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Comitetul Politic Executiv s-a întrunit 
din nou, sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în dimineața zilei de 

1 martie a.c., reluînd în dezbatere dife- 
rite aspecte ale activității consacrate lichi
dam consecințelor cutremurului și organi
zam in cele mai bune condiții a întregii 
vieți economico-sociale a țării.

Comitetul Politic Executiv a indicat să s» 
concentreze toate forțele pentru urgenta
rea la maximum a lichidării focarelor dis
trugerii care s-a produs în Capitală.

Comitetul Politic Executiv a indicat să 
se treacă imediat la desfășurarea unei 
largi acțiuni, în București și în întreaga 
țara, pentru realizarea unei inventarieri 
complete a tuturor distrugerilor, avariilor 
și Pierderilor provocate de cutremur, în 
vederea cunoașterii precise și amănunțite 
O Sltucifitfi în cjbsului tvuict wiiuuiou ti 
domeniile economiei, ale vieții sociale. în 
acest scop, trebuie să se urgenteze înche
ierea acțiunii comisiilor centrale de exa
minare a stării clădirilor, în special a 
blocurilor mari din Capitală, care au su
ferit de pe urma cataclismului, în vederea 
stabilirii rapide a soluțiilor ce trebuie 
adoptate — respectiv, consolidare*», repa
rarea și redarea lor urgentă în folosință 
sau, eventual, demolarea celor care nu 
mai pot fi recuperate.

Comitetul Politic Executiv a stabilit să 
se alcătuiască, de asemenea, inventarie
rea clădirilor mici, atît din localitățile 
urbane, cit și din comune și sate, afectate 
de cutremur — respectiv a celor prăbu
șite, grav avariate și care nu mai pot fi 
folosite și a celor care urmează să fie 
reparate și locuite în continuare.

Se va trece, de asemenea, la întocmirea 
unei situații precise privitoare la starea în 
care se găsesc școlile, spitalele, unitățile 
comerciale și alte așezăminte cu caracter 
social-cultural, lovite, într-un fel sau altul, 
de cutremurul de la 4 martie.

Pe această bază va începe refacerea 
clădirilor publice și a fondului locativ 
afectat, pe primul loc punîndu-se edifi
ciile mari avariate din zona centrală a 
Bucureștiului, unde vor trebui concentrate 
în prima etapă principalele forțe ale or
ganizațiilor de construcții și reparații. în 
legătură cu aceasta, Comitetul Politic 
Executiv a stabilit ca fiecare instituție a 
cărei clădire a fost avariată să organi
zeze consolidarea și repararea acesteia 
cu forțe proprii, cu echipe formate din 
membrii colectivelor, între care sînt mulți 
ingineri, proiectanți, specialiști în diferite 
domenii tehnice. Toată această activitate 
trebuie să se desfășoare în orele de după 
program.

Organele de partid, consiliile populare 
trebuie să organizeze, de asemenea, o 
amplă acțiune, pe baza unui program 
concret, întocmit pe cartiere și străzi, pen
tru repararea absolut a tuturor clădirilor 
care au suferit de pe urma cutremurului. 
Toți cetățenii trebuie să se considere mo
bilizați în această importantă muncă edi
litară, cu un profund caracter cetățenesc, 
patriotic, de care depinde ștergerea com
pletă a amprentei lăsate de dezastrul de 
la 4 martie asupra Capitalei și a altor 
localități ale patriei noastre.

în ce privește reconstrucția blocurilor 
mari prăbușite în noaptea cutremurului 
sau demolate ulterior. Comitetul Politic 
Executiv ppreciază că această acțiune tre
buie începută într-o etapă ulterioară, 
după stabilirea definitivă a planului de 
sistematizare a zonelor urbane respective.

S-a hotărît, de asemenea, să se înceapă 
fără întîrziere repararea completă a tu
turor hotelurilor avariate, creîndu-se în 
acest scop unități de lucru ale personalu
lui O.N.T., care trebuie să muncească efec
tiv la refacere și curățire, să asigure înlă
turarea celor mai mici avarii și stricăciuni, 
redînd acestor imobile o înfățișare irepro
șabilă, atît în exterior, cît și în aparta
mente.

Comitetul Politic Executiv a indicat să 
se încheie de îndată inventarul tuturor în
treprinderilor industriale și unităților agri
cole care tu înregistrat pagube, pentru a 
se cunoașb în cele mai mici amănunte 
proporțiile daunelor, atît în ceea ce pri
vește clăd-ile, mașinile și utilajele, apa
ratura de rice fel, cit și valoarea produc
ției pierdue.

