajutorul ;
nostru, spunindu-ne că ei înșiși vor 
face reparațiile necesare clădirii, iar 
noi să mergem in altă parte tinde 
prezența noastră este mai necesară. ' 
Asemenea refuzuri plăcute am întim- 
pinat și pe strada Moise Nicoară nr. 
1. iar pe foarte multe străzi — Călă
rași, Labirint, Dudești, Vitan, Cerce
luș, 30 Decembrie, Covaci, Olteni, 
Dristor, Aurora, Pitagora — cetățenii 
ne ajută la reparații, curăță cără
mizile de mortar, le dau la mină 
meseriașilor, descarcă mașinile de 
materiale, cu toții caută să se facă 
utili.

Trebuie să recunoaștem că foart» 

Toți cetățenii, de la mic la mare, trebuie să participe activ, în mod 
organizat, la curățirea temeinică a străzilor si incintelor. Se impune ca 
toate incintele de Întreprindere, unități de servire, curțile, trotuarele să 
fie nu doar curățate de moloz șl 
repetat, astfel incit să se asigure 
locuri, ci o curățenie exemplară.

rar, în această largă mobilizare de 
forțe, la care la tot pasul s-a făcut 
simțit spiritul gospodăresc al locui
torilor Capitalei, am mai intilnit 
urme 'de 'tieglijență, de amînare a lu
crărilor urgente ce trebuie executate 
acum. Iată, de exemplu, o imagine 
surprinsă pe strada Buzești, la ate
lierul cooperativei „Metalocasnica": 
la ora prînzului trotuarul era încă 
blocat cu tablă, mortar și surpături, 
în așteptarea unei mașini care de 
mult trebuia să fi venit. Tot o ma
șină — a cui, nu se știe — așteptau 
și cetățenii de la imobilul din strada 
Munții Tatra 35 A, unde cărămizile 
blocau trotuarul. în alte părți, pe 
strada Schitu Măgureanu 55, pe stra
da Popa Tatu nr. 19—21, aceeași de
zordine, aceeași lipsă de simț gospo
dăresc din partea locatarilor.

măturate, 
nu numai

ci spălate temeinic in mod 
schimbarea înfățișării unor

Gh. GRAURE 
Mihai IONESCU

DUPĂ 112 ORE: „E viu!“
Ora 13,30. în jurul 

fostului bloc „Conti
nental" timpul parcă 
se oprise. Cupa exca
vatorului zăcea ne
mișcată in mormanul 
de moloz. Ochii tu
turor erau ațintiți asu
pra celui care. sus
pendat intr-o nacelă 
deasupra dărîmături
lor, încerca imposibi
lul : să extragă din 
mormanul de moloz un 
om. Cu infinită 
grijă, cu o pricepere 
pe care i-a dat-o ex
periența dramatică a 
acestor zile, el reu
șește să-l scoată pe 
cel prins între dărî
mături. Supraviețuito
rul e un bărbat. Scara 
telescopică se rotește 
citeva clipe deasupra 
capetelor noastre, pur- 
tînd nacela in care 
cascadorul Aurel Po
pescu 11 va aduce la 
sol, chiar in fața am
bulanței.

După 112 ore — 
viu ! După atîta timp 
petrecut in strinsoarea 
zidurilor prăbușite, 
fără aer. fără apă, 
viața a învins ! A mai 
avut putere să spu
nă : „Sint Mircea 
Popescu".

Rodica ȘERBAN

DOLJ
• Zeci de mii de oameni ai mun

cii, militari, membri ai gărzilor pa
triotice. bărbați și femei, tineri și 
vîrstnici au lucrat ieri, din zori și 
pină în seară, la eliberarea Craiovel 
de moloz și dărîmături, la dezafec
tarea imobilelor prăbușite. » Cea 
mai mare concentrare de forțe 
a fost în zona centrală a ora
șului. puternic afectată de cutremur. 
Pe străzile Unirii, Cimpia Islaz, Ko- 
gălniceanu și Bulevardul Republicii, 
la Universitate. Muzeul de artă și 
clădirea liceului ..Nicole Bălcescu" 
s-au executat ultimele operații pre
mergătoare începerii lucrărilor de 
consolidare. • în noaptea de 8 spre 
9 martie și ieri toată ziua, lucrătorii 
Muzeului Olteniei au lucrat fără o- 
dihnă pentru a salva patrimoniul de

inestimabilă valoare istorică și cul
turală. adăpostindu-1 în alte clă
diri. • Pe străzile principale ale ora
șului s-au amenajat puncte de ali
mentație publică, in care se vind 
fructe și produse de panificație.
• în cartierul Valea Roșie, puternic 
avariat de cutremur, a inceput con
solidarea blocurilor avariate. Se ac
ționează fără răgaz pentru îndepăr
tarea molozului și a dărîmăturilor, 
pentru ca orașul să reintre în cit mai 
scurt timp in ritmul normal al vieții.

TELEORMAN
• încă din zorii zilei, toți locuitorii 

orașului Roșiori de Vede, puternic 
afectat de cutremur, au început să 
degajeze molozul și dărimăturile.
• Forțe sporite au acționat in școli, 
grădinițe de copii și unități comer
ciale distruse parțial, pentru înlătu
rarea tuturor urmelor lăsate de 
seism. • Prin, eforturile comune ale 
muncitorilor și specialiștilor, toate 
Întreprinderile industriale din oraș 
au inceput să lucreze în condiții 
normale, cu excepția fabricii de ulei, 
al cărei coș este puternic fisurat. Se 
iau măsuri pentru consolidarea lui șl 
reluarea imediată a activității pro
ductive. • Deși un mare număr

„Să fii prezent acolo unde se cere 
acum o mină de constructor"

începem cu o telegramă t „Către 
Comitetul județean Bihor al P.C.R. 
Subsemnatul Ștefan Bara, angajat al 
Sanatoriului de recuperare băile .1 
Mai" Oradea, in calitate de instalator 
sanitar și gaze, prin prezenta rog a 
cere conducerii unității noastre să-mi 
acorde un concediu fără retribuție, 
pe timp de o lună de zile, pentru ca 
să mă deplasez, pe cont propriu, in 
Capitala tării noastre și să muncesc 
zi și noapte, atit munci necalificate, 
cit și cele ce țin de meseria de insta
lator sanitar, electrician, lăcătuș me
canic, stop. Doresc acest lucru pe 
considerentul că ceea ce voi executa 
eu, in acest timp, va fi de fo
los concetățenilor mei, care au su
ferit mari pagube, stop. Mecanio 
instalator — Ștefan Bara".

Nu știm dacă solicitării afnintitu- 
lui mecanic instalator va fi posibil 
să i se dea curs.' Merită însă rele
vat. Alăturăm la cele de mai sus 
dorința celor 36 de zidari, dulgheri, 
instalatori, electricieni și zugravi, 

de magazine și depozite comer
ciale au fost puternic deteriora
te, aprovizionarea populației se 
desfășoară normal, prin interme
diul punctelor alimentare înfiin
țate in toate cartierele. » Așa 
cum a indicat secretarul general al 
partidului cu prilejul vizitei în ju
dețul Teleorman, s-au luat măsuri 
pentru construirea cît mai rapidă de 
barăci necesare adăpostirii sinistrați- 
lor.

PRAHOVA
• Mii șl mii de muncitori, ingineri 

și tehnicieni din întreprinderile in
dustriale prahovene au participat ieri.

Corespondenții

„Scinteii" transmit:

după ieșirea din schimburile de lu
cru. la degajarea spatiilor productive, 
la dislocarea molozului de pe căile 
interne de acces, la curățirea de mo
loz a utilajelor și instalațiilor. • Prac
tic. pină seara tîrziu. aproape în
treaga populație din localitățile care 
au avut de suferit de pe urma cutre
murului și-a unit eforturile pentru 
restabilirea unul ritm normal de 
muncă și viată. în acest fel. in Plo
iești. Cîmpina. Plopeni și în alte lo
calități afectate, străzile, instituțiile 
publice, unitățile comerciale, curțile 
imobilelor și-au recăpătat Înfățișarea 
normală.

IAȘI
• Pină ieri la amiază s-au dezafec

tat 30 de imobile vechi prăbușite și au 
fost înlăturate complet molozul și res
turile de materiale. • în ziua 
de 9 martie au lucrat peste 6 000 
de ostași, echipe formate din tineri, 
alți cetățeni la înlăturarea daunelor 
provocate de cutremur. Activitatea 

membri ai cooperației meșteșugă
rești, de a ti trimiși in Capitală, la 
lucrările de refacere. Reflex prompt 
la chemarea Comitetului • Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. de a ac
ționa pentru Înlăturarea efectelor 
cutremurului, pentru construcția 
unui număr suplimentar de locuințe
— circa 7 000—8 000 de apartamente
— in Capitală și in orașul Zimnicea. 
Corespondentul nostru pentru jude
țul Bihor, Aurel Pop, a stat de vorbă 
cu dulgherul Luca Samoilă, unul 
dintre cei 36. Iată ce a declarat a- 
cesta : „Dacă se va aproba plecarea 

■ noastră, tovarășii de muncă rămași
aici s-au angajat să realizeze și 
sarcinile de plan ce ne reveneau. 
Sintem muncitori și purtăm răspun
derea sarcinilor încredințate".

în ultimele zile, transmite cores
pondentul nostru Dan Plăeșu, nu
meroase echipe de constructori din 
Galați au cerut și ele permisiunea de 
a pleca neintirziat în Capitală pen
tru a contribui la refacerea edificii
lor afectate de cutremur. îi amintim 
mai întîi pe cei 50 de constructori — 
zidari, zugravi, vopsitori, instalatori, 
electricieni — de la întreprinderea 
de construcții și montaje siderurgice 
Galați. „Este vorba, ne spunea 
Gb. Iacob, secretarul comitetului de 
partid pe Întreprindere, de echipele 
conduse de Toma Ailincăi, Virgil 
Stănescu, Mihai Jeleru și Ionel 
Ghipșe. Sînt citeva dintre cele mai 
bune formații ale noastre. între 
timp, aici. La obiectivele aflate in 
construcție vom face tot ce depinde 
de noi pentru a grăbi execuția, in 
așa fel ca, prin intrarea grabnică în 
funcțiune a noilor capacități, com
binatul gălățean să dea patriei can
tități sporite de oțel și laminate".

Filiala Sibiu a IPROCHIM Bucu
rești primea duminică, 6 martie, 
un mesaj urgent. Corespondentul 
nostru Nicolae Brujan s-a interesat 
și a aflat că mesajul era din partea 
ministerului de resort. Acesta cerea 
filialei ca. in primele ore ale dimi
neții de luni, să expedieze Combi
natului chimic Valea Călugărească, 
puternic afectat de cutremur, mai 
multe proiecte. Pentru construcția și 
montajul utilajelor instalației de acid 
sulfuric. 45 de ingineri, tehnicieni și 
desenatori ai filialei au început, de 
îndată, o muncă îndîrjită pentru e- 
xecutarea desenelor necesare și mul
tiplicarea lor. în jurul orei 24. în
treaga lucrare era încheiată. La ora 
4 dimineața, mapele cu proiectele so
licitate. însoțite de 4 ingineri, por
neau cu o mașină spre Valea Că
lugărească. Se realizase la timp șl cu 
maximă solicitudine una din comen
zile refacerii 1 Iată numele cîtorva 
din cei 45 care au reușit în această 
cursă contra-cronometru : inginerii 
Nicolae Munteanu, Cristian Pătru, 
Mircea Vinlilă, Konrad Gobel, Vasile 

este concentrată Îndeosebi pe strada 
30 Decembrie, din apropierea gării, 
unde au fost mai multe stricăciuni. 
• în municipiul Iași. elevii din 
școlile care au suferit avarii, pre
cum și copiii din grădinițe și-au re
luat activitatea școlară. Au fost or
ganizate trei schimburi de învăță
tură in clasele care nu prezintă nici 
un pericol.

VRANCEA
• La Focșani, cursurile elevilor 

de la liceul „Unirea", de la școlile ge
nerale nr. 2, 3. 4, 6 au fost reorganiza
te in două și trei schimburi in loca
lul altor unități de învățămînt. • în 
același mod s-a procedat și în satele 
și comunele județului, ale căror con
strucții școlare au avut de suferit în 
urma seismului • în prezent. in 
toate unitățile de învățămînt avaria
te se lucrează intens pentru repara
rea lor intr-un timp cît mai scurt • 
Alături de echipele de constructori 
au venit să dea ajutor numeroși 
elevi și părinți, cadrele didactice. în 
satul Maluri. în comuna Ruginești și 
în alte localități au fost organizate, 
din inițiativa comitetelor de părinți, 
echipe care să lucreze la repararea 
mobilierului școlar și a materialelor 
didactice deteriorate.

VASLUI
• Concomitent cu eforturile p» 

care le depun vasluienii pentru în
vingerea greutăților provocate de cu
tremur. în cursul zilei de lefi, in 
centrul civic al orașului și pe artera 
centrală Stefan cel Mară s-a trecut 
la plantarea pomilor ornamentali și 
la amenajarea spațiilor verzi • Nu
mărul pomilor și arbuștilor ornamen
tali nou plantați se va ridica în ur
mătoarele zile la peste 40 000. ceea ce 
înseamnă cite un pom pentru fiecare 
locuitor al orașului • Aceeași pre
ocupară există și în incinta unităților 
industriale. Astfel, la întreprinderea 
de materiale izolatoare s-au plantat 
primii 200 de plopi, precum și un 
gard viu de cîteva sute de metri.

Onlga, proiectantii Alexandru Rotaru, 
Friederich Rein, Liviu Lupșe.

Transmite din Reșița coresponden
tul nostru Nicolae Cătană : Directo
rul întreprinderii de construcții și 
montaje Caraș-Severin, ing. Eftimie 
Lungu, ne-a spus : „Sintem gata ca 
100 de constructori, dintre cei mai 
buni, să lucreze acolo unde esta 
nevoie. La construcția de locuin
țe. Intre altele, am luat mă
suri să realizăm panouri mari 
prefabricate pentru a construi 
100 de apartamente, cu forțele și mij
loacele proprii, pentru a le preda Ia 
cheie oamenilor-rămași fără adăpost", 
lată și cuvîntul șefului de echipă Ion 
Bălu, pe care l-am găsit pe schelele 
blocului nr. 68 din microraionul 3 al 
noului cartier de la porțile Reșiței : 
„E o datorie de om, de comunist, ca 
împreună cu tovarășii mei din echipă 
să fim prezenți, în aceste momente, 
acolo unde este cea mai mar» nevoi» 
de mină de Constructor".

Sibiul, din nou la telefon. Notăm 
adăugirea binevenită : începînd incă 
de sâmbătă. 5 martie, de la întreprin
derile Centralei gaz metan din Me
diaș au plecat să lucreze în Capitală, 
în locurile coordonate de Întreprin
derea de rețele și instalații de distri
buție a gazelor — București, 57 de 
instalatori gaze, sudori, detectori gaze 
șa. Iată și un alt fapt, consem
nat la întreprinderea de geamuri din 
Mediaș. De aici, pină miercuri 9 mar
tie au fost expediate la Alexandria 
și București 50 de camioane și două 
vagoane cu geamuri. Acestea au fost 
urmate de o echipă de sudori și dul
gheri, care au plecat la întreprinde
rea de geamuri Scăeni, grav afectată 
de cutremur... Cea mai puternică u- 
nitate industrială a Sibiului — „In
dependența" — semnează si ea, cu 
faptele oamenilor de aici, în cartea 
solidarității muncitorești, ce-și adau
gă noi pagini în aceste zile. La ape
lul întreprinderii de mașini grele 
București, care a suferit avarii, 
șase dintre cei mal buni șamotori 
ai „Independenței" s-au prezentat 
voluntar și au plecat la prima oră a 
zilei următoare spre Capitală. Nu
mele lor : Vasile Crucianu, Mircea 
Navrovschl, Simion Radu, Nicolae 
Chidu, Paul Barthmes și Moise Nagy.

