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Ședința Comitetului Politic
Executiv al C. C. al P. C. R.

„Sîntem ferm hotărîți să nu schimbăm cu nimic programul 
de dezvoltare a țării și nici programul de ridicare 

a nivelului de trai al poporului"

In cursul zilei de joi, 10 martie a.c., a 
avut loc o nouă ședință a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., sub pre
ședinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al P.C.R., care a analizat 
modul cum se înfăptuiesc obiectivele și 
sarcinile trasate de conducerea de partid 
și de stat pentru normalizarea deplină a 
situației din Capitală, stabilind în acest 
scop noi măsuri.

Comitetul Politic Executiv a indicat ca 
în București, în cele cîteva clădiri mari 
prăbușite ale căror ruine n-au fost încă 
degajate, să se acționeze în continuare 
cu grijă și perseverență, în special în 
subsolurile care nu au fost distruse, pen
tru salvarea tuturor persoanelor care 
mai pot supraviețui.

în spiritul hotărîrilor luate anterior, Co
mitetul Politic Executiv a stabilit ca încă 
în cursul zilei de 10 martie echipele între
prinderilor de construcții să fie reparti
zate pe străzi și clădiri, pentru a începe 
în mod organizat, într-un ritm intens, ac
țiunea de consolidare și reparare a clădi
rilor avariate. Pentru moment, urmează 
să fie consolidate chiar și clădirile ce vor 
fi demolate ulterior, pentru ca prin pră
bușire să nu afecteze imobilele învecinate. 
De asemenea, sub îndrumarea și cu spri
jinul organelor de partid și de stat, al 
unităților de construcții, cetățenii să trea
că de îndată, cu toate forțele, la repa
rarea propriilor locuințe.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca 
consiliul popular municipal să ia măsuri 
pentru devierea circulației vehiculelor 
grele — tramvaie, autobuze, camioane — 
de pe arterele centrale ale orașului afec
tate de cutremur, pentru a împiedica 
orice fel de agravare a avariilor clădiri
lor din această zonă.

Comitetul Politic Executiv a hotărît, de 
asemenea, să se acționeze în mod orga
nizat, cu cea mai mare grijă, pentru strîn- 
gerea din edificiile ce au suferit de pe 
urma cutremurului a obiectelor de artă, 
a tuturor valorilor ce aparțin patrimoniu
lui cultural național, inclusiv a arhivelor 
instituțiilor de stat, și depozitarea lor în 
condiții de deplină securitate. Nici un 
bun de artă și cultură nu trebuie pierdut 
sau deteriorat, pentru aceasta purtînd

răspunderea atît unitățile și instituțiile de
ținătoare, cît și organele de partid și de 
stat centrale și locale cu atribuții în acest 
domeniu. Pentru asigurarea spațiului ne
cesar cazării urgente a unor sinistrați, s-a 
hotărît evacuarea unor instituții culturale, 
în special cu caracter muzeistic, și pune
rea lor la dispoziția cetățenilor.

Luînd cunoștință de dorința manifestată 
de numeroși cetățeni de a veni în ajuto
rul sinistraților, al acțiunii de reconstruire 
și de lichidare a pagubelor cutremurului, 
prin donarea unor sume de bani, Comi
tetul Politic Executiv a stabilit să se creeze 
în acest scop un cont individual la care 
să poată depune toți cei ce doresc. De 
asemenea, în unele întreprinderi și insti
tuții, colective de muncă au apărut dife
rite .inițiative cu același caracter, nu
meroși oameni ai muncii manifestîndu-și 
dorința de a organiza depuneri colective 
de bani în beneficiul sinistratilor și de a 
iniția acțiuni de muncă suplimentară în 
vederea sporirii producției peste prevede
rile planului. La rîndul lor, o serie de in
stituții cultural-artistice și sportive și-au 
propus să organizeze manifestări publice, 
urmînd ca beneficiile realizate să fie, de 
asemenea, vărsate în fondurile de ajuto
rare a sinistraților.

Comitetul Politic Executiv dă o înaltă 
apreciere acestor inițiative și manifestări 
pornite din masa largă a oamenilor mun
cii și consideră necesar ca ele să fie încu
rajate și stimulate, ca o formă a solidari
tății socialiste a oamenilor muncii din 
patria noastră și, totodată, ca o contribu
ție prețioasă la lupta pentru înlăturarea 
definitivă a urmărilor cutremurului, pen
tru recuperarea pagubelor și asigurarea 
condițiilor în vederea dezvoltării neîntre
rupte economico-sociale a țării noastre.

Comitetul Politic Executiv a luat, de 
asemenea, cunoștință de faptul că o se
rie de guverne, conducători de state, 
organizații și instituții publice și persoane 
particulare din alte țări și-au exprimat 
dorința să vină în sprijinul poporului ro
mân, lovit de cutremurul de la 4 martie, 
prin trimiterea de medicamente și apara
tură sanitară, a unor spitale mobile, prin 
construirea de școli și alte edificii, prin 
furnizarea de fonduri sau utilaj industrial,

inclusiv prin organizarea colectării de 
fonduri de la populație.

Pentru coordonarea tuturor inițiativelor 
pornite din masa oamenilor ifiuncii din 
țara noastră, a întregii acțiuni de ajuto
rare publică a sinistraților, precum și pen
tru preluarea și folosirea judicioasă a 
ajutoarelor din străinătate, Comitetul Po
litic Executiv a hotărît crearea unui „Co
mitet Național de Ajutorare", sub preșe
dinția tovarășei Elena Ceaușescu, mem
bră a Comitetului Politic Executiv al C.C< 
al P.C.RS Din comitet vor face parte 
membri ai Comitetului Politic Executiv, 
precum și reprezentanți ai Frontului Uni
tății Socialiste, Consiliului Național al Fe
meilor, Uniunii Generale a Sindicatelor, 
Uniunii Tineretului Comunist. Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști, Societății 
de Cruce Roșie, uniunilor cooperatiste 
agricole și meșteșugărești, uniunilor de. 
creație ale oamenilor de artă și cultură 
și asociațiilor științifice.

Comitetul Politic Executiv îsi exprimă 
încrederea deplină că un număr tot mai 
mare de cetățeni vor contribui la fondul 
de întrajutorare, vor depune sume de 
bani, după puterile lor, în contul indivi
dual creat în acest scop, vor participa la 
diferitele acțiuni și manifestări consacrate 
strîngerii de fonduri pentru sinistrați, pre
cum și la activitatea generală pentru de
pășirea sarcinilor de producție, realiza
rea de noi și importante succese în acti
vitatea economică, în toate sectoarele 
vieții sociale.

Aceasta va constitui © nauă și puter
nică manifestare a spiritului de solidari
tate și întrajutorare tovărășească, propriu 
societății noastre, noilor relații statorni
cite în orînduirea pe care o edificăm, o 
formă de afirmare tot mai pregnantă a 
principiului umanismului nou, revoluțio
nar, al eticii și echității socialiste. Fără 
îndoială că poporul nostru va da Și Pe 
această cale noi și elocvente dovezi ale 
înaltei sale conștiințe patriotice, ale mari
lor sale virtuți morale, afirmîndu-și voința 
de neclintit ca, sub conducerea partidului, 
în cea mai strinsă unitate, să pășească 
neabătut înainte, pe calea făuririi vieții 
noi, a bunăstării și prosperității, a înflori
rii multilaterale a patriei.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
din nou prezent ieri, in Capitală, 

pe fronturile luptei pentru lichidarea 
urmărilor seismului

© Au fost examinate importante probleme privind refacerea unor edificii de valoare

La solicitarea corespondenților de 
presăj străini și a ziariștilor români, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a ținut 
joi, 10 martie a.c., o conferință de 
presă, in care a făcut o declarație și 
a- dat răspunsuri în legătură cu si
tuația existentă în țară ca urmare a 
cutremurului de la 4 martie, precum 
și cu preocupările și activitatea parti
dului și statului legate de aceasta.

Au fost de față tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășii Mahea 
Mănescu. Cornel Burtică, Ion Dincă 
și Dumitru Popescu.

Conferința a fost deschisă de 
tovarășul Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al: C.C. al P.C.R.. care. într-o 
scurtă introducere, a subliniat faptul 
că „Președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a aflat la postul de comandă al 
activității generale a partidului și 
statului, a întregii națiuni, încă din 
prima clipă după izbucnirea cutremu
rului în România1*. Vorbitorul a ară
tat că „tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
aflîndu-se într-o vizită de prietenie

In unele țări africane, de îndată ca 
a luat cunoștință despre catastrofa 
izbucnită în România a transnjis în 
cursul nopții telefonic, personal. De
cretul prezidențial de instituire a 
stării de necesitate în țară, iar apoi, 
de la bordul avionului, s-a interesat 
neîntrerupt de evoluția stării de lu
cruri și a dat indicații sistematice 
pentru luarea primelor măsuri de ur
gență și organizarea întregii activi
tăți de apărare a populației și limi
tare a efectelor dezastrului. Odată 
ajuns în țară, încă în cursul dimi
neții respective, a luat în mîini frî- 
nele conducerii întregii munci de 
soluționare operativă a problemelor 
grave create de cutremur și a acti
vității de reconstrucție. Din pri
ma clipă s-a deplasat la prin
cipalele puncte ale cataclismu
lui, apoi din nou, de nenumărate 
ori, în zonele distruse ale Capitalei, 
iar după aceea, practic, aproape în 
toate zonele grav calamitate ale 
tării. Conducînd nenumărate ședințe 
oiperative cu diferitele comandamen

te de lucru, prezidînd zilnic ședințele 
Comitetului Politic Executiv. fiind 
permanent In mijlocul sinistraților, 
al echipelor de salvare și degajare a 
ruinelor, președintele țării a. organi
zat zi și noapte, ceas de ceas, clipă 
de clipă, uriașul efort al poporului, 
gigantica sa încordare de voință. îm- 
bărbătind prin sfatul și exemplul 
propriu întreaga națiune, dirijînd 
forțele pentru depășirea rapidă a 
acestui moment cumplit11.

„Iată de ce — a arătat vorbitorul 
— relatările pe care le veți asculta 
vin nu numai din partea celei mai 
autorizate personalități a statului 
român, ci și din partea omului care 
cunoaște cel mai bine, prin contact 
nemijlocit și implicarea cea mai in
timă și totală, întreaga stare de lu* 
cruri provocată de cutremur și per
spectivele evoluției ulterioare a vie* 
ții economico-sociale. a țării11.

Vorbitorul l-a invitat apoi pe pre* 
ședințele Republicii Socialiste Roma* 
nia să ia cuvîntul în cadrul oonfe* 
rintei de presă.

Declarația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

© Cu omenie comunistă, calde cuvinte de îmbărbătare la căpătîiul răniților internați în spitale

Joi la amiază, la puțin timp 
după conferința de presă cu 
ziariștii străini și români, unde 
a prezentat tabloul gravelor 
pierderi umane și materiale 
pricinuite de cutremur, al mun
cii titanice depuse de toți cetă
țenii patriei pentru înlăturarea 
urmelor dureroase ale seismu
lui și reintrarea întregii vieți 
pe făgaș normal, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, însoțiți de 
tovarășii Manea Mânescu, Cor
nel Burtică și Ion Dincă, au 
făcut o nouă vizită în perime
trele Capitalei grav afectate 
de calamitatea de la 4 martie.

Si de această dată, ca tn întreaga 
perioadă care a trecut de la cata
clism. cînd a condus personal cu e- 
nergie și neînfricare acțiunile de sal
vare a oamenilor și a bunurilor, pre
zenta secretarului general al parti
dului în locurile unde mișcarea tec
tonică a făcut mari ravagii a mobi
lizat pe toti cei care acționează, cu 
dăruire șl devotament, la uriașa mun
că de Înlăturare a efectelor dezas
trului și pentru concentrarea judi
cioasă a eforturilor tn vederea ieși-
(Continuare in pag. a Iîl-a)

Doamnelor și domnilor.
Stimați tovarăși.
Se cunoaște că România a fost 

zguduită de un puternic cutremur, 
care a afectat grav Capitala și nouă 
județe ale țării. Desigur, intr-o mă
sură mai mică, cutremurul s-a re
simțit in toate județele, provocind în 
multe alte orașe pagube de mai mică 
amploare.

Așa cum vă este cunoscut, cel mal 
mult au avut de suferit Bucureștiul, 
Zimnicea. Craiova și Ploieștiul. După 
datele de pină acum, s-au prăbușit 
— in marea lor majoritate în Bucu
rești — peste 4 000 de imobile. Circa 
12 000 de locuințe se află in stare 
gravă, nemaiputind fi locuite. Sini, 
de asemenea, afectate, intr-o măsură 
mai mare sau mai mică, alte 10 000 
de locuințe din orașe și sate. Tot
odată, multe întreprinderi industriale 
au suferit pagube grave, peste 200 
dintre ele fiind nevoite să-și între
rupă provizoriu activitatea ; in alte 
sute de Întreprinderi s-au produs 
avarii de diferite proporții.

în agricultură, distrugerile s-au 
produs îndeosebi în unitățile de creș
tere a animalelor ; prin prăbușirea 
sau deteriorarea gravă a sute de clă
diri zootehnice au pierit zeci de mii 
de animale.

Așa cum s-a relatat și în presa de 
astăzi, daunele generale provocate 
de cutremur depășesc 6 miliarde lei. 
Doresc insă să atrag atenția că în 
aceste cifre nu sint cuprinse pagu
bele mai mici suferite de unele în
treprinderi, locuințele și alte bunuri 
materiale ale multor cetățeni, care 
vor trebui să depună eforturi pentru 
a-și reface avutul pierdut.

Vă sint. de asemenea, cunoscute 
măsurile luate, felul cum s-a acționat 
pentru salvarea oamenilor, pentru 
restabilirea activității normale in » 
orașe și sate, in intreprinderi și in
stituții.

în prezent situația este urmă
toarea :

Practic, în toate localitățile țării 
s-a reușit să se înlăture in mare 
urmările cutremurului, să se dega
jeze ruinele imobilelor prăbușite. în 
București mai continuă — așa după

cum se vede — aceste lucrări în 
citeva centre, dar sperăm că pină in 
cursul zilei de miine ele vor fi în
cheiate. Am acordat prioritate acțiu
nii de salvare a oamenilor, scoaterii 
de sub dărimături a celor rămași în 
viață.

Datorită eforturilor depuse zi și 
noapte de detașamentele militare și 
gărzile patriotice, de tineret, de oa
menii muncii, am reușit să salvăm 
sute de vieți omenești. Chiar și în 
noaptea aceasta au mai fost scoși de 
sub dărimături oameni vii. Din pă
cate, cu toate eforturile depuse, pier
derile de vieți omenești sint mari. 
Pină în prezent sint 1387 de dece
dați, dar, probabil, numărul lor va 
mai crește, în București, cu alte 
cîteva zeci. De asemenea, au fost ac
cidentați 10 500 de oameni, din care 
2 280 se află încă în spitale : ceilalți, 
după îngrijirile primite, au putut pă
răsi unitățile sanitare.

A trebuit să se asigure cazarea a 
zeci de mii de oameni care locuiseră 
în blocurile prăbușite sau care au 
fost evacuați din imobilele grav de
teriorate. în Capitală, spre exemplu, 
au fost afectate circa 100 blocuri 
mari. Se acționează în prezent pen
tru cunoașterea precisă a situației 
blocurilor afectate, a rezistenței lor, 
precum și pentru consolidarea lor, 
în vederea trecerii la refacerea a- 
cestora.

După cum cunoașteți din comuni
catele date publicității, au fost adop
tate măsuri de ajutorare a sinistra
tilor cărora le-au fost distruse lo
cuințele și bunurile personale. De 
asemenea, am hotărît să construim 
suplimentar încă circa 5 000 de apar
tamente în acest an în București și 
să trecem la reconstrucția în între
gime a orașului Zimnicea. distrus în 
proporție de 80 Ia sută. Celelalte lo
calități care au avut de suferit mai 
puțin vor putea face față cu ceea ce 
se va realiza pe baza planului dez
voltării fondului de locuințe din 
acest an.

Putem deci aprecia că. datorită 
măsurilor ferme luate și muncii în
cordate de zi și noapte, de ceas de 
ceas, a întregului nostru popor, am 
reușit să înlăturăm in cea mai mare

parte, In citeva zile, urmările de
zastrului provocat de cutremur. De
sigur, mă refer la aspectele exte
rioare. Vom avea însă mult de mun
cit pentru a asigura repararea tu
turor locuințelor, pentru a reface și 
reconstrui ceea ce s-a distrus. Vom 
continua să punem pe primul plan 
și să acordăm toată atenția oameni
lor care au avut de suferit, pentru 
ca ei să simtă grija, atenția, preocu
parea partidului, a tovarășilor lor de 
muncă, a întregului nostru popor, să 
poată trece peste traumatismele 
grave la care au fost supuși.

în industrie am reușit, practic, să 
repunem în stare de funcțiune a- 
proape toate întreprinderile , avariate, 
cu excepția a 3—4 mai grav afectate, 
unde lucrările vor mai dura citeva 
zile sau chiar citeva săptămini.

Aș dori șă menționez faptul că, cu 
toate că mulți au avut de suferit, 
unii chiar pierderi de vieți ome
nești în familiile lor, totuși, în toate 
întreprinderile și instituțiile oamenii 
s-au prezentat la lucru. Clasa noas
tră muncitoare, intelectualii, țăranii 
au ințeles să răspundă imperative
lor momentului prin intensificarea 
eforturilor in vederea depășirii greu
tăților create de cutremur. Aș putea 
să menționez că multe intreprinderi 
au realizat in aceste zile o produc
ție cu 20—30 la sută mai mare decît 
era planificat. Aceasta arată starea 
de spirit a oamenilor muncii, felul 
în care poporul nostru înțelege să 
facă față situației grele care s-a 
creat. Același lucru se poate spune 
și despre munca în agricultură.

Iată de ce aș dori să menționez că, 
In aceste momente grele, în această 
aspră încercare cu natura, poporul 
român s-a dovedit, ca în atîtea rîn- 
duri în trecut, ferm, hotărit să facă 
față tuturor greutăților. EI și-a 
strins și mai mult rindurile în jurul 
partidului și a dat dovadă de o pro
fundă maturitate politică, de o înal
tă ținută cetățenească, de un adine 
umanism — aceasta fiind de altfel 
caracteristica dintotdeauna a fizio
nomiei morale a poporului nostru. 
Tocmai datorită acestor virtuți alo 
ponorului am reușit, într-un timp
(Continuare in pag. a Il-a)
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(Urmare din pag. I)
scurt, să ducem la bun sfirșit acti
vitatea de salvare și punere in stare 
de funcționare a întreprinderilor 
avariate.