Conduceea unităților economice, toți 
oamenii runcii care lucrează în sfera 
producției lateriale trebuie să acționeze 
în continuae cu energie și abnegație pen
tru înlăturata in cel mai scurt timp a tu
turor conseoițelor cutremurului, fiecare 
colectiv trebuid să asigure, cu forțe pro
prii, consolidaea și repararea clădirilor 
și halelor, reze/area tuturor problemelor 
legate de bunidesfășurare a procesului

Comitetul Poic Executiv a hotărît, de 
asemenea, sa 1 ia măsuri neîntîrziate 
pentru consolidea tuturor porțiunilor de 
cale ferată pe o-e se mai circulă cu res
tricții, precum și entn raționalizarea ge
nerală a transprturilo», în scopul asigu- 
râeii kunei desfșurări l aprnvixionării 
tehnico-materiolea întrepMerilot și uni
tăților comercial», pentru iemlarea nor
mală a circulujei mărfurilor donate ex
portului. Pentru Transporturile > distanțe 
mici s-a indicat să se foloseas» intensiv 
întregul parc auto, organizîndu-jn acest 
scop, pe scară largă, convoaie cemorcj_

Comitetul Politic Executiv a in^t |ua. 
rea unor măsuri ferme pentru in$ifica- 
rea activității pe șantierele imrjale, 
ale construcțiilor de unități socitși ;n 
special de locuințe, în scopul re^ârii 
în cel mai scurt timp a rămînerilor 
și îndeplinirii integrale a planului ;n. 
vestiții. Este necesar ca organele aețjj 
și de stat, ministerele, întreprinde^ 
construcții să asigure mobilizarea 
rală și concentrarea tuturor forțelor, 
tru grăbirea lucrului pe șantiere, in. 
cial pentru montarea utilajelor stocat 
se asigure urmărirea zilnică a indepi 
și depășirii planului, atît la construcți 
și la livrarea și montarea utila|elor, in 
dueîndu-se mai multă mobilitate in deț 
sarea forțelor la locurile unde exista tr 
deschis, pentru accelerarea darn in to 
sință a obiectivelor.

. h scopul grăbirii JndepKnirii | - ----------- ---
la construcțiile de locuințe, ț jn |eggturâ cu hotărîrea adoptată ieri
ma de faptul ca anul «esta e a se institui „Contul individual" la care
date în folosință 210 mu de apartamer . poatâ depune -n beneficio|
este necesar ca organele d° p ^Justraților și pentru sprijinirea acțiunii 
organizațiile de masa sa asig P reconstrucție, membrii si membrii su- 
parea largă a masei de ceinsti-an^ ai Comitetului Politic Executiv au 
pe aceste șantiere. întreprinderiie și m of
tuțiile să-și aducă contnbuț.a la grab.rea dJpjJneri|^n X®

inal se vor concentra la C.E.C., pu
se efectua atît de persoane particu- 
't Și de reprezentanți ai întreprinde- 
instituțiilor unde se organizează 

•ea colectivă a donațiilor sau, în 
1 care unii oameni ai muncii hotă- 
fedeze părți din retribuția lor, 
rrmediul administrației unităților 

Organele și organizațiile de 
didicale, de tineret și femei au 
d' se ocupe nemijlocit de buna 
co9 a întregii acestei acțiuni, de 
jor sub diferite forme, a cetățeni- 
jfr(ul sinistraților și pentru recon-

C
coniP°'*,'c Executiv își exprimă 
popFâ oamenii muncii, întregul 
lei ke țotul Pent>'u depășirea gre- 
națio,n',e de economia noastră 
sufer?ru recuperarea pierderilor 
grami’r?rea condițiilor ca pro- 
elaboir.'!e ° României socialiste 
nimic,s° nu fie afectat cu 
tate să mtreaga noastră socie- 
progreS* ^erm înainte pe calea 
prosperiaterai- ° bunăstării și 
lismului’'ea luminoasă a socia- 

mului.

prin amenajarea unor unități de alimen
tație publică, ceea ce le-a slăbit puterea 
de a rezista șocului, Comitetul Politic Exe
cutiv a hotărît să se stabilească factorii 
responsabili și, totodată, să se analizeze 
dacă și la alte edificii publice s-au făcut 
modificări de acest fel pentru a se lua 
de urgență măsurile ce se impun în vede
rea consolidării lor.

Comitetul Politic Executiv a hotărît să 
se întărească și să se lărgească atribu
țiile organelor controlului de stat în veri
ficarea întregii activități în domeniul con
strucției de locuințe, precum și a oricăror 
acțiuni de modificare a clădirilor. Se vor 
introduce prin lege pedepse aspre pentru 
cei care încalcă normele de construcție, 
periclitînd astfel securitatea clădirilor și 

ce le locuiesc.Comitetul roiiiic Executiv a stabilit, in 
legătură cu reconstrucția locuințelor dis
truse sau grav avariate *4—--,-utrfle 
ce se cuvin proprietarilor ca urmare a 
asigurării la ADAS să fie vărsate sub 
formă de avans pentru noile apartamente 
proprietate personală ce se vor clădi cu 
credite acordate de stat. De asemenea, 
în orașul Zimnicea, ajutorul de 10 000 lei 
stabilit să se dea familiilor ale căror lo
cuințe au fost complet distruse va fi con
siderat, de asemenea, avans pentru plata 
apartamentelor proprietate personală ce 
vor fi construite cu credite de la stat, 
în localitățile rurale, despăgubirile 
ADAS-ului vor constitui partea de con
tribuție a cetățenilor pentru construirea 
locuințelor noi, în conformitate cu preve
derile programului de sistematizare a sa
telor.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca 
o serie de sate distruse să fie reconstruite 
— în perimetrul de sistematizare al comu
nelor respective — ca sate model, care să 
prefigureze perspectiva modernizării și 
sistematizării localităților rurale. De ase
menea, s-a hotărît să se treacă la refa
cerea școlilor și instituțiilor de învățămînt 
superior, a spitalelor, unităților comer
ciale și așezămintelor de cultură distruse 
de cutremur, pe baze noi, într-o concep
ție arhitectonică modernă, în spiritul ac
țiunii generale de sistematizare și ridicare 
.a gradului de civilizație al localităților 