„Să lucrăm exemplar" este anga
jamentul solemn pe care-1 rostesc 
acum multe glasuri, in aceste ore 
fierbinți ale refacerii. Constructorii 
care vor rămîne acasă s-au organi
zat in schimburi prelungite. mun
cind neîntrerupt 12—14 ore pe zi. cu 
randament sporit, pentru a realiza și 
sarcinile de plan ale celor chemați 
la locurile reconstrucției. Acest mod 
exemplar de a munci reprezintă cea 
mai bună dovadă că puterea d« a 
depăși greutățile se află în noi. că 
fluxul vibrant al solidarității munci
torești pulsează fierbinte.

Vitrinele, interioarele magazinelor să strălucească de curățenie foto : 8. Cristian

Amănunt semnificativ Tineri exemplari, cetățeni exemplari
Am văzut, la fața locului șau la 

televizor (cine oare n-a văzut ?), 
clădirile prăbușite peste viața din ele 
și ne-am cutremurat de durere. Am 
văzut, incă din prima clipă, punin- 
du-se în mișcare, cu o imensă forță, 
resorturile unei puternice solidarități 
umane. Am văzut, și ne-a dat tărie, 
grija nemăsurată a președintelui 
republicii, a întregii conduceri de 
partid și de stat pentru ca oricărui 
om, oricit de adine ar fi fost ferecat 
în dărîmături, să i se dea, cu orice 
efort, putința de a supraviețui. Am 
văzut efortul colosal al întregii na
țiuni pentru a se ridica deasupra nă
prasnicei lovituri. Cine a văzut toate 
acestea, greu ar putea crede totuși 
că el» pot merge și mai departe, că

se pot intilni și aspect» precum 
urmează...

în sala de gimnastică a liceului 
„I. L. Caragiale" din București (el 
însuși avariat), soldații au adus și au 
descărcat zeci și zeci de saci., 4,Sînt 
aici — li s-a spus elevilor u— obiecte 
recuperate din dărimăturile blocului 
„Scala". Vă rugăm să le alegeți, să le 
ștergeți de praf, să le puneți în or
dine...". Și astfel, elevii s-au adincit 
in această muncă de mare migală 
și de mare solicitare sufletească. 
Trec prin miinile.lor haine și batis
te. cărți și jucării, ochelari și stilo
uri. manuscrise și casetofoane... .

Dincolo de toate celelalte semnifi
cații ale faptului, una impresionează 
profund : in această gravă încleștare,

societatea noastră a găsit, în cutele 
sufletului ei, resurse pentru a nu 
trece peste amănunte, peste amănun
tele amănuntelor. Să 1 se restituie 
omului, pe cit se poate, pină și acele 
lucruri în care vibrează intimitatea 
lui : fotografiile de familie, scrisoa
rea de dragoste, cadoul de ziua lui...

Ștergind aceste obiecte de praful 
alb (albul de moloz a devenit acum 
o culoare tristă), elevii își înscriu 
participarea la munca întregii țări 
pentru a face să dispară urmele de
zastrului. Să-i lăsăm să răsfoiască în 
liniște această carte. Pentru că se 
află, de fapt, la o dureroasă dar 
stenică lecție de viață.

Mihai CARANFIL

Am văzut în aceste zile tineri, 
băieți și fete, cu părul și hainele 
năclăite de praful seismului. Pre- 
zenți in cele mai grele locuri, uitind 
ce este odihna și ad'ucînd tinerețea 
și energia in primele rinduri ale 
luptei pentru viată : la ruinele 
„Scala" (ne vine greu să mai scriem 
blocul „Scala"), o echipă din uteciști 
și-a înfrățit abnegația și eforturile 
cu militarii ; la fostul imobil din 
strada Sahia nr. 58 un student de 
la politehnică — originar din Bicaz 
— după trei zile de muncă era tri
mis forțat să se odihnească și se 
Împotrivea. în blocul prăbușit nu 
avea pe nimeni. A simțit insă de 
datoria lui de utecist să se alăture 
salvatorilor. Un altul, student in 
anul III la medicină, îi ruga pe cei 
de la blocul din str. Ion Ghica să-1

mai dea ceva de lucru. în trei zile șl 
trei nopți dormise doar trei ore. 
Atit. Dar cine a știut ce este som
nul în aceste zile și nopți ?

Da, ăm văzut in aceste zile tineri 
care au știut să fie cetățeni intr-un 
mod exemplar. Iar dacă nu ne-au 
surprins — așa ne și așteptam să 
fie — n-au putut totuși să nu ne 
emoționeze, să nu ne încălzească 
inimile, prin faptele lor. Multe fapte, 
nenumărate fapte in care omenia a 
fost prezentă la fiece pas. Nu se în
cheiase incă noaptea sinistrului cind 
studenții de Ia „Regie" și „Groză
vești" se mutaseră unii la alții și 
pregătiseră deja camerele in care 
urmau să sosească cei cărora părea 
să le fi rămas numai dispera- 
rarea de a nu mai avea aco
periș deasupra capului. Totul a

fost pregătit rapid. Cine să facă re
partiția pe camere, cine să-i cohdu- 
că la cantină. De unde au venit insă 
căldura, grija, nenumăratele mani
festări de înțelegere pe care le-au 
arătat acești tineri ? Fiindcă i-am 
văzut, la ora prânzului, ducindu-le 
mincarea pentru copii, pentru cei 
care nu se puteau deplasa pină la 
cantină. 'Undeva, în holul unui bloc, 
doi băieți ștergeau lacrimile unei 
bătrine, incercind s-o îmbărbăteze. 
Să nu se simtă singură. I-am văzut 
pe alții plecînd tn oraș pentru a da 
un telefon, pentru a face o cumpă
rătură in folosul „protejaților" lor. 
De aceea, nu ne-am mai mirat au- 
zindu-i pe tineri știind pe de rost 
suferința și drama fiecăruia din cei 
primiți cu atîta ospitalitate sub aco

perișul lor. Avuseseră timp acești 
băieți și fete, in cele mai dramatica 
zile și nopți, să-i asculte, să-i înțe
leagă' și mai ales, să-i facă să nu 
se simtă singuri. Și reușiseră.

Marea și inimoasa familie studen
țească s-a dovedit la înălțime, caldă 
și primitoare. Și s-a mărit. Cu trei 
zile in urmă a venit pe lume încă 
un om. O fetiță Fiica unei familii 
adăpostite în căminul lor. între atîta 
durere, studenții au avut o clipă de 
bucurie, devenind nași. I-au pus fe
tei numele Claudia.

Da, am văzut in aceste zile tineri, 
fete și băieți, in multe locuri unde a 
fost greu. De fapt, oameni la datorie.

Datorie de uteciști și de cetățeni.

Dinu POPESCU
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folosirii în ampla activitate de recon
strucție ce urmează să se desfășoare 
în Capitală și in alte localități.

Ținînd seama de pierderile mari pe 
care le-a suferit economia națională, 
Comitetul Politic Executiv pune în fața 
oamenilor muncii sarcina de a depu
ne noi și mari eforturi pentru recupe
rarea tuturor daunelor, astfel încît 
dezastrul provocat de cutremur să nu 
se repercuteze asupra ansamblului si
tuației economice a țării noastre. în 
aceste momente grele se impune să 
fie mobilizate toate forțele și energiile 
poporului, tot spiritul de abnegație și 
capacitatea sa creatoare, pentru ca, 
prin muncă dîrză, să se realizeze o 
producție suplimentară, contracarînd 
pe această cale orice fel de influențe 
negative ale cutremurului asupra rea
lizării planului pe acest an și a pla
nului cincinal, asupra dezvoltării în 
ritm înalt a economiei noastre națio
nale, precum și asupra programului 
de ridicare a nivelului material și spi
ritual al poporului stabilit de Congre
sul al Xl-lea al Partidului.

Comitetul Politic Executiv consideră 
că interesele economiei noastre națio
nale, interesele generale ale societății 
impun să se amine cu un an aplicarea 
măsurii prevăzute de conducerea 
partidului de trecere la reducerea 
sâptâminii de lucru, această acțiune 
urmînd să înceapă în 1978. Fără în
doială că oamenii muncii vor înțelege 
așa cum se cuvine necesitatea și ra
țiunea acestei măsuri, impusă de si
tuația obiectivă determinată de cutre
mur. In același timp, Comitetul Politic 
Executiv apreciază că tot restul pro
gramului hotărît de Congresul al 
Xl-lea și de planul cincinal privind 
creșterea retribuției și ridicarea nive
lului de trai va trebui să se aplice co
respunzător prevederilor inițiale.

In ce privește reconstrucția locuin
țelor și celorlalte clădiri social-cultu- 
rale distruse de cutremur, in special 
în Capitală și în județul Teleorman, 
va trebui să se acționeze astfel încît 
această acțiune să nu afecteze preve
derile cuprinse în plan privind asigu
rarea satisfacerii nevoilor generale de 
locuințe ale populației. Comitetul Po
litic Executiv stabilește că în București 
să se construiască suplimentar în 
acest an încă 5 000 de apartamente 
pentru soluționarea necesităților între
gii populații sinistrate. In acest scop, 
va trebui ca organizațiile de construc
ții din județele neafectate de cutremur 
să deplaseze unități în Capitală pen
tru a ajuta concret la realizarea aces
tor obiective, astfel încît realizarea a- 
partamentelor respective să se poată 
încheia intr-un timp cit mai scurt.

In ce privește situația orașului 
Zimnicea din județul Teleorman, dis

trus în cea mai mare parte de cutre
mur, Comitetul Politic Executiv a ho
tărît refacerea integrală a acestuia, 
ca un centru urban modern. In acest 
scop, statul va construi circa 3 500— 
4 000 de apartamente — din care 
2 000—2 500 încă în anul acesta — o 
casă de cultură, o sală de cinemato
graf, două licee și alte unități sociale. 
Pentru începerea neîntîrziată a lucră
rilor s-a constituit un grup de proiec
tând care întocmesc schița de siste
matizare a orașului. Familiilor sinis
trate din orașul Zimnicea ale căror 
case proprietate personală au fost 
distruse statul le va acorda pentru 
construirea apartamentelor cite un 
ajutor de 10 000 lei, precum și credite 
pe un termen de 10—15 ani.

In restul județelor în care s-au mai 
produs avarii ale locuințelor cetățeni
lor și clădirilor publice din orașe, ne
cesitățile se vor soluționa în cadrul 
planului de construcții care a fost su
plimentat înainte de producerea cui 
tremurului. Locuințele mici proprietate 
personală din orașe vor fi reparate de 
cetățeni, urmînd ca, pe măsura reali
zării planului de locuințe și sistemati
zare a orașelor, aceștia să se mute in 
blocuri noi.

La sate, cetățenii care își reclădesc 
locuințele avariate de cutremur tre
buie să se încadreze in prevederile 
Legii sistematizării și in proiectele de 
sistematizare a localităților lor.

Este necesar ca toate locuințele 
care nu au suferit'avarii grave să fie 
reparate de către cetățeni. Fiecare fa
milie, fiecare cetățean trebuie să 
participe la reparația apartamentului 
sau casei în care locuiește — în orașe 
sub îndrumarea organizațiilor de con
strucții și reparații — în special la lu
crările de zidărie interioară și de ten- 
cuire. La această activitate este nece
sar să participe în mod organizat 
tînăra generație, sub conducerea or
ganizațiilor revoluționare de tineret.

Comitetul Politic Executiv indică să 
se ia măsuri urgente pentru a se asi
gura materialele de construcție nece
sare, la care trebuie să se adauge 
materialul recuperat de la demolări, 
ce trebuie folosit integral. Toată a- 
ceastă activitate va trebui desfășurată 
astfel încît, cel mai tîrziu pînă la 1 mai, 
inclusiv in municipiul București, să se 
încheie repararea tuturor clădirilor 
avariate de cutremur.

Comitetul Politic Executiv a hotărît 
ca, în cadrul măsurilor de ajutorare a 
sinistraților care și-au pierdut locuin
țele și bunurile personale, pe lingă 
cele comunicate anterior, fiecare fa
milie să primească gratuit, din partea 
statului, și cite un frigider.

Ținînd seama de evoluția procesu
lui de normalizare a vieții publice, Co
mitetul Politic Executiv stabilește înce

tarea, începînd din ziua de 10 martie 
a.c., a stării de necesitate în toate 
județele țării, cu excepția municipiu
lui București, unde prevederile Decre
tului prezidențial continuă să rămină 
în vigoare.

Măsurile stabilite de conducerea 
partidului, sarcinile ce revin organelor 
și organizațiilor de partid, organi
zațiilor de masă și obștești, tuturor 
oamenilor muncii sînt de natură să 
asigure soluționarea rapidă și efi
cientă a tuturor problemelor create 
de cutremur. Toate forțele trebuie 
concentrate în prezent spre încheierea 
neîntîrziată a acțiunii de curățire a 
orașelor și satelor, spre ștergerea 
completă a amprentei lăsate de cu
tremur. De asemenea, trebuie intensi
ficate eforturile pentru sporirea pro
ducției în toate întreprinderile, pen
tru recuperarea pierderilor suferite 
de întreprinderile avariate, pentru în
deplinirea riguroasă a planului pe 
acest an la toți indicatorii. In agri
cultură, unitățile de stat și coopera
tiste, țărănimea, toți oamenii muncii 
trebuie să asigure desfășurarea in 
cele mai bune condiții a lucrărilor 
de primăvară, punînd baze sigure 
pentru obținerea unei recolte supe
rioare, care să permită buna aprovi
zionare a populației și satisfacerea 
nevoilor economiei naționale.

Comitetul Politic Executiv cere or
ganelor și organizațiilor de partid, or
ganizațiilor sindicale, de tineret și 
femei, organismelor Frontului Unității 
Socialiste să se situeze în primele 
rînduri ale luptei pentru creșterea 
producției, pentru mobilizarea forțelor 
întregului popor în eforturile de depă
șire a momentelor grele prin care a 
trecut patria noastră, de realizare 
întocmai în viață a hotârîrilor și in
dicațiilor conducerii partidului și sta
tului, pentru normalizarea situației in 
întreaga țară.

Comitetul Politic Executiv face un 
apel vibrant către clasa noastră mun
citoare, către țărănime și intelectuali
tate, către toți oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, să nu pre
cupețească nici un efort pentru înde
plinirea integrală a sarcinilor planu
lui — de care depind înaintarea 
fermă a societății noastre pe calea 
progresului economic și social, bună
starea materială și spirituală a între
gului popor. Avem toate condițiile și 
stă in puterea noastră să facem ca 
greaua lovitură pe care a primit-o 
economia românească, întreaga noas
tră națiune să nu impieteze cu nimic 
asupra realizării mărețului Program 
al partidului comunist de edificare a 
societății socialiste multilateral dezvol
tate, de înaintare victorioasă a Româ
niei spre zorile luminoase ale comu
nismului !

într-o nouă vizită in Capitală

Seara tirziu, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a aflat din nou pe locurile unde se muncește la degajarea ruinelor

(Urmare din pag. I)
cepe lucrările de construcție * unei 
alte secții noi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu pre
cizează, din nou, că trebuie luate 
toate măsurile ca atit lucrările de 
repunere în funcțiune a vechii între
prinderi, cit și cele de deschidere a 
șantierelor pentru halele noii între
prinderi „Viscofil" să se desfășoare 
în ritm susținut, astfel ca industria 
noastră textilă să fie aprovizionată 
fără întrerupere cu această Impor
tantă materie primă.

Ministrul de resort, conducerea 
unității l-au asigurat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că vor acționa în 
continuare, în spiritul prețioaselor 
sale indicațiir al măsurilor stabilite 
de Comitetul Politic Executiv, pen
tru înlăturarea urmărilor cutremu
rului. pentru readucerea grabnică la 
normal a activității întreprinderii 
„Viscofil".

în continuare, secretarul general 
al partidului a analizat mersul lu
crărilor de refacere a capacității 
productive a întreprinderii „Danu
biana", care, ca atîtea alte unități 
industriale din București și din țară, 
a suferit îrf urma cutremurului se
rioase avarii.