Sigur, așa cum am menționat, sînt 
încă greu de estimat toate pierderile 
suferite de întreprinderi, de flecare 
cetățean în parte. Dar, indiferent 
dacă ele vor fi mai mari cu cileva 
miliarde, apreciem că poporul nostru 
va reuși să depășească aceste greu
tăți. Sintem ferm hotăriți să nu 
schimbăm cu nimic nici programul 
de dezvoltare, nici programul de ri
dicare a nivelului de trai al poporu
lui, care va incepe să fie aplicat din 
acest an. Singurul domeniu unde am 
considerat că trebuie să aminăm a- 
plicarea programului nostru este re
ducerea săptăminii de lucru. Acest 
fapt este bine înțeles de popor, 
mulți oameni ai muncii solicitind 
să lucreze suplimentar pentru a 
contribui la recuperarea grabnică a 
pierderilor suferite de economie. Iată 
de ce Comitetul Politic Executiv, gu
vernul, poporul sint convinși că vom 
reuși, în ciuda greutăților, să înde
plinim in bune condiții planul de dez
voltare economico-socială a țării. 
Menționez aceasta pentru că am citit 
în presa străină comentarii potrivit 
cărora, in fața noii situații, planul de 
dezvoltare a României a rămas doar 
un petic de hirtie. Nu știu dacă sint 
în sală corespondenții ziarului care 
a făcut această afirmație, dar ii invit 
să vină peste cîteva luni să viziteze 
chiar întreprinderile avariate, pentru 
a vedea că încă în acest an ele vor 
recupera rămînerile în urmă și iși vor 
realiza planul. Nu numai că planul 
nu va fi afectat, redus, dar sîntem 
hotăriți să facem totul pentru a asi
gura o dezvoltare mai rapidă a țării, 
pentru creșterea suplimentară a pro
ducției peste prevederile planului 
cincinal. Acesta este răspunsul nos
tru, în felul acesta vom acționa și 
sintem convinși că vom reuși.

Doresc să exprim cu acest prilej 
mulțumiri calde șefilor de state și gu
vernelor care și-au manifestat soli
daritatea față de poporul nostru in 
această grea încercare, atît prin tele
grame de compasiune, cit și prin a- 
jutor umanitar în bani și diferite bu
nuri. Am primit din partea unor state 
ajutor in medicamente, unități spita
licești mobile și alt material și in
strumente sanitare, precum și in apa
ratură tehnică, pentru care manifes
tăm profunda noastră gratitudine.

Aș dori, de asemenea, să mulțumesc 
presei străine — desigur, este de în
țeles că și presei române — care a 
prezentat obiectiv realitatea și a in
format corect opinia publică despre 
grozăviile cutremurului și despre ac
tivitatea poporului nostru pentru de
pășirea acestei incercărl. Apreciez că 
acest fel de informare se înscrie, in
tr-adevăr. în spiritul solidarității șl 
colaborării dintre popoare, corespun
de sensului documentelor de la Hel
sinki de a face ca presa să nu alerge 

.după senzațional, ci să contribuie ia 
întărirea prieteniei. încrederii și în
trajutorării intre națiuni.

★

După această declarație, președin
tele Nicolaa Ceausescu a răspuns in* 
trebărilor puse de reprezentanții 
unor organe de presă străine si ro
mânești.

ÎNTREBARE (Din partea Ra- 
dioteleviziunii din R.D.G.) : Este 
impresionant să aflăm si să ve
dem ceea ce dumneavoastră 
ne-ați prezentat aici si. in ace
lași timp, lucrările realizate sub 
conducerea tovarășului pre
ședinte Ceausescu. Am dori să 
aflăm, dacă este posibil, care 
sint pierderile cauzate de acest 
cutremur, in comparație cu cele 
suferite de pe urma inundațiilor 
din 1970 și 1975 2

RĂSPUNS : Pe ansamblu, pierde
rile determinate de cutremurul 
groaznic din 4 martie «int de cîteva 
ori mal mari.

ÎNTREBARE (Radioteleviziu- 
nea iugoslavă) : Doresc în pri
mul rind să mă refer din nou 
la ceea ce dumneavoastră ati 
menționat, tovarășe președinte, 
cu privire la spiritul internatio
nalist. de ajutorare, in această 
situație. Am înțeles că tara 
dumneavoastră este hotărită să 
depună toate eforturile pentru a 
normaliza situația creată in ur
ma cutremurului, tn spiritul do
cumentelor de la Helsinki, as 
dori să ne spuneți 'care ar fi 
ajutorul international pe care 
România l-a primit vină acum?

RĂSPUNS : Multe state din Euro
pa și din Întreaga lume — desigur și 
Iugoslavia prietenă — au oferit dl- 

. ferite ajutoare, care constau In prin
cipal în medicamente, diferite obiec
te de ordin sanitar, aparatură si in
strumente medicale și de altă natu
ră. Desigur, după cum știți, nu 
am solicitat un asemenea ajutor, 
avind in vedere că am putut asi
gura o asistentă totală cu posi
bilitățile României, ale medicilor 
și cadrelor sanitare din țara noastră. 

.. Desigur, am salutat aceste ajutoare 
și le-am considerat ca o expresie a 
solidarității internaționale — și le 
vom aprecia, In continuare. In același 
fel. Problemele care se pun pen

tru România sint legate de recon
strucția localităților, a locuințelor, de 
repunerea în producție a întreprin
derilor.

ÎNTREBARE (A.D.N. și 
„Neues Deutschland" din 
R.D.G.) : Noi, care am trăit ca
tastrofa care s-a abătut asupra 
țării dumneavoastră, nu știm 
cit va dura refacerea întregii 
vieți economico-sociale. Sintem 
martorii imenselor eforturi care 
se depun pentru aceasta si am 
dori să știm care este — după 
părerea dumneavoastră — forța 
motrice care a declanșat aceste 
energii pentru refacerea pagube
lor datorate cutremurului.

RĂSPUNS : în primul rlnd, aș 
dori ca, cOntinuînd răspunsul Ia pri
ma întrebare, să menționez că R.D.G. 
a pus la dispoziția României 10 mi
lioane de mărci pentru a le putea 
folosi într-o serie de domenii legate 
de refacerea activității economice. 
Republica Socialistă Cehoslovacă a 
trimis pentru același scop 25 milioa
ne de coroane. Folosesc acest prilej 

pentru a exprima public mulțumiri 
acestor ..două state.-pentru felul cum 
au înțeles să-și exprime solidaritatea 
și să ajute România in aceste mo
mente.

în ce privește întrebarea dumnea
voastră, esențialul este că construc
ția societății socialiste a dus nu nu
mai la dezvoltarea bazei economice, 
dar și la dezvoltarea unei conștiințe 
noi, a spiritului de solidaritate între 
cetățeni. întregul popor este con
vins că tot ceea ce se face in Româ
nia este îndreptat spre ridicarea 
bunăstării și fericirii sale, că întrea
ga politică internă și externă a 
României servește dezvoltării gene
rale a țării, asigurării unor condiții 
tot mai bune de viață pentru oa
menii muncii, din toate punctele de 
vedere. întregul nostru popor s-a 
convins că Partidul Comunist Român 
este singurul partid din istoria țării 
care a făcut și face totul pentru a 
da României demnitatea șl indepen
dența, pentru a asigura poporului 
român o viață demnă, liberă și îm
belșugată. Acesta a dat și dă po
porului nostru forța necesară învin
gerii oricăror greutăți.

ÎNTREBARE (Televiziunea 
italiană). Am dori să știm citi 
refugiați există, practic citi oa
meni rămași fără locuință 2

RĂSPUNS : Am mal vorbit de 
aceasta. Sint afectate aproape 19 mii 
de familii.

ÎNTREBARE (ziarul „Scîn- 
teia“ — Republica Socialistă 
România) : Stimate tovarășe 
președinte, v-am ruga să ne 
spuneți cum a acționat partidul 
nostru in aceste grele împre
jurări 2

RĂSPUNS : Mi se pare că am fi 
răspuns la această problemă. Voi 
mai menționa însă că, de la început, 
întreaga activitate a fost preluată 
direct de conducerea superioară a 
partidului, considerind că organele 
de partid și de stat. învestite cu au
toritatea și drepturile respective, sint 
cele care trebuie să acționeze în pri
mul rind în asemenea situație. Deci, 
atît in București, cit și în județe, în
treaga activitate s-a desfășurat sub 
directa conducere a comitetelor ju
dețene de partid, a consiliilor popu
lare județene, iar în întreprinderi sub 
directa conducere a consiliilor oame
nilor muncii, a organizațiilor de 
partid. Desigur, ținînd seama de am
ploarea ți gravitatea situației din Ca

pitală, activitatea s-a desfășurat sub 
conducerea directă a Comitetului Po
litic Executiv, spre a putea face față 
aoestei situații.

ÎNTREBARE (,.Pravda" — 
U.R.S.S.). Stimate tovarășe 
secretar general, înainte de toate 
vreau să vă spun că in zilele 
grele cind poporul frate român 
trece prin grele încercări dă
ruirea cu care a lucrat este o 
trăsătură caracteristică a con
științei socialiste. Dacă ar fi avut 
loc o asemenea calamitate în 
trecut, aceasta ar fi însemnat o 
mare nenorocire pentru poporul 
român. Și acum cutremurul a 
provocat pierderi deosebit de 
mari, dar frontul colectiv de 
luptă al întregii societăți — sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român — de înlăturare rapidă 
a urmărilor seismului, de a da 
un ajutor considerabil celor si- 
nistrați, s-a putut realiza numai 
în condițiile socialismului..

Noi, ziariștii sovietici, trans
mitem familiilor îndoliate și ce
lor sinistratl. întregului popor

frate român sentimentele noas
tre de compasiune și ne expri
măm speranța că vor fi înlătu
rate cit mai grabnic consecin
țele acestui cutremur.

Acum o întrebare, stimate to
varășe secretar general : dacă 
puteți să ne spuneți ce măsuri 
suplimentare au fost luate 2 A 
doua întrebare : dacă doriți să 
ne spuneți cileva cuvinte despre 
activitatea organizațiilor de 
partid din județele care n-au 
avut de suferit de pe urma 
seismului.

RĂSPUNS : Consider că măsurile 
stabilite pînă acum de Comitetul 
Politic Executiv asigură desfășu
rarea tn bune condiții a întregii 
activități, atit înlăturarea deplină a 
urmărilor grave ale cutremurului, cit 
și dezvoltarea normală a întregii 
vieți economico-sociale. Așa cum am 
mai menționat, ținînd seama de 
gravitatea aoestei situații, sint ne
cesare eforturi mari. Unele lucrări 
pentru refacerea orașelor șl satelor 
vor dura o perioadă mai lungă ; dar 
am adoptat toate măsurile necesare 
în această privință.

în ce privește activitatea partidu
lui, statului și poporului nostru, do
resc să arăt că în toate celelalte ju
dețe oamenii muncii — la fel ca în
tregul popor — au dat dovadă, așa 
cum am menționat, de un înalt spi
rit de patriotism, de solidaritate, da 
umanism, au venit în ajutorul Bucu- 
reștiului și al celorlalte localități ca
lamitate. Pe lingă ajutorul pe care 
l-au dat, ei au acționat, mai cu 
seamă, pentru desfășurarea unei in
tense activități în unitățile lor de 
producție, pentru a compensa ast
fel, prin munca lor. pagubele prici
nuite economiei și a realiza, cu for
țele lor, ceea ce în întreprinderile 
afectate de cutremur nu »e mai pu
tea produce.

ÎNTREBARE (Televiziunea 
franceză) : Ați spus că orașul 
Zimnicea va fi reconstruit in 
întregime. Va fi construit anti- 
cutremur 2

RĂSPUNS : Deja lucrează un grup 
de specialiști pentru a proiecta un 
oraș nou, modern. Zimnicea se va 
reface complet.

Trebuie să remarc — cred că și- 
dumneavoastră ati putut constata 
aceasta — că. practic, toate imobi
lele construite in ultimii ani nu au 
avut nimic de suferit. Desigur, din 
unele lipsuri vom trage toate con

cluziile. Specialiștii au primit deja 
sarcina să se ocupe de aceasta, spre 
a aduce îmbunătățiri în sistemul de 
construcție. Aș dori să remarc cu 
multă satisfacție, și în aceste mo
mente grele, că tot ceea ce arh con
struit in ultimii ani s-a dovedit du
rabil. a rezistat în bune condiții 
cutremurului.

ÎNTREBARE (Televiziunea 
vest-germană •— postul I). Aș 
întreba pe domnul președinte 
dacă străinătatea a oferit și aju
tor economic 2

RĂSPUNS : Am menționat deja 
ajutorul acordat de Republica De
mocrată Germană și de Republica 
Socialistă Cehoslovacă, ajutor care 
are un caracter economic, ținînd 
seama că din sumele puse la dispo
ziție se pot procura o serie de lu- 
truri de care economia noastră are 
nevoie.

ÎNTREBARE (Televiziunea 
italiană) : Domnule președinte, 
și poporul italian a trecut prin 
asemenea momente si îmi dau

seama ce înseamnă aceste pa
gube: Am o intrebare : o agen
ție de presă a transmis o știre 
în sensul că oameni de știință 
americani prevăd o nouă ca
tastrofă. Cum considerați a- 
ceastă știre : superficială sau 
provocatoare 2

RĂSPUNS : Desigur — așa cum se 
lntimplă de obicei — oamenii de ști
ință și diferite institute fac tot felul 
de presupuneri. Aceasta este, pînă 
la urmă, normal. Numai că presu
punerile celor din Statele Unite nu 
sint bine documentate, se bazează 
numai pe cîteva date ce nu sint in
terpretate corect. Dar, desigur, fie
care face presupuneri cu mijloacele 
pe care le-a avut la dispoziție pen
tru a judeca lucrurile.

De aceea, specialiștii români și, 
după cit știu, și multi specialiști 
străini, apreciază că este greu de 
presupus — desigur, nimeni nu poa
te spune că e imposibil — o repetare 
de aceleași proporții a cutremurului.

Știrea ca atarA- nu poate fi consi
derată decît ca ceva normal. Dar in
terpretarea pe care i-au dat-o unele 
agenții, care au exagerat-o și i-au 
dat amploare — aceasta nu servește 
la nimic.

ÎNTREBARE („Guardian", An
glia) : Domnule președinte, ați 
vorbit de ajutorul umanitar pri
mit de la diferite țări. Întreba
rea mea are două aspecte : in 
primul rind. ce ajutor ati pri
mit pină acum din partea Uni
unii Sovietice si in al doilea 
rind. ce rol prevedeți pentru 
alte țări care ar putea să spri
jine reconstrucția pe termen 
lung a țării dumneavoastră 2

RĂSPUNS : Am mai menționat 
ajutoarele primite pînă în prezent 
din partea diferitelor state. Desigur, 
fiecare stat acordă acel ajutor pe 
care consideră că îl poate da și pe 
care-1 apreciază ca necesar.

în ce ne privește, așteptăm prin
cipalul de la munca poporului 
român. Prin eforturile poporului 
nostru vom reuși să refacem tot 
ceea ce a fost distrus — așa cum de 
altfel am reușit să facem aceasta și 
în alte împrejurări.

Desigur, am dori ca țările prie
tene, țările cu care avem relații 
largi de colaborare economică să ne 
ajute în livrarea cu prioritate a 
unor utilaje, pentru a înlocui mași
nile care au avut de suferit și a pu
tea pune cit mai grabnic în func
țiune întreprinderile. Desigur, dacă 

vom obține unele ajutoare sau cel 
puțin credite în condiții mai avan
tajoase, vom saluta acest lucru.

ÎNTREBARE („L'Unită" — Ita
lia) : Un funcționar a spus că 
ministrul de externe român, 
domnul Macovescu, a făcut cu
noscute necesitățile de ajutor 
ale României și s-ar fi adresat 
la circa 90 de șefi de state. In 
ce măsură este adevărat 2

RĂSPUNS : Ministrul de externe 
român nu putea nici să solicite, nici 
să se adreseze acestor 90 de state, 
pentru că nu a primit o asemenea 
însărcinare.

ÎNTREBARE („Diario de No- 
ticiaș" — Portugalia) : Dom
nule președinte, am dori să știm 
care au fost efectele cutremu
rului asupra creșterii animale
lor. Știm că România este un 
mare producător de animale, 
iar noi in Portugalia importăm 
carne din România. Am dori să 
cunoaștem care sint prevede
rile in domeniul creșterii ani-

matelor și dacă cutremurul va 
afecta exportul da came 21

RĂSPUNS : Am mal menționat ci 
am pierdut, cu acest prilej, cîteva 
Zeci de mii de animale. Dar doresc 
să menționez că, la recensămîntul 
din acest an. am înregistrat o creș
tere simțitoare a numărului anima
lelor, că, anterior, am stabilit un 
program de măsuri pentru sporirea^ 
șeptelului. De aceea aceste pierderi' 
nu vor afecta programul de dezvol
tare a șeptelului și nici producția de 
carne, care, in principal, servește 
acoperirii necesităților interne ; dar 
nu va afecta nici exportul.

ÎNTREBARE („Vjesnik" — 
Iugoslavia) : Tovarășe pre
ședinte, fiind în tara dumnea
voastră, am vizitat mai multe lo
calități. Cu prilejul acestor vi
zite am văzut un mare număr da 
imobile care au fost distruse. 
Avind in vedere experiența al
tor țări, și in primul rind cea 
de la Skoplje, am constatat că 
o mara parte nu mai pot fi re
făcute. Care este aprecierea 
dumneavoastră cu privire la re
facerea imobilelor distruse 2

A doua intrebare se referă la 
faptul că România dispune de 
mari posibilități in domeniul 
dezvoltării industriei petrolului 
și petrochimiei. Aș dori să în
treb dacă aceste ramuri au fost 
afectate de cutremur si care 
este perspectiva lor tn viitor, 
avind in vedere ci ele joacă un 
rol deosebit de important in în
treaga economie a României 2

RĂSPUNS : Am menționat deja 
măsurile stabilite privind trecerea la 
refacerea locuințelor grav avariate, 
precum și la reconstrucția celor dis
truse. Cum am mai arătat, prin mă
surile stabilite, lntr-o perioadă de 
circa 2 ani, vom putea reconstrui 
complet orașele și localitățile care 
au avut de suferit.

în ce privește petrolul și petro
chimia, desigur am menționat că 
avem un mare număr de întreprin
deri care au avut de suferit. între 
acestea sînt și unele întreprinderi 
petrochimice. Dar, aproape în tota
litatea lor, acestea și-au reluat acti
vitatea și, în cîteva zile, vor lucra 
la întreaga capacitate. Nu se pune, 
deci. în nici un fel problema să di
minuăm capacitatea, nici de extrac
ție, nici de prelucrare. Din păcate 
rezervele noastre de petrol sînt mici 
și nu avem atît cît am dori să ex
tragem.