P'°nu urbane și rurale din patria noastră.
1 i- -•
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Tovarășul Nicolae 
secretar general al ,<uuuunu 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a pri
mit, vineri după-amiază, pe Stevan 
ta------ _ membru al Prezidiului

Ceaușescu, 
Partidului

---JA 1 t-ipCUlllbCie 
Republicii Socialiste România, a pri- prit- tHmovU------------■----t--- *• _
Doironski, membru al Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia, membru al Prezi
diului C.C. al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, trimis special al pre
ședintelui losip Broz Tito.

La întrevedere au luat parte to
varășii Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai 
Dalea, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al* Consiliului 
Național al F.U.S.

Au participat Mio Krdjici, director 
tn Secretariatul Federal pentru Afa
cerile Externe al R.S.F. Iugoslavia, 
și Petar Dodik, ambasadorul R.S.F.I. 
la București.’

Oaspetele a trahsmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald salut fră
țesc din partea tovarășului losip 
Broz Tito. profunda compasiune 
pentru gravele pierderi umane și

construcției in primul rind a locuințelor 
destinate a fi repartizate oamenilor mun
cii din aceste unități. De aceea să se sta
bilească de îndată locuințele ce urmează 
a fi repartizate acestor unități.

Constatînd că printre imobilele prăbu
șite sau avariate — în cea mai mare 
parte construite înainte de război — se 
găsesc și cîteva clădiri noi, Comitetul 
Politic Executiv indică comisiilor centrale 
de verificare să examineze cu toată aten-. 
ția, în toate cartierele, situația în care se 
găsesc aceste clădiri. Apariția unor avarii 
și fisurări la clădirile noi, chiar dacă struc
tura de rezistență a acestora s-a dovedit 
solidă, demonstrează că în construcții 
s-au manifestat defecte de execuție, s-au 
produs abateri de la normele legale. Si
tuația acestor clădiri trebuie evidențiată 
separat și, pe baza unui studiu aprofun
dat, să se pună în evidență deficiențele și 
răspunderile ce revin întreprinderilor de 
construcții respective și să se tragă con
cluzii practice pentru activitatea de viitor.

De asemenea, luînd cunoștință de fap
tul că majoritatea blocurilor mari, vechi, 
distruse în timpul cutremurului, au suferit 
transformări in structura de rezistență
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materiale provocate de distrugătorul 
cutremur care a afectat țara noastră 
și a subliniat că Uniunea Comuniști
lor din Iugoslavia, popoarele iugosla
ve împărtășesc greaua Încercare • 
poporului român.

Tovarășul Stevan Doronski a rele
vat că a putut să constate personal 
dimensiunile dezastrului provocat de 
cutremurul din seara zilei de 4 mar
tie, precum și modul exemplar în 
care poporul român, sub conducerea 
partidului comunist, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Învinge, plin de 
optimism, marile greutăți create de 
seism. înlătură cu succes consecințele 
dezastrului.

Oaspetele a arătat, totodată, că to
varășul losip Broz Tito, Prezidiul 
R.S.F. Iugoslavia și Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia l-au Însărcinat 
să ia cunoștință de necesitățile pe 
care le reclamă refacerea fondului 
de locuințe, a obiectivelor social- 
culturale, a întreprinderilor econo
mice și de altă natură care au fost

grav afectate de cutremur, pentru a „o-l *- --- ’ * •
•

dresat de tovarășul losip Broz Tito, 
pentru solidaritatea manifestată de 
conducerea Uniunii Comuniștilor din 

dr suvc.^ul 9i pupo* 
Iugoslaviei fată de tara noastră 
poporul român. Totodată, tovarășul 
Ni co Iac Ceaușescu a adresat tOVară- ob,: T—r>  —

_ __ ..^...•-4, pVHWU 
veni în ajutorul poporului român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu * 
mulțumit călduros pentru salutul a- 
d—’—■* J- «wt
pentru solidaritatea manifestată

-zH ii cu >15 mor am 
Iugoslavia, de guvernul și popoarele 
Iugoslaviei față de țara noastră și 
poporul român. Totodată, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat tovară
șului losip Broz Tito, celorlalți to
varăși din conducerea de partid și 
de stat a Iugoslaviei salutul său 
prietenesc și cele mai bune urări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că sentimentele frățești 
exprimate față de poporul român șl 
dorința Iugoslaviei vecine și priete
ne de a veni în ajutorul poporului 
român constituie o manifestare gră
itoare a solidarității și colaborării 
prietenești dintre partidele și po
poarele noastre, dintre conducătorii celor două țări.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
ambiantă de caldă prietenie, tovărășească.