Ministrul industriei chimice. Mi
hail Florescu, raportează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu că, în spiritul De
cretului prezidențial, al hotârîrilor 
Comitetului Politic Executiv, s-a or
ganizat o amplă activitate de înlă
turare a urmărilor seismului, de re
punere în stare de funcționare a tu
turor secțiilor. Membrii acestui des
toinic colectiv, care au făcut în atîtea 
rînduri dovada hărniciei lor. au fost 
și acum la înălțimea misiunii ce le-a 
revenit în aceste momente de grea 
cumpănă. Muncitorii, tehnicienii șl 
inginerii uzinelor, umăr la umăr, 
toți ca unul, s-au mobilizat în munca 
de refacere a potențialului produc
tiv al acestei mari unități industri
ale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat eforturile făcute pentru nor
malizarea activității, cerînd, în ace

lași timp, să se concentreze toate 
forțele umane și materiale la reali
zarea lucrărilor ce comportă cea mai 
mare urgență. Examinînd împreună 
cu ministrul de resort, cu membrii 
.conducerii uzinei, cu specialiștii si
tuația existentă, s-a ajuns la conclu
zia că sînt întrunite condiții ca în 
decurs de cel mult o săptămînă 
uzina să-și reia activitatea la întrea
ga capacitate.

S-a remarcat și aiți, ca și la alte 
Întreprinderi care au suferit avarii 
de pe urma cutremurului, că strică
ciunile sînt o consecință a concepției 
de proiectare, care a prevăzut aco
perirea halelor cu chesoane grele de 
oțel-beton. S-a indicat ca, pe mă
sura refacerii porțiunilor deteriorate, 
ele să fie înlocuite cu acoperișuri 
dimensionate la strictul necesar, 
ușoare, dar, în același timp, trainice.

S-a apreciat că, deși activitatea a 
fost perturbată de cutremur, între
prinderea este în măsură să-și ono
reze obligațiile sale față de benefi
ciarii externi.

în cursul discuției au fost abor
date și probleme privind realizarea 
programului de investiții. Analizîn- 
du-se stadiul realizării proiectelor de 
dezvoltare a întreprinderii, s-a con
statat că există posibilități reale 
pentru devansarea finalizării obiec
tivelor prevăzute și s-a stabilit ca 
acestea să fie puse în funcțiune cu 
șase luni mai devreme decît era 
prevăzut, ceea ce va contribui la 
sporirea substanțială a producției, la 
compensarea și recuperarea pagube
lor.

Gazdele au arătat că înțeleg pe 
deplin necesitatea unor eforturi su
plimentare în împrejurările grave 
prin care trece țara și s-au angajat 
să nu-și precupețească energiile pen
tru restabilirea neîntîrziată a capa
cității totale a întreprinderii, pentru 
sporirea continuă a producției și, 
prin aceasta, a contribuției colectivu
lui de la „Danubiana" la progresul 
economic și social al patriei.

Apoi, seara tîrziu. secretarul ge
neral al partidului s-a aflat din nou 
la locurile unde, în acesta zile de

grea încercare, s-a desfășurat o mun
că titanică, fără răgaz, pentru dega
jarea imenselor mormane de ruine 
în care seismul a transformat, cu 
forța sa distrugătoare, zeci de blocuri 
din Capitală. La sosirea pe șantierele 
salvării din străzile Brezoianu. Dom
nița Anastasia, Alexandru Sahia, Po
pa Rusu, Școlilor. Magheru. coman
danții echipelor de intervenții — ge
nerali ai forțelor noastre armate — 
raportează că lucrările de înlăturare 
a dărîmăturilor, de curățire, dezin
fectare și nivelare a terenurilor pe 
care, doar cu cinci zile în urmă, se 
înălțau mari blocuri au fost complet 
terminate. îndeplinirii acestei nobile 
misiuni și înalte îndatoriri patriotice 
i-au fost consacrate zile și nopți de 
eforturi neîntrerupte, de muncă eroi
că. de dăruire și abnegație. La ce
lelalte puncte unde activitatea con
tinuă cu intensitate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost informat că. în 
cursul zilei de joi, vor dispărea ulti
mele urme ale calamității.

în timpul vizitării altor locuri de 
tragică amintire. Intre care fostul lo
cal al Ministerului Metalurgiei, blo
cul de la intersecția bulevardului 
Magheru cu strada Onești, cele din 
străzile Lipscani și Lizeanu. secreta
rul general al partidului a cerut să se 
intensifice acțiunea de demolare și 
de consolidare a părților de clădiri 
care nu se resimt de pe urma cutre
murului.

Ca în toate aceste zile, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a aflat și acum 
în mijlocul colectivelor de muncă, al 
echipelor de intervenții, orientln- 
du-le și stimulîndu-le eforturile în 
acțiunea de importanță națională si 
de uriașă amploare pentru ca în
treaga activitate economico-socială 
să-și reia cît mai curînd cursul nor
mal, pentru ca în cel mai scurt timp 
să dispară urmele calamității ce 
s-a abătut asupra țării, asigurîn- 
du-se astfel înaintarea neabătută a 
poporului nostru pe calea socialismu
lui și comunismului, mersul ferm 
al României spre bunăstare, progres 
și civilizație.

ÎN ÎNTREPRINDERILE CALAMITATE
Un efort unic, un gînd și o voință unică: 

reintrarea grabnică a producției în ritmurile normale
ÎN URMA CU CÎTEVA ZILE : incendii, pierderi grele, 

instalații și utilaje lovite de seism
ACUM : activitatea intră în ritmul ei firesc, a început 

recuperarea rămînerii în urmă.
PLOIEȘTI. Deși a fost puternic 

afectată de cutremur, activitatea în 
acest mare centru industrial a înce
put să cunoască un puls normal de 
producție. Pe marea platformă in
dustrială a Brazilor, cea din urmă 
Instalație avariată de cataclism — 
cracarea catalitică — a început să 
producă, din seara zilei de 8 martie, 
la întreaga capacitate. Prin eforturi 
intense, bine organizate și conduse, 
și la rafinăria Vega, ultima secție, 
aceea de cracare termică, incendiată 
in timpul cutremurului, produce din 
ce in ce mai bine. La o altă unitate, 
grav lovită de seism, rafipăria Plo- 
iești-Sud. au fost puse in exploatare 
toate instalațiile. Combinatul petro
chimic Teleajen funcționează și el 
parțial. Colectivul combinatului lu
crează continuu, cu toate forțele, 
pentru ca cele trei obiective avaria
te să fie puse în funcțiune în ma
ximum două zile.

SLATINA. Și în județul Olt se în
registrează în aceste zile o intensă 
activitate de înlăturare a efectelor 
cutremurului de pămînt și de rein
trare a activității economice pe fă
gașul ei normal. Ca urmare, între
prinderea de aluminiu din Slatina, 
afectată parțial de catastrofa din 
noaptea d« 4 martie, a fost repusă

in funcțiune, colectivul ei reușind să 
recupereze integral pierderea de 
producție Înregistrată prin întreru
perea alimentării cu energie electri
că a halelor de electroliză.

CRAIOVA. în toate cele 18 între
prinderi industriale lovite greu de 
cutremur se depuh eforturi sporite 
pentru normalizarea procesului de 
producție și recuperarea restanțelor. 
La Combinatul chimic din Craiova, 
ale cărui instalații fuseseră oprite 
total, s-au înlăturat toate defecțiu
nile și, acum, procesul de producție 
se desfășoară bine. Peste 150 de an
gajați au lucrat după orele de pro
gram si au eliberat de moloz căile 
de acces și secțiile de producție. în 
întreprinderea de confecții, cu toate 
daunele pricinuite producției, proce
sul tehnologic se desfășoară normal, 
în depozitul întreprinderii sînt pre
gătite pentru expediere numeroase 
confecții pentru bărbați, femei și 
copii, in special obiecte de îmbrăcă
minte, costume, rochii, pardesie.. La 
întreprinderea de prefabricate, grav 
avariată, în cadrul șectoarelor-cheie, 
producția a intrat în ritm normal. 
Cu înaltă răspundere se lucrează și 
la „Electroputere", Termocentrala 
Ișalnița ș.a. unde — de la o zi la 
alta — activitatea este mai bine or
ganizată, mai rodnică.

PITEȘTI. începînd eu ziua de 9 
martie, marele Combinat petrochimic 
de la Pitești, oprit din cauza unor 
defecțiuni determinate de cutremur 
la rețelele de alimentare cu apă și 
turnurile de răcire, a început să pro
ducă cu majoritatea instalațiilor de 
negru de fum. de piroliză. cit și cele 
de la rafinărie. De fapt, rafinorii au 
și livrat primele cantități de produ-

se : mii de tone de benzină, moto
rină. combustibil pentru aragaz. De 
asemenea, la Combinatul de lianți 
de la Cîmpulung a fost repusă în 
funcțiune linia de ciment. Au fost 
redate în exploatare și abatajele în
treprinderii miniere din Cimpulung, 
minerii de aici obținînd suplimentar 
2 000 tone de cărbune.

LA NIVELUL MAXIM ! — își propun muncitorii, 
tehnicienii și inginerii din numeroase unități...

...Șl REALIZEAZĂ ÎN PRACTICĂ ACEST IMPERATIV, 
ORĂ DE ORĂ, SCHIMB CU SCHIMB

La TERMOCENTRALA DIN BOR- 
ZEȘTI, unitate greu lovită de 
seism, acționirudu-se organizat, in 6 
ore și jumătate de la trecerea cutre
murului s-a reușit să se repună in 
funcțiune 7 din cele 8 turbine. A doua 
zi. pe 5 martie, colectivul de aici și-a 
concentrat forțele la turbina numă
rul 3, care se afla în revizie planifi
cată. Un mare număr de oameni au 
muncit în schimburi prelungite la a- 
ceastă turbină, reușind să termine 
lucrările și să o pună în funcțiune 
pină in seara zilei de 7 martie, adică, 
cu patru zile mai repede fată de ter
menul planificat. în timpul cîștigat, 
potrivit estimărilor, se va produce o 
cantitate suplimentară de energie e- 
lectrică de circa 1 600 MWh. li ora 
actuală, termocentrala din Borzești 
funcționează la capacitatea maximă.

Colectivul de muncă al ÎNTRE
PRINDERII „METALURGICA" DIN 
BUZĂU aplică un program cuprinză-

tor de măsuri pentru a produce la 
întreaga capacitate și livra, în peri
oada următoare, un număr sporit de 
subansamble pentru tractoare grele, 
necesare la reconstrucția localităților 
afectate de cutremur. Totodată, aici 
se lucrează în schimburi prelungite 
pentru realizarea de piese de trac
toare și mașini agricole, unelte for
jate și altele, la care se va asigura o 
depășire a planului de peste 2 mili
oane lei în această lună. FILATURA 
DE LÎNA PIEPTĂNATA din Buzău, 
unitate a cărei producție este acum 
de cea mai mare importanță pentru 
nevoile populației sinistrate, a depus 
eforturi deosebite și foarte repede ac
tivitatea a revenit la normal. Au fost 
verificate cu atenție toate instalațiile 
și lucrul s-a reluat din plin încă de 
duminică, asigurindu-se o depășire 
zilnică a producției planificate cu 500 
kg fire de tip meiană, ceea ce echi
valează cu folosirea la nivel maxim 
a capacității mașinilor și utilajelor.

La întreprinderea „Danubiana" din Capitala, secretarul general al partidului este informat asupra activitâpi de 
înlăturare a urmărilor seismului.
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LA ZI IN INDUSTRIE: Hoituri susținute
pentru îndeplinirea si depășirea 

sarcinilor de plan
REȘIȚA : BRAȘOV ;

în schimburi prelungite, la capacitatea 
maxima a utilajelor

Angajamente majorate

Siderurglștii reșițeni răspund prin 
lapte de muncă bărbătească și dă
ruire comunistă Îndemnului secreta
rului general al partidului de a face 
totul pentru diminuarea și recupera
rea pagubelor pricinuite de cutre
mur. Asigurînd funcționarea la ca
pacitatea maximă a tuturor agrega
telor tehnice, ei au elaborat in ulti
mele 5 zile, peste prevederi, 3 000

tone de fontă șl laminate. La oțelă- 
rie, echipe speciale, formate din 
constructori, oțelari, tehnicieni șl in
gineri, lucrează fără răgaz, in schim
buri prelungite, la repunerea în 
funcțiune, Înainte de termenul pre
văzut, a cuptorului nr. 3 — aflat in 
reparații, astfel Incit să se obțină pe 
această cale un spor de producție de 
aproape 750 tone de oțel.

Colectivele Întreprinderilor indus
triale din județul Brașov «înt puter
nic angajate în uriașa bătălie a în
tregului popor pentru biruirea greu
tăților provocate de seism. In acest 
scop, în toate unitățile au fost ma
jorate angajamentele asumate pe 
luna martie, prevăzîndu-se realiza
rea unei producții suplimentare de 
107 milioane lei. Se vor produce pes
te prevederi 20 tractoare, 50 auto
camioane, 30 mașini pentru comba
terea dăunătorilor, 200 compresoare,

100 tone cărămizi refractare, 50 tone 
prafuri de turnare, 10 tone fitinguri, 
25 tone armături industriale, 5 000 mp 
panouri cofraj, 7 580 tone ciment, 500 
tone var, 750 tone produse chimice, 
16 200 mp țesături de bumbac, 8 000 
perechi Încălțăminte, 6 800 bucăți tri
cotaje, peste 30 tone brînzeturi și 
unt, 200 000 litri apă minerală etc. Ca 
urmare a acestor realizări, se preli
mina depășirea valorii producției in
dustriale pe trimestrul I cu 280 mi
lioane lei la producția globală și 185 
milioane lei la producția marfă.

Se muncește de zor la semănat pe ogoarele C.A.P. Gherghlța-Prahova

CLUJ :

Suplimentar—produse din cele mai utile 
economiei

SIBIU :

Prin valorificarea

Colectivele • de muncă din Între
prinderile județului, reevaluîndu-și 
posibilitățile, au hotărlt să realizeze, 
in cursul lunii martie, peste preve
deri, o producție suplimentară in 
valoare de 100 milioane lei. Pe a- 
ceastă cale vor fi puse la dispoziția 
economiei naționale produse de pri
mă necesitate, printre care 135 tone 
electrozi de sudură, 5 000 tone ci
ment, 800 tone var, 450 metri cubi

prefabricate din beton, 600 metri li
niari tuburi „premo", 10 tone obiec
te sanitare din porțelan. 12 000 metri 
pătrați faianță, mobilă și sticlărie 
menaj, 700 bucăți corpuri de ilumi
nat, 13 000 metri pătrați țesături, 
18 000 obiecte de Îmbrăcăminte trico
tată. 3 cazane bloc-abur de 4 tone 
abur/oră, medicamente In valoare da 
700 000 lei.

Colectivul întreprinderii mecani
ce Mir șa, care și-a suplimentat 
angajamentul anual la o producție 
peste plan de 70 milioane lei, a tre
cut la realizarea, cu prioritate, aunor 
produse de strictă necesitate pen
tru șantierele reconstrucției : auto
trenuri de 17 tone pentru trans
portul cimentului în vrac, auto
basculante de 19 tone și furgonete 
de pîine. în primele trei zile din 
această săptămînă au și fost reali
zate suplimentar și livrate 8 auto-

rezervelor interne
trenuri pentru ciment și 5 furgonete 
pentru piine. Cu același spirit de 
dăruire și abnegație muncește in 
aceste zile și colectivul întreprinde
rii „Dumbrava" din Sibiu, care și-a 
suplimentat la 20 000 mp pături peste 
plan angajamentul pe luna martie. 
Pînă marți, 8 martie, au fost pro
duse suplimentar 15 000 mp pături, 
care au și fost expediate In zonele 
sinistrate și, cu precădere, în Bucu
rești.

LA ZI 1N AGRICULTURĂ: Timpul favorabil permite accelerarea
Se impune mobilizarea tuturor locuitorilor satelor,

organizarea bună a • •

MIERCUREA CIUC ; Argeș
GALAȚI: Livrări de material lemnos

Cuvînful si fapta siderurgiștilor: 
în fiecare zi producții record

Colectivele Combinatului siderur
gic din Galați — ale cărui mari 
uzine și-au reluat din plin activita-

timcle trei zile, el au produs peste 
plan : aproape 500 tone cocs, 200 tone 
fontă, 3 600 tone sleburi laminate,

înfrățiți în muncă, oamenii muncii 
români și maghiari din unitățile eco
nomice ale județului Harghita acțio
nează cu abnegație. în spiritul unei 
Înalte responsabilități muncitorești 
și civice.