ÎNTREBARE (Compania de 
radioteleviziune C.B.S.—S.U.A.) : 
Cum apreciați gestul președin
telui Carter, in sensul exprimă
rii solidarității cu popoarele din 
Europa răsăriteană in privința 
drepturilor omului 2

RĂSPUNS : După cum știți, am 
organizat conferința de presă in le
gătură cu cutremurul din România. 
Aștept să văd cum înțelege pre
ședintele Carter să acționeze uma
nitar atunci cind un popor a avut 
atît de suferit și după aceea să apre
ciez dacă gestul este bun sau nu. 
Pînă atunci îi mulțumesc pentru te
legrama de compasiune, inclusiv 
pentru promisiunea de ajutor. Deo
camdată mai mult nu am de spus.

ÎNTREBARE („Polityka" — 
Polonia) : Ati spus, tovarășe 
președinte, că. în general, dez
voltarea economică a României 
nu se va schimba prea mult. 
Credeți însă că va trebui să se 
modifice tactica dezvoltării eco
nomice a României, in Sensul 
de a se trece la schimbarea unei

anumite proporții, ci, in loc 
să se acorde prioritate dezvol
tării bunurilor de consum, 
aceasta va trebui acordată dez
voltării industriei și utilajelor 2

RĂSPUNS : Am menționat in 
expunerea mea că prin măsurile pe 
care le-am stabilit nu va fi afectat 
cu nimic nici planul de dezvoltare 
economico-socială — deci nici dez
voltarea industriei — și nici progra
mul de ridicare a nivelului de trai. 
Dimpotrivă, am menționat că vom 
construi in plus locuințe, iar prin 
măsurile pe care le-am luat anterior
— și care rămîn complet în vigoare
— vom asigura o dezvoltare mai 
mare. în următorii ani. a producției 
bunurilor de consum. Cutremurul 
nu va afecta cu nimic nici un do
meniu, nici altul.

ÎNTREBARE („Rlzotpastis". 
Grecia) : Domnule președinte, 
in aceste zile sintem martorii 
unei mobilizări nemaipomenite a 
forțelor poporului român, al că
rui exponent sinteți dumnea
voastră. Am văzut astăzi ostași, 
ofițeri, generali, oameni ai mun
cii lucrind la degajarea străzilor 
de dărimături. Același lucru 
l-am văzut și în întreprinderile 
vizitate. Intrucit unele ziare din 
Grecia au scris că pagubele pro
vocate de cutremur vor afecta 
în cea mai mare măsură rela
țiile economice ale României, 
care este părerea dumneavoastră 
in acest sens 2

RĂSPUNS : Dacă nu va fi afec
tată — așa cum am arătat — dez
voltarea economico-socială, este de 
ințeles că nu vor fi afectate nici re
lațiile economice externe. Dimpotri
vă, noi dorim să asigurăm realizarea 
in bune condiții a schimburilor 
economice internaționale. tocmai 
pentru a putea, și pe această cale, 
să facem fată greutăților provocate 
de cutremur. Nu există deci nici un 
pericol in această privință și nu ne 
gindim să restrîngem aotivitatea de 
comerț exterior.

ÎNTREBARE (Televiziunea 
franceză, canalul I) : Am auzit 
că toată lumea a trimis medica
mente. Este adevărat 2

RĂSPUNS : Am spus deja că mai 
multe state au trimis, de la început, 
medicamente.

ÎNTREBARE („Frankfurter 
Rundschau" — R.F. Germania) : 
Domnule președinte, peste două 
luni poporul român va sărbători 
100 de ani de la cucerirea in
dependentei de stat a României. 
Ne puteți spune dacă situația 
creată de cutremur va afecta in 
vreun fel pregătirile prevăzute 
pentru această mare manifes
tare 2

RĂSPUNS : Este adevărat că în 
•cest an — mai precis in luna mai 
— sărbătorim împlinirea a 100 de 
ani de la ciștigarea, prin luptă, a in
dependenței. Cutremurul, cred, va 
face să dăm chiar o mai mare subli
niere acestei sărbători. Aceasta pen
tru că, dacă România nu și-ar fi 
ciștigat independența, dacă nu ar fi 
obținut eliberarea sa la 23 August 
1944, dacă nu ar fi construit socia
lismul și dacă nu ar fi astăzi un stat 
liber și independent, nu ar fi putut 
face față greutăților prin care trece 
acum — așa cum am văzut in multe 
țâri, chiar dintre cele vizitate în ul
timele zile, pe care dominația străină 
le-a ținut in întuneric.

Vrem să subliniem că întărirea in
dependenței și suveranității fiecărei 
națiuni constituie o condiție pentru 
a învinge orice greutăți și a asigura 
dezvoltarea continuă, pentru a înlă
tura orice urmări negative datorate 
climei sau unei catastrofe.

ÎNTREBARE (Agenția U.P.I. 
— S.U.A.). Domnule președinte, 
aș dori să știu dacă guvernul 
român a cerut sau intenționează 
să ceară un credit in valută din 
partea Occidentului.

RĂSPUNS : Am mai menționat că 
am saluta dacă unele țări — fie ele 
din Occident, fie din Est, din Nord 
sau din Sud — vor putea acorda 
României credite in condiții avanta
joase. Inclusiv am saluta dacă Sta
tele Unite ar dori să ne acorde un 
credit avantajos.

ÎNTREBARE („Vecernie No- 
vesti" — Iugoslavia) : Aș dori, 
tovarășe președinte, să-mi răs
pundeți la două întrebări. Intîi, 
pină cind va dura starea excep
țională in București 2 Al doilea, 
dacă in afară de români au mu
rit și străini 2

RĂSPUNS : Sînt accidentați și ml 
se pare că sînt și 8 străini decedați, 
care s-au aflat în locurile calamitate, 
în ce privește starea excepțională in 
București, aceasta va înoeta luni, 
atunci cind se vor termina toate lu
crările de înlăturare a urmărilor cu
tremurului, ce se desfășoară in Ca
pitală.

ÎNTREBARE (Agenția Taniug 
— Iugoslavia). Aș dori ca in 
numele tuturor ziariștilor iu
goslavi să vă adresez sincere 
mulțumiri pentru expunerea 
dumneavoastră atit de cuprinză
toare, care a înfățișat situația 
exactă din România. Aș avea o 
întrebare : în ce măsură bunu
rile culturale — mă refer la 
bunurile culturale de fond — au 
avut de suferit de pe urma cu
tremurului 2

RĂSPUNS : Sînt. desigur, șl bu
nuri culturale care au avut de sufe
rit, mai cu seamă care s-au de
teriorat ; nici un imobil în 
care se găseau acestea nu s-a pră
bușit. Pentru cele care au fost de
teriorate s-au luat, desigur, măsuri 
spre a fi recondiționate. Sînt însă și 
unele care au fost complet distruse.

ÎNTREBARE (ziarul „Otecest- 
ven Front" — R. P. Bulgaria) : 
Stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, înțelegem și noi prin 
ce a trecut și trece România, 
pentru că sint numeroase orașe 
și sate și din Bulgaria care au 
avut de suferit de pe urma a- 
cestui cutremur. Insă peste tot 
pe unde am fost am rămas im
presionați de operativitatea și 
spiritul de organizare cu care < 
acționat poporul român, d: 
parcă aveai impresia că oame
nii au fost mobilizați dinainte, 
așa de rapid s-au realizat toate 
operațiunile de salvare. Totul a 
fost foarte bine organizat. Am 
fost și in zona Vrancei. unde a 
fost epicentrul cutremurului. Si 
acolo am constatat același lu
cru.

Am o întrebare : cum anume 
vor fi trași la răspundere acei 
proiectanți si constructori care 
au proiectat si construit clădi
rile de locuit, precum si halele 
întreprinderilor industriale, care 
nu au rezistat cutremurului 2 
Este vorba de construcțiile noi.

RĂSPUNS : Se știe că legile țării 
prevăd răspunderi pentru cei care 
realizează diferite obiective econo
mico-sociale. în conformitate cu a- 
ceste legi, cei ce au încălcat normele 
de construcție, de rezistență, vor 
trebui în mod normal să poarte și 
răspunderea pentru aceasta. Este un 
lucru normal și vom proceda în con
formitate cu legile țării, cu răspun
derea pe care trebuie să o aibă fie
care la locul său de muncă.

★
Conferința de presă a fost urmă

rită cu deosebit interes de ziariștii 
străini și români, de toți cei pre- 
zenți.

Cutremurul puternic din 4 martie 
ac. care s-a abătut asupra Capita
lei și a altor localități din sud-estul 
tării, provocind pagube umane si 
materiale deosebit de mari, a stirnit 
un larg ecou în întreaga lume.

Guverne, conducători de state, or
ganizații naționale șl organizații in
ternaționale. firme si oameni de afa
ceri. persoane particulare din alte 
țări își exprimă sentimentele de 
solidaritate cu poporul român, ofe
rind ajutoare în medicamente, apa
ratură medicală, alimente, bani, 
instalații industriale.

Pină în prezent s-au primit aseme
nea ajutoare din AUSTRIA, constînd 
în 2,6 milioane șilingi, pusa la dis
poziția României de guvernul aus
triac, medicamente, plasmă si alte 
produse sanitare. BELGIA a trimis 
tării noastre autosalvări. materiale 
medicale și alimente, iar MAREA 
BRITANIE medicamente, aparatură 
medicală și lapte praf. De asemenea, 
din R. P. BULGARIA s-au primit 
medicamente, alimente, rufărie etc. 
R. S. CEHOSLOVACA a pus la dis
poziția guvernului român 25 milioane 
coroane cehoslovace. Din partea gu

vernului R. P. CHINEZE s-au primit 
medicamente și un fond în numerar 
de 500 000 yuani. La rindul gău. DA
NEMARCA a trimis seruri anes
tezice, instalații pentru reanimare și

MANIFESTĂRI DE SOLIDARITATE ALE ALTOR POPOARE 
CU NAȚIUNEA NOASTRĂ GREU ÎNCERCATĂ
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operații, medicamente, corturi șl 
lapte praf.

Din ELVEȚIA s-au primit medica
mente, feșe, bandaje, seruri.

Din FINLANDA s-au primit din 
partea guvernului 250 000 mărci ca 
prim ajutor, în paturi, corturi și alte 
materiale, iar din FRANȚA 1 000 000 

franci francezi, ca prim ajutor uma
nitar. din partea guvernului, precum 
și produse farmaceutice.

B.D. GERMANA a oferit României 
un prim ajutor in valoare de 10 mili

oane mărci. R.F. GERMANIA a venit 
în sprijinul sinistratilor cu plasmă, 
mese pentru operații cu acce
sorii, autosalvări. filma radiolo- 
gice aparate medicale. medica
mente, corturi, precum si un spi
tal ambulant cu 105 paturi, utilat 
complet. Din GRECIA g-au primit 

alimente pentru copii, din ITALIA 
pături militare și paturi de campa
nie, IUGOSLAVIA a contribuit la 
alinarea suferințelor sinistratilor 
cu alimente pentru copii, material 

sanitar, aparate și instrumente me
dicale, medicamente, pături, iar R. P. 
POLONA cu lapte praf, autosalvări, 
aparate medicale, cărucioare pentru 
invalizi, medicamente, feșe etc. Din 
S.U.A. 6-au primit medicamente, iar 
de la ambasada acestei țări la Bucu
rești bunuri in valoare de 25 de mii 

dolari. Din R. P. UNGARĂ s-au pri
mit medicamente. .Din UNIUNEA 
SOVIETICA s-au primit, de aseme
nea, medicamente.

S-au primit, de asemenea, contrl- 

butii din parte* unor firme si oa
meni de afaceri care au relații cu 
unități economice din țara noastră. 
Astfel, firma Krog-Jensen Ambre In
ternational din Danemarca a oferit 10 
seturi de salvare pentru ambulante, cu 
unități de reanimare. Societatea aus
triacă de construcții s-a oferit »ă 

construiască o așezare pentru 200 
persoane sinistrate, Societatea brita
nică de aviație civilă a oferit ca aju
tor un camion cu sondă telescopică. 
Societatea Migros din Elveția a con

stituit la dispoziția tării noastre un 
fond de ajutor în valoare de 100 000 
franci. Compania japoneză Nichibo- 
ren a oferit 1 000 dolari. S-au primit, 
de asemenea, din partea unor cetă
țeni din R. F. Germania următoa
rele ajutoare pentru sinistrați : o 
autosalvare Ford de Ia dL Terek 

Mihael, o autosalvare Mercede* de 
la dl. Becker Mathias, 540 kg. anti
biotice de La dl. Wansiny, 408 kg 
medicamente, 400 kg instrumente 
medicale, 102 kg bandaje, feșe, 6 co- 
lete butelii cu gaz propan, 18 colete 
cu truse medicale complete de la 
dl. Andreas Weiliosef Bernhard. 
Prințul Hassan Ibn Talal a tnminat 
un cec de 10 000 dinari iordanieni 
drept contribuție personală. Maria 
Pia Fanfani, soția președintelui Se
natului italian, a pus la dispoziție 
700 kg medicamente.

Alături de uriașele eforturi pe care 
Întreagă națiune română le face 
pentru recuperarea gravelor pierderi 
suferite, ajutoarele din străinătare 
reprezintă o contribuție la depășirea 
momentelor grele determinate de 
cutremur, la înlăturarea urmărilor 
catastrofei, constituie o manifestare 
a sentimentelor de prietenie și soli
daritate umană.

Opinia publică din tara noastră, 
salutind din toată inima asemenea 
initiative, este recunoscătoare tutu
ror celor care sînt alături de poporul 
român în aceste clipe de grea încer
care.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU DIN NOU PREZENT IERI, ÎN CAPITALĂ, 
PE FRONTURILE LUPTEI PENTRU LICHIDAREA URMĂRILOR SEISMULUI

La Facultatea de medicina

(Urmare din pag. I)
rii rapide a întregii țări din greaua 
încercare.

Cu prilejul noii vizite, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a analizat modul 
în care se desfășoară acțiunea com-

plexă — deosebit de importantă pen
tru revenirea la normal a vieții — 
de expertizare a stării edificiilor va
loroase ale Bucureștiului, precum și 
a imobilelor de locuit care au avut 
de suferit de pe urma cutremurului.

Să asigurăm protejarea și refacerea 
edificiilor de valoare

JPrimuI obiectiv al vizitei l-a con
stituit Institutul de medicină și far
macie — decanul de vîrstă al învă
tămintului superior de specialitate 
din țara noastră. Impunătorul edifi
ciu. cunoscut și apreciat pentru mo
numentalitatea și stilul său arhitec
tonic. a suportat cu greu zguduirile 
seismice. ' Forța destructivâ a cutre
murului a afectat 60 la sută din spa
țiul ce adăpostește amfiteatrele, la
boratoarele și sălile de curs. Minis
trul educației și învătămintului, Su- 
zana Gâdea, și ministrul sănătății, 
Nicolae Nicolaescu. informează des
pre măsurile operative luate pentru 
salvarea bunurilor indispensabile 
continuării normale a procesului de 
învățămînt. La chemarea lansată în
tregii țări de secretarul general al 
partidului pentru ca fiecare cetă
țean, la locul lui de muncă, să acțio
neze cu promptitudine pentru înlă
turarea grabnică a efectelor cutre
murului. studenți și cadre didactice 
au desfășurat o activitate plină de 
abnegație pentru a scoate de sub rui
ne echipamente și instalații de la
borator. pentru a salva biblioteca in
stitutului. Ca urmare a acestor e- 
forturi au fost recuperate peste 80 
la sută din dotările laboratoarelor și 
întregul fond de cărți. în prezent se 
acționează cu aceeași neobosită ener
gie în vederea degajării de moloz a 
amfiteatrelor. sălilor de curs, labora
toarelor.

Apreciind modul în care s-a acțio
nat, secretarul general al partidului 
a indicat să se depisteze cu operati
vitate spațiile adecvate adăpostim 
acestor valori de preț, concomitent cu 
luarea tuturor măsurilor pentru a se 
asigura desfășurarea nestingherită a 
procesului de Învățămînt. în acest 
sens, paralel cu reluarea activității 
în spațiile neafectate din vechea clă
dire. s-a indicat să fie create condiții 
pentru studii și cercetare și în spita
lele în care studenții efectuează prac- 

scop, tovarășul 
cere să se accele-

tica. In același 
Nicolae Ceaușescu

reze ritmul construcției noii clădiri a 
clinicii universitare alăturate, pentru 
ca. în spațiile ce permit, să fie trans
ferate activități desfășurate pînă la 
cutremur in vechea clădire.

Cercetind noul edificiu, care nu a 
avut de suferit de pe urma 
lor seismice. tovarășul 
Ceaușescu critică soluțiile 
de proiectanți la construcția 
lui amfiteatrului și arată că acesta 
trebuie să fie simplu și ușor, fără 
încărcături inutile.

Discuția cu cei prezenți vizează, 
într-un plan mai general, probleme 
ale bazei, materiale a învătămintului 
medical bucureștean. Analizind situa
ția actuală a spațiului de învățămînt 
medical,. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat că acesta nu corespunde 
pe deplin cerințelor procesului unei 
temeinice instruiri, ceea ce impune 
ridicarea, în perimetrul existent, a 
unei noi construcții care, împreună 
cu vechiul edificiu refăcut, să asigure 
condiții mai bune pregătirii studen
ților.

Analiza stării unor imobile și edi
ficii a continuat, apoi, pe Calea Vic
toriei, unde urmele . seismului 
dureros de evidente. Un mare număr 
de clădiri de pe această principală 
arteră a Capitalei au fost afectate, 

'într-o măsură mai mult sau mai pu
țin gravă, de mișcările tectonice. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a in
teresat de activitatea comisiilor de 
expertizare a stării imobilelor și a 
indicat să se accelereze această im
portantă acțiune. S-a relevat, și cu 
acest prilej, că specialiștii trebuie să 
desfășoare o muncă plină de respon
sabilitate, astfel incit să se obțină o 
evidentă reală a gravității ava
riilor, pentru a se putea lua în func
ție de aceasta cele mai eficiente de
cizii, Se constată că, la indicațiile 
secretarului general al partidului, 
din clădirile ce nu mai prezintă si
guranță, locatarii au fost evacuați cu 
operativitate.

mișcări- 
Nicolae 

adoptate 
plafonu-

Sînt

.medicgle .care li s-au acordat, , de 
modul in care unitățile spitalicești, 
cadrele sanitare și-au coordonat 
munca pentru a asigura. în condiții 
cît mai bune asistența bolnavilor.