_____________________________ -______________________..4 ■ ................. ...................  .............     . ■ ------ ------ ------ -------- -------------- -----  - ..........    ■

Cmslucind nsshăîut acțiunea rta RîjrmaljzarE clî mai grabnică 
a nietii etasiomo sociaie din Capitală, conMnd ju exigentă 

îndeplinirea măsurilor staHhe de partid

TOVARĂȘUL
MICOLA E CEA UȘESCU 

a vizitat ieri unități economice 
și instituții afectate de cutremur, 

precum și locuințe destinate 
persoanelor sinistrate

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Partidului Comunist Român, p. rtepublicii
Socialiste România, a vizitat, in cursul dimineții de 11 
martie, cîteva din unitățile economice și instituțiile greu 
afectate de cutremur ale Capitalei.

Secretarul general al partidului a fost însoțit de 
tovarășa Efena Ceaușescu și tovarășii Cornel Burtică, 
Ilie Verdeț, Ion Ursu și Aurel Duma.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae se tnfăptuiesc măsurile stabilite prin 
șanse»/-” - ------- 1 • _2_1 în care Decretul prezidențial cu privire la

,/ secretar general al 
^rdlnLe,e Oblicit

---- M'ucj. tovarășul
Ceaușescu a inspectat modul

instituirea stării de necesitate șl ho4 
tărîrile Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. pentru înlăturarea 
grabnică a efectelor cutremurului, 
pentru reluarea activității economica" 
normale, pentru revenirea la făgașul 
normal a vieții Capitalei.

(Continuare in pag. a IlI-a)
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PUTERNICĂ ANGAJARE MUNCITOREASCA 
pentru înfăptuirea neabătută a cincinalului

* ■ ■ Eforturi sporite, producții suplimentare 
HUNEDOARA : Minerii și < 

siderurgiștii mereu în frunte.
Colectivele din 13 mari unități 
industriale hunedorene au reali
zat din ziua care a urmat seismu
lui și pînă tn prezent o producție 
suplimentară în valoare de peste 
15 600 000 lei. Se remarcă unitățile 
miniere din bazinul Văii Jiului, a 
căror contribuție este concretizată 
în depășirea sarcinilor valorice de 
plan, pe perioada amintită, cu peste 
6,8 milioane lei. Minerii de la Lu- 
peni, Vulcan și. Uricani au extras 
în plus de la 5 la 10 martie mai 
mult de 5 300 tone cărbune cocsifi- 
cabil, iar siderurgiștii de la Hune
doara au elaborat peste prevederi o 
cantitate de fontă și oțel echivalen
tă cu metalul necesar pentru fabri
carea a peste 460 de tractoare.

ARAD: Produse peste 
plan. Pretutindeni, tn toata uni
tățile economice din județul Arad, 
această săptămînă ă fost o pe
rioadă în care s-a muncit cu 
forțe sporite și rezultatele n-au 
întîrziat să apară. Lă întreprin
derea de vagoane, spre exemplu, 
întregul colectiv, mobilizat prin 
exemplul viu al comuniștilor, a reu- 

. sit să realizeze peste prevederi, de cJeri _ tuburi de Canalizare, 
la începutul acestei luni. 7 vagoane 
de marfă, numai ultimele două 
zile fiind finalizate cu două vagoane 
de marfă mai mult decît era progra
mat. La I.M.A.I.A. Arad. în secțiile 
mecanică, pregătire, debitare, mun
citorii au hotărit să lucreze în două 
schimburi prelungite pe săptămînă, 
iar o duminică din această lună să 
fie zi normală de lucru. Primele 
schimburi prelungite au și avut loc. 
La fabrica de confecții, pentru func
ționarea neîntreruptă a mașinilor, a 
tuturor utilajelor, s-au constituit 
echipe permanente de mecanici, care

La Întreprinderea „Automatica" din București, pro
cesul de producție 6e desfâșoorâ normal. Realizările 
din aceste zile se situeazâ la nivelul prevederilor 
planului, fiind respectate atît contractele interne, 
cit și comenzile pentru export. Prin munca lor harnică 
se evldențlazâ muncitorii Felicia Dumitrescu, Viorel 
Socorodan, loan Popa — tn fotografia de mai sus — 
precum șl alți muncitori care lucrau ieri la panouri 
de comandă pentru o Instalație chimică destinata 

exportului
Foto : Ion Lazăr

„Cu toate forțele, 
cu întreaga energie 

pentru depășirea planului"
Muncind pentru îndeplinirea acestui an

gajament, colectivele din industria județului 
Caraș-Severin au realizat numai într-o sin
gură zi o producție suplimentară în valoare 
de 13 milioane lei.

Oamenii muncii din județul Caraș- 
Severin acționează cu fermitate pen
tru transpunerea în viață a sarcini
lor subliniate de secretarul general 
al partidului, a măsurilor luate de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. privind realizarea neabă
tută, integrală, a obiectivelor planu
lui pe acest an și pe întregul cinci
nal.