— Pentru vindecarea cît mai grab
nică a rănilor provocate de seism 
— ne relatează tov. Gabor Laszlo, di

rectorul I.F.E.T. Miercurea Cluc — 
oamenii muncii din unitatea noastră 
s-au angajat să transforme zilele de 
odihnă în zile de producție-record. 
în momentul de față, un set im
portant de materiale, constînd din 
1 100 mc lemn de mină. 250 mc bile, 
500 mc dulapi de rășinoase și altele 
sint pregătite pentru a fi livrate.

tea, încă de sîmbătă 5 martie a.c. — 
sint hotărîte să muncească fără pre
get, pentru ca pierderea de produc
ție înregistrată în noaptea cutremu
rului să fie cît mal rapid recuperată, 
în marele combinat gălățean a fost 
lansat cuvlntul de ordine : „în fie
care zi — producții record !“. în ul-

peste 400 tone laminate finite pline, 
900 tone tablă și bandă laminată la 
rece, 113 tone tablă zincată. Datorită 
unui asemenea ritm foarte ridicat de 
producție, Combinatul siderurgic 
din Galați înregistrează însemnate 
depășiri de plan la majoritatea pro
duselor.

RM. VÎLCEA;

Cooperare între întreprinderi
Constructorii de mașini de la în

treprinderea de utilaj chimic și forjă 
Rm. Vîlcea, asemenea tuturor oa

menilor muncii din Întreaga țară, 
și-au mobilizat toate forțele pentru 
a aduce o contribuție cit mai mare 
la reluarea și desfășurarea în bune 
condiții a activității economice. La 
solicitarea întreprinderii de mașini 
grele București, care a avut de su
ferit de pe urma cutremurului, uzi
na vilceană a preluat o importantă 
și urgentă comandă de inele cu dia
metrul de 4 000 mm. După cum ne-a 
informat ing. Păun Vlad, directorul 
tehnic al întreprinderii, pină Ieri 
după-amiază fuseseră deja laminate 
2 seturi de inele pentru întreprin
derea mecanică Timișoara și alte 
trei seturi pentru întreprinderea „1 
Mai" Ploiești. Aseară piesele execu
tate au fost pregătite pentru livrare 
spre cei doi beneficiari. Comenzile 
suplimentare preluate de la alte în
treprinderi sinistrate nu vor afecta 
planul propriu de producție al în
treprinderii de utilaj chimic și forjă 
Rm. Vîlcea, care a luat măsuri pen
tru a lucra in schimburi prelungite 
la toate instalațiile și utilajele, unde 
activitatea nu fusese organizată în 
trei schimburi.

Principala urgență: 
intensificarea 

arăturilor
Comandamentul pentru agricultură 

din județul Argeș a stabilit ieri noi 
măsuri pentru intensificarea lucrări
lor agricole. Pînă acum, in 76 de 
cooperative agricole s-a terminat 
strinsul cocenilor, al resturilor vege
tale de pe cimp. Există însă în ju
deț 1 500 hectare ocupate cu coceni, 
îndeosebi in cooperativele agricole 
Hîrsești, Bîrla, Rociu, Lunca Corbu
lui, Costești. în aceste unități este 
nevoie ca organizațiile de partid, 
consiliile comunale să mobilizeze 
toți locuitorii satelor pentru înche
ierea grabnică a acestei lucrări, 
muncindu-se din zori și pînă noap
tea — și nu ca pînă acum, 
citeva ore pe zi.

în cooperativele agricole de 
ducție din județ mai sint de 
14 000 hectare. Ieri s-au arat 
hectare. S-au întreprins o serie de 
măsuri — întrajutorarea cu trac
toare intre unitățile invecinate și in
tre consiliile intercooperatiste — 
pentru ca ritmul arăturilor să depă
șească 2 000 hectare pe zi. Din ca
drul consiliilor intercooperatiste Mă- 
răcineni și Schitu Golești au plecat 
formații complete de tractoare cu 
pluguri, discuri și grape pentru 
a sprijini cooperativele 
din cadrul consiliului 
peratist Bradu, unde 
prafețe mai mari de

în ultimele zile s-a trecut la se
mănatul culturilor din prima urgen
tă. Pînă acum s-au însămînțat 900 
hectare cu mazăre, continuă semă
natul sfeclei

Dolj

doar

pro- 
arat 

1 866

agricole 
intercob- 

sint su- 
arat.

furajere. (C. Bordeianu).

La centrala electrică șl de ter- 
moflcare Șucurești-sud, în ca
mera de aomandâ, verificările 
aparaturii de control șl automa

tizare se aflâ în stadiu final

pe tarlale, 
ia taciaie?

Unii 
alții

în agricultura județului Dolj, pa
gubele pricinuite de cutremur sint 
mai reduse. Tocmai de aceea, lucră
torii ogoarelor au trecut cu toate for
țele la executarea rapidă a lucrări-

muncii, respectarea 
agrotehnice

lor agricole de sezon. Pînă în pre
zent. în cooperativele agricole au fost 
arate aproape 72 000 hectare, ceea ce 
reprezintă peste 51 la sută din su
prafața planificată. Zilnic participă 
la arături 2 325 tractoare, realizin- 
du-se o viteză zilnică de aproape 
7 000 hectare. O mare mobilizare de 
forțe s-a realizat pe ogoarele consi
liilor intercooperatiste din sudul ju
dețului. unde solul este mai zvîn- 
tat, și anume : Moțătei. Afumați, 
Horezu Poenarl, Apele Vii și Ple- 
nița. Mai sint însă cazuri cind spe
cialiștii și mecanizatorii nu acționea
ză cu toate forțele, discută mai mult 
despre efectele pricinuite Craiovei de 
cutremur și fac mai puțină treabă 
pe ogorul din unitatea lor. O aseme
nea situație se constată în unitățile 
din consiliile intercooperatiste Cîrcea. 
Bechet. Murgași și Plopșor. unde 
planul la arături e rămas în urmă. 
Iar tractoarele nu prea se văd pe 
cîmp. (Nicolae Băbălău).

strictă a normelor

Brașov

Se fertilizează 
importante suprafețe 

în ciuda timpului 
rabil. în aceste zile . ..
dețului Brașov se lucrează intens la 
executarea lucrărilor de sezon. La 
cooperativa agricolă Prejmer. pe o 
suprafață de 450 ha ocupată cu grlu, 
s-au aplicat îngrășăminte chimice. 
Cu sîrguință se muncește și pe ogoa
rele cooperativei agricole Săcele, 
unde din cele 20 000 tone gunoi pre
văzute au fost transportate la capătul 

această 
fost în- 
La coo- 

se lu» 
cartofi-

mai puțin favO' 
pe ogoarele ju

tarlalelor 15 000 tone. Din 
cantitate. în ultimele zile au 
corporate în sol 5 000 tone, 
perativa agricolă din Recea 
crează mai ales la sortatul 
lor și la transportul îngrășămintelor 
pe cimp. (Nicolae Mocanul.

Suceava Bacău

Mulți mecanizatori 
lucrează în schimburi 
prelungite; urmați-le 

exemplul!
în ultimele zile, măsurile întreprin

se de comitetul județean de partid 
vizînd grăbirea arăturilor de primă
vară au făcut posibil ca. pînă la 
data de 9 martie. în unitățile agri
cole din județul Suceava să se are 
o suprafață de 9 300 ha teren, ceea 
ce reprezintă 50 la sută din sarci
nile prevăzute. în numeroase consi
lii intercooperatiste, qum ar fi Spă- 
tărești. Salcea. Verești și Bosanci, 
unde mecanizatorii muncesc în 
schimburi prelungite, iar întrajuto
rarea cu mașini între consiliile in
tercooperatiste și chiar între unități 
a fost mai bine organizată, rezulta
tele obținute se .situează cu mult 
peste media pe județ. Concomitent, 
au fost inițiate acțiuni concrete ca 
arăturile să fie impulsionate și in 
restul consiliilor intercooperatiste. 
După aprecierea organelor agricole, 
întreaga lucrare va fi încheiată în cel 
mult 8—10 zile bune de lucru. (Gh. 
Para scan).

Din zori și pînă seara,
sute de tractoare 
duduie neîntrerupt 

pe ogoare
Vremea prielnică din ultimele zii» 

a permis mecanizatorilor și țărani
lor cooperatori din agricultura ju
dețului Bacău să înceapă in plin 
însămînțarea culturilor din prima e- 
pocă. La Dămienești, Căbăști, Stă- 
nișești. Cleja. Măgirești, ca și în în
treprinderile agricole de stat Traian 
și Sascut, sute de tractoare si ma
șini agricole lucrează din zori și pînă 
seara la pregătirea terenului, grăpa- 
tul ogoarelor și semănat. Pe tarlalele 
C.A.P. “------- 
zatorii 
treaga 
griului 
au fost ______ ___ „_____ ._________
tău. Valea Seacă. Mărgineni. în cî- 
teva zile. în județ au fost insămîn- 
tate aproape 600 hectare cu culturi 
de primăvară și pregătite pentru se
mănat alte peste 2 000 hectare de pă- 
mînt. (Gheorghe Baltă).

Răcăciuni, bunăoară, mecani- 
au semănat în două zile ln- 
suprafață destinată culturii 

de primăvară. Suprafețe mari 
însămînțate și la Căiuți. Răcă-

Teleorman

ÎN INVESTIȚII, o sarcină prioritară: 
Locuințele noi să fie predate mai devreme

Se predă sîmbătă 12 martie — cu 19 zile 
înainte de termen

Se lucrează concentric, în brigăzi complexe 
pe „flux tehnologic", pentru finisarea noilor apartamente

Concomitent cu intensificarea ritmului de lucru pe 
șantierele noilor obiective industriale se impune pre
darea cit mai grabnică a apartamentelor noi. Pentru 
aceasta, in București, din informațiile pe care le-am 
primit de la Centrala de construcții-montaj. au fost 
concentrate importante efective de muncitori la blocu
rile cu termene de dare in folosință în lunile martie, 
aprilie și mai, in scopul terminării lor cît mai grabnic 
cu putință. Peste 2 500 de finisori acționează in mo
mentul de față. ..in flux tehnologic" și în program pre
lungit, la lucrările de timplărie, zugrăveli și pardoseil. 
montarea obiectelor sanitare etc.

La blocurile 15 și 16. situate în Parcul tineretului, 
blocul 1 de pe șoseaua Giurgiului, efectivele existente 
au fost dublate și chiar triplate. Rezultat direct al efor

turilor depuse în ultimele zile de constructori : astăzi 
vor fi predate primele 1 200 de apartamente, care ur
mează să fie imediat repartizate locatarilor.

Totodată, Centrala materialelor de construcție a or
ganizat la întreprinderea „Marmura" din Capitală un 
depozit centralizat, unde chiar de astăzi vor sosi pri
mele cantități de materiale de construcții — ciment, că
rămizi, plăci de azbociment, carton bitumat și altele — 
livrate de întreprinderile de profil din întreaga țară.

„Case, cit mai repede case pentru cei rămași fără 
adăpost" — aceasta este deviza sub care se muncește 
pe șantierele de locuințe ale orașului Craiova : 23 Au
gust. Calea București, 1 Mai, Rovine. Craiovița Nouă 
și altele. Zilnic, pe șantierele de locuințe ale munici
piului Craiova lucrează aproape 3 000 de constructori.

Cocenii de pe cîmp 
blochează arăturile
în condițiile acestor zile, cu tem

peraturi mai ridicate și lipsite da 
precipitații, organizațiile de partid si 
comandamentele locale din mult» 
comune ale județului Teleorman ac
ționează energic pentru concentrarea 
forțelor de la sate în vederea strin- 
gerii resturilor vegetale rămase în 
cîmp. din toamnă. Mii de coopera
tori și alți lucrători din agricultură 
au fost prezenți marți. 8 martie, în 
cîmp. Ca urmare, a fost eliberată de 
coceni de porumb, tulpini de floa- 
rea-soarelui si vreji de legume o su
prafață de peste 1 500 hectare. în co
operativele agricole din Beiu. Seaca, 
Tecuci. Dracea, Năvodari, Saele. Mă
gura și altele s-a și lucrat intens, 
stringindu-se, printr-o muncă stă
ruitoare. resturile vegetale de pe su
prafețe între 40 și 60 hectare. în 
unele comune însă, comandamentele 
locale nu acționează energic, nu mo
bilizează toate forțele satului la ter
minarea urgentă a acestei lucrări, de 
care depind calitatea arăturilor și 
soarta recoltei acestui an. Așa se 
prezintă situația la Ciolănești. Drăc- 
șani. Sfințești. Scrioaștea, Vîrtoap» 
si în alte localități. (Ion Toader).

Bihor

Oamenii harnici 
folosesc bine 

timpul de lucru
Pînă în seara zilei de 9 martie, ac

țiunea de fertilizare cu îngrășăminte 
naturale s-a încheiat în cea mat 
mare parte a unităților agricole din 
județul Bihor. De asemenea, au 
fost administrate îngrășăminte chi
mice pe aproape 50 000 hectare. în 
județ mai sint de arat peste 10 000 
hectare de teren. Comitetul județean 
de partid a hotărît ca. acolo unde 
terenul permite, să se lucreze în ritm 
rapid pentru încheierea cît mai grab
nică a arăturilor. Paralel cu ară
turile. se lucrează la însămințăril» 
din prima urgentă. în cooperativele 
agricole de producție din Sălard, Dio- 
sig. Valea lui Mihai. Salonta și alte
le, se insămințează orzul si ovăzul. 
La cooperativa agricolă de producția 
din Salonta au fost îiisămîntate cu 
trifoi 120 de hectare, iar plantarea 
cartofilor pe cele 320 hectare plani
ficate se apropie de sfîrșit. (Aurel 
Pop).
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Analiza caracteristicilor cutremurului din 4 martie 
exclude din punct de vedere științific posibilitatea 

repetării unui seism de o asemenea intensitate 
Precizări ale Centrului de fizica Pămîntului și seismologie 

și ale Institutului de geologie-geofizică
Centrul de fizica Pămîntului si 

seismologie al tării noastre a În
cheiat, in colaborare cu Institutul de 
geologie-geofizică. analiza primară 
a caracteristicilor cutremurului din 
4 martie a.c.

Concluziile care se desprind de
monstrează pregnant că mișcarea 
tectonică din 4 martie Întrunește 
toate elementele ce caracterizează 
cutremurele cu epicentrul în Munții 
Vrancei, seismele de acest gen fiind 
de mare adîncime, cu șoc foarte pu
ternic în prima sa manifestare.

Replicile — mișcări tectonice ulte
rioare acestor seisme de mare adîn
cime și foarte puternice — apar la 
scurt interval, in succesiune, avind 
o mică intensitate, ca ultime feno
mene de eliminare totală a energiei 
acumulate și declanșate extrem de 
violent in cursul primului șoc.

Istoricul seismelor care au avut 
loc in tara noastră, statistica pe ulti
mii 500 de ani constituie tot atîtca 
argumente care atestă permanența 
acestor caracteristici ale cutremure
lor din regiunea Vrancei.

în 1802. cutremurul principal, cu o 
magnitudine de 7,4 pe scara Richter, 
a fost urmat de o serie’de replici tot 
mai slabe.

Elemente asemănătoare de mani
festare și desfășurare le-a prezentat 
și seismul din 1940. Șocul principal 
de magnitudine — 7,4 grade, de ia 
10 noiembrie 1940, nu s-a mai repe
tat, replicile care au durat pînă la 
sfirșitul lunii nedepășind 5,5 grade 
pe scara Richter.

Astfel de caracteristici întrunește 
și cutremurul de vineri seara, de 7,2 
grade pe scara Richter, care a fost 
urmat la scurt timp, chiar în noap
tea de 4 spre 5 martie, de o serie 
de replici cu o intensitate atît de 
slabă, magnitudinea lor nedepășind 
4,5 grade, incit nu au fost înregis
trate decit de seismografe nefiind 
percepute de populație. Asemenea 
replici de mică intensitate ale cutre
murului din 4 martie specifice seis

melor de mare adîncime din Vrancea 
au continuat și în zilele de 5—8 mar
tie, perioadă în care frecvența lor a 
scăzut progresiv. Centrele noastre 
seismologice au semnalat ultimele re
plici, cu o intensitate de circa 3.8 
grade pe scara Richter, ieri, în ziua 
de 9 martie. (După cum se știe, 
diferența de la un grad la altul pe 
scara Richter reprezintă nu o simplă 
unitate în plus. De exemplu, o miș
care tectonică de gradul 7 este de

declarînd că adîncimea de circa 110 
km la care s-a produs cutremurul 
din 4 rpartie exclude repetarea sa.