In aceste dramatice zile și. nopți, 
dăruirea de care au dat dovadă me
dicii, surorile. întregul personal sa
nitar din Capitală și din țară a 
adăugat fapte de veritabil eroism 
profesional în lanțul impresionante
lor acte de solidaritate umană 
poporului nostru. Directori de 
tale suprasolicitați, medici cu 
înroșiți de nesomn, abia ieșiți 
sala de operație ori chemați grabnic 
pentru alte intervenții, chirurgi lu- 
crînd, in primele ore ale catastrofei, 
la lumina luminărilor sau a lămpilor 
petromax, iată cîteva din imaginile 
impresionante ale muncii pline de 
abnegație a personalului nostru sa
nitar, ale eforturilor lui, nu o dată 
epuizante, pentru salvarea unei vieți, 
a unui om. în noaptea absurdă din 
4—5 martie, ca și in cele care au ur
mat. medicii au fost cu toții la da
torie. Mulți dintre ei s-au prezentat 
la post după primele momente ce 
au 
mit 
tea 
Biți 
In __ . ____
studenților facultății 
care 
brancarde, într-un cuvînt, și-au do
vedit înalta conștiință profesională 
încă înaintea rostirii jurămîhtului 
lui Hipocrate. Sînt fapte pentru care 
bolnavii le poartă recunoștința ce o 
datorează salvatorilor lor, sînt fapte 
de adevărat eroism, pentru care

ale 
spi- 

ochii 
din

urmat cataclismului. Ei au pri- 
un ajutor substanțial din par- 
colegilor din provincie, so- 
anume sau aflați întâmplător 

Capitală, precum si din partea 
..."î— '--- '-'.t.'.i de medicină,

au făcut perfuzii, au cărat

„Vă mulțumim

Inultă apreciere devotamentului
și abnegației personalului

medico-sanitar
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de tovarășii Ma
nea Mănescu, Iosif Uglar, Aurel 
Duma și Ion Stănescu, de ministrul 
sănătății, Nicolae Nicolaescu, au vi
zitat, în cursul după-amiezii de 10 
martie. Spitalul militar central și 
spitalele Brîncovenesc și Colentina.

In spiritul înaltelor comandamente 
morale care au dictat toate hotări- 
rile sale în aceste momente de grea 
cumpănă pentru locuitorii Capitalei 
și ai țării, cu grija sa stăruitoare, 
atentă, cu care a urmărit și a diri
jat adesea personal, în aceste zile, 
lucrările de salvare a supraviețuito
rilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a interesat în cursul după-amiezii 
de soarta victimelor, de îngrijirile

tovarășul Nicolae Ceaușescu are cu
vinte elogioase.

Spitalul militar central. Locul în 
care și-au aflat alinarea suferințelor 
sute de oameni cu traumatisme 
grave, unde, in aceste zile de după 
cutremurul care a lovit România, a 
renăscut speranța vieții. Copii, tineri 
și bătrini, aruncind in jur de pe pa
turile spitalului priviri pline de în
credere. Femei și bărbați imbrăcați 
in halate albe — surori, asistente, 
medici — cu privirile obosite după 
zile și nopți de veghe la căpătâiul 
celor salvați, supraveghează în con
tinuare. cu aceeași înaltă respon
sabilitate proprie profesiunii, starea 
sănătății celor care, prin forța oa
menilor, prin spiritul lor de sacri
ficiu, s-au născut, în aceste zile dra
matice, pentru a doua oară.

— 450 de bolnavi au fost asistați. 
330 internați, iar 117 cu o situație 
mai gravă au rămas in spital — ra
portează general-maior dr. Gheor- 
ghe Costăchescu, directorul spita
lului.

Mulțumind pentru sprijinul acor
dat, pentru grija față de sănătatea 
oamenilor, cadrele medicale au ra
portat secretarului general al parti
dului că personalul acaștei mari uni
tăți sanitare a primit tot 
necesar in aceste zile de 
și efort, în care cu toții au 
manent prezenți la datorie 
salva victimele cutremurului, redin- 
du-le vieții.

— Mai aveți nevoie de ceva 7 —
întreabă tovarășul Nicolae Ceaușescu.

— Nu. tovarășe secretar general. 
Avem tot ce ne trebuie — a răs
puns directorul Spitalului militar 
central.

cumpănă, s-a dovedit de cea mai 
mare însemnătate pentru salvarea 
vieților omenești.

Prezentind eforturile și munca 
plină de dăruire a personalului spi-

mare de paturi la clinica de balneo
logie, la cea medicală și de chirur
gie. La ora 22,00 intrau de acum in 
acțiune echipele conduse de prof. dr. 
Aurel Deniski, la clinica de ortope-

Oamenii lși exprimă, în cuvinte 
încărcate de emoție, satisfacția da 
a-1 vedea pe însuși secretarul 
general al partidului preocupindu-s« 
direct de soarta lor. de viata lor șl 
a familiilor lor.

Mulți dintre eî. Impresionați pînă 
în adîncul inimii de prezența 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. a 
tovarășei Elena Ceaușescu. la patul 
lor de suferință, încearcă să se ri
dice, învlngîndu-și durerea, pentru 
a-i saluta, pentru a-și exprima re
cunoștința ce le-o poartă. Emoțio
nată pînă la lacrimi de vorbele de 
îmbărbătare ale secretarului general 
al partidului, Maria Slăvescu ii În
tinde o floare.

— Medicii m-au operat imediat, mi 
îngrijesc cum nu se poate mai bine 
— spune ea.

— îmi pare bine că te-am văzut, 
tovarășe Ceaușescu — exclamă pen
sionara Marla Ambrozie. Ne-al adus 
o rază de bucurie în suferința 
noastră.

— Sîntem foarte emoționați că ați 
venit — spuri oamenii. Vă mulțu
mim, vă mulțumim din inimă. Să ne 
trăiți sănătos, la multi ani !

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat și aici, în cuvinte calde, mun
ca neobosită depusă de întregul per
sonal medical pentru salvarea supra
viețuitorilor. vindecarea rănilor pe 
care le-au suferit, pentru a-i reda 
pe bolnavi cît mai degrabă vieții.

înainte de plecare, secretarul ge
neral al partidului a recomandat din 
nou cadrelor medicale să acorde In 
continuare fiecărui pacient in parte 
toată atenția pe care o reclamă si
tuația sa deosebită, să Ii înconjoare 
cu multă căldură sufletească, să le 
susțină moralul, să-i încurajeze cu 
toată afecțiunea în aceste momente 
grele prin care trec, pentru a-i ajuta 
nu numai să se vindece fizic, ci și să 
depășească rănile sufletești pricinuite 
de șocul suferit de pe urma calami
tății din seara zilei de 4 martie.

în numele întregului corp al cadre

ajutorul 
încordare 
fost per- 
pentru a

din toată inima,
tovarășe secretar general, 

ați fost ta un părinte pentru noi"
In timpul vizitei, printre paturile 

celor aflați în suferință, in secțiile 
de reanimare, terapie 
sivă și chirurgie, tovarășul _____
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
au discutat cu general dr. Traian 
Oancea, șeful clinicii de chirurgie 2, 
cu colonel dr. Traian Băndilă, șeful 
secției de reanimare și terapie in
tensivă, cu anestezista Elena Ior- 
dache, oameni care nu au precupețit 
nici un efort pentru salvarea vieților 
aflate in pericol. Sub atenta lor în
grijire se află Livia Negoescu, dez
gropată după mai bine de 120 de ore 
dintre dărimăturile imobilului de pe 
strada Arghezi, studentul Stoian Lo- 
lică, salvat cu o zi în urmă dintre 
ruinele de pe strada Rosetti. Marina 
Stânca și tatăl ei, salvați la fostul 
bloc „Scala", Floarea Iordache, fe
meia salvată tot de la „Scala".

Secretarul general al partidului a 
stat de vorbă cu acești bolnavi, ca 
de altfel cu numeroși alți pacienți, 
s-a interesat de starea sănătății lor, 
de îngrijirile ce li se acordă. Tova
rășa Elena Ceaușescu s-a apropiat 
de patul Gabrielei CordUneanu, o 
fetiță de numai șapte ani, scăpată, 
grație eforturilor supreme ale echi
pelor de salvare, din ruinele blocului 
de pe strada Ion Ghica. stă de vorbă 
cu micuța pacientă, o mîngîie cu

inten- 
Nicolae

Pe Calea Victoriei

gingășie și tandrețe. Medicii dau asi
gurări că 'fetița este în afara orică
rui pericol; că viata ei a fost sal
vată.

— Dumneavoastră m-ați salvat, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, spune 
Maria Ștefancu, salvată, în ultima 
clipă, dintre ruine. Dumneavoas
tră ne-ați redat vieții pentru că ați 
insistat mereu să ne caute. Vă 
țumim, vă mulțumim din 
inima !

Spitalul Colentina. Directorul 
tei instituții sanitare, dr. Grigore 
Dumitrescu, și colaboratorii săi apro- 
piați, profesori și alte cadre univer
sitare din învățămîntul nostru medi
cal raportează că spitalul funcțio
nează la întreaga capacitate. în zilele 
care au trecut de la dezastruosul 
cataclism s-a acordat aici asistență 
sanitară unui număr de 3 530 de per
soane care au suferit diferite trau
me. Unitatea dispune de întreaga 
aparatură și cantitățile de medica
mente și alte materiale sanitare 
care are nevoie acum.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
tovarășa Elena Ceaușescu stau 
vorbă cu un mare număr de bolnavi, 
încercînd să le aline, cu o vorbă de 
mîngiiere, suferințele. Printre aceștia 
se află Magdalena Anghelescu și 
Marieta Barbu, salvate dintre rui
nele fostului imobil de pe str. Ion 
Ghica, aflate în stare gravă, dar, 
după primele aprecieri ale medicilor, 
în afară de pericol.

Mulți dintre bolnavi mulțumesc, 
cu lacrimi în ochi, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu pentru vizită, pen
tru interesul pe care îl manifestă 
pentru soarta lor.

— Ați fost ca un părinte pentru 
noi — spune unul dintre bolnavi. — 
Să ne trăiți mulți ani 1

Secretarul general al partidului, 
remarcind abnegația cadrelor medi
cale de la spitalul Colentina. subli
niază, totodată, că bolnavii care au 
suferit de pe urma cataclismului tre
buie să beneficieze de un tratament 
deosebit. Este necesar — arată 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — să li 
se rezerve supraviețuitorilor cataclis
mului pavilioane și saloane speciale, 
pentru că acești bolnavi, pe lingă 
traumele fizice pentru care se află 
internați, au suferit și un puternic 
șoc psihic, ce reclamă îngrijiri mai 
atente, pline de solicitudine, de căl
dură umană. S-a subliniat că este 
necesar să se respecte întoc
mai și în această privință hotăririle 
conducerii de partid și de stat, pen
tru ca bolnavii să se însănătoșească 
și sufletește după traumele psihice 
pe care le-au suferit.

Spitalul Brîncovenesc. Construită 
cu 140 de ani în urmă, clădirea aces
tei venerabile instituții aflate in 
slujba sănătății oamenilor a fost re
novată si consolidată în cursul anu
lui trecut. Datorită acestui fapt, 
construcția a putut rezista puternicu
lui seism, reușind să aducă o contri
buție, care, în aceste zile de grea

mul- 
toată
aces-

de

ți 
de

Calde cuvinte de imbârbâtare la câpâtiiul răniților internați in spital
talicesc de aici, directorul acestei 
mari unități sanitare, conf. dr. Va- 
sile Fica, arată că. începind chiar 
din noaptea cutremurului, conduce
rea spitalului, organizația de partid, 
toate cadrele medicale au fost pre
zente, practic, fără 
frontul luptei pentru 
primele momente ce 
mului au fost luate
pentru eliberarea unui număr cit mai

întrerupere, pe 
viață. Chiar din 
au urmat seis- 
măsuri urgente

die, și de prof. dr. Florian Manda- 
che. la cea de chirurgie.

Secretarul general al partidului și 
tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat 
și aici mai multe saloane, au stat de 
vorbă cu un mare număr de bolnavi, 
interesîndu-se de împrejurările in 
care s-au aflat, despre starea sănă
tății lor. de îngrijirile ce li s-au 
acordat, găsind pentru fiecare o vor
bă de mîngiiere.

lor sanitare, medicii care au luat 
parte la acest dialog cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, exprimînd mul
țumiri pentru această vizită de în
demn și îmbărbătare în munca lor 
plină de răspundere, l-au asigurat 
pe secretarul general al partidului că 
își vor pune nu numai prioeperea Ioc 
profesională, ci și inima și tot sufle
tul in slujba salvării oamenilor, • 
vindecării rănilor lor, pentru a-4 
reda cit mai repede societății.
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„Ne reluăm viata, ne ridicam frunțile sus, » 
iucuraiati ite adinca omenie 

a partidului, a tovarășului Nicolae Ceausescu, 
sprijiniți pe umerii puternici ai societății noastre'' 

Măsurile inițiate de secretarul general al partidului și adoptate de Comitetul Politic Executiv 
— primite cu profundă recunoștință de cei care au avut de suferit, cu vie emoție de întreaga populație

Cuvintul cel mai des rostit in aceste zile, in aceste 
nopți de înfruntare bărbătească, eroică a calamității 
abătute asupra țării noastre : OAMENII. Oamenii, vie
țile lor. De la salvarea de sub dărimături și pină la 
asigurarea unui adăpost ; de la Îngrijirea medicală și 
pină la eforturile de a asigura aprovizionarea cu apă, 
cu energie, cu piine și căldură.

Izvorită din adîncurile umanismului revoluționar, 
simțim grija permanentă a secretarului general al 
partidului exprimată vibrant în toate măsurile inițiate 
In aceste zile. în nenumăratele sale vizite pe locurile 
greu lovite de cutremur, în permanentele îmbărbătări 
adresate, la fața locului, sinistraților. Aceeași grijă 
pentru om răzbate cu forță în toate comunicatele 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. — ade
vărate comunicate de front pe baricadele refacerii — 
In toate acțiunile întreprinse de partidul șl statul nos
tru pentru înlăturarea urmărilor dezastrului, pentru 
normalizarea întregii vieți economice și sociale a țării.

în această lumină, de o excepțională însemnătate 
sint măsurile inițiate, la propunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in ședința din 8 martie a.c. a Co
mitetului Politic Executiv, pentru ajutorarea imediată 
a persoanelor sinistrate. Născută din suprema grijă 
pentru om a societății noastre, hotărîrea de ajutorare 
a celor ce au avut de suferit de pe urma cutremurului 
reafirmă, și in aceste tragice circumstanțe, realitatea 
fundamentală a orînduirii noastre : OMUL ȘI NEVOILE 
SALE reprezintă țelul cel mai înalt al politicii parti
dului și statului nostru. Primită cu vie emoție de in
treaga populație, cu profundă recunoștință, hotărirea 
a dus nu numai la alinarea durerii numeroșilor si- 
nistrați și a familiilor acestora, ci i-a și îmbărbătat 
le-a sădit și mai trainic încrederea că și acum. Ia 
greu, nu sint Iăsați in voia soartei, ci sint ajutați, 
sprijiniți de umerii puternici ai societății să-ș| refacă 
existența, să-și ridice fruntea. Fapta omeniei comu
niste le dă speranță și tărie.

...Blocul nr. 8 de pe strada Ziduri- 
Moși din sectorul 3 al Capitalei avea 
pină ieri un singur element „bio
grafic" : o pancartă pe care scrie : 
„Cinste echipei de zidari condusă de 
comunistul Iliescu Marin care, prin 
buna folosire a timpului, a executat 
eu 15 zile mai devreme și de bună 
calitate fațada blocului". De ieri are 
o istorie. Este unul din primele 
blocuri mobilate in mod gratuit și 
repartizate sinistraților. Cu o seară 
Înainte blocul arăta „ca după con
structor". Ieri, prin munca a sute de 
oameni — constructori și voluntari 
din întreprinderi, membri ai gărzi
lor patriotice și ai formațiilor da 
Cruce Roșie — blocul a căpătat în 
cîteva ore — incredibil ! — chipul 
casei de locuit, cu peluze verzi în 
față, cu pardoseli curate, cu perdele 
la ferestre... S-au plantat și brazi.

Primul locatar. M. Dănescu — unul 
din supraviețuitorii unui bloc sur
pat. a primit cheia apartamen

tului nr. 10. Omului încă nu-i 
venea a crede. A deschis ușa. A 
rămas țintuit locului. Intra intr-o 
casă de om, cu întregul mobilier ne
cesar, cu televizor și radio, cu fri
gider și cu ce este necesar în bucă
tărie și — gest în care se adună în
treaga frumusețe a sufletului româ
nesc — pe masă, într-o vază, cinci 
garoafe proaspete.

„Măsura luată de conducerea parti
dului — ne spune el cu vocea sugru
mată de emoție — depășește cea 
mai optimistă așteptare. Știți ce 
simt acum ? Că m-am născut a 
doua oară. Și că pentru asta trebuie 
să-mi îndrept gîndurile spre partid 
și tară, că le sint dator cu tot ce 
pot, cu toată puterea mea de mun
că". Privește încă o dată apartamen
tul. Apoi, printr-un gest reflex, se 
îndreaptă spre măsuța telefonului. 
Poate că voia să-și comunice gîndu
rile soției. Dar, deocamdată, apara

tul telefonic lipsește. Iar soția — ui
tase o clipă — se află încă la spital.

...Pe strada Codrii Neamțului, Ia 
blocul nr. 2 cu 195 de apartamente. 
Sunăm Ia mai multe uși, dar nu ne 
răspunde nimeni. Reprezentanta 
I.C.R.A.L. Vitan, Mariana Popa, ne 
lămurește : „Au plecat la serviciu". 
Reușim totuși să stăm de vorbă eu 
unul din oamenii care și-au redo- 
bîndit o nouă adresă — sculptorul 
Alexandru Marchis : „Am găsit o 
casă aranjată. O clipă am avut sen
timentul că am venit în vizită la 
cineva. Apoi am realizat că acel 
cineva... sint eu. Aceasta-i casa mea. 
Știți ce făceam acum ? Schițe pen
tru un ciclu de statui, „Omul și 
orașul". E un proiect mai vechi, 
vreau acum să-i dau o nouă dimen
siune. Pentru că aceste dovezi de 
mare umanism mă leagă și mai 
trainic, prin însuși firul vieții mele, 
de partidul care a clădit o societate 
atit de umană". Mi-au rămas în dă-

rîmăturl manuscrisele a 400 de so
nete. Dar le voi reconstitui din me
morie. Iată îmi și amintesc începutul 
unui sonet : „Am fost și-om fi aici, 
în tară 1"

...Strada Verigii nr. 4, sau, altfel 
spus, blocul nr. 2 — „Autobuzul" din 
noul cartier Giurgiului. Ieri după-a- 
miază o forfotă neobișnuită. Imagini 
cu care sîntem obișnuiți primăvara 
și. totuși, cu un surplus vizibil de 
însuflețire. Zeci de oameni — foarte 
multi tineri — cu lopeți, tlrnăcoape, 
cazmale ; sapă, curăță, nivelează stra
da și trotuarul din fața blocului al 
cărui miros de var proaspăt răzbate 
Ia distantă. Toți sînt din uzina ală
turată — „Autobuzul" — și au ieșit 
să grăbească predarea blocului către 
viitorii locatari. Aici, și aici, se vor 
muta persoane ale căror locuințe 
s-au prăbușit.