Este semnificativ de amintit în a- 
cest sens că siderurgiștii din Reșița 
au obținut, in zilele care au trecut 
de Ia cataclism, o producție supli
mentară zilnică de peste 1 milion lei, 
concretizată pină la această dată în 
mai mult de 2 060 tone de produse. 
La rîndul lor, siderurgiștii din Oțe
lul Roșu folosesc cu randament spo
rit toate capacitățile, agregatele și 
instalațiile de producție, reușind să 
livreze peste 500 de tone de platine, 
profile ușoare laminate, oțel și bare 
trase. La Moldova Nouă, colectivul a — ------------
hotărit să realizeze, pină la finele^ sudate, iar lucrătorii 
acestui an, în plus față de angaja- *’* "-«ii.nr.rA » lemnu 
mentul asumat în întrecere, o pro
ducție de minereu în valoare de 12 
milioane lei. ceea ce reprezintă mult 
mai mult decît prevederile inițiale, 
care însumau 10 milioane lei. Așadar, 
de la 10 milioane lei la 22 milioane 
lei producție suplimentară de mine
reu — iată un răspuns al înaltei con
științe și acțiuni muncitorești demne 
de urmat. Și minerii din cel mai 
vechi bazin carbonifer al țării, cei

de la Anina, lucrează în aceste zile 
în mod cu totul exemplar. în numai 
șase ziie. aici planul a fost depășit 
cu 600 tone de cărbune.

Constructorii de mașini din Reșița 
și-au intensificat eforturile, muncesc 
cu o înaltă responsabilitate, livrind 
importante cantități de produse și 
piese de schimb, cu prioritate, spre 
întreprinderile care au avut de su- ’ 
ferit în urma cutremurului. într-o 
singură zi, duminică, ei au dat o 
producție suplimentară în valoare de 
2,5 milioane lei, pentru ca ulterior 
să-și înzecească eforturile sub devi
za : „Punem în valoare toate forțele, 
întreaga noastră energie pentru re
alizarea șl depășirea planului**. Co
lectivul întreprinderii de construcții 
de mașini din Caransebeș le urmează 
îndeaproape pilda, livrînd suplimen
tar, în principal către beneficiarii 
din zonele calamitate, peste 100 tone 
de construcții metalice și ansamble 
DUUCbWy «cm .’.I combinatului
de prelucrare a lemnului, din aceeași 
localitate, 20 700 mp de PAL, 20 000 
mp furnire, 70 mc cherestea, vagoane 
Întregi de mobilă.

Fapte rodnice de muncă, fapte de 
înaltă conștiință 1 în economia jude
țului s-a realizat intr-o singură zi o 
producție suplimentară în valoare de 
13 milioane lei.

Nicolae CATANA 
corespondentul „Scînteii"

asigură buna întreținere a acestora. 
Efectele acestor, preocupări? în peri
oada 5—9 martie, planul de produc
ție a fost depășit în întreprinderile 
arădene cu peste 26 milioane lei.

SAVIN EȘTI: Cu 15 la sută 
în plus Muncind cu abnegație, 
chimlștii de pe platforma Săvineștl 
au obținut în aceste zile Importante 
realizări în îndeplinirea planului. 
Valoarea producției obținute peste 
plan în perioada 5—10 martie se ri
dică la 6 milioane lei, concretizată 
în 70 tone melană, 20 tone relon, 50 
tone îngrășăminte, 50 tone caprolac- 
tamă. 70 tone acid sulfuric. Colecti
vul chimiștilor din Săvineștl s-a an
gajat să mențină în această lună un 
ritm de producție, care să ducă la 
depășirea cu 15 la sută a sarcinilor 
de plan. Pentru a ajuta la repunerea 
rapidă în funcțiune a instalațiilor 
tehnologice din unități chimice afec
tate de cutremur, 150 de muncitori 
și specialiști ai combinatului din Să- 
vinești. dotați ,cu echipamentul ne
cesar, lucrează acum în aceste uni
tăți.

COVASNA : Peste preve-

cărămidă, alte materiale de 
Construcții. Oamenii muncii din 
cadrul întreprinderii de Industrie lo
cală și-au luat angajamentul să livre
ze peste prevederi 1 milion bucăți că
rămizi, 3 000 bucăți tuburi de cana
lizare, 70 000 tone nîsip pentru con
strucții, din care 40 000 tone nisip 
cuartos, iar colectivele întreprinderii 
de cariere Malnas și întreprinderii 
de cariere Bjcsad vor expedia in plus 
20 000 tone piatră brută si 10 000 tone 
piatră spartă.

Principala îndatorire cetățenească, patriotică a tuturor oamenilor muncii de la sate
__ » w

Intensificarea lucrărilor agricole de primăvara
< ~------- - „rimSvarS în, astfel incit să poată fi cultivat» **' țjj timpurii de legume, în f-_ . , ,__x an solariile vor fi .exj-

LA ORDINEA
ZILEI

-

• Însămînțarea culturi
lor din prima epocă

• Terminarea arăturilor
• Pregătirea terenuri

lor, menținerea apei 
în sol

• Amenajarea solariilor 
și plantarea legumelor

«Se®. iroase forțe mecanice, un mare număr i 
de oameni ai muncii de pe ogoare. în 
ședința de ieri a comandamentului, 
central pentru coordonarea lucrări- i 