Recent, agențiile internaționale, 
care au transmis această declarație 
a savantului american, au reluat și 
alte opinii ale unor specialiști, în 
sensul că astfel de cutremure s-ar 
putea repeta. Această opinie se ba
zează pe observația că în țara noas
tră s-au produs și cutremure perechi, 
cu magnitudini foarte apropiate, așa 
cum este cazul seismelor din 1912, 
dar care nu au avut epicentrul in 
Munții Vrancei, ci în imediata veci
nătate a orașului Focșani. Respectivii 
seismologi americani și agențiile de 
presă ce le-au difuzat opiniile au 
pierdut însă din vedere faptul că 
acele seisme la care s-au referit 
erau de mai mică adîncime — circa 
70 kilometri — și aveau alte caracteris
tici decit cele din zona Vrancei, care 
se produc la peste 100 de kilometri 
și care, după cum atestă datele acu
mulate de-a lungul anilor, nu se mai 
repetă la magnitudinile inițiale ale 
primului șoc. Au fost însă și cazuri de 
seisme de mai mică adîncime în 
Vrancea, ca cel din 1945, ale căror 
perechi nu au avut nici un fel de 
urmări.

Sigur, nimeni nu poate prevedea 
cu exactitate evoluția fenomenului 
complex pe care-1 presupune miș
carea tectonică. Dar cu atît mai pu
țin pot fi trase concluzii dintr-o in
terpretare empirică — așa cum re
cunosc înșiși specialiștii americani 
respectivi — a unor date insuficient 
aprofundate, așa cum a procedat re
cent Centrul american de studii 
geologice, ale cărui opinii au fost di
fuzate de unele agenții occidentale.

Studierea atentă și nuanțată a da
telor obiective și istoricul unor 
anumite categorii de seisme din zona 
Vrartcei, în sfera căruia intră și cu
tremurul de vineri seara, conduc la 
concluzia că este greu de conceput 
posibilitatea unei replici de aceeași 
intensitate ca la 4 martie.

TELEGRAME DE COMPASIUNE
Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Am aflat cu profund’ regret personal despre marile distrugeri care bu 

afectat frumoasa dumneavoastră capitală și alte zone ale României, ca 
urmare a cutremurului de pămint.

Poporul ghanez, avind proaspătă In memorie vizita dumneavoastră In 
Ghana, și guvernul meu mi se alătură în a exprima Excelenței Voastre, 
guvernului român, poporului frate al Republicii Socialiste România și tuturor 
celor îndurerați compasiunea și condoleantele noastre sincere.

Sintem. totuși, consolați de faptul că am aflat despre eforturile deosebite 
ale oamenilor muncii de a ajuta la înlăturarea grabnică a consecințelor, 
astfel incit progresul și realizările obținute pe calea socialismului să nu fie 
diminuate. Dorim României să se refacă rapid de pe urma acestor distrugeri, 
iar curajosului ei popor mult succes in lupta sa eroică.

Vă asigur de cea mai înaltă stimă și solidaritate.

General IGNATIUS KUTU ACHEAMPONG
Șeful statului

și Președinte al Consiliului Militar Suprem

• Frecvența seismelor 
care au mai avut loc în pe
rioada 5—9 martie a scăzut 
progresiv, iar intensitatea 
lor n-a depășit 4,5 grade, 
neputînd fi înregistrate de- 
cît de seismografe.

aproximativ 12 ori mai puternică de
cit un cutremur de gradul 6 și de 
120 de ori mai mare decit un seism 
de gradul 5).

Toate acestea demonstrează proce
sul de epuizare a ultimelor resturi 
de energie acumulată, ceea' ce ex
clude din punct de vedere științific 
posibilitatea repetării unui seism de 
intensitatea celui de la 4 martie.

De altfel, caracteristicile mai sus 
menționate ale seismelor din Vran
cea au fost subliniate în lucrările 
sale de savantul american, profeso
rul Charles Richter, bun cunoscător 
al mișcărilor tectonice din această 
zonă, pe care a studiat-o.

După cum s-a mai anunțat, seis
mologul de reputație mondială, care 
a pus la punct scara ce-i poartă nu
mele. a confirmat opinia care se ba
zează pe analiza caracteristicilor 
fenomenelor tectonice din Vrancea,

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu adîncă consternare am luat cunoștință de violentul cutremur de pămint 

care a lovit tara dumneavoastră.
Sintem alături de curajosul popor român, a cărui nenorocire ne afectează 

in mod deosebit și în măsura posibilităților noastre vă rog să contați P« 
sprijinul poporului nostru.

Sintem convinși că nenorocirea care se abate acum asupra României, atit 
de brutal încercată de marele război care în anii ’40 a devastat Europa, nu 
va putea să infringă spiritul poporului român, care sub orientarea justă și 
clarvăzătoare a Partidului Comunist Român va ști să găsească modalitățile 
pentru a face fată și depăși consecințele teribile și dureroase ale acestui 
dezastru.

Ne simțim profund mișcați de pierderile de vieți omenești și vă rog să 
exprimați familiilor Îndoliate marele nostru regret și solidaritatea noastră 
militantă.

în acest context de durere și doliu, care vă Încearcă, a existat Imediat 
preocuparea dumneavoastră de a ne liniști cu privire la cetățenii angolezi 
care se află in România. Această dovadă de fraternitate ne mișcă profund 
și luăm cunoștință cu multă apreciere și gratitudine de graba cu care am
basadorul dumneavoastră în tara noastră a transmis această știre agenției 
noastre de presă.

în numele poporului angolez, al Comitetului Central al M.P.L.A., a! gu
vernului Republicii Populare Angola și al meu personal, vă rog să primiți, 
dragă tovarășe Ceaușescu. expresia solidarității și prieteniei noastre 
călduroase, stindu-vă la dispoziție în tot ceea ce am putea fi de folos, sen
timente pe care vă rugăm să le transmiteți poporului. Partidului Comunist 
Român și Guvernului Republicii Socialiste România.

Dr. AGOSTINHO NETO
Președintele M.P.U.A., 

Președinte al Republicii Populare Angola

Adrese si telefoane utile
1

Asistența
Pentru asigurarea in cele mai bune 

condiții a asistenței medicale pentru 
populația din municipiul București 
și județele calamitate din țară. Mi
nisterul Sănătății reamintește că în 
toate unitățile sanitare este organi
zată activitate medicală permanentă.

Toate unitățile sanitare lucrează cu 
echipe de cadre medico-sanitare 
complexe, apte să acorde asistentă 
medicală de calitate. Toate dispen-

*
Pentru materiale de construcții. 

Depozite pentru materiale de con
strucții : B-dul Nicolae Titulescu 16 
(18 34 55) ; B-dul Bucureștii Noi 176 
(67 41 35) ; Șoseaua Chitilei 221 
(67 46 45) ; Cringași 79 (49 54 35) ; 
Calea 13 Septembrie 242 (31 56 63) ; 
str. Măgurele 34 (80 27 35) ; Șoseaua 
Olteniței 236 (83 43 25) ; Șos. Giur
giului 200 (85 30 20) ; Calea Călărași
lor 293 (21 29 79) Șos. Colentina 459 
(87 65 95) pun la dispoziția cetățenilor 
cantități suficiente de materiale de 
construcții.

Pentru reparat coșuri, calcane, 
acoperișuri din tablă, tencuieli și 
executarea altor reparații interioare, 
cetățenii se pot adresa cooperativei 
„Constructorul" la telefonul 13 44 83 
— sau la grupurile sale de șantiere 
din Piața Ilie Pintilie (telefon 
13 12 55), Calea Călărașilor (telefon 
22 01 01) și Șoseaua Mihal Bravu 
(telefon 42 28 46).

Pentru înlocuirea geamurilor spar
te, cooperativa „Tehnica sticlei" are

medicală
sarele, policlinicile și spitalele acor
dă zi și noapte asistență medicală 
sinistraților, întregii populații care 
are nevoie.

Pentru cazurile deosebite și situa
ții nerezolvate, populația se poate 
adresa direct Ministerului Sănătății, 
unde funcționează un dispecerat per
manent ce răspunde la telefoanele 
13 61 47, 13 58 57 sau telex 11 468.

*
in fiecare sector dispecerate telefo
nice la care cetățenii pot apela pen
tru înlocuirea geamurilor sparte la 
telefoanele : 14 75 27 — (sectorul 1) ; 
33 13 21 (sectorul 2) ; 21 97 93 (secto
rul 3) ; 48 74 65 (sectorul 4) ; 23 31 07 
(sectorul 5) ; 80 39 20 — (sectorul 6) ; 
45 28 98 (sectorul 7) și 18 01 87 (sec
torul 8).

Pentru confecționat chei și re
parat broaște de uși vă puteți adresa 
cooperativei „Metalocasnica", uni
tățile din Calea Dorobanților 133, str. 
Colțea nr. 6, str. Smirdan 24 și 30, 
Calea Moșilor nr. 90 ;

întreprinderea de prestări ser
vicii execută lucrări de curățat ș< 
reparat sobe și coșuri. Solicitanțli se 
pot adresa la telefoanele : 23 94 71 ; 
17 70 52 ; 11 98 58 ; 21 36 38 ; 23 61 00.

Informații pentru toate celelalte 
categorii de servicii efectuate la do
miciliu de către întreprinderea de 
prestări servicii se pot obține la tele
foanele 14 97 10 și 14 11 30.

Cooperativa „Instalatorul" execu-

tă Ia orice oră din zi șl noapte re
parații electrice, sanitare, gaze, în
călzire centrală. Dispeceratul central 
se află in str. Traian 156 (21 65 13). 
Pe sectoare, cetățenii se pot adresa 
la următoarele centre : sectorul I : 
centrele din Bd. 1 Mai 103 (17 19 84), 
Șos. Ștefan cel Mare 32 (12 33 62) ; 
sectorul II : centrele din str. Maica 
Domnului 49 (87 55 60) și str. Chopin
4 (33 13 21) ; sectorul III : centrele 
din Calea Moșilor 166 (13 95 42) și 
Traian 156 (21 65 13) ; sectorul IV : 
centrele din Calea Dudești 80 (20 77 71) 
și Calea Văcărești 11 (21 33 72) ; sec
torul V : centrele din str, C. Brinco- 
veanu Bl. M2 și str. Toporaș-Feren- 
tari. la complexul comercial și Șos. 
Giurgiului Bl. A2 ; sectoarele VI-VII 
centrele din str. Bujoreni 69 Bl. C12 
și Șos. Giurgiului Bl. A2 ; sectoarele 
VII-VIII : centrele din str. Buzești
5 (50 65 47) ; str. Al. Ioan Cuza 11 
(50 34 46). Dispecerul de serviciu răs
punde la tel. 16 49 85.

Oficii poștale cu adrese schim
bate. în urma cutremurului, o serie 
de oficii poștale și-au schimbat adre
sele. Ca urmare, ele funcționează 
temporar după cum urmează : oficiile 
nr. 22 și 36 intr-un local repartizat 
în str. Cosmonautilor nr. 27—29 ofi
ciul 34 la oficiile nr. 20 (Calea Călă
rași nr. 137) și 39 (str. Avrig nr. 21), 
oficiul 48 la oficiul nr. 1 (str. Matei 
Millo nr. 12). oficiul 53 la oficiul 6 
(str. Lînăriei nr. 23).

Un dispecerat util al telefoane
lor. Informații în legătură cu mută
rile de posturi telefonice și relații cu 
privire la abonatii din sectorul de stat 
se pot obține și la telefoanele 13 12 11. 
16 54 03. 16 51 79 — zilnic intre orele 
7—2.

Apa : In Capitală sint deschise 
23 de lucrări pe conductele de dia- 
metre mari din zonele : Nord Bă- 
neasa ; Nord Colentina-Titan : Arte
ra 4 Sud (Sos. Giurgiului — str. Să
laj — str. Garoafei și Sos. Alexan
driei) ; Calea Călărașilor ; str. Lînă
riei — B-dul Șerban-Vodă ; Drumul 
Taberei ; str. Caraiman — Calea Gri- 
viței. In seara de 9 martie s-au re
pus în funcțiune arterele : Nord Ti
tan, Nord 2 Băneasa și sos. Giurgiu
lui — str. Sălaj.

Eventualele perturbați! ale alimen
tării cu apă potabilă și orice defec
țiuni ' Ia rețeaua de alimentare se 
pot anunța la telefoanele i 49 58 30. 
49 35 80 și 49 34 98.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu multă mihnire am primit știrea violentului cutremur care a lovit 
o parte a tării dumneavoastră și a provocat multe pierderi. Fiind din toată 
inima alături de dumneavoastră în acest dezastru, doresc să vă transmit, in 
numele meu și al poporului egiptean, cele mai profunde condoleanțe dumnea
voastră personal și familiilor îndurerate.

Sint convins că poporul român prieten, cu' răbdarea și puternica sa vo
ință. va trece peste această catastrofă.

Cele mai bune urări de sănătate șl fericire personală și de progres și 
prosperitate tării dumneavoastră.

MOHAMMED ANWAR EL SADAT

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
‘ Președintele Republicii Socialiste România

Lulnd cunoștință de catastrofa ce s-a abătut asupra țării dumneavoastră, 
doresc să vă exprim, domnule președinte, în numele meu și al poporului por
tughez, regretul nostru cel mai sincer, precum și profunda noastră solidari
tate cu poporul român.

ANTONIO RAMALHO EANES
Președintele Republicii Portugheze

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Poporul Tanzaniei a aflat cu adîncă mihnire -veștile zguduitoare privind 
cutremurul devastator care a afectat o mare parte a republicii, cauzînd mari 
pierderi de vieți omenești, pagube materiale, afectind mii de persoane.

In numele Partidului Revoluționar — Chama Cha Mapinduzi. al guver- ' 
nului și poporului Republicii Unite Tanzania, in numele meu personal, vă 
transmit sincere condoleanțe și profundă compasiune, dumneavoastră și prin 
dumneavoastră familiilor îndurerate, tuturor celor afectați și întregii națiuni 
române.

JULIUS K. NYERERi

De Ia Inspectoratul
Pentru desfășurarea în siguranță a 

traficului rutier în Capitală și in 
celelalte localități afectate de cutre
mur. Inspectoratul General al Mili
ției reamintește conducătorilor auto 
că trebuie să circule cu i prudență. 
Îndeosebi în apropierea clădirilor 
avariate, și să respecte restricțiile de 
viteză.

O atenție deosebită trebuie să ma
nifeste conducătorii de autovehicule 
care efectuează transportul de mate
riale și alte bunuri. Imprăștierea în
cărcăturii pe căile rutiere creează

General al Miliției
pericole de accidentare a pietonilor 
sau de avariere a altor vehicule. De 
asemenea, pentru urgentarea lucrări
lor de degajare a imobilelor distruse 
se cere tuturor conducătorilor auto 
să respecte semnificațiile indicatoa
relor privind restricțiile de circula
ție, precum și indicațiile agenților de 
dirijare.

Pietonii sint sfâtuiți să nu circule 
pe partea carosabilă a străzilor, 
pentru a nu -se expune accidentării 
și a nu îngreuna deplasarea autove
hiculelor.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte și dragă prietene.
Luind cunoștință cu consternare de cataclismul care a Îndoliat tn mod 

atit de crud țara dumneavoastră, vă rog să acceptați condoleantele mele cele 
mai profunde, cit și cele ale întregului popor zairez, regrupat în sinul 
Mișcării Populare a Revoluției, în aceste ore atît de dificile prin care trece 
Republica Socialistă România prietenă. Republica Zair iși exprimă din toată 
inima compasiunea pentru grelele încercări pe care le cunoaște poporul 
dumneavoastră. Totodată, vă rog să transmiteți familiilor Încercate 
condoleantele noastre cele mai triste.