înăuntru se termină curățenia ge
nerală a apartamentelor. Inventivii 
de la sculărie, autorii atîtor Isprăvi 
tehnice legate de dotarea uzinei, 
și-au folosit acum măiestria în sco
puri foarte simple din punct de ve
dere tehnic, dar mișcătoare pe plan 
uman. Au strîns deșeuri și au confec
ționat unul-două șpacluri. fărașe dis
pozitive banale, dar ingenioase pen
tru ștersul geamurilor, unelte simple 
pentru ca treaba de inimă pe care o 
fac să se termine imediat. Elena Ho- 
doiu. Maria Dicu, Valentina Corbescu 
lustruiesc clanțe sclipitoare, șterg ur
me de praf inexistente, mai încearcă 
odată robinetul de apă caldă (care 
curge) — gesturi de gospodine min- 
dre de locuința lor. Dar nu sînt lo
cuințele lor. Vor rămîne însă coloca
tare cu inima în aceste spații locative 
ale înaltei omenii.

...La blocul 5 din șoseaua Giurgiu
lui. Sunăm la ușa apartamentului 16. 
Ne deschide Elena Barbu, locatară de

mal puțin de două ore. Pe chipul 
care poartă cutele grelei încercări a 
început să înmugurească zîmbetul.

— Ne gîndiserăm că s-ar putea să 
fim și ajutați, dar un ajutor atît de 
prompt și atît de generos vă mărtu
risesc că depășește toate așteptările. 
N-avem cuvinte de mulțumire față 
de conducerea partidului si statului, 
fată de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
N-avem destule cuvinte. însă vom 
mulțumi prin fapte, prin munca 
noastră.

Două etaje mai sus s-a mutat șl 
pensionara Virginia Constantlnescu. 
Află cu bucurie, de la noi. că în bloc 
mai există și alți foști locatari din 
str. Poenaru Bordea 18. Nici n-au 
avut timp să se cunoască. Să se re
cunoască.

— Trăiam acolo ca o adevărată fa
milie. Si aici vom alcătui o adevă
rată familie. Grija partidului fată de 
noi ne face să nu ne simțim singuri 
și năpăstuit!. Am acum casa mea. 
Mă simt demnă. Sînt în vîrstă. însă 
nu mă sfiesc să spun că iau viata de 
la capăt.

Am încercat încă o dată la noul 
apartament al familiei Barbu. Cre
zusem că au revenit soțul si copiii. 
Erau nlecați să cumpere un ciocan si 
alte cîteva nimicuri gospodărești. Pri
mele lor cumpărături din noul cartier.

La Ieșirea din bloc următorul 
ANUNȚ

Familiile care au copil de 0—18 ani 
sînt rugate să anunțe dispensarul 
„Preda Buzescu" din str. Preda Bu- 
zescu nr. 34 pentru a fi luati în evi
dentă. Dispensarul asigură asistentă 
medicală și tratament zi și noapte".

Viata începe de la capăt.
Mihai CARANFIL 
Serqiu ANDON 
Constantin PRIESCU

„Bine ai venit în casa mea, tată 1" Bătrinul maramureșean, tatâl sculptorului 
Alexandru Marchis, venise la București sâ-șl ajute feciorul rămas fără 

adâpost. Dar l-a găsit într-o casâ nouâ, înzestrata cu de toate

în fața blocului din str. Verigii nr. 4, viitorii locatari — persoanele năpăstuite 
de cutremur — sînt așteptați cu cheile noilor apartamente, cheile grijii 

calde, generoase
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Mal mult ca oricind să dovedim că sîntem buni gospodari. Să putem spune: Foto : E. Dichiseanu
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Unelte care nu trebuie să lipsească în aceste zile
din mîinile bucureștenilor

LOPATA, MĂTURA, PERIA DE CURĂȚAT

Contul omeniei și solidarității
vă stă la dispoziție

Incepînd de ieri, 10 martie, la Casa de Economii și Con- 
semnațiuni s-a deschis Contul 1977 Ajutoare sinistrați cutre
mur.

Cetățenii care doresc să vină în sprijinul sinistraților cu 
ajutoare bănești pot să depună sumele respective la toate 
agențiile, filialele și sucursalele Casei de Economii și Con- 
semnațiuni din întreaga țară, 
eliberează o chitanță.

La depunere, cetățenilor li se

CLUJ. Primarul comunei Sînpaul, 
județul Cluj, ne informează că un 
mare număr de muncitori ai fermei 
I.A.S., cooperatori și cadre didactice 
din comună s-au oferit să subscrie 
sume de bani în contul ajutorării si
nistraților. în capul listei se află pre
ședintele cooperativei agricole de pro
ducție. Viorel Șerdean, cu suma de 
1 000 lei. șeful fermei I.A.S., Mircea 
Mariuca. cu 500 lei, cooperatorii Ro
man Baciu și loan Aștilean cu 300 șl 
respectiv 200 lei, profesorul Gavril 
Mariș — 300 lei.

Rareori ne-a fost dat sâ vedem pe strâzlie Capitalei o atît de mare 
desfășurare de forțe, mobilizate la lucru pentru degajarea ultimelor 
resturi de moloz și cărămizi din curțile locuințelor și din unitățile de 
servire publică, de pe trotuare, pentru curățenia generală a orașului. 
Practic, din cele aproximativ 6 000 de artere de circulație, doar citeva 
au rămas incă necurățate de urmele cutremurului, peste care să nu 
fi trecut sapa șl lopata, |etul de apă, detergențil, dezlnfectanții. Sub 
directa organizare a comitetelor de partid de sector, lucrătorii din 
întreprinderi șl Instituții, cetățenii, utecistll, elevii, studenții au răspuns 
cu mare însuflețire chemării Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 9 martie, lată cîteva

„.Sîntem pe strada Turda. Mobili
zarea este impresionantă. De la un 
capăt la altul — oameni cu sape și 
lopeți, cu mături și furtunuri de apă, 
mașini și alte utilaje de transport. 
Cot la cot cu locuitorii imobilelor, pe 
această stradă și pe altele din jur, 
se află zeci și sute de lucrători de la 
întreprinderi și instituții din sectorul 
8, care Încarcă în mașini molozul și 
resturile de materiale de construcții 
degradate. în fruntea lor se află se
cretarii organizațiilor de partid din 
întreprinderi, deputății. Am schimbat 
citeva vorbe cu Ion Dragomir, secre
tarul organizației de partid de la Baza 
de utilaj chimic și rafinării Grivița.

— Am început de dimineață să 
dăm o mină de ajutor cetățenilor. 
După cum merge treaba, pînă la 
prinz străzile ce ne-au fost reparti
zate vor îmbrăca din nou haina cu
rată și vor respira aerul proaspăt de 
primăvară.

Pe alte străzi din sectorul 8 — Gh. 
Barițiu, General Cernat, Bulevardul 
1 Mai, Calea Griviței și altele — 
sute de oameni, ajutați de Întreprin
derea de salubritate, de lucrătorii 
din domeniul public, de tineri și 
virstnici de la Regionala C.F.R.. ter
minaseră degajarea arterelor de cir
culație de moloz și dărimături. mătu
raseră străzile și trecuseră la spăla
rea lor cu apă. în urmă, asfaltul ră- 
minea lucios și proaspăt, ca după o 
ploaie bună.

...Strada Buzești. Multe imobile de 
pe această arteră au avut de suferit 
în noaptea de 4 martie. Printre nu
meroasele autocamioane venite să 
transporte dărîmăturile. se afla un 
grup de tineri in frunte cu Aurel 
Dragnea. secretar al Comitetului de 
sector U.T.C. Aflăm că întreg tinere
tul sectorului 7 a răspuns cu promp
titudine, în afara orelor de pro
gram, chemării partidului : pe un 
mare număr de străzi — intre care

secvențe din raidul întreprins ieri.
Popa Tatu. Cobălcescu. Schitu Măgu- 
reanu. Nuferilor. Buzești — ei dau 
ajutor locatarilor la curățirea gene
rală a curților si trotuarelor, la mă- 
turatul și spălatul arterelor de circu
lație. Se lucrează în flux continuu : 
se adună molozul, se încarcă în ca
mioane. se mătură străzile. 
Tot așa procedează și 
ții Casei de cultură a 
lor. pe care i-am găsit, de 
pină la director, cu mătura 
nul de apă in mină, cum 
la Opera Română. în fața și 
incinta întreprinderilor comerciale, 
a atelierelor meșteșugărești.

...Primăria sectorului 5. Aici, 
comitetul de partid a luat hotă
rirea de a repartiza pe fiecare grup 
de străzi numărul necesar de oameni 
și mașini, in frunte cu activiștii de 
partid, care pînă la sfîrșitul zilei să 
curețe, să măture și să spele străzile, 
pină ce ele vor străluci de curățenie. 
I-am întîlnit pe acești oameni pe 
Splaiul Unirii, Nițu Vasile, Toporași, 
Drumul Găzarului. Lînăriei. Văcă
rești, Olteniței ș.a.m.d. într-adevăr, 
se vedea bine că pe acolo trecuseră 
lucrătorii temeinic organizați, care-și 
făcuseră datoria cum trebuie. Ase
menea exemple am intilnit și în sec
toarele 1. 2. 3, 4, 6.

Desigur, nu este suficient doar să 
curățăm străzile. Curățenia trebuie 
întreținută, acest obiectiv trebuie să 
stea mereu în atenția municipalității, 
a tuturor cetățenilor, de la mic la mare. 
Bine au procedat, de exemplu. între
prinderile comerciale, unitățile de 
prestări servicii, care, imediat după 
reamenajarea interioarelor, au așezat 
în pragurile magazinelor și ale ate
lierelor saci umeziți cu apă și dezin
fectant pentru ca în unități să nu 
pătrundă microbi, praful.

— Din numeroasele unități de 
prestări servicii ale cooperației meș
teșugărești afectate de cutremur s-a 
făcut curățenie exemplară pină azi

se spală, 
angaja- 

studenți- 
la portar 
și furtu- 
am găsit 

în

(10 martie — n.n.) în 175 — ne spune 
Grigore Mosor, vicepreședinte al 
U.C.M.B. confecții-încălțăminte-pres- 
tări neindustriale. După ce am refă
cut rafturile și am strîns marfa, 
după ce am îndepărtat molozul și 
am remontat vitrinele, la operațiu
nile de curățenie generală a străzi
lor orașului, a trotuarelor din fața 
unităților unde măturăm și spălăm 
de repetate ori participă toți mese
riașii și aparatul T.E.S.A. din coo
perative. Numai ieri au fost mobi
lizați peste 1 500 de oameni.

— Pină astăzi, 10 martie — ne 
spune tovarășul Mircea Vrlnteanu, 
șef de serviciu în cadrul Direcției 
generale comerciale a Capitalei — 
au fost remontate toate cele 387 de 
vitrine avariate din perimetrul cen
tral (Calea Victoriei, bulevardele 
Magheru, Bălcescu și Gheorghe 
Gheorghiu-Dej), iar mîine vom con
tinua acțiunea pe Șoseaua Ștefan 
cel Mare, șoseaua Giurgiului, în 
complexele din Drumul Taberei și 
Berceni. Totodată, au și început sâ 
se facă reparațiile interioare 
magazinele avariate, să se 
unităților o înfățișare cit mai 
tă. în ce privește materialele 
sare curățeniei generale în 
oamenilor, nu ne lipsesc detergenții, 
praful de frecat, clorura 
creolina, dezinfectanții.

Interesîndu-ne despre acest ultim 
aspect, la I.C.R.M. București ni s-au 
precizat stocurile de materiale ne
cesare acestei acțiuni, livrate recent 
în magazine : 400 tone detergent! și 
praf de frecat. 4 000 kg de clorură 
de var și creolină, 20 tone materia
le împotriva dăunătorilor, zeci de 
mii de mături ș.a.m.d. Iar pentru 
micile reparații — peste 100 tone de 
ipsos, cretă, humă, caolin, ciment, 
necesare cetățenilor. -

Așa cum se vede. în toate com
partimentele — de muncă, de apro
vizionare. de desfacere — mobilizate 
intens să ducă la bun sfîrșit 
curățenia Capitalei, se lucrează Or
ganizat. eficient și uneori exem
plar. într-adevăr. de buna organizare 
am putea spune că depinde reușita 
întregii acțiuni. Trebuie să se 
deze peste tot în așa fel îneît 
se irosească nici o forță, ca 
să nu fie făcută de mîntuială. 
niem acest lucru, pentru că în 
de ieri am găsit și unele aspecte pe 
care nu le putem trece cu vederea.

în jurul orei 12. pe Calea Plevnel

de la 
redea 

plăcu- 
nece- 
casele

de var.

proce
să nu 
treaba 
Subli- 
raidui

încă din primele clipe după seism, 
cetățeni ai patriei socialiste, asa cum 
se arată și in comunicatul Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
au solicitat deschiderea unui cont de 
ajutorare a sinistraților. Milioane de 
oameni de pe cuprinsul tării nu-i cu
nosc direct 
rora le este 
nistrații nu 
fiecare din 
simt legați unii de alții prin căldura 
inimii, a gestului de vibrantă solida
ritate. Reporterii noștri așazâ aici, 
în pagina de ziar, răscolitoarele ges
turi recepționate :

pe cei greu loviți și că- 
destinat ajutorul lor. Si- 
cunosc nici ei. direct, pe 
aceste milioane. Dar se

ORADEA. Combinatul de prelucra
re a lemnului. Din prima secundă, 
fiecare membru al colectivului a vi
brat la nenorocirile celor afectați de 
cutremur. Și fiecare s-a simțit dator 
să contribuie, din proprie inițiativă, 
la efortul uriaș, de ștergere mai 
grabnică a rănilor. Pe scurt, foarte 
multi oameni oferă gratificațille ce 
le reveneau pe 1976. Au făcut gestul 
acesta, de omenie, toti. de la simplu 
muncitor pînă la director.

SATU MARE, 
țeană de poștă 
cații Satu Mare.

• Asociația cineaștilor din Româ
nia. Cineaștii din tara noastră, 
regizori, actori de film, sceno
grafi, operatori și cascadori, au ho
tărît organizarea unei serii de spec
tacole la „Casa filmului" din Bucu
rești, ca și în alte centre culturale 
din tară, cu participarea unor perso
nalități de frunte ale ecranului româ
nesc. Fondurile realizate vor fi de
puse în „contul solidarității" pentru 
ajutorarea sinistraților.

In fața primăriei sectorului 7 stațio
nau 3 autocamioane (21—B—4 866, 
21—B—5 615. “ “ " “
cu cetățeni. Ne-am interesat de ce 
la ora aceea. în mijlocul zilei, se mai 
aflau acolo. „încă nu ni s-a spus 
care este frontul nostru de lucru" — 
ne-au răspuns ei. Nu departe, la 
aproximativ 200 de metri, am întîlnit 
tractorul cu nr. 41—B—3155 înconju
rat de 
morcă. 
tă Ia 
hirtie.
ce pe
de moloz și cărămizi sparte erau ne
clintite. Din păcate, nu sînt singurele 
exemple care distonau cu activitatea 
generală desfășurată în alte sectoare, 
cu mobilizarea si organizarea exem
plară a fronturilor de lucru din alte 
cartiere.

în încheiere, am vrea să reamintim 
că. chiar dacă nu ar fi vorba de în
lăturarea urmelor cutremurului din 
4 martie, curățenia generală a Ca
pitalei si a altor orașe din tară este 
o acțiune de primăvară, care intră 
în firea lucrurilor, ne care gospodarii 
o repetă ca pe o tradiție in fie
care an.

21—B—5 427) încărcate

8 oameni. Acest utilai, cu re- 
era folosit fără nici o eficien- 
încărcarea de grămăjoare de 
de pămînt de flori. Tn timp 
străzile lăturalnice grămezile

Gh. GRAURE 
M, IONESCU

Strada Tudor Ar- 
ghezi nr. 1—3 din 
București. Dună cinci 
zile de cind această a- 
dresă nu mai există... 
Si totuși, aici, sub 
mormanul de moloz, 
mai pilpiie incă viata. 
Dintr-o nisă creată in
tre o pardoseală 
plafon, aflate in 
tie verticală, s-a 
o chemare.

— Venim. Fij 
Sîntem aproape 
venit răspunsul.

10 martie 1977. 
zul nopții,
muncitori loan Mără
cine si Sile Avevchi, 
membri ai formației 
de gărzi patriotice de 
la întreprinderea de 
calculatoare electroni-

si un 
pozi- 
auzit

tare. 
! a

mie- 
Tinerii

• întreprinderea de utilaj chimic 
„Grivița roșie“-București.

— Eu donez valoarea unei zile de 
lucru pe lună pînă la sfîrșitul anu
lui. a hotărît maistrul principal Ion 
Ionescu, de la cazangerie. în plus, 
cedez și 20 Ia sută din beneficiul pe 
anul trecut.

— Și eu donez valoarea unei zile 
de lucru pe lună pină la sfirșitul 
anului, inclusiv 15 la 
neficiu — a decis
Macovet.

— Eu. soția și fiul 
cu toții în producție — am 
încă de-acum două zile să donăm — 
în afara valorii unei zile de lucru pe 
lună pînă la sfîrșitul anului — și 50 
la sută din beneficiul pe anul trecut 
— ne-a spus plin de emoție mais
trul principal Ștefan Nițulescu.

Tuturor acestora li s-au adăugat, 
rînd pe rînd, în același înalt spirit 
de solidaritate umană, de întrajuto
rare cetățenească, toți membrii co
lectivului. S-au angajat astfel să do
neze in fondul de ajutorare a sinis- 
traților și strungarul Constantin 
Olaru — o zi din retribuția lunară 
și 15 la sută din beneficiu : frezorul 
Ion Stoian. o zi din retribuția lunară 
și 30 la sută din beneficiu : șeful de 
brigadă Gheorghe Mitu — o zi din 
retribuția lunară și 15 la sută din 
beneficiu ; muncitorul specialist Va
sile Borș, o zi din retribuția lunară și 
40 la sută din beneficiu...