. lor agricole, a fost analizat stadiul 
lucrărilor, stabilindu-se totodată, noi 
măsuri organizatorice menite să asi
gure desfășurarea în cele mai. bune 
condiții a arăturilor, a pregătirii te- 
renuluj. a însămințărilor. a celor
lalte lucrări urgente din această pe
rioadă. S-a apreciat că oamenii mun
cii din agricultură — mecanizatorii, 
cooperatorii, lucrătorii din întreprin
derile agricole de stat, specialiștii — 
răspunzind chemării conducerii par
tidului. au ieșit în număr mare la 
cimp. în grădinile de legume. în vii 
și livezi, unde au muncit cu spor. In 
această săptămînă, in care întregul 
nostru popor a fost angajat la înlă
turarea efectelor dezastruoase ale cu
tremurului, oamenii muncii de pe o- 
goare an executat un volum sporit de 
lucrări. Astfel, au fost făcute arături 
de primăvară pe 323 400 hectare, 
s-au grăpat ogoarele de toamnă pe 
600 000 hectare; pe 182 000 hectare s-a 
pregătit terenul pentru însămințări, 
iar 88 000 hectare au fost insămințale 
cu diferite culturi.

Comandamentul central a apreciat 
că, mal ales la semănat, lucrările 
"'i an intrat în ritmul normal.

LrimTvarÂ"^ fițWerâ*turi'W^Î 
cate decît în alți ani și lipsa precipi
tațiilor — trebuie să fie intensificate 
toate lucrările agricole, ăstiei 
să se asigure obținerea unor recolte 
mari la toate culturile. Tinîndu-se 
seama de amploarea lucrărilor care ~ " *  —: -"«Iri.vX C-a
indicat ca organele și

astfel Incit să poată fi cultivat» 
care palmă de p*—•—•O deosebită atenție se Cuvine 
acordată însămlnțării grabnice a oul-

«ta prima epocă. Din cele 
aoy ouu nev«u„ j, prima
epocă. 300 000 hectare trebuie însă- 
mințate în prima urgență. Or. din 
această suprafață, au primit sămînță «a „1 ț,,» lenă. astfel îneît solul s? se—*fe» ».

Uniți de forța 
ce-o numim partid

Nu e cutremur care să urnească 
Din temelie vatra romanească ; 
Se surpă case, din cei dragi ne mor t 
Ni-i ca o rană-n suflet moartea lor.

Poporul Insă e nemuritor !

Poporu-și zvîntă lacrima, lucid, 
Iși scoate morții, calm, de sub ruine 
Și-unit de forța ce-o numim Partid 
Urcă spre sine, șl mal mult spre sine I

Dim. RACHICI

Tu, țară care ne-ai născut
Tu țară care ne-ai născut
Și-ți tai spre viitor fereastră. 
Vei trece cum ai mai trecut 
Și-această crlncenă năpastă.

Căci sintem viță de eroi 
Șl nu ne sperie destinul.
Trăim încrezători în noi, 
După furtuni slăvind seninul.

Trudi-vom dornici de noroc.
Cu
Să
Ce

mintea și cu brațul harnic, 
punem repede la loc 
s-a pierdut așa zadarnic.

crească toate spre Înalt, 
înflorească iarăși viața,

Să
Să__________
Și să dăm relelor asalt 
Gonind durerile și ceața.

Acum cu lacrimi pe obraz 
lndoliafi săpăm morminte 
Dar patria cu-avintu-i treaz 
Prin vremuri merge Înainte.

Căci nu ne rupem ca un ram, 
Nu ne-ndoim la fel c-o sirmă. 
Sintem alături de-acest neam 
Si de bărbatul de Ia cirmă.

George LESNEA

E ceasul greu și aspru...
F ceasul greu șl aspru. Se Întrupează clipa 
Din hîdele molozuri cu lacrimă și singe, * 
Dar vlntul disperării nu rte-a putut Infringe 
Sub steaguri tunerare ce-șl flutură aripa.

Nu-i nici un suflet singur. Nici unul nu disperă. 
Toți simt dogoarea țării cum urcă, protectoare, 
Deprinsă, din învățul unui trecut ce doare, 
Să-nfrunte dlrz necazul, umană, austeră.

 —. ..„„ci singur cina neamu-ntreg 
_ , . e-o torță
Ce arde fără istov spre-a birul amarul, 
Urmînd înalta pildă prin care temerarul 
Bărbat din fruntea țării ne-arată :

— Nu e torță

cest an solariile vor fî .exi
se pe 2 664 hectare. Pînă la »- 
ceasta dată au fost pregătite 300 p- 
tare de Solarii. Comandamentul p- 
tral a indicat să se acționeze cu lai 
multe forțe la lucrările de arw- 
jare, să fie întinsă folia d* polti- . se

ete. negat

scurt, plantarea cepetusturoiulu și 
a cartofilor timpuri-

Intensificarea lu/Sdlor agricolede 
primăvară construe in momentul de 
față sarcina princ’slâ. centrală a 
tregii activități dPartid de la site. 
Este de datori organizațiilor de 
partid de la sa' a comandamente
lor comunale Acționeze cu hotă
rî re și perseve»^ Pentru atragerea 
tuturor mecanicilor și cooperato
rilor, a celor!; locuitori ai satelor 
la executareîhwărilor agricole, 
pentru orga ni3 temeinică a mun
cii in fiecaretate’ fiecare for
mație de lurn deosebit se
cere ca, pesn Ș® se întroneze un 
climat de cr disciplină, astfel 
incit voiurr1^'5 de lucrări care 
trebuie exf ’n aceste zile, pre
cum și în ada următoare să fie 
efectuat iPul °btim Și la un ni
vel calitarical* «pre a se pune 
baze soVecolteIor sporite din 
acest an. ,