MOBUTU SESE SEKO NGBENDU WA ZA BANGA
Președinte fondator 

al Mișcării Populare a Revoluției, 
Președintele Republicii Zair

CONSTANȚA: Manifes
tări consacrate marilor 

aniversări ale anului
Municipiul Constanta găzduiește tn 

aceste zile două expoziții organizate 
de Muzeul de artă din localitate. în 
cadrul manifestărilor Festivalului 
național „Cintarea României" : la 
galeriile de artă, expoziția omagială 
dedicată împlinirii a 70 de ani de la 
răscoala țăranilor din 1907 prezintă 
60 de lucrări din patrimoniul muzeu
lui. aparținînd pictorilor clasici și 
contemporani ; în sălile proprii ale 
muzeului a fost deschisă expoziția 
„Reporteri ai războiului de indepen
dență". care cuprinde 38 de fotocopii 
după desene, studii și picturi sem
nate de Nicolae Grigorescu. Sava 
Henția și Carol Popp de Szatmary.

CLUJ : Expoziție Jubiliară
Casa de cultură a studenților din 

Cluj-Napoca este gazda unei alte 
expoziții jubiliare consacrată aniver
sării a 70 de ani de la răscoalele ță
rănești de la 1907. Ea conține un 
mare număr de documente de 
arhivă, xerografii, fotocopii, tipărituri 
extrase din presa vremii, reproduceri 
dună lucrări de artă plastică care 
oglindesc lupta țărănimii pentru li
bertate socială si națională.

PIATRA NEAMȚ : Specta
col dedicat răscoalei 

din 1907
Colectivul teatrului tineretului din 

Piatra Neamț, ia colaborare ou ar

tiștii amatori de pe platforma chi
mică Săvinești și din alte unităti eco
nomice ale municipiului Piatra 
Neamț au pus in scenă poerpul pa
triotic. revoluționar „Și s-au aprins 
mii de făclii", prin care se omagiază 
marea răscoală a țărănimii din 1907. 
Ieri au început pregătirile pentru 
deschiderea expoziției de carte 
politică. i

ARGEȘ : „Școala și edu
cația patriotică 

prin teatru”

Mărturii 
de solidaritate de 
la mii de kilometri 

de patrie
Colectivul de muncitori și tehni

cieni români de la Șantierul 
Contransimex de execuție a portu
lui Nador din Maroc a adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu o te
legramă, prin care își exprimă ata
șamentul deplin fată de măsurile 
întreprinse pentru înlăturarea cit 
mai grabnică a urmărilor cutremu
rului Iși ajutorarea familiilor sinis
trate. împărtășind durerea celor 
afectați de acest tragic eveniment, 
colectivul a hotărît să contribuie la 
ajutorarea sinistraților cu suma de 
20 009 dolari din economiile perso
nale.

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu uimire și consternare am aflat despre cutremurul care a zguduit țara 
dumneavoastră, provocînd multe pierderi de vieți omenești și distrugeri 
de cămine.

Ne înclinăm cu pioșenie in fața memoriei victimelor șl ne exprimăm 
compasiunea fată de durerea poporului român.

în această tristă împrejurare, adresăm condoleanțe profunde și expresia 
sincerei noastre simpatii.

Cu cea mai înaltă considerație.

EL HADJ ABOUBAKAR SANGOULE LAMIZANA
General de corp de armată,

Președintele Republicii Volta Superioară

In perioada 15—21 martie 1977 In
spectoratul școlar județean Argeș și 
teatrul „A. Davila" din Pitești or
ganizează ciclul de spectacole patrio
tice dedicat aniversării centenarului 
independentei de stat a României, 
intitulat : „Școala și educația patrio
tică prin teatru". In cadrul acestui 
ciclu vor fi prezentate — în sala tea
trului „A. Davila" și la Sala sportu
rilor din Pitești — piesa „Reduta" de 
Mircea Radu Iacoban și spectacolul 
„Eroi ai luptei pentru eliberare na
țională și socială a poporului român". 
Spectacolele vor fi vizionate de elevi 
ai liceelor și școlilor generale din 
localitate. Simbătă, 12 martie, colec
tivul teatrului va fi prezent în mij
locul cooperatorilor din comuna Ba
bana. Ieri, membrii noului cenaclu 
„Ion Andreescu" de la Casa de cul
tură din Pitești au deschis prima lor 
expoziție colectivă, cuprinzind peste 
60 de lucrări de pictură, sculptură si 
artizanat.

vremea
k

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu profundă tristețe am aflat de cutremurul care a devastat vinerea 
trecută centrul tării dumneavoastră și care din nenorocire a costat viața a 
numeroase persoane. Vă rog să binevoiți a transmite rudelor victimelor, ca 
și poporului frate român condoleantele noastre cele mai întristate.

Doresc să folosesc acest prilej pentru a reînnoi sincerele noastre urări 
de fericire și sănătate pentru dumneavoastră și de prosperitate tot mai mare 
națiunii române.

Cu foarte înaltă considerație.
General de armată GNASSINGBE EYADEMA

Președintele Republicii Togo, 
Președintele fondator 

al Uniunii Poporului Togolez

Timpul probabit pentru zilele de 11, 
12 și 13 martie. In țară : Vremea va 
continua să se încălzească și va fi In 
general frumoasă. Cerul va fi variabil, 
mal mult senin In sud. Izolat vor că
dea ploi slabe în extremitatea nordică 
a țării. Vint slab plnă la potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse tn- 
tre zero grade și 10 grade, izolat mai 
coborîte în primele nopți, în estul 
Transilvaniei, iar maximele Intre 10 și 
20 de grade, local mal ridicate. In 
București : Vreme frumoasă, cu cerul 
mal mult senin. Vînt slab pînă la po
trivit. Temperatura va continua să 
crească.

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Am aflat cu regret știrea in legătură cu gravele pierderi de vieți ome
nești și marile distrugeri materiale cauzate de cutremurul de pămint care 
s-a abătut asupra tării dumneavoastră.

în numele poporului albanez, al Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Socialiste Albania și in numele meu personal, vă exprim dumnea
voastră și prin dumneavoastră poporului român, sentimentele profundei noas
tre simpatii, iar familiilor victimelor condoleantele noastre sincere.

MEHMET SHEHU
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Socialiste Albania

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Profund impresionată de catastrofa care s-a abătut asupra poporului 
român, permiteti-mi să mă asociez durerii care apasă asupra întregii dum
neavoastră țări.

Cu «inceritate,
DOLORES IBARRURI

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Profund mișcat de știrea privind tragedia care a lovit recent România, 
rog pe Excelenta Voastră, în numele poporului brazilian și al meu personal, 
șă accepte cele mai îndurerate condoleanțe.

ERNESTO GEISEL
Președintele

Republicii Federative a Braziliei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

In numele poporului Venezuelei, al guvernului national șl al meu per
gonal. transmit Excelenței Voastre expresia sentimentelor de profundă com
pasiune și solidaritate în situația dureroasă prin care trece poporul României 
ca urmare a puternicului cutremur ce a provocat numeroase victime și impor
tante pierderi materiale în țara dumneavoastră.

CARLOS ANDRES PEREZ
Președintele Republicii Venezuela

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Sint foarte mișcată de știrile privind tragicul cutremur din România, car» 
a cauzat pierderi de multe vieți omenești.

Doresc să vă exprim cele mai sincere condoleanțe și vă rog să transmi
teți compasiunea mea celor îndurerați.

Regina MARGARETA a ll-a
< a Danemarcei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelentă.
Domnule președinte,

.Cu mare tristețe am aflat vestea privind cutremurul care a pustiit țara 
dumneavoastră, pricinuind mai multe victime și foarte importante pagube 
materiale.

în aceste împrejurări tragice pentru țara dumneavoastră, poporul 
burundez, partidul UPRONA și guvernul său mi se alătură pentru a 
transmite Excelenței Voastre, precum și poporului prieten al României sin
cera noastră simpatie și condoleantele noastre cele mai profunde.

Cu cea mai înaltă considerație,

Colonel JEAN BAPTISTE BAGAZA
Președintele Consiliului Suprem Revoluționar, 

Președintele Republicii Burundi

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Aflind de grava tragedie seismică care s-a abătut asupra țării 
dumneavoastră, vă transmit cele mai sincere condoleanțe, în numele poporului 
și guvernului argentinean, precum și al meu personal, împreună cu urării» 
noastre pentru o rapidă recuperare a țării prietene.

General-locotenent JORGE RAFAEL VIDELA
Președintele Națiunii Argentinean
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Poporul maltez a aflat cu profundă tristețe despre grelele pierderi de 
vieți omenești și imensele distrugeri provocate de cutremurul care a lovit 
tara dumneavoastră.

In numele guvernului, poporului Maltei șl al meu personal, adresez 
Excelentei Voastre, familiilor celor dispăruți, persoanelor rănite, precum și 
familiilor lor expresia celei mai adinei mîhniri și compasiuni.

ANTON BUTTIGIEG
Președintele Republicii Malta

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului și Guvernului Militar Provizoriu al Etiopiei 
Socialiste, adresez compasiunea mea sinceră poporului și Guvernului 
Republicii Socialiste România pentru pierderile tragice de vieți omenești 
provocate de cutremurul care a afectat zone din tara dumneavoastră.

In aceste împrejurări triste doresc să transmit, prin dumneavoastră, 
poporului frate român mihnirea mea profundă.

Cu cea mai Înaltă considerație,

Lt. col. MENGISTU HAILE MARIAM
Președintele

Consiliului Militar Administrativ Provizoriu 
al Etiopiei Socialiste

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am fost profund șocat de vestea privind cutremurul de pămint devasta
tor din București, care a provocat mari pierderi umane și pagube materiale.

în numele guvernului, al poporului singaporez. precum și al meu perso
nal, doresc să vă transmit sincerele noastre sentimente de durere în legătură 
cu această mare calamitate.

Dr. BENJAMIN HENRY SHEARES
Președintele Republicii Singapore

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu vie emoție am aflat despre cutremurul care a zguduit țara 
dumneavoastră, producînd mii de victime, mai ales în frumoasa dumneavoastră 
capitală. București.

In aceste dureroase și tragice momente, rog pe Excelenta Voastră să 
primească și să transmită familiilor încercate, guvernului și poporului român 
sincere condoleanțe din partea poporului nigerian, a Consiliului Militar 
Suprem, a guvernului și a mea personal.

Cu cea mai înaltă considerație,

SEYNI KOUNTCHE
Președintele Consiliului Militar Suprem, 

Șeful statului Niger

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Sint profund îndurerat de știrea privind marile pierderi de vieți omenești 
fi bunuri materiale cauzate de recentul cutremur care s-a abătut asupra 
României.

în numele guvernului și poporului din Bangladesh, precum și al meu 
personal, vă transmit cea mai profundă compasiune.

ABU SADAT MOHAMMAD SAYEM
Președintele

Republicii Populare Bangladesh

Exprimînd sentimentele de compasiune ale papei Paul al Vl-lea. nunțiu! 
papal pe lingă statul italian, monseniorul Romolo Carboni, a remis Ambasa
dei României la Roma următorul mesaj adresat guvernului român :

„Sanctitatea sa a aflat cu vie durere veștile de doliu despre cutremurul 
care a avut loc la București și in numeroase orașe și zone ale României șl 
dorește să-și manifeste regretul pentru nevinovatele victime și pentru dau
nele suferite de nobila națiune română".
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„Un efort eroic pentru înlăturarea 
consecințelor cutremurului 
și normalizarea vieții11 

ECOURI ÎN PRESA INTERNAȚIONALA

Președintele interimar al Indiei 
a primit pe ambasadorul României

încheierea Conferinței arabo-africane 
la nivel înalt

Acțiunile energice șl măsurile Întreprinse In vederea înlăturării ur
mărilor cutremurului, solidaritatea umană manifestată de Întreaga popu
lație a României pentru ajutorarea victimelor calamității, prezenta perma
nentă a tovarășului Nicolae Ceaușescu alături de cei care nu precupeteso 
nici un efort pentru salvarea eventualilor supraviețuitori și a bunurilor 
materiale, pentru diminuarea efectelor cutremurului și aducerea vieții 
Întregii țări pe făgașul normal, hotărîrile Comitetului Politic Executiv 
pentru ajutorarea celor rămași fără adăpost — acestea sînt temele care 
fac obiectul numeroaselor corespondente transmise de trimișii speciali al 
agențiilor Internationale de presă, ai ziarelor, revistelor, posturilor da 
radio și televiziune din diverse țări ale lumii.

Sub titlu! „Lichidarea urmărilor 
cutremurului", ziarul .,PRAVDA" 
inserează o corespondentă în care se 
relevă : „Comitetul Politic Executiv 
o dat indicații concrete privind apli
carea cu precădere a măsurilor de 
salvare a oamenilor ce se mai află 
eventual sub dărîmături. pentru con
centrarea in a- 
cest sens a tutu
ror eforturilor u- 
rriane si a mij
loacelor materiale 
necesare". Vor
bind despre aju
torul acordat zo
nelor afectate, 
ziarul scrie : „În
treaga tară a 
venit In aju
torul regiunilor calamitate. Co
muniștii si U.T.C.-istii se afli in 
fruntea acțiunilor de salvare si de 
reconstrucție. Abnegație si bărbăție 
manifestă militarii armatei populare, 
detașamentele gărzilor patriotice, stu
denții, personalul serviciilor medi
cale". La rîndul său, „SOVIETSKAIA 
ROSSIA" apreciază in corespondența 
sa că „nu se poate să nu-ți atragă 
atenția disciplina si organizarea in 
desfășurarea lucrărilor pentru lichi
darea consecințelor catastrofei. Par
tidul si guvernul acordă întregul aju
tor de urgentă necesar".

Ziarul spaniol „EL PAIS", relevînd 
eforturile ce se fac în Capitală și în 
celelalte așezări afectate de cutremur, 
publică largi extrase din comunicatul 
ședinței Comitetului Politic Exe
cutiv, privind îndeosebi propunerea 
tovarășului Nicolae Ceausescu de 
ajutorare a sinistraților cu locuințe 
Si dotările necesare. Televiziunea și 
posturile spaniole de radio prezintă 
reportaje despre cutremur și infor
mează, de asemenea, despre faptul 
că s-a hotărit ca cei fără locuință, 
conform hotăririi Comitetului Politic 
Executiv, să primească gratuit 'îm
brăcăminte, mobilă, locuințe, iar per
soanele puternic traumatizate să fie 
trimise gratuit in stațiunile de 
odihnă.

Ziarul englez „GUARDIAN" rele
vă, în același sens, modul în care 
autoritățile se ocupă de operațiunile 
de salvare și ocrotire a sinistraților. 
Agenția REUTER, postul de radio 
B.B.C. au informat pe larg despre 
propunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, adoptată de Comitetul Po
litic Executiv la 8 martie, de ajuto
rare a celor rămași fără adăpost cu 
locuințe, mobilă; îmbrăcăminte, su
bliniind înaltul umanism care animă 
aceste hotărlri.

Ziarul „BORBA" Înserează o co
respondență a trimisului său special, 
care informează despre acțiunile de 
salvare a supraviețuitorilor și aju
toarele ce sosesc din toate județele

țării, despre angajarea poporului ro
mân în efortul eroic pentru înlătu
rarea consecințelor cutremurului șt 
normalizarea vieții. „Bucuresțiul dă 
dovadă de o stăpinire de sine Excep
țională. depunind eforturi tndirjite 
pentru restabilirea cursului normal 
al vieții" — scrie ziarul.

• Președintele Nicolae Ceaușescu conduce acțiunile de salvare 
și ajutorare în București și în alte zone • Măsuri inspirate de un 
înalt umanism • întreaga țară este mobilizată pentru a depăși 
acest moment dramatic • Cu admirabilă abnegație și bărbăție

• Viața a început să se stabilizeze

„TRYBUNA LUDU“ Inserează o 
corespondență din București In care 
se scrie : „Cu sentimentul conștiinței 
depline a tragediei prin care au tre
cut, oamenii s-au apucat de lucru 
pentru înlăturarea urmărilor cutre
murului. Este evidentă minunata dis
ciplină a populației. Ea știe că statul 
socialist poate asigura înlăturarea 
rapidă a daunelor si restabilirea func
ționării normale a activității din țară".