Direcția jude- 
și telecomuni- 
Mai întîi au 

fost doar cîțiva factori poștali. Ei 
au hotărît să renunțe la gratificația 
cuvenită pe anul 1976. Suma respecti
vă urmează să fie depusă în contul 
solidarității. Inițiativa lor a fost îm
brățișată In 
număr de 
nităti ale

aceeași zi de un mare 
angajați din cele 
Direcției P.T.T.R.

70 de u-

economic Satu 
elevele anului

cutcat la gurace. s-au
nișei si au început dia
logul cu victima. Co
legul lor. Dan Iosif, a 
început să sape alături 
altă nisă. Dună citeva 
minute, legat cu frin- 
ghii si tinut de ptcioa-

sută din be- 
frezorul Racu

meu — aflati
hotărît

Este încă lucidă. Voia 
să stau acolo. Am stat. 
Am liniștit-o. a înțe
les că trebuie să 
întorc si a tis ci 
așteaptă.

Nișa este însă 
tren de mică. Pînă

mi

ex- 
los.

• Violonistul Ion Volcu, artist al 
poporului, ne-a declarat că va sus
ține în beneficiul sinistraților o serie 
de recitaluri și concerte împreună cu 
orchestra de cameră „București". Tot
odată. în calitatea sa de director ge
neral al Filarmonicii de stat „George 
Enescu" va organiza mai multe con
certe simfonice și de cameră cu or
chestra simfonică și soliștii filarmo
nicii bucureștene. sumele obținute 
fiind destinate si acestea contului de 
ajutorare.

Mare.
III au 
lucreze 

orele de

Liceul 
Elevii 
hotărît 
timp de o săptămînă. după 
practică. în cadrul fermei legumicole 
a C.L.F. Satu Mare. Contravaloarea 
retribuției o vor depune în contul so
lidarității. Colectivul actoricesc al ce
lor două secții — română și maghia- 
ră — de la Teatrul de Nord 
Mare, a hotărît să depună în 
solidarității suma de 10 000 lei 
niturile a 4 spectacole ce vor 
lizate în aceste zile.

și
ieri. 10 martie, să

Satu 
contul 
— ve
ți rea-

radla-BRAȘOV. întreprinderea de 
toare și cabluri. „O expresie a înal
tei conștiințe civice — ne-a declarat 
ing. Gheorghe Popescu, șeful unui a- 
telier din secția radiatoare — o con
stituie hotărîrea luată de fiecare 
muncitor în parte de a vărsa lunar 
sume în contul solidarității și ome
niei". Această hotărîre care a pornit 
din secția radiatoare a fost îmbrăți
șată repede de alți numeroși munci
tori. S-a stabilit astfel ca fiecare 
membru al colectivului să contribuie 
la acest fond cu ciștigul 
pe o zi.

nerl. de la Filipe știi de 
Pădure, condusă de 
inginerul Ion Cordo- 
nas. începe să sape o 
galerie in mormanul 
de moloz care se cu
tremură la cea mai 
mică mișcare. După

ce-I revine

• Actorul Radu Beligan, artist, al 
poporului, directorul Teatrului Na
țional, s-a angajat ca, împreună cu 
colegii săi, sâ susțină în plus trei 
spectacole cu piesele : Danton, Ri
chard al III-lea și Un fluture pe 
lampă. încasările vor fi depuse în 
contul de ajutorare.

• Colonelul Gheorghe Drăgănescu, 
președintele clubului Steaua Bucu
rești, ne-a declarat : „Jucătorii de 
fotbal, antrenorii și conducerea clu
bului au hotărît să ofere în contul 
de întrajutorare întreaga sumă ce va 
proveni din încasările meciului de 
fotbal Steaua — Universitatea Cra
iova. meci ce va avea loc la Bucu
rești, pe stadionul Steaua. O hotărîre 
similară au luat și sportivii, lucrăto
rii și conducerea clubului Dinamo 
București cu privire la încasările de 
la primul meci pe teren_ propriu, 
Dinamo 
după cum ne-a 
Liță 
club.

teren
Politehnica Timișoara, 

declarat colonelul 
Cosma. președintele acestui

fiUn cascador, 
un cascador I 
la blocul Nestor

Tu- 
Paul

tem. 
vină

De 
sosesc cascadorii 
dor Stavru si
Fister. Stavru pătrun
de cu precauție înă
untru. scotind , afară

nute. La lumina re
flectoarelor, apare, tn 
sfirșit. Livia Negoescu. 
Sora ei. Daniela, ne 
spune că are 22 de ani. 

împlinit chiar in 
de 4 martie.
La multi ani. Li- 
ii urează bravii

I-a 
ziua

DUPĂ 130 DE ORE: „£tf Hllllți CUU, LlVid!"

re de alti salvatori, 
dispare in adine. Se 
cere un ceai. Glucoză. 
Apoi o portocală, 
făcut ora 1.30. Dan 
sif este scos afară, 
se mai poate tine 
picioare.

— Am vorbit cu

S-a 
lo- 
Nu 
ve
ea.

unde se afli victima, 
sint aproape trei metri, 
iar deasupra, stavilă, 
se află o dormeză Pare 
imposibil să fie scoa
să pe-aici. Colone
lul Gheorghe Moraru 
cumpănește planul ac
țiunii. O echipă de mi-

două ore minerii ajung 
la baza nlanseului. 
cearcă să-l spargă, 
victima se nlinge 
o îneacă praful.

— Abandonăm gale
ria ! Tot pe „usa" lui 
loșca trebuie s-o scoa-

tn- 
dar 
că

molozul cu ranița de 
la masca de gaze. 
Dezmembrează bucată 
cu bucată dormeza. 
Mai trece aproape o 
oră...

— Un cearșaf si o 
fringhie !

Este ora 4 și 17 mi-

via.
salvatori care au re
adus-o printre oameni, 
în timn ce medicul mi
litar Toma Tudor îi a- 
cordă primele I 
pe taraă. vină 
vare.

...Acum, la 
militar medicii 
pentru încă o viată de 
om care a 
dărimături 
de ore.

Dumitru

îngrijiri 
la sal-

spitalul 
lupii

rezistat sub 
aproape 130

TÎRCOB
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JUDEȚUL CLUJ: LA „RULMENTUL** BRAȘOV INIȚIATIVE

Utilajele
folosite

A fost dublat
de majorare

angajamentul
a producției

U capacitatea
maxima,

în schimburi
prelungite

îndeplinirea și depășirea planu- 
Cea mai mare parte a colective- 
de întreprinderi, oameni ai mun- 
români și maghiari, au hotărit

Caracteristice pentru activitatea 
unităților industriale din județul 
Cluj sînt buna organizare, ordinea 
și disciplina în care se lucrează pen
tru 
lui. 
lor 
cii
să-și suplimenteze angajamentele a- 
sumate in întrecere'. De pe acum, 
după calculele întocmite, se preli
mina pentru luna martie o produc
ție suplimentară de circa 100 mili
oane Ici, concretizată, printre altele, 
in 1 000 tone laminate din oțel, 1 320 
tone sîrmă trefilată, 135 tone elec
trozi de sudură, 5 000 tone ciment, 
800 tone var, 600 metri liniari tuburi 
de presiune, 10 tone obiecte sanitare 
din porțelan, 12 000 mp faianță, 700 
bucăți corpuri de iluminat, 13 000 mp 
țesături, 18 000 bucăți obiecte trico
tate, medicamente in valoare de 
700 000 lei ș.a.

Drept răspuns la vibrantul apel 
adresat de Comitetul Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., în numeroase 
unități industriale, între care „In
dustria sirmei" din Cimpia Turzii, 
Combinatul de lianți și materiale 
refractare. întreprinderea de mate
riale de construcții din Turda, în
treprinderea de cazane mici și arză
toare din Cluj-Napoca — unde se 
lucrează in trei schimburi — accen
tul principal se pune pe folosirea la 
întreaga capacitate a utilajelor, do
meniu în care s-au atins, în aceste 
zile, cei mai inalți indici și. totoda
tă, virfuri de producție. în alte uni
tăți, cum sînt întreprinderea de tri
cotaje „Someșul", întreprinderea 
textilă „România muncitoare", între
prinderea de medicamente „Terapia", 
din inițiativa comuniștilor, s-au or
ganizat schimburi prelungite, reall- 
zindu-se pe această cale importante 
sporuri de producție. (Alexandru 
Mureșan).

Colectivul întreprinderii „Rulmen
tul" din Brașov muncește în aceste 
zile cu abnegație, pentru îndeplinirea 
planului in al doilea an al cinci
nalului. a angajamentelor pe care, 
alături de celelalte colective din ju
deț. și le-a suplimentat, pentru a-și 
aduce în felul acesta contribuția la 
dezvoltarea neabătută a economiei 
naționale. Edificator pentru atmosfe
ra de muncă asiduă este exemplul 
colectivului secției forjă, secție ho- 
tărîtoare pentru producția întregii în
treprinderi,

...Sîmbătă noaptea. Agregatul AMP 
70. de înaltă productivitate, nu era 
prevăzut să lucreze. Cu toate 
chipa condusă de comunistul 
Fodoran avea schimb liber, el 
nit și a pus in funcțiune acest 
gat. A lucrat toată noaptea. La fel a 
procedat în cursul zilei de dumini
că și echipa unui alt comunist, Pa
vel Tokos. Luni, marți, miercuri și 
joi. 10 martie, datorită răspunderii 
cu care s-a acționat, la acest utilaj 
activitatea nu s-a întrerupt nici un 
moment.

Asemenea fapte nu sînt izolate; 
Pentru ca agregatele de recoacere să 
lucreze neîntrerupt, la întreaga lor 
capacitate, la cererea maistrului Va- 
sile Ceaprazaru, oamenii care 
vesc aceste utilaje 
și in schimbul III 
bâtă, deși aveau 
spiritul inventiv.
și-au spus cuvîntul din plin in aces
te zile. Iată un exemplu. Duminică 
s-a defectat o macara de 12.5 tone, 
ceea ce punea in pericol functionarea 
unui mare număr de utilaje, prin-

că e-
Mibal
a ve-
agre-

ser
ali venit la lucru 
din ziua de sim- 
repaus. Inițiativa, 
buna organizare

tre care și agregatul AMP 70. 
După numai 3 zile de oprire, dato
rită muncii pline de abnegație a me
canicilor și lăcătușilor de la întreți
nere, macaraua de 12,5 tone a fost 
repusă în funcțiune. în mod obiș
nuit o asemenea reparație durează 
12—15 zile. Astfel de fapte au per
mis colectivului secției să asigure u- 
tiiizarea tuturor capacităților la ni
velul maxim, realizîndu-se de la în
ceputul lunii o producție suplimen
tară de circa 40 tone inele de rul
menți.

într-un mod similar se acționează 
si în celelalte secții : strungărie, bile, 
role ș.a.

— Colectivul nostru — ne-a spus 
ing. Gheorghe Badea, directorul ge
neral al întreprinderii — a hotărit 
să realizeze în luna martie o pro
ducție suplimentară de 3.8 milioane 
lei. fată de 1,5 milioane lei. cit a ob
ținut in primele două luni ale anu
lui. producție ce se va regăsi in circa 
8 000 bucăți rulmenți.

Din cele relatate de directorul ge
neral am mai reținut și preocuparea 
pentru dezvoltarea acțiunii de auto- 
utilare. prin executarea a 4 cuptoa
re de tratament și 10 strunguri cu 
acționare hidraulică destinate între
prinderii de rulmenți din Bîrlad. 
realizarea pentru necesitățile proprii 
a 10 mașini de rectificat capete de 
role, care vor permite dublarea pro
ducției de rulmenți conici solicitați 
la export, precum și a circa 35 de 
mașini de rectificat bile.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scinteli"

mai repede
mai bine

Grabnic reparată, C. E. T. București-Sud 
produce la întreaga capacitate

Muncind cu dăruire, bine organizat, colectivul întreprinderii de utilaj casnic 
„23 August" din Satu Mare a produs în ultimele zile, peste plan, un numeros 

lot de mașini gătit aragaz Foto : 8. Cristian

Oțel, fonta și laminate 
peste prevederi. la Combina- 
tul siderurgic din Reșița, furnal iștii 
au făcut un prim bilanț al acestor 
zile de muncă ; furnalele au produs 
mai mult de 200 tone fontă peste 
prevederi, economisind în același 
timp însemnate cantități de cocs me
talurgic. Oțelarii de la Galați au 
realizat suplimentar 900 tone oțel. Iar 
de la laminoarele și secțiile de fa
bricație ale întreprinderii de sîrmă 
și produse din sîrmă din Buzău, în- 
tr-o singură zi au fost produse în 
fiecare schimb, peste prevederi, cite 
8 tone de sîrmă și 4 tone de plase 
sudate necesare armării betonului.

Suplimentar, peste orele 
de program. °amenii muncii din 
întreprinderile industriale ale jude
țului Mehedinți răspund prin fapte 
chemării conducerii partidului de 
a-și intensifica eforturile pentru a 
contribui astfel la diminuarea pier
derilor cauzate de seism. în toate 
atelierele și secțiile întreprinderilor 
unde condițiile procesului de produc
ție au permis s-a organizat lucrul 
in schimburi prelungite. Ca urmare, 
au fost realizate în plus confecții in 
valoare de aproape 500 000 lei și țe
sături evaluate la 20 000 lei, precum 
și peste 1 milion kilowați-oră ener
gie electrică.

Produse necesare econo* 
miei Colectivele din unitățile in
dustriale ale județului Neamț mun
cesc in schimburi prelungite de 12—14 
ore. Efectele ? Numai pe platforma 
chimică Săvinești s-au dat peste pre
vederile planului 18 tone fibră me
lanj, 20 tone sulfat de amoniu și 15 
tone de alte produse chimice de sin
teză. Totodată, siderurgiștii din Ro
man au fabricat suplimentar 180 tone 
țevi din oțel fără "Sudirră. - ■

A 15-a navă lansata, 
în aceste zile, lucrind la înal
tele cote ale exigențelor stabilite de 
partid, muncitorii, inginerii și tehni
cienii Șantierului naval Brăila au 
raportat un nou și deosebit succes. 
La orele 15, de la docurile șantieru
lui aflat la'kilometrul 173 al Dunării, 
s-a desprins cargoul „Sadova". al 
15-lea din seria navelor de 4 500 tdw. 
în următoarele 5 zile, „Sadova" ur
mează să efectueze probele de marș 
la Marea Neagră.

Mai mult
MUNCITOREȘTI
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Timpul prielnic îndeamnd i

Ora 21.22 — 4 martie. La Centrala electrică și de 
termoficare București-sud toate grupurile energetice 
au încetat să mai producă energie electrică și termică. 
Printr-o mobilizare generală a tuturor lucrătorilor din 
această unitate energetică s-a reușit ca, rînd pe rînd, 
instalațiile să fie readuse in stare de funcționare. în 
ajutorul colectivului de aici au venit echipe de la 
trusturile „Electromontaj", „Energomontaj“ și „Energo- 
construcția". Echipele conduse de maiștrii Walter 

, Breite. Ilie Iliescu, Alexandru Gheorghe și Nicolae 
Radu au. muncit fără preget zeci de ore — zi și noapte.

Iată cîteva date din rapoartele zilnice ale centralei : 
5 martie. Ora 15 și 20 minute — a început să pro

ducă energie electrică grupul 
nute — a intrat în funcțiune 
Ora 2 și 25 minute — livrează

minute — intră In funcțiune

nr. 2 ; ora 18 și 5 mi- 
grupul nr. 3 ; 7 
energie electrică

martie, 
și gru-

ÎN ÎNTREPRINDERI DIN

pul nr. 4 ; ora 22 și 25
și grupul nr. 1.

9 martie. Ora 9 și 42
nr. 6. Centrala București-sud funcționează la întreaga 
capacitate.

Dar pentru a ajunge la acest moment s-a muncit cu 
abnegație, cu devotament, bine organizat, in schimburi 
prelungite. în timp ce se refăceau suporții conductelor 
de abur, se sudau fermele metalice ale plafonului 
centralei, echipe de automatiști efectuau revizia tu
turor instalațiilor din camera de comandă. Am vrut 
să cunoaștem pe cîtiva dintre acești oameni destoinici.

— Un singur nume dacă aș da — ne spune ing. Ga
vrila Șofran. directorul centralei — aș nedreptăți pe 
ceilalți, pentru că întregul colectiv a acționat, a mun
cit în aceste zile ca un singur om, făcîndu-și pe deplin 
datoria.

minute — produce și grupul

JUDEȚUL DÎMBOVIȚA

De /a avarii și întreruperi
/a producții suplimentare

Importante cantități de ciment, cărbune, materiale do 
construcție și bunuri de consum realizate peste pian

Din după-amlaza zilei de 5 mar
tie. cind oțelăriiie și-au reluat aici, 
la Tirgoviște. activitatea normalii, 
șarjă după șarjă se revarsă otelul in 
oale de turnare.

— Ce vă preocupă acum ?. îl între
băm pe maistrul de schimb Ovidiu 
Sălcioan.

— Producția. Oamenii, cum vedeți, 
sînt cu toții în fața cuptoarelor.

TOT SATUL LA CÎMP
PENTRU GRĂBIREA LUCRĂRILOR AGRICOLE

SITUAȚIA PE ȚARĂ SUBLINIAZĂ
PE SCURT, DIN JUDEȚELE ȚĂRII

„Sarcina sarcinilor" este
încheierea neintîrziată

a arăturilor
Condițiile climatice din această 

primăvară — temperaturi mai ri
dicate și precipitații puține — au 
determinat începerea mai devreme 
față de alți ani a lucrărilor agri
cole. Ținînd seama de necesitatea 
majoră de a se pune baze sigure 
pentru obținerea în acest an a unei 
recolte superioare, care să permită 
buna aprovizionare a populației și 
satisfacerea nevoilor economiei na
ționale, se cere ca toate lucrările 
agricole de primăvară să fie exe
cutate în limitele timpului optim 
și, mai presus de orice, la un înalt 
nivel calitativ, respectindu-se ri
guros regulile agrotehnice.

Ieri, la Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare au fost cen
tralizate date noi privind desfășu
rarea campaniei agricole de pri
măvară. Din analiza lor rezultă că, 
in ultimele zile, s-a muncit mai 
bine, dar că mai este de executat 
un mare volum de lucrări în cimp, 
în grădinile de legume, în vii și li
vezi. Care este stadiul lucrărilor 
de sezon in agricultură, ce trebuie 
întreprins in continuare în vederea 
intensificării lor ?