seama ue _______ _____ _ _trebuie efectuate în agricultură, s-a această suprafață, au primit samința —• - — - - Mi-
indicat ca organele și organizațiile ■ m ooo hectare. Dacă în unele ju- ienă. astfel incit 6Olul s? se p«tă 
de partid, comandamentele locale să — Vrancea, Constanța. Tulcea —-Vjcălzi. ,De asemepga, ete neclar

energic pentru mobilizarea g-a Încheiat semănatul culturilor Jîn
'~r prima urgență. în altele, chiar dintre 

cele situate în sudul țării care au 
beneficiat de condiții optime de lu
cru, însămințările sint întîrziate. Au 
fost întocmite grafice zilnice de lu
cru care prevăd, pe Zile, ce supra
fețe trebuie însămînțate cu fiecare 
cultură. Aceste grafice trebuie res
pectate întocmai, astfel incit semă
natul culturilor din prima epocă, 
exceptînd floarea soarelui, să se îh- 
cheie in timp de o săptămînă.

Temperaturile ridicate și lipsa pre
cipitațiilor impun să se execute cu 
cea mai mare răspundere lucrările 
de grăpat și discuit, astfel îneît în
treaga rezervă de umiditate să fie 
conservată în sol. Constituie un fapt 
pozitiv că, pină la această dată, au 
fost grăpate 1 095 700 hectare de ogoa- 

\re. Această lucrare — de mare în
semnătate pentru producția agricolă 
— trebuie să fie accelerată în unele 
județe situate in sud-estul țării, 
unde timpul se menține uscat.

acționeze 
tuturor locuitorilor de la . sate la, 
muficile agricole din această pe
rioadă, să asigure o bună organizare 
a muncii în fiecare unitate agricolă, 
în toate formațiile de lucru.

Pornind de la faptul că mai sint de 
arat circa 360 000 hectare, comanda
mentul central a indicat să fie folo
site din plin toate tractoarele, din 
zori, și pînă seara. Eforturi susținute 
în acest sens sint necesare îndeosebi 
în județele Dolj, Teleorman, Olt, 
Bihor și altele. Specialiștii din uni
tăți și de la direcțiile agricole jude
țene au datoria să asigure încheierea 
arăturilor în cel mult 6—7 zile. Pre
tutindeni trebuie să se dovedească 
exigență pentru executarea de lu
crări de cea mai bună calitate ; in 
mod obligatoriu, după pluguri să fie 
atașate grape. De asemenea, este 
absolut necesar să fie identificate
capetele de tarlale nearate, porțiu
nile de teren situate lingă drumuri.

Să n-o putem Infringe cind țara e unită, 
Cind ne-nvestim durerea cu aspra nverșunare 
De comunist, ce știe că omul e mai tare 
Decît natura Însăși, cumplit dezlănțuită. 
Nlcicînd n-au sfat romanii cu brațe-ncrucișate, 
Nlcicînd nu-ngenuncheară la vreme de primejdii/ 
La fel și-acum : in inimi cu flacăra nădejdii. 
Se bat pe mii de fronturi — și știu că vor răzbate.

...E totuși primăvară 1 Șl dacă brazda plinii 
O însoțim cu brazde prin mari dărlmături. 
In frîu ne ținem plinsul, puternici și maturi, 
Dînd forțe înzecite mașinilor și mîinii.

Să știm privi spre mîine ! Cu dinții strlnșl.
Cu-amarul 

Mocnit adine In Inimi șl explodind în fapte ’■ 
F totuși primăvară — șl, după crunta noapte, 
Zori vii — riposta noastră — și-au scăpărat 

amnarul.

E totuși primăvară !... Mart’ șaptezeci șl șapte t 
Veninul deznădejdii nu ne-a-ntlnat paharul.

Petre DRAGU

INIMA COLECTIVULUI-COMUNIȘTII, ORGANIZAȚIA DE PARTID 
pulsează energiile refacerii si autodepăsirii

Dacă în zilele următoare ritmul .livrărilor întreprinderii ^ne^t TinIreiașFtimp,'?ac- ve?s“bre.dEv'

- eancul ca nermanent. La „Republica", colectiv, care a rr■D A-»i,îț-n+xslo îi

PRIN^RNICIA și străduința constructorilor

Dacă în zilele urmcToore nimui hfimii.», _______r,„Republica" din Capitală nu va fi cel normal, în sensul că 
va înregistra importante creșteri, meritul revine, desigur, în
tregului colectiv, dar, în primul rînd, comuniștilor de la la

minoare. Și iată de ce :
în secundele devastatorului seism, 

coșurile, prin care respiră cuptoarele 
întreprinderii „Republica" din Ca
pitală. s-au înclinat, unele poduri 
rulante au sărit de pe linie, 
s-au prăbușit sau eu crăpat pe
reți, mii de ochiuri din geamurile 
marilor hale s-au făcut țăndări.