Agenția ASSOCIATED PRESS, in- 
formînd despre operațiunile de sal
vare întreprinse în primele zile după 
cutremur, subliniază „abnegația cu 
care au lucrat echipele de salvare". 
„Ingineri, doctori, activiști de partid 
au lucrat cu toți, împreună, întreaga 
activitate desfăsurindu-se in mod 
disciplinat. S-a folosit cel mai mo
dern echipament si, cu toate că exis-

ta pericolul unor explozii si incendii, 
nu s-a intimplat nici un accident". 
La rîndul său, corespondentul agen
ției Reuter scrie că, „in timp ce 
operațiunile de salvare si curățire 
continuă neîncetat, în capitala Româ
niei viața a început să se stabilizeze. 
Nu mai există restricții la aprovizio
narea cu apă, școlile și institutele de 
învățămînt superior și-au deschis 
porțile, iar Gara de Nord a fost re
dată traficului".

Ziarul „L’UNITA" relevă am
ploarea acțiunilor de ajutorare a 
populației sinistrate, măsurile adop
tate în sprijinul celor rămași fără 
locuințe, participarea amplă a perso
nalului medical la salvarea supravie
țuitorilor. Totodată, este evidențiată 
grija pentru aprovizionarea popu

lației din centre
le afectate de cu
tremur si contri
buția tuturor ju
dețelor la apro
vizionarea cu pro
duse alimentare 
a localităților a- 
fectate de seism. 
„Intr-un cuvint — 
subliniază ziarul 
— toată România 

este mobilizată pentru a depăși acest 
moment dramatic".

Ziarul „IL MESSAGGERO" sub
liniază participarea personală a șefu
lui statului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la activitățile de salvare 
și organizare a activității productive.

POSTURILE DE RADIO ȘI TELE
VIZIUNE ITALIENE scot in evi
dență, în numeroase emisiuni, erois
mul cu care poporul român înfruntă 
dezastrul ce s-a abătut asu
pra țării, larga desfășurare de 
forțe care acționează in ordine, 
cu spirit de abnegație și de
plină solidaritate umană. Trimișii 
speciali relatează că președintele 
Nicolae Ceausescu se află permanent 
în zonele calamitate, dă indicații, 
mobilizează forțele.

DELHI 9 (Agerpres). — Președin
tele interimar al Indiei, B. P. Jatti, 
l-a primit pe ambasadorul României 
la Delhi. Petre Tănăsie, în legătură 
cu încheierea misiunii sale în această 
tară. Președintele interimar a expri
mat deplina solidaritate a poporului 
indian cu poporul român prieten în 
aceste momente grele și încrederea 
că, sub conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, harnicul popor 
român va reuși să înlăture într-un 
timp scurt urmările calamității. Tot

odată. președintele interimar a trans
mis președintelui Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu un me
saj de .alese salutări prietenești și 
sincere urări de bunăstare și progres 
poporului român.

în timpul convorbirii a fost expri
mată satisfacția pentru buna desfă
șurare a relațiilor de prietenie și 
cooperare dintre România și India, 
precum și convingerea că ele vor cu
noaște în continuare o dezvoltare 
mereu ascendentă.

Cancelarul Austriei a primit pe ambasadorul 
român

CAIRO 9 (Agerpres). — La Cairo 
au luat sfirșit miercuri lucrările pri
mei conferințe arabo-africane la ni
vel înalt, la care au participat dele
gații din 60 de state. După cum re
levă agenția M.E.N., conferința a 
examinat, în esență, acțiunile iniția
te de popoarele arabe și africane în 
vederea depășirii stadiului de sub
dezvoltare — consecință a exploată
rii și colonialismului — lichidării 
dominației, dependenței șl exploată
rii, precum și în vederea instituirii 
unei noi ordini economice mondiale.

La sfirșitul lucrărilor au fost a- 
doptate cinci documente definind 
principiile de bază și modalitățile de 
cooperare între cele două grupuri de 
state. Principalele documente adop
tate, declarația politică și programul 
de acțiune, reliefează liniile generale 
ale solidarității afro-arabe, precum 
și voința comună a acestor popoare

cu privire Ia instituirea unei noi 
ordini economice internaționale. 
Programul de acțiune reafirmă ata
șamentul celor 60 de state la politica 
de nealiniere, condamnă imperialis
mul și, totodată, exprimă voința ță
rilor semnatare de a-și întări rela
țiile în domeniile economic, comer
cial și tehnic.

Declarația politică subliniază spri
jinul total al țărilor arabe si afri
cane acordat luptei poporului pales- 
tinean pentru restabilirea drepturi
lor sale legitime, luptei de eliberare 
a popoarelor din Zimbabwe, Namibia 
și R.S.A. și se pronunță pentru re
tragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate.

S-a convenit ca lntîlnirlle la nivel 
înalt să se țină din trei în trei ani. 
Iar cele la nivel ministerial o dată 
la 18 luni.

Manifestări de solidaritate cu poporul 
român

GENEVA — în cadrul ședințelor de 
luni și marți ale unor reuniuni inter
naționale, care se desfășoară la Ge
neva (Conferința Națiunilor Unita 
pentru negocierea unui fond comun. 
Comisia drepturilor omului. Comite
tul pentru dezarmare, grupul exper- 
ților pentru programul european de 
dezvoltare socială), președinții au e- 
vocat pierderile de vieți omenești șl 
pagubele materiale provocate de cu
tremurul din tara noastră, exprimind 
sentimente de simpatie și solidaritate 
și urarea de a lichida cit- mal rapid 
consecințele cutremurului.

LISABONA. — In ședința sa ple
nară din 8 martie 1977. Adunarea Re
publicii Portugheze (parlamentul) a 
votat in unanimitate o moțiune de 
solidaritate cu poporul român, grav 
lovit de cutremurul de pămînt.

în moțiune se aduce un omagiu 
Republicii Socialiste România pentru

contribuția sa la dezvoltarea clima
tului de înțelegere internațională, 
precum și cele mai bune urări adre
sate conducerii României și poporului 
român pentru a înlătura cit mai cu- 
rînd posibil efectele cutremurului.

Membrii tuturor grupurilor parla
mentare reprezentate în parla
ment au subliniat eroismul poporului 
român, care luptă curajos si disci
plinat, sub conducerea Partidului Co
munist Român, împotriva stihiilor 
naturii, admirația față de efortu
rile sale.

OTTAWA. — Membrii Camerei 
Comunelor din Canada au adoptat 
în unanimitate o moțiune în care se 
spune ; Camera exprimă compasiunea 
sa cea mai profundă pentru poporul 
român, care a suferit de pe urma 
cutremurului catastrofal și cere gu
vernului canadian să se alăture altor 
țări în acordarea de ajutor pentru 
victime.

Alegeri anticipate in Belgia
La 17 aprilie. In Belgia vor avea 

loc alegeri generale. Hotărirea de 
dizolvare a parlamentului și de 
convocare a alegerilor cu un an 
înainte de termen a fost anunța
tă în cursul dimineții de miercuri 
de către primul ministru. Leo Tin- 
demans.

Dincolo de disensiunile existente 
între principalii componenti ai coa
liției guvernamentale — formată in 
iunie 1974 din partidele social-creș- 
tin, liberal și gruparea Adunarea 
Valonă — organizarea de alegeri 
anticipate devenise inevitabilă, după 
cum declara în cursul unei confe
rințe de presă președintele Parti
dului social-creștin, Wilfried Maer
tens. ca urmare a agravării situa
ției economice și sociale a țării. As
pectul cel mai pregnant al acestei 
situații este ilustrat de creșterea 
continuă a șomajului. La sfirșitul 
anului trecut numărul șomerilor 
s-a ridicat la peste 250 000. Aceas
tă cifră, care reprezintă 8.7 la 
sută din populația activă, este cu 
16 la sută mai mare decît în 1975. 
Ca urmare. Belgia a bătut în anul 
care a trecut cîteva „recorduri" în 
cadrul Pieței comune : cel referi
tor la creșterea în procente a nu
mărului de șomeri, precum și cel 
privind proporția celor fără slujbe 
din totalul populației active. Side
rurgia din Valonia traversează în 
prezent criza cea mai gravă din 
întreaga sa existență. Se estimea
ză. după cum scria agenția France 
Presse. că „jumătate din cei 60 000 
de angajați își vor pierde postu
rile în următoarele 10 luni". Pre
viziunile sînt la fel de sumbre șl 
în ceea ce privește inflația.

în fata acestei situații, care a e-

videntiat practic eșuarea planului de 
redresare economică anunțat în de
cembrie 1975, cabinetul Tindemans 
a lansat la începutul lunii februa
rie un nou plan, care urmărea re
dresarea economiei și combaterea 
șomajului. Principalele pîrghii asu
pra cărora urma să se acționeze sînt 
mărirea impozitelor, majorarea pre
turilor și reducerea cheltuielilor 
pentru nevoile sociale. Acest plan 
a fost viu criticat de partidele so
cialist și comunist, care, apreciin- 
du-1 drept nerealist, au subliniat că 
el va lovi în primul rînd masele 
largi de oameni ai muncii. Protes- 
tind împotriva măsurilor guverna
mentale. Federația Generală a 
Muncii a chemat muncitorii la gre
vă. Grevele generale ale muncito
rilor de la căile ferate, din trans
porturile orășenești și din alte sec
toare de activitate au paralizat ac
tivitatea economică a țării timp de 
două săptămîni.

In acest context a intervenit șl 
refuzul celor doi miniștri, reprezen
tanți ai partidului Adunarea Valo
nă. de a aproba proiectul de bu
get pe exercițiul financiar viitor. La 
recomandarea primului ministru, 
regele Baudouin a hotărît destitui
rea și înlocuirea acestora, fapt ce. 
a avut ca efect retragerea grupă
rii Adunarea Valonă din cadrul coa
liției guvernamentale. Observatorii 
se întreabă acum în ce măsură a- 
legerile anticipate vor fi de na
tură să ducă la formarea unei coa
liții guvernamentale solide și la 
rezolvarea multiplelor probleme cu 
care Belgia este confruntată îh pre
zent.

R. BOGDAN

VIENA 9 (Agerpres). — Cancelarul 
federal al Austriei, Bruno Kreisky, 
a primit pe ambasadorul român la 
Viena, Dumitru Aninoiu, care urmea
ză să-și încheie misiunea în această 
țară. în cursul convorbirii, cancela

rul a dat o înaltă apreciere dezvol
tării pe toate planurile a relațiilor 
româno-austriece, a exprimat dorința 
extinderii și adîncirii lor, evocînd eu 
deosebire posibilitățile existente in 
domeniul raporturilor economice.

La 31 martie la Viena

alger . Obiective prioritare 
in dezbaterea noului parlament

Reluarea negocierilor intercomunitare 
cipriote

NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). 
— Negocierile intercomunitare ci
priote se vor relua la Viena la 31 
martie sub președinția secretarului 
general al O.N.U., Kurt Waldheim, 
a anunțat un purtător de cuvint al 
O.N.U. Reprezentanții la convorbiri 
ai celor două părți, Tassos Papa- 
doupouios și Urnit Onan, vor aborda 
aspecte fundamentale ale problemei 
cipriote.

Aceste întrevederi — cea de-a șa
sea rundă în ultimii doi ani — se 
vor desfășura pe baza directivelor

stabilite de președintele Makarios și 
Rauf Denktaș, liderul comunității 
turco-cipriote, în cursul intîlnirii lor 
de la 12 februarie, la Nicosia. Direc
tivele, a precizat purtătorul de cuvint 
al O.N.U., privesc problemele terito
riale, respectiv liniile de demarcație 
interioară ale unui eventual stat fe
deral și problemele constituționale. 
Acordul realizat la 12 februarie va 
trebui să constituie baza negocieri
lor substanțiale de la Viena. a adău
gat purtătorul de cuvint.

„Kampuchia Democrată este atașată principiilor 
independenței, păcii și nealinierii"

RANGOON 9 (Agerpres). — Vice- 
premierul și ministrul de externe al 
Kampuchiei Democrate, Ieng Sary, 
aflat în prezent într-o vizită oficială 
în Birmania, a declarat că Kampuchia 
Democrată este atașată principiilor 
independentei, păcii, neutralității si 
nealinierii. Guvernul țării noastre, 
a precizat el, înțelege să nu facă 
parte din nici o alianță sau asociație 
internațională, dar dorește să stabi
lească relații bilaterale strinse cu 
țările vecine si să întrețină bune re
lații cu toate statele, pe baza res
pectului mutual strict al independen
tei, suveranității si integrității teri

toriale si neamestecului In treburile 
interne.

Referindu-se la problemele econo
mice cu care este confruntată Kam
puchia Democrată, Ieiig Sary a ară
tat că acestea privesc ștergerea ur
melor „războiului de agresiune de
vastator". In acest sens, recolta de 
orez, a afirmat el, va fi mai bună 
decît cea de anul trecut „potrivit 
planului nostru, care vizează asigu
rarea de hrană suficientă pentru po
por și care trebuie să permită alo
carea unui surplus pentru reconstruc
ția tării și apărarea sa".

După cum s-a mai
anunțat, la 
desfășoară, 
pere de la 
sesiunea 
Populare 
desemnată 
consultării 
de la 25

Alger se 
cu înce-

5 martie, 
Adunării 

Naționale, 
în urma 
electorale 
februarie.

Forul legislativ su
prem are pe ordinea 
de zi o serie de pro
bleme legate de crea
rea u<nul cadru optim 
pentru accelerarea 
dezvoltării econom i-
co-sociale a Algeriei, 

întrunirea Adună
rii Populare Naționa
le se înscrie în amplul 
proces instituțional 
declanșat prin adop
tarea la 27 iunie anul

apoi, la 10 decembrie, 
alegerea președinte
lui țării în persoana 
lui Houari Boume- 
diene pentru o peri
oadă de șase ani. în
cununarea acestui 
proces instituțional va 
avea loc cu prilejul 
viitorului congres al 
Frontului de Eliberare 
Națională, partid unic 
în Algeria, căruia 
Constituția îi acordă 
rolul de avangardă in 
dezvoltarea țării.

«

Seisme în diverse
TOKIO 9 (Agerpres). — Un puter

nic cutremur de pămînt a fost înre
gistrat la 9 martie, la ora 14,38 
G.M.T., în apropiere de Tokio, de 
către Laboratorul seismologie al 
Universității statului american Ca
lifornia — relevă agenția U.P.I. Un 
specialist al laboratorului californian 
a declarat că intensitatea seismului 
nu a fost încă stabilită, apreciind-o 
însă între 6 și 7 grade pe scara 
Richter.

Purtătorul de cuvint al laboratoru
lui a apreciat cutremurul drept un

zone ale globului
„seism de profunzime", menționlnd 
că epicentrul său a fost la nord de 
capitala niponă.

BELGRAD (Agerpres). — Marți 
seara In Serbia au fost Înregistrate 
mișcări seismice avlnd epicentrul lo
calizat la circa 150 km de Belgrad. 
Intensitatea cutremurului a fost de 
6,5 grade pe scara Mercalli de 12 
grade. Seismul a zguduit mai puter
nic orașul Krușeac, fără să provoace 
pagube, anunță agenția Taniug.

agențiile de presă transmit:
La Budapesta, Jâno1’ Kâdâr- 

priim-secretar al C.C. al P.M.S.U., l-a 
primit pe ministrul de externe al 
R. S. Cehoslovace, Bohuslav Chnou- 
pek, cu oare a avut o convorbire pri
vind relațiile dintre cele două țări.

Miniștrii de externe ai țâ
rilor Pieței comune,reuniti '* 
Bruxelles, au decis să adopte o „po
ziție constructivă" în problema creă
rii unui fond de stabilizare a cursu
lui materiilor prime — sursă princi
pală de venituri pentru numeroase 
țări în curs de dezvoltare. După cum 
a declarat la sfirșitul reuniunii mi
nistrul britanic, David Owen, parti- 
cipanții nu au realizat un punct de 
vedere comun asupra modalităților 
de finanțare a fondului, însărcinînd 
experții C.E.E. de la Bruxelles cu 
redactarea unei propuneri în această 
problemă.

Valoarea schimburilor co
merciale mondiale s a situat- 
în 1976, la aproximativ 980 miliarde 
de dolari, ceea ce reprezintă cu 12 
la sută mai mult decît în 1975 — a 
anunțat Secretariatul G.A.T.T. In
tr-un prim studiu asupra comerțului 
internațional din anul care a trecut. 
Secretariatul estimează că în 1977 
volumul schimburilor va continua să 
crească, dar într-un ritm mai lent.