Mai întii, este necesar să fie în
cheiate ueintirziat arăturile de pri
măvară, astfel incit să se poată 
trece cu toate forțele la semănat. 
Pină ieri, din cele 1 188 000 hectare 
prevăzute, au fost arate 791 500 
hectare. Dacă în multe județe a- 
ceastă lucrare s-a terminat. în al
tele mai sint de arat suprafețe 
mari. Astfel, în cooperativele agrir 
cole din județul Dolj mai trebuie 
executate arături de primăvară pe 
60 000 hectare ; Teleorman — 76 000 
hectare : Olt — 63 000 hectare : Bo
toșani — 20 000 hectare etc. Grăbi
rea arăturilor presupune, în pri-

mul rînd. , folosirea cu randament 
sporit a fiecărui tractor, muncin- 
du-se din zori și pină seara tîrziu. 
în al doilea rînd. trebuie să se ac
ționeze mai energic pentru a se 
strînge imediat toți cocenii și alte 
resturi vegetale care se mai află pe 
cimp. Este cu totul inadmisibil ca 
și acum terenurile unor coopera
tive agricole din județele Teleor
man. Olt și altele să fie ocupate cu 
coceni. Organizațiile de partid de 
la sate și conducerile unităților a- 
gricole au datoria să mobilizeze 
forțele necesare pentru a se strînge 
toate resturile vegetale de pe cimp 
și a se crea cale liberă tractoarelor 
pentru arături.

încheierea însămințării culturilor 
din prima urgență constituie cea 
mai importantă sarcină a mecani
zatorilor, a celorlalți 
muncii din agricultură, 
ceastă dată au fost 
89 000 hectare, din cele 
tare culturi din prima epocă. Para
lel cu măsurile pentru încheierea 
grabnică a insămintărilor pe întrea
ga această suprafață, cu maximă 
operativitate și răspundere trebuie 
să se acționeze pentru accelerarea 
lucrărilor de întreținere a ogoare
lor prin discuit și grăpat, pentru a 
se preveni pierderea apei din sol. 
în felul acesta vor fi create condi
ții bune pentru ca celelalte culturi 
să fie insămînțate Ia timp și la un 
nivel agrotehnic superior.

Condițiile de lucru din cîmp sînt 
foarte bune. De aceea, in toate ju
dețele, în fiecare unitate agricolă 
organele și organizațiile de partid, 
comandamentele locale sînt chema
te să concentreze toate forțele teh
nice și umane de la sate pentru ac
celerarea arăturilor și semănatului.

oameni ai 
Pină la a- 
insămințate 
939 600 hec-

VRANCEA. în acest județ, meca
nizatorii au încheiat arăturile de pri
măvară pe întreaga suprafață plani
ficată. Concomitent, s-a terminat se
mănatul culturilor din prima urgen
ță pe suprafața de aproape 4 400 ha. 
în prezent, la indicația comitetului 
județean de partid, sub directa su
praveghere a specialiștilor. în toate 
unitățile agricole s-au intensificat 
acțiunile în vederea asigurării con
dițiilor de păstrare a apei în sol, 
pentru pregătirea tuturor sistemelor 
de irigații. Un mare număr de agre
gate sint concentrate la lucrările de 
grăpare a ogoarelor. în cooperativele 
agricole Suraia. Ciorăști, Sihlea. Mi- 
hălceni ș.a. au fost grăpate 
acum mari suprafețe 
Drăgulescu).

DOLJ. Pe ogoarele 
peste 3 300 tractoare 
trerupt. Printr-o masivă mobilizare 
de forte a fost posibil ca. într-o sin
gură zi. să fie arate peste 5 500 hec
tare și insămîntațe aproape 600 ha. 
Mecanizatorii lucrează în schimburi 
prelungite și uneori chiar noaptea, 
ia lumina farurilor. Datorită bunei 
organizări a muncii si prezenței per
manente a specialiștilor in cîmp. pe 
ogoarele unităților agricole din Mo- 
țăței, Plenita. Șimnic. Unirea, 
Breasta și Segarcea arăturile și în- 
sămînțările din prima epocă se des
fășoară în ritm susținut, depășindu-se 
graficele zilnice. (Nicolae Băbălău).

HUNEDOARA. La chemarea or
ganizațiilor de partid, cooperatorii 
și mecanizatorii din județul Hune
doara au imprimat un ritm susținut 
lucrărilor agricole de sezon. Ca ur
mare, in unitățile agricole din județ 
au fost efectuate pină ieri arături 
de primăvară pe o suprafață de 
peste 1 230 hectare, lucrările fiind 
avansate in cooperativele agricole 
din Simeria, Streisingeorgiu și la 
fermele I.A.S. Hațeg și Simeria. 
Concomitent, grăpatul ogoarelor s-a 
executat pe mal bine de 1 000 hec
tare. Totodată, prin utilizarea din 
plin a tuturor mijloacelor proprii și 
a celor din dotarea 
canizare, țăranii 
transportat în cîmp 
grășăminte naturale 
vor fi semănate în _____
vară. în unele zone au început insă- 
mîntările. (Ionescu Sabin).

OLT. în cooperativele agricole din 
județul Olt mai sint de arat pesta

de teren.

judetului 
lucrează

pini 
(Dan

Dolj, 
neîn-

secțiilor de me- 
cooperatori au 
78 325 tone în- 
pe terenurile ce 
această primă-

o suprafață foarte 
aceea, la indica- 

comitetului județean
60 000 ha teren — 
mare. Tocmai de 
țiile biroului 
de partid au fost luate măsuri pen
tru concentrarea tractoarelor pe te
renurile unde soiul s-a zvîntat mai 
repede. După ce mecanizatorii din 
nordui județului au lucrat zilele tre
cute pe ogoarele unor cooperative 
din sud, acum ei s-au retras în uni
tățile din care fac parte pentru că 
și aici se poate lucra. Mecanizatorii 
de la S.M.A. Vișina au arat în ulti
mele 15 zile peste 5 000 ha teren. L,a 
S.M.A. Stoenești, motopompiștii au 
format al doilea, schimb pe tractor. 
Aici însă se cer luate măsuri ur
gente pentru eliberarea terenului de 
resturile vegetale. Cu utilajele de 
care dispune stațiunea s-ar putea 
ara 500 ha pe zi, dar terenul nefiind 
eliberat in totalitate se înregistrează

doar 300—350 ha pe zi. O situație 
asemănătoare se constată și in ca
drul unităților din consiliul inter- 
cooperatist Rusănești. Pe ansam
blul județului mai sînt circa 20 000 
ha teren neeliberate. (Emllian Rouă).

CLUJ. în unele cooperative agri
cole din județul Cluj se desfășoară' 
din plin însămînțatul culturilor din 
prima urgență. Dar în alte unități 
această lucrare nu a început. De 
ce ? Nu a fost ridicată săminta de 
la bazele de recepție. Din cantitatea 
de 203 tohe grîu de primăvară, pusă 
la dispoziția unităților, nu a fost 
preluată decît jumătate ; la orzoaică, 
din 700 tone — doar 571 ; la orz, din 
262 tone — doar 190. în baze se mai 
găsesc însemnate cantități de mază
re de cimp, măzăriche. trifoi 
adică tocmai acele semințe care 
buie puse acum în pămint.

în timp ce discutăm, un tlnăr ote- 
lar intră in vorbă :

— Ne-am luat angajamentul ca 
pină la sfirșitul lunii să dăm 2 000 de 
tone de otel in plus.

îl întrebăm pe inginerul Costel 
Nicu. tinăr și el :

— Pe ce ee sprijină acest angaja
ment ?

— Cuptoarele, încărcate la maxi
mum și exploatate cu extrem de 
mare atenție, pot să producă mai 
mult. Tot prin atenție și efort maxim 
Se mai poate diminua procentul de 
pierderi la Închiderea oalelor și la 
erupții. Nu vedeți ? Lăcătușii, elec
tricienii sînt și ei tot timpul lingă 
cuptoare.

La comitetul județean de partid so
sesc neîntrerupt mesaje din toate 
unitățile industriale dimbovitene.

— Alo. aici Schela Moreni. Notati : 
Cutremurul de vineri a redus la tă
cere 700 de sonde. S-au produs spăr
turi în liniile de distribuție, deplasări 
ale rezervoarelor de țiței, căderi 
ale prăjinilor de foraj. Dar echipele 
de intervenție, mult sporite cu volun
tari, au muncit fără Întrerupere. De 
marți noaptea se obțin cantități de 
titei peste plan. Rețineți : peste plan.

Un nou mesaj :
— Sîntem comitetul de partid de Ia 

Combinatul de lianți și azbociment 
din Fieni. Iată angajamentul colec-

nostru : în trimestrul întivului
curs, 5 000 tone de ciment în plus.

Un telefon de la o întreprindere în 
care cutremurul a provocat distru
geri importante : întreprinderea de 
frigidere Găești. Ne vorbește secre
tarul comitetului de partid :

— Am terminat transferul produc
ției în zone lipsite de pericol. Lu
crăm chiar și sub cerul liber, in 
curte. S-au montat marți, peste plan, 
65 de frigidere și 100 de conipre- 
soare. De marți, de Ia 6 dimineața, 
lucrăm cu întreaga capacitate. 
Schimburile n-au mai plecat acasă, 
200 de oameni i-au ajutat pe con
structori la refaceri.

De la întreprinderea 
tehnologic din Moreni ni 
nică :

— Cunoașteți că la noi 
bușit pereții halei de debitare peste 
stația de distribuție a energiei elec
trice. Din clipa aceea s-a muncit 
aici din răsputeri. Stația a fost re
pusă in funcțiune și uzina lucrează. 
Cei care ies din schimb se mută la 
un alt loc de muncă, la reînălțarea 
zidurilor.

La Comitetul județean Dîmbovița 
al P.C.R. s-au și conturat angaja
mentele suplimentare centralizate ale 
tuturor colectivelor de muncă. An
gajamente născute din hotărîrea de 
a-și spori contribuția la mersul 
înainte al tării. ÎN LUNA MARTIE 
SE VOR PRODUCE SUPLIMENTAR :

200 metri cubl de panouri prefabricate 
frigidere cu compresor (frigidere ce le 
3 000 tone de cărbuni (care vor produce

de utilaj 
se comu-

s-au pră-

• 1 000 tone de ciment șl 
(cimentul refacerii) • 500 de 
vor înlocui pe cele distruse) • 
energia de care este acum atita nevoie) • 200 000 de metri pătrațl de 
țesături (pentru îmbrăcămintea atîtor sinistrați) • 100 tone bare for|ate, 
100 tone de benzi electrotehnice, 6 strunguri automate (pentru econo
mia care se reface) • 30 de tone de lacuri ți vopsele (destinate noilor 
locuințe).

La Tirgoviște. ca în toată Româ
nia, în ruină nu trăiește decît isto- ria veche. Prezentul e dinamic și 

de neînvins.
Mihai CARANFIL Constantin SOCI

leri. Ia C.A.P. Gherghița au fost însă- 
mințate ultimele 10 hectare din cele 
50 prevăzute a se cultiva cu lucerna

Cu ajutorul discurilor, mecanizatorii 
pregătesc un bun pat germinativ pe 

ogoarele C.A.P. Balta Doamnei

La C.A.P. Gorgota se aplică îngră
șăminte pe terenurile destinate sfe

clei de zahăr și florii soarelui
La ferma Gherghița a I.A.S. Puchenll
Mari lucrau numai 5 tractoare, iot 

alte 5 stăteau nefolosita

Fertilizarea 
solului

Pregătirea 
terenului

Insămînțările 
din prima epocă

Buna funcționare 
a tractoarelor
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am aflat cu profundă emoție vestea cutremurului de pămînt care a cau
zat pierderi în vieți omenești și pagube materiale importante.

In această dureroasă împrejurare. în numele poporului și guvernului 
Kampuchiei Democrate, exprimăm Excelenței Voastre și. prin Dumneavoastră, 
populației din zona sinistrată compasiunea și solidaritatea noastră.

Sintem convinși că poporul român, sub îndrumarea Partidului Comunist 
Român, al cărui conducător este Excelența Voastră, va depăși cu succes toate 
obstacolele și dificultățile temporare provocate de cutremurul de pămînt și 
va continua cu hotărîre opera de edificare a țării sale.

Cu cea mai înaltă considerație,
KHIEU SAMPHAN

Președintele Prezidiului de Stat 
al Kampuchiei Democrate

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu vie emoție am aflat despre vestea catastrofei care ă lovit tara dum
neavoastră. în aceste momente de încercare pe care le parcurge poporul 
român doresc, in numele guvernului și al poporului algerian, precum și al 
meu personal, să vă asigur de simpatia cea mai sinceră și de profunda 
noastră solicitudine.

Cu înaltă și cordială considerație,
HOUARI BOUMEDIENE

Președintele Republicii Algeriene 
Democratice și Populare, 

Președinte al Consiliului Revoluției

Datele seismice indică un proces 
de calmare a scoarței terestre

OPINII ALE UNOR SPECIALIȘTI

Președintelui Republicii Socialiste România, 
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Am aflat cu consternare despre catastrofa provocată de cutremur în țara 
iSumneavoastră. Concetățenii mei și eu însumi luăm parte, din toată inima, 
le suferința poporului român.

WALTER SCHEEL
Președintele 

Republicii Federale Germania

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Rog pe Excelenta Voastră să accepte, în numele guvernului și al poporu
lui mexican, precum și al meu personal, expresia sincerei compasiuni in 
legătură cu catastrofa teribilă produsă în țara dumneavoastră, în urma cu
tremurului soldat cu un mare număr de victime.

JOSE LOPEZ PORTILLO
Președintele Statelor Unite Mexicane

Aloi centre de cercetări seismologice și oameni de ști
ință confirmă concluziile specialiștilor români care — pe 
baza analizei caracteristicilor cutremurului din 4 martie, 
a istoricului seismelor care au avut loc in țara noastră 
și a statisticii pe o perioadă foarte îndelungată — exclud 
posibilitatea repetării unui seism de o asemenea inten
sitate.

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Poporul și Guvernul Emiratelor Arabe Unite mi se alătură în a trans
mite Excelentei Voastre compasiunea cea mai adîncă și sincere condoleanțe 
pentru pierderea de vieți suferită în recentul cutremur care a lovit tara 
dumneavoastră, în a vă dori dumneavoastră și poporului român prieten 
toată tăria în aceste zile de restriște.

ZAYED BIN SULTAN AL-NAHAYYAN
Președintele Emiratelor Arabe Unite

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
Am fost profund impresionați de știrea privind dezastrul provocat de 

cutremurul care a lovit țara dumneavoastră.
Dorim să exprimăm profunda noastră compasiune dumneavoastră, fami

liilor îndoliate și poporului român. Sperăm că locurile distruse de dezastru 
vor fi refăcute de o sută de ori mai frumoase.

Noi și poporul nostru sîntem în întregime alături de poporul dumnea
voastră.

MAMOHATO BERENG SEEISO
Regina Statului Lesotho

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Tovarăși,
Partidul de Stînga-Comuniștii își exprimă profunda sa compasiune pen

tru victimele provocate de catastrofa cutremurului.
Ne exprimăm solidaritatea cu poporul României și sîntem încredințați 

că și de această dată, la fel ca și înainte, întregul popor va învinge, cu 
sprijin solidar, pagubele grele suferite.

Comitetul Central
al Partidului de Stînga-Comuniștii

LARS WERNER
Stockholm

LONDRA 10 (Agerpres). — Institu
tul de științe geologice din Edinburg, 
principala instituție științifică de spe
cialitate din Marea Britanie. arată, 
analizînd caracteristicile cutremurului 
din seara zilei de 4 martie, că după 
orice cutremur se manifestă, de obi
cei. un șir de „replici" de intensitate 
descrescîndă. — de-a lungul cîtorva 
luni. Caracteristicile cutremurului de 
vinerea trecută sînt de asemenea na
tură îneît Institutul nu se așteaptă 
să aibă loc șocuri secundare impor
tante.

SOFIA 10 (Agerpres). — Acad. L. 
Krîstanov, directorul Institutului de 
geofizică al Academiei bulgare de 
științe, a declarat că institutul pe care 
îl conduce urmărește continuu evolu
ția fenomenelor seismice cu epicentrul 
în Munții Vrancei. Din aceste obser
vații rezultă că un al doilea cutremur 
catastrofal nu poate fi așteptat în 
acest epicentru. Seismele slabe avînd 
ca epicentru Vrancea care au avut 
Ioc după cutremurul din 4 martie, ca 
și mișcările tectonice înregistrate în

celelalte țări din Peninsula Balcanică, 
sînt firești. Trebuie să se aibă în ve
dere faptul că în Peninsula Balcanică 
au loc frecvent cutremure slabe, care 
pot fi înregistrate numai cu ajutorul 
aparatelor seismografice. „Știrile u- 
nor agenții de presă, potrivit cărora 
și pe viitor ar fi posibile cutremure 
catastrofale, nu se bazează pe cerce
tări concrete asupra situației seismi
ce din Peninsula Balcanică", a decla
rat academicianul bulgar.

Institutul de geofizică al Acade
miei bulgare de științe a dat publi
cității un comunicat în care se anar 
lizează caracteristicile cutremurului 
din 4 martie, cu epicentrul în Munții 
Vrancei. care s-a resimțit puternic 
și pe teritoriul R. P. Bulgaria.

în comunicat se arată că seismo
logii români și străini efectuează de 
mulți ani, cu ajutorul instrumente
lor și observațiilor macroseismice, 
cercetări amănunțite ale zonei seis
mice Vrancea.

Statistica mondială privind numă
rul seismelor care urmează după 
fiecare cutremur puternic în re

giunea respectivă arată următoa
rele : după un cutremur puternic 1* 
adîncimea de pînă la 60 km se înre
gistrează un număr Însemnat de 
seisme ulterioare, în timp ce după 
un cutremur puternic la adincimi de 
peste 100 km, cum a fost cutremurul 
din 4 martie, urmează foarte puțina 
seisme sau, în general, lipsesc cu
tremurele ulterioare relativ puter
nice.

Avînd în vedere ansamblul seismie 
caracteristic al acestei regiuni —’ 
relevă comunicatul — se poate trag# 
concluzia că nu există motive să se 
aștepte un nou cutremur puternic in 
același focar.

BELGRAD 10 (Agerpres). — Dr. 
Vukasinovici de la Institutul de seis
mologie din Belgrad a declarat, unul 
redactor al agenției Taniug, că exis
tă confirmări în sensul că ultimul 
cutremur. înregistrat de aparatele a- 
cestui institut, s-a produs în ziua de 
9 martie la ora 6,45 și a avut epicen
trul la 150 km în sudul capitalei iu 
goslave. pe versantul de vest al Mur. 
ților Iastrebaț, avînd o intensitate de 
gradul 4 pe scara Mercalli. Intensita
tea a fost atît de slabă, Incit cutre
murul nu a fost perceput nici chiar 
de locuitorii orașului Krușevaț. cea 
mai apropiată localitate de zona epi
centrului. înregistrările continue ale 
stării seismice indică o calmare a 
scoarței Pămîntului.

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am aflat cu un sentiment de adîncă durere și mîhnire știrea despre 
moartea concetățenilor dumneavoastră în urma dezastrului provocat de 
cutremur.

In numele Excelenței Sale, președintele dr. Kenneth David Kaunda, care 
este plecat din țară, al partidului, guvernului, poporului zambian, ca și al 
meu personal, doresc să transmit sincerele noastre condoleanțe Excelenței 
Voastre, partidului și poporului Republicii Socialiste România, precum și fa
miliilor îndoliate.

în acest moment de durere, nu putem decît să urăm deplin succes 
echipelor de salvare.

Fie ca pierderile de vieți omenești să transforme durerea In forță, care 
că continue procesul revoluționar.

Vă rog, încă o dată, să acceptați, Excelență, sincerele noastre condoleanțe.
A. G. ZULU

Secretar general al Partidului „U.N.I.P.“

COMITETULUI CENTRAL
AE PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragi tovarăși,
Partidul Comunist din Marea Britanic vă exprimă profunda sa îndure

rare în legătură cu pierderile grele de vieți omenești și pagube materiale 
mari cauzate de cutremur și vă transmite mesajul său de solidaritate în 
aceste momente grele.

Sîntem încrezători că Partidul Comunist Român și poporul român vor 
lichida urmările acestei calamități și vor continua să înainteze pe calea pro
gresului social.

GORDON McLENNAN
Secretarul general al Partidului 

Comunist din Marea Britanie

Președintele Franței l-a primit 
pe ambasadorul României

1N PREGĂTIREA REUNIUNII

DE LA BELGRAD

PARIS 10 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Franceze. Valery 
Giscard d’Estaing, a primit joi, la 
palatul Elysee, pe ambasadorul ro
mân la Paris, Constantin Flitan, în 
legătură cu încheierea misiunii sale 
în Franța.

Șeful statului francez a rugat pe 
ambasadorul român să transmită 
președintelui Nicolae Ceaușescu sen
timentele sale de compasiune si so

lidaritate în legătură cu pierderile 
umane și materiale suferite din cauza 
cutremurului de pămînt.

în cursul convorbirii a fost releva
tă dorința conducerii celor două state 
de a adînci și extinde legăturile din
tre România și Franța, ceea ce co
respunde intereselor celor două po
poare, păcii și securității în Europa 
și în lume.

CONFERINȚA LA NIVEL ÎNALT ARABO-AFRICANĂ

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelența Voastră,
Poporul Botswanei a aflat cu profundă emoție despre pierderile de vieți 

omenești cauzate poporului dumneavoastră și distrugerile materiale provo
cate de cutremur.

în numele guvernului și poporului Botswanei, precum și al meu personal 
doresc să vă transmit dumneavoastră și prin dumneavoastră poporului Româ
niei condoleanțele noastre din inimă în această nefericită situație. De ase
menea, adresăm condoleanțele noastre familiilor îndoliate.

Q. K. J. MASIRE
Președinte interimar 

al Republicii Botswana

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Organizația de solidaritate cu popoarele afro-asiatice (O.S.P.A.A.) a fost 
profund întristată și șocată de tragedia provocată României de cutremur. Vă 
rugăm să transmiteți sincera noastră mîhnire și întreaga simpatie tuturor 
celor care au suferit de pe urma tristului dezastru.

O.S.P.A.A., exprimînd sentimentele sale de solidaritate, speră că și efor
turile internaționale vor putea ajuta la vindecarea rănilor și la opera de 
reconstrucție.

Cele mai bune urări,
YOUSSEF EL SEBAI

Secretar general

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Catastrofa care s-a abătut asupra țării dumneavoastră a provocat o pro
fundă durere în rîndurile comuniștilor sanmarinezi.

Adresîndu-vă condoleanțe pentru victimele cutremurului, ne exprimăm 
solidaritatea noastră frățească.

UMBERTO BARULLI
Secretar general

al Partidului Comunist Sanmarinez

Contribuție importantă la afirmarea dezideratelor 
noii ordini politice și economice mondiale

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am aflat cu tristețe despre distrugerile materiale și marile pierderi de 
vieți omenești din tara dumneavoastră.

în numele guvernului, al poporului din Grenada și al meu personal, 
vă rog să primiți expresia sentimentelor noastre de profundă compasiune.

LEO DE GALE
Guvernator general

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Ne înclinăm cu respect în fața victimelor teribilei catastrofe. In momen
tul cind poporul român, partidul comunist și guvernul sînt atît de greu în
cercate, dorim să vă exprimăm deplina noastră solidaritate față de eforturile 
întreprinse pentru depășirea efectelor acestui dezastriji.

Pentru Comitetul Central 
al Partidului Comunist din Belgia

LOUIS VAN GEYT
Președinte

COMITETULUI CENTRAL
rAE PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

în numele comuniștilor ecuadorieni. exprimăm Partidului Comunist și 
întregului popor român sentimentele noastre profunde de solidaritate în fața 
gravelor consecințe ale cutremurului de pămint.

Cu sentimente frățești,
PEDRO SAAD
Seeretar general

al Partidului Comunist din Ecuador

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Profund impresionat de cutremurul care a zguduit România, așternînd 
doliul național pentru tara dumneavoastră, exprim Excelentei Voastre sen
timentele mele de adîncă tristețe, precum și ale Consiliului Superior Mili
tar. ale guvernului provizoriu și ale întregului popor ciadian, care împărtă
șesc durerea și neliniștea poporului frate român în aceste împrejurări de
osebit de tragice. X

General FELIX MALLOUM NGAKOUTOU BEY-NDI
Președintele Consiliului Superior Militar, șeful statului Ciad

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Dragi tovarăși,
Ne adresăm dumneavoastră pentru a vă exprima profundele noastre 

sentimente de compasiune și solidaritate cu Partidul Comunist Român, cu 
guvernul și poporul român, care a suferit ravagiile cutremurului ce s-a 
produs în România.

Sîntem siguri că România își va recupera repede daunele suferite și va 
continua cu aceeași capacitate opera de construire a socialismului.

Cu salutări frățești,
Din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Peruan

JORGE DEL PRADO V. RAUL ACOSTA
secretar general secretar general adjunct

Miercuri au luat sfirșit la Cairo, 
după trei zile de dezbateri, lucrările 
primei conferințe arabo-africane la 
nivel înalt. Această reuniune comună 
a șefilor de stat și de guvern din 
țările arabe și din Africa, la care 
au participat delegați din 60 de 
state, cu o populație însumind mai 
bine de 400 milioane de locuitori, a 
marcat un moment important în e- 
forturile generale pentru lichidarea 
raporturilor de inechitate și depen
dență, a urmărilor colonialismului, 
pentru o mai dreaptă așezare a re
lațiilor dintre state.

Reuniunea a constituit o expre
sie a solidarității țărilor partici
pante în lupta împotriva imperialis
mului, colonialismului și neocolonia- 
lismulul, pentru accelerarea dezvol
tării lor de sine stătătoare, pe baza 
obiectivelor Cartei Organizației Uni
tății Africane (O.U.A.) și Cartei Li
gii Arabe. Cele cinci documente a- 
doptate la încheierea dezbaterilor 
definesc principiile de bază și moda
litățile de cooperare între statele a- 
rabe și africane. „DECLARAȚIA DE 
LA CAIRO" și „PROGRAMUL DE 
ACȚIUNE" reliefează, astfel, liniile 
generale ale solidarității arabo-afri
cane. reafirmă atașamentul țărilor 
participante la politica de nealiniere, 
la principiile noi ale relațiilor între 
state, ca și la principiul soluționării pe 
cale pașnică a diferendelor, sublinia
ză voința comună de a acționa pen
tru eliminarea împărțirii lumii în 
țări bogate și țări sărace.

Sintetizînd poziția țărilor partici
pante față de un șir de probleme con
crete ale actualității internaționale, 
„DECLARAȚIA POLITICA" relie
fează necesitatea întăririi frontului 
unit al popoarelor în lupta lor de e- 
liberare națională, condamnă impe
rialismul. colonialismul și neocolo- 
nialismul, politica de apartheid, ca și 
toate celelalte forme de discriminare 
și segregare rasială. Țările arabe și 
africane se angajează în acest cadru 
să inițieze schimburi periodice de 
informații asupra, evoluției luptei 
comune de eliberare a popoarelor 
încă subjugate din Africa, ca și a 
luptei poporului palestinean pentru 
restabilirea drepturilor sale legitime.

„DECLARAȚIA PRIVIND COO
PERAREA ECONOMICA ȘI FINAN
CIARA" se referă la necesitatea con
solidării mijloacelor de finanțare ale 
organismelor financiare bilaterala și 
multilaterale menite să contribuie la 
dezvoltarea Africii. în acest scop, 
țările arabe vor acorda țărilor 
africane în următorii ani 1,5 mi
liarde dolari, precum și un sprijin 
financiar corespunzător mișcărilor de 
eliberare națională din Zimbabwe, 
Namibia. Africa de Sud. In fine, ul
timul document, „ORGANIZAREA 
ȘI PROCEDURA PUNERII ÎN A- 
PLICARE A COOPERĂRII", stipu
lează crearea unei comisii permanen
te paritare, care se va întruni de 
două ori pe an.

Reuniunea la nivel înalt de la 
Cairo, prima de acest gen din isto
ria relațiilor arabo-africane, se în
scrie, astfel, prin principiile pe care 
le afirmă și măsurile pe care le sta
bilește, ca un eveniment cu profunde 
semnificații pentru afirmarea dreptu
rilor suverane ale tinerelor state an
gajate pe drumul dezvoltării de sine 
stătătoare.

Ca tară socialistă în curs de dez
voltare, România, care întreține rela
ții de prietenie și colaborare atît cu 
statele Africii — fapt pus încă o dată 
în evidentă de recenta vizită în
treprinsă de președintele Nicolae 
Ceaușescu în cinci țări africane — 
cît și cu țările arabe, privește cu sim
patie eforturile acestor state pentru 
consolidarea independenței naționale. 
Ea își exprimă convingerea că efortu
rile unite ale țărilor în curs de dez
voltare. țărilor nealiniate, tuturor 
forțelor democratice și progresiste, 
este calea sigură care duce la solu
ționarea în interesul general a ma
rilor probleme ale actualității, la li
chidarea vechii politici imperialiste 
și colonialiste, bazată pe inegalitate, 
pe asuprirea celor slabi de către cei 
puternici, la traducerea în viață a 
marelui obiectiv istoric pe care îl 
constituie instaurarea unei noi ordini 
politice și economice. în spiritul echi
tății și justiției.

Nicolae N. 1UPU

„Destinderea politică 
trebuie completată 
pe plan militar"

HELSINKI 10 (Agerpres). — In
tr-o declarație făcută presei, pre
ședintele Finlandei. Urho Kekkonen, 
referindu-se la problemele securității 
europene, a subliniat necesitatea a- 
doptării unor măsuri eficiente pe 
calea dezarmării. El a relevat că 
destinderea pe plan politic, oricît de 
importantă ar fi ea. nu este suficien
tă. Este necesar ca ea să fie com
pletată cu destinderea în domeniul 
militar.

Abordind problema reuniunii de la 
Belgrad, președintele Kekkonen a 
soos în evidență faptul că țara sa 
a inițiat convorbiri atît pe plan bila
teral. cît și multilateral pentru pre
gătirea acestei întîlniri. Reuniunea 
de la Belgrad trebuie să fie bine 
pregătită pentru ca rezultatele ei să 
constituie un nou impuls pe calea 
destinderii.

BUDAPESTA 10 (Agerpres). — In 
comunicatul privind vizita oficială în 
Ungaria a ministrului afacerilor ex
terne al Cehoslovaciei, Bohuslav 
Chnoupek, se subliniază că părțile au 
abordat, în cursul convorbirilor, pro
bleme ale dezvoltării prieteniei din
tre cele două țări și au făcut un 
schimb de păreri în probleme inter
naționale actuale.

Interesele popoarelor șl statelor 
europene cer ca reuniunea de la Bel
grad consacrată problemelor secu
rității și cooperării europene să de
vină un forum pentru un schimb 
constructiv de păreri privind tradu
cerea în viață a Actului final de la 
Helsinki, să servească adîncirii pro
cesului destinderii, întăririi securită
ții și cooperării. Cei doi miniștri au 
subliniat, de asemenea, importanța 
eforturilor în vederea dezarmării.

Evaluarea pagubelor t 

pricinuite de cutremur 
în R.S.S. Moldovenească

MOSCOVA 10 (Agerpres). — Co
misia guvernamentală creață pentru 
stabilirea pagubelor pricinuite de 
cutremurul din 4 martie în R.S.S. 
Moldovenească și pentru lichidarea 
urmărilor seismului a dat publicității 
un raport în care se arată, după cum 
relevă agenția T.A.S.S., că edificiile 
nu au suferit avarii deosebite. Au 
fost înregistrate doar daune super
ficiale, fără a fi afectate elemen
tele de structură. Principalele dauna 
au fost suportate de clădirile vechi, 
precum și de casele țărănești con
struite din materiale ușoare. în re
publică au fost create brigăzi special» 
de reparații.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Comitetul Central al partidului nostru și membrii de partid vă trans
mit sentimentele lor de adîncă mihnire și condoleanțe partidului și poporului 
dumneavoastră în legătură cu dezastrul cutremurului.

Am aflat cu amărăciune și regret despre numeroasele pierderi de vieți 
omenești și distrugeri ale proprietății socialiste ; vă rugăm să ne dați de știre 
dacă vă putem acorda ajutor de orice fel.

Știm cît de intens lucrați pentru refacerea completă și reconstruirea zone- 
lor afectate.

Vă transmitem din inimă cele mai bune urări, în spiritul solidarității 
internaționale.

Cu salutări tovărășești,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist din S.U.A.

HENRY WINSTON GUS HALL
Președinte național Secretar general

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Profund mișcat de tragedia care afectează patria dumneavoastră, nobi
lul și iubitul popor român, vă transmit condoleanțele mele. întreaga solida
ritate a clasei muncitoare și a poporului argentinean. a sectoarelor sale de
mocratice și antiimperialiste.

In special comuniștii din Argentina sîntem alături de dumneavoastră în 
acest moment dificil.

Vă rog să transmiteți încurajarea solidară a poporului argentinean gu
vernului român. Partidului Comunist Român și întregului dumneavoastră 
popor.

GERONIMO ARNEDO ALVAREZ
Secretar general

al Partidului Comunist din Argentina

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Vă rugăm să primiți compasiunea noastră pentru tragedia provocată de 
cutremur. Ne exprimăm dorința profundă pentru recuperarea daunelor 
materiale.

NARCISO ISA CONDE
Partidul Comunist Dominican

agențiile de presă transmit:

COMITETULUI CENTRAL
AE PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cu adine regret ne exprimăm îndurerarea și participarea la grelele pier- 
leri suferite de poporul român in urma groaznicului cutremur.

Partidul Unit Muncitoresc Mapam
MEIR TALMI

Tel Aviv

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Fată de gravele consecințe ale seismului, exprimăm condoleanțe 
familiilor întristate ale victimelor și întreaga solidaritate a comuniștilor și 
muncitorilor din Martinica cu poporul român atît de crunt lovit.

PARTIDUL COMUNIST DIN MARTINICA

In Republica Socialistă 
Vietnam vor °rgan'zate> anu' 
acesta, alegeri pentru organele loca
le ale puterii de stat, la toate nive
lurile și pe întregul teritoriu al țării 
— informează agenția V.N.A.

In cadrul „Zilei de luptă 
și solidaritate", anuntatâ da 
partidele politice și organizațiile sin
dicale spaniole aflate în opoziție, în 
provincia Guipuzcoa, din Țara Bas
cilor, a avut loc, joi. o grevă. în 
semn de protest împotriva uciderii 
de către poliție a doi militanți basci. 
Autoritățile locale au intervenit, îm
prăștiind pe cei peste 4 000 de de
monstranți.

încheierea convorbirilor 
cubanezo-libiene.Fidel Castro> 
primul secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, președintele Consiliului de 
Stat și al Consiliului de Miniștri, și-a 
terminat, joi. vizita oficială în Libia. 
La încheierea convorbirilor pe care 
le-a purtat cu Moamer El Geddafi, 
secretar general al Congresului Ge

neral al Poporului al Al—Gemahiria 
Arabă Libiană Populară Socialistă, a 
fost semnat un acord privind extin
derea cooperării bilaterale în dome
niile economic, comercial, științific 
și cultural.

Comisia O.N.U. pentru 
drepturile omului, reunită la 
Geneva, a adoptat o rezoluție în care 
își manifestă „profunda indignare" 
față de încălcările constante și fla
grante ale drepturilor omului de că
tre regimul chilian. Rezoluția con
damnă, de asemenea, „instituționali- 
zarea practicii torturii, a tratamen
tului inuman și degradant, precum și 
a arestărilor arbitrare în Chile", ce- 
rînd autorităților chiliene să pună 
capăt politicii sale de represiuni in
terne.

Elveția a aderat la Tra
tatul de neproliferare a ar
melor nucleare prin dePunerea 
de către ambasadorul elvețian la 
Londra a instrumentelor de ratificare 
a tratatului, ridicînd astfel la 103 nu
mărul statelor ce au aderat la acesta.

La Berlin s_a lneheiat vizH« 
oficială întreprinsă în R.D.G. de o 
delegație parlamentară a Norvegiei, 
în frunte cu președintele Stortingu- 
lui, Guttorm Hansen. în timpul vi
zitei, delegația a fost primită de 
Willi Stoph. președintele Consiliului 
de Miniștri al R.D.G. In comunica
tul publicat se apreciază că vizita iși 
aduce contribuția la dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două state pe 
baza principiilor coexistenței pașnice.

0 declarație de protest * 
Partidului Democrat al Unificării din 
Coreea de sud — informează agenția 
A.C.T.C. — condamnă acțiunile de 
represiune declanșate de regimul 
antipopular de la Seul împotriva 
unor personalități ale acestui partid, 
arestate după ce au participat la o 
manifestație antidictatorială.

„Cosmos-897". Uniunea So- 
vietică a lansat un nou satelit arti
ficial al Pămîntului, „Cosmos-897“< 
la bordul căruia se află aparatură 
destinată cercetării spațiului cosmi» 
— anunță agenția T.A.S.S.
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