Președintele S.U.A.,Jimmy
Carter, a anunțat, în cursul unei

conferințe de presă, că va înainta 
Congresului un program privind 
crearea de locuri de muncă, destinat 
să reducă șomajul deosebit de ridicat 
în rlndurile tineretului. înainte de a 
începe conferința de presă, președin
tele Jimmy Carter a anunțat că în- 
cepînd cu 18 martie vor fi înlăturate 
restricțiile privind călătoriile cetățe
nilor americani în Cuba, Vietnam, 
R.P.D. Coreeană și Kampuchia De
mocrată.

Un comunicat al Ministe
rului de Externe al Spaniei 
a anunțat că „guvernul spaniol a re
cunoscut la 9 martie a.c., în mod 
oficial, misiunea de la Madrid a Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei". Pînă acum, prezența O.E.P. 
la Madrid se realiza prin partici
parea la secția informativă a birou
lui Ligii Arabe din capitala spa
niolă.

Sesiunea Comisiei mixte 
pentru cooperarea între Bul
garia Și R.F.G. In domeniile eco
nomic, industrial și tehnic a avut loc 
la Sofia. Părțile au discutat probleme 
privind extinderea și diversificarea 
cooperării bilaterale în sferele amin
tite.

Congresul Uniunii Creș- 
tin-Democrate s a încheiat ’« 
Diisseldorf. Lucrările congresului s-au 
desfășurat în condițiile contradicțiilor

care s-au făcut simțite în ultimul 
timp în rîndurile liderilor diferitelor 
cercuri creștin-democrate, mai ales 
după eșecul suferit de coaliția 
U.C.D./U.C.S. în alegerile parlamen
tare din octombrie 1976. Congresul a 
adoptat „Planul de lucru pe anul 
1977", precum și o serie de rezoluții 
în probleme de politică internă și in
ternațională.

Premierul Turciei, suieyman
Demirel, a cerut populației, într-o 
declarație televizată, să intensifice 
eforturile în direcția întăririi econo
miei țării. Primul ministru a denu
mit anii 1975—1977 drept perioadă 
de creare a bazelor unei industrii 
grele puternice, care să constituie 
ramura principală a economiei na
ționale.

în cadrul unei conferințe 
de presă Premjerul Pakistanului, 
Zulfikar All Bhutto, a anunțat că, în 
curînd, va avea loc prima sesiune a 
noului parlament, ales la 7 martie. In 
cadrul căruia Partidul Poporului, al 
cărui lider este, deține 155 de man
date din totalul de 200. El a reafirmat 
programul partidului său. care constă 
în consolidarea sectorului economic 
de stat, desăvîrșirea reformei agrare, 
dezvoltarea relațiilor externe ale ță
rii pe baza respectării suveranității 
și neamestecului în treburile interne, 
în context, el a subliniat că guvernul 
va acorda și în viitor o mare aten
ție procesului normalizării relațiilor 
cu India.

trecut a „Cartei na
ționale" — document 
care definește direc
țiile principale, ideo
logice și politice, ala 
statornicirii unei so
cietăți de tip nou, ba
zată pe principiile so
cialiste. în etapa ur
mătoare, la 19 sep
tembrie a fost adop
tată noua Constituție 
— actul fundamental 
al statului, sinteti- 
zind înnoirile struc
turale ce au avut loc
în toate compartimen
tele vieții politice și 
economice. A urmat

Presa algeriană a 
relevat, cu acest pri
lej, faptul că în anii 
de cînd puterea a fost 
preluată de Consiliul 
Revoluției țara a fă
cut pași importanți 
pe calea propășirii 
economice și sociale, 
a dezvoltării culturii
naționale. Algeria 
este, de altfel, una dip 
țările de pe continen
tul african care a în
registrat ritmuri prin
tre cele mai ridicate 
de dezvoltare. în do
meniul economic, în 
baza prevederilor pla
nului cvadrienal 
(1974—1977), s-au dat 
în exploatare obiecti
ve economice care au
asigurat anual circa
200 000 de locuri de 
muncă.

„Algeria s-a trans
format efectiv într-un 
șantier în lucru care 
se dezvoltă în fiecare 
zi tot mai mult" — 
sublinia recent pre
ședintele Houari Bou- 
mediene. Proiectele de 
dezvoltare sînt finan
țate din fondurile ob
ținute din valorifica
rea petrolului și ga
zului — principalele 
bogății ale tării. Fo
losirea cît mai judi
cioasă a acestor veni
turi a constituit una 
din temele majore ale 
campaniei electorale 
care a precedat ale
gerea Adunării Popu
lare Naționale.

în fata celor 261 de 
deputați aleși în noul 
parlament se află, așa 
cum au pus în evi
dentă primele zile de 
dezbateri, sarcini de
osebit de importante, 
în ce privește noua 
etapă de dezvoltare a 
Algeriei, membrii fo
rului legislativ mani- 
festîndu-și hotărirea 
de a contribui, alături 
de celelalte foruri ale 
noului cadru institu
țional, la înfăptuirea 
lor în bune condiții.

A. BUMBAC

BOGOTA: Program energetic pe zece ani
Săptămîna aceasta, 

la Bogota, capitala 
Columbiei, s-au dat 
publicității noi indica
tori care vor servi la 
definitivarea progra
mului energetic na
țional pe următorii 
zece ani. Acest pro
gram, supus anterior, 
în linile sale generale, 
dezbaterii publice, a 
fost conceput avîn- 
du-.se în vedere nece
sitățile sporite de e- 
nergie ale țării și po
sibilitățile de a le sa
tisface, în primul rînd 
prin dezvoltarea și di
versificarea surselor 
proprii. Evidențiind 
importanța programu
lui pentru economia 
națională — și în spe
cial pentru implan
tarea de industrii In

diferite zone ale țării 
— presa din Bogota 
relevă, totodată, rolul 
Ce revine întreprinde
rilor de stat în reali
zarea acestui pro
gram. Numai In sec
torul industriei petro
lului — care va avea 
o pondere de 48,6 la 
sută în ansamblu’ noi
lor proiecte energeti
ce — societatea de 
stat „Ecopetrol" va 
asigura o treime din 
totalul investițiilor.

Programul energetic 
include o serie de 
proiecte privind ex
ploatarea și valorifi
carea gazului natural 
din provincia Guajira, 
unde se va construi 
un mare complex 
petrochimic și o u- 
zină pentru li

chefierea gazului, pre
cum și o termocentra
lă pentru aproviziona
rea cu energie a Între
gii regiuni.

Programul pe zece 
ani acordă o atenție 
deosebită și valorifică
rii zăcămintelor carbo
nifere.

Proiectele amintite 
ca și cele pentru ame
najarea de noi hidro
centrale, cercetările și 
studiile care se efec
tuează pentru Identifi
carea de noi surse e- 
nergetice conferă pro
gramului pe zece ani 
un rol de cea mai mare 
însemnătate în impul
sionarea dezvoltării •- 
conomice și sociale a 
tării.

Eugen POP

Turneul premierului britanic
în S.U.A.

Primul ministru al Marii Britanii, 
James Callaghan, a plecat miercuri 
într-un turneu peste ocean. tnSotit de 
noul său ministru de externe. David 
Owen. Potrivit presei londoneze, 
scopul acestei călătorii este să „sta
bilească bazele relațiilor Angliei cu 
noua administrație americană". Ți- 
nîndu-se seama de faptul că în pre
zent Anglia deține președinția Pieței 
comune, agenția France Presse subli
niază că „James Callaghan va avea 
convorbiri joi și vineri la Washington 
și în această din urmă calitate".

în acest context, presa britanică 
arată că întrevederile din capitala 
S.U.A. — ca și cele din zilele urmă
toare de la Ottawa, cu primul mi
nistru canadian Pierre Trudeau — 
vor avea ca subiect prioritar pregă
tirea conferinței la nivel înalt a prin
cipalelor țări capitaliste industrializa
te, programată să se desfășoare la 
Londra în zilele de 7 și 8 mai. După 
cum s-a anunțat, la această reuniu
ne, ce va fi prezidată de șeful gu
vernului Marii Britanii, vor participa 
șefii de state și de guverne din 
S.U.A.. Canada. Japonia. Franța, 
R.F.G. și Italia. Cu acest prilej ur
mează a fi discutată situația econo-

și Canada
miei capitaliste, lovită de o criză pre- 
lungită, și în legătură cu aceasta mă
surile menite să stimuleze relansare* 
economică In Occident ; de aseme
nea, vor fi analizate probleme ca 
dezvoltarea comerțului internațional, 
situația din domeniul energetic, ca și 
relațiile dintre țările industrializate 
și cele in curs de dezvoltare.

Observatorii din capitala britanică 
subliniază. în altă ordine de idei, că 
în convorbirile premierului Callaghan 
la Washington și Ottawa o atenție 
deosebită va fi acordată, de aseme
nea. relațiilor Est-Vest și pregătirilor 
pentru viitoarea reuniune de la Bel
grad privitoare la securitatea șl coo
perarea în Europa.

Faptul că în turneul său în S.U.A. 
și Canada șeful guvernului britanic 
se va deplasa cu un avion de tipul 
„Concorde" determină agenția Reuter 
să conchidă că in convorbirile de la 
Washington va fi ridicată și proble
ma utilizării de către aparatele su
personice anglo-franceze a aeropor
turilor de la New York și Washing
ton. știut fiind că autoritățile ame
ricane de resort nu au adoptat încă 
o decizie finală in această privință.

• GEST SIMBOLIC.
Un grup de organizații pacifis
te americane a hotărît să con
struiască un spital la Song My 
— cunoscuta localitate din su
dul Republicii Socialiste Viet
nam a cărei populație a pierit, 
după cum se știe, in cursul unui 
masacru, în 1968. Reprezentanții 
grupului „Friendshipment", 
care reunește 45 de organizații 
pacifiste, au precizat, după cum 
transmit agențiile de presă din 
S.U.A., că această hotărire vine 
să cinstească memoria victime
lor de la Song My, constituind 
totodată un act de solidaritate 
și prietenie al poporului ameri
can față de poporul vietnamez.

• PENTRU RECUPE
RAREA FORȚELOR. Mun- 
citorii fabricii de mobilă „Vil
nius" din capitala R.S.S. Lituanie
ne au posibilitatea de a se reface 
rapid de pe urma oboselii

printr-o relaxare intensivă, 
într-o așa-numită încăpere 
a deconectării psihice. Ea a 
fost realizată cu • concursul 
psihologilor, medicilor și artiști
lor. Sala este prevăzută cu fo
tolii comode, plasate in nișe, de 
unde li se oferă „pacienților", 
pe ecrane, imagini reconfortan
te — pajiști înflorite, peisaje 
alpine etc. ; un fond muzical în 
surdină și mirosuri suave ce se 
răspindesc în încăpere întregesc 
această ambianță. După un ase
menea tratament, muncitorii 
se întorc la locurile de muncă cu 
forțe proaspete și bună dispozi
ție, premise pentru un randa
ment sporit al muncii lor.

• PUTEREA VOINȚEI. 
Cea mai rapidă femeie din 
lume este considerată ameri
cana Kitty O'Neil, în vîrstă de 
28 de ani. La bardul unui auto
vehicul cu trei roți propulsat 
printr-un motor rachetă, lansat

pe o pistă specială de nisip din 
deșertul Alvord (statul Ore
gon), ea a atins viteza de 1 014 
km pe oră. Recordul absolut de 
viteză la automobile este de 
1016 km pe oră, stabilit la 
23 octombrie 1970 de către ame
ricanul Gary Gabelich, care a 
folosit o mașină cu patru roți, 
propulsată cu gaze naturale în 
stare lichefiată. Voința tinerei 
femei este extraordinară. In
tr-adevăr, Kitty s-a născut 
surdă, ea puțind să deslușească 
ce spun interlocutorii numai 
după mișcarea buzelor ; de ase
menea, a fost pe jumătate pa
ralizată ca urmare a unei me
ningite cerdbro-spinale și, tot
odată, a suferit o operație de 
cancer, înainte de a se lansa in 
cursele de automobile.

• CELE MAI CĂUTA
TE - FAPTELE DE VIAȚĂ. 
Celebra serie de romane istori
ce „Regii blestemați", din care
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s-au publicat pînă In prezent 
șase volume — traduse Iii nu
meroase limbi, inclusiv în lim
ba română — s-a îmbogățit re
cent cu al șaptelea volum. In 
perioada de 16 ani care s-a 
scurs de la publicarea ultimu
lui volum, autorul Maurice 
Druon, membru al Academiei 
franceze, și-a schimbat complet 
maniera. Spre deosebire de pri
mele șase volume, care se ba
zau pe o acțiune plină de ne
prevăzut, noul volum are mai 
mult un caracter filozofico-do- 
cumentar, fiind de fapt un lung 
monolog al cardinalului Peri
gord, personaj istoric real. 
„Astăzi cititorii caută, In primul 
rînd, adevărul istoric, documen
tele autentice, faptele de viață 
așa cum s-au petrecut ele in

realitate", a ținut să precizeze 
Druon.

• ACTIVITATE VUL
CANICĂ REDUSĂ. In 
cursul anului trecut au fost în
registrate pe Ten-a numai zece 
erupții vulcanice, față de 25 în 
1975. Cea mai puternică erup
ție a avut loc în peninsula si
beriana Kamceatka (volumul de 
material eliminat a fost evaluat 
la doi kilometri cubi), fără a 
aduce prejudicii oamenilor. 
Principala activitate vulcanică 
s-a concentrat de altfel în ju
rul Mării Bering. Doi mari vul
cani — „Cotopaxi" din Ecuador 
și „La Souffriâre" din Guade
lupa — amenințau să erupă, 
dar s-au liniștit. In schimb,

previziunile unor erupții în In
donezia și Filipine s-au confir
mat. Cel mai mare vulcan de 
pe glob, Mauna Loa, din Ha
waii, a fost neobișnuit de cu
minte în 1976 ; se așteaptă însă, 
pentru 1978, o reactivare a sa.

• DISPOZITIV AU
TOMAT DE CITIRE A 
TEXTELOR. Intr-un institut 
al Academiei de Științe a R. P. 
Polone a fost construit un apa
rat optic pentru citirea auto
mată a textelor scrise la ma
șină. Aparatul este capabil să 
identifice literele, cifrele și 
celelalte semne ortografice și 
să le transpună pe o bandă per
forată. Randamentul : 200 de
semne pe secundă. Aparatul 
are și un dispozitiv care permi
te efectuarea de corecturi.

• ROȘII... CUBICE. 
Agronomii de la Universi
tatea Davis din California 
au reușit să creeze roșii de 
formă cubică, prezentînd, față 
de roșiile „clasice", de formă 
rotundă, marele avantaj că pot 
fi culese mecanic și ambalate 
în mod rațional. Relatînd aceas
tă noutate, ziarul „New . York 
Times" precizează că este vorba 
de cea mai recentă varietate 
dintr-o serie de roșii „perfec
ționate", care au început să fie 
create cu începere din 1961.

• ÎNLOCUITOR pen
tru TABLĂ DE ZINC. 
Experții de la Institutul pentru 
tehnica frigului din Dresda, în 
colaborare cu o întreprindere 
din Naumburg, au construit 
subansambluri pentru instalații 
de aerisire a grajdurilor, în în
tregime din mase plastice și a

căror durată de folosire este 
practic nelimitată. Pînă acum, 
aceste subansambluri erau con
fecționate din tablă de zinc. 
Durata lor de folosire varia în
tre 3 și 5 ani, la aceasta adău- 
gindu-se un cost înalt de insta
lare și demontare.

• „O SUTĂ DE ANI 
DE SINGURĂTATE" - 
PE ECRAN. Celebrul roman 
al lui Gabriel Garcia Marquez 
urmează să fie adaptat pentru 
ecran. Producătorul viitoarei 
pelicule va fi cunoscutul actor 
Anthony Quinn, care va inter
preta, în același timp, și unul 
din rolurile principale. O altă 
viitoare ecranizare, după tot atît 
de celebrul roman „Ben Hur", 
prezintă originalitatea că toți 
actorii, printre care campionul 
mondial de box Cassius Clay, 
vor fi negri.
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