în timp ce în Capitală, lingă imobi
lele prăbușite, s-a dat o luptă fără 
seamăn pentru viață, aici. în între
prindere, fiecare loc de muncă 
a devenit, de asemenea, tin post ,de 
luptă : de luptă îndîrjită, desfășurată 
cu calm și stăpînire de sine pentru 
normalizarea cît mai grabnică a ac
tivității productive și, de citeva 
zile încoace, pentru a bate toa
te recordurile anterioare ale pro
ducției. Centrul vital, inima întregii 
acțiuni pentru conducerea și organi
zarea, pentru dispunerea forțelor 
principale în locurile cheie — cele 
mai grele șl Importante — l-a con
stituit și 11 constituie organizația de 
partid.Aproape 100 de puncte numără 
Inventarul stricăciunilor și al pro
blemelor de rezolvat. 16 ore de mun
că neîntreruptă, tenace, plină de 
abnegație și curaj au fost necesare 
pentru a se ridica, treptat, tem
peratura cuptoarelor cu vatră ro
tativă de la 500 de grade — la 
<rft scăzuse — la 1300 de grade.

După ce prin unele improvizații. în 
deplină siguranță, producția de tevl 
ei oțel-beton a întreprinderii a rein
trat în cadența normală, starea de 
mobilizare generală a eforturilor nu 
numai ci n-a încetat, ci, dimpotrivă, 
crește în intensitate. Prezeițța comuniștilor, rolul organizației de partid 
în fiecare loc de muncă de la liniile 
de laminare se resimt puternic în 
cele mai diferite forme.

— Activitatea oamenilor, starea de 
disciplină, de ordine — ne spune 
maistrul Ion Constantin, de la lami»

norul de trei țoii — se văd direct 
pe tabela electronică care înregis
trează numărul de țevi fabricate. 
Dacă un om lipsește sau nu-și vede 
de treabă, pierdem cu toții : secun
dele, minutele trec, iar pe tabelă sint 
Înregistrate mai puține țevi.

Desigur. în toate momentele, orga-

T_, _
ționa permanent. La „__oamenii cu asemenea responsa
bilități deosebite — la orele res
pective, Gheorghe Pană la comitetul 
de partid și Nicolae Matei, director 
economic, la conducerea întreprin
derii — acționează cu inițiativă, con
cret, se suplinesc reciproc : cind 
unul se află la post, celălalt face 
..rondul" prin secții. Supraveghind 
funcționarea utilajelor, agregatelor, 
fiecare urmărește și simte, de fapt, 
pulsul muncii oamenilor. Fiecăruia 
din cei pe lingă care trece. G. Pană, 

partid!

e 10 tone țevi de di
verse cauu.c Evidențiați ? întregul 
colectiv, care a muncit exemplar. 

Rezultatele îi bucură, desigur, pe — ‘ interesează in 
esta C3 trebuie 

!, pentru a de- 
' ‘ " $i pă-

se con- 
intr-un

Sutfe apartamente vor fi gata 
înainte tie termen

nlzația de partid a acționat ca fac
tor de conducere politică. în astfel 
de condiții nimeni n-a mai avut 
timp, deocamdată, de a comunica cu 
oamenii și prin intermediul afișelor, 
panourilor, gazetelor de perete ; 
botăritoare au fost exemplul viu al 
comuniștilor, faptele, actele lor. 
în legătură cu aceasta, ca o particu
laritate — nu a mai fost vorba de 
ședințe, de discuții și explicații — 
oamenii înțelegind importanța fie
cărei intervenții urgente n-au mai 
așteptat de la comuniști decît un 
singur cuvînt rostit repede, chiar 
din fugă, cum s-ar spune, o comandă 
de luptă.Ora 22.35. Tabela electronică arată 
cifra 1150. Asta înseamnă că la 22.45 
— adică, la sfîrșitul schimbului — 6e 
vor putea raporta 10 tone de țevi în 
plus. Și mai înseamnă : nici o ab
sentă de la pfogram. disciplină exem
plară. o concentrare maximă pentru 
a asigura mersul de ceasornic al pro
ducției.

...La răspîntia dintre schimburile 
de după amiază și cel de noapte, o 
discuție cu cadrele aflate „de gardă". 
A fi „de gardă" sau „de serviciu" la 
comitetul de partid al întreprinderii 
sau la consiliul oamenilor muncii nu 
Înseamnă a sta într-un birou, nedez- 
lipit de telefon. înseamnă — cum

membru în comitetul de partid din 
dntreprindere. are de spus ceva.

— De la cutremur încoace ați adu
nat colectivul, ați discutat cu oame
nii ? — îl întreabă pe Gheorghe Ca- 
tană, secretarul organizației de bază 
din secția a Il-a, laminorul de 6 țoii.

Răspunsul nu este prea cbncludent 
și, de aceea, reprezentantul comite
tului de partid din întreprindere 
aduce argumente pentru oportunita
tea unor întîlniri operative, de citeva 
minute doar, cu membrii organiza
ției de bază, pentru a supune aten
ției problemele concrete, arzătoare, 
sugerînd ca o astfel de intîlnire să 
se desfășoare chiar la sfîrșitul 
schimbului.Și.. pe loc, se hotărăște convo
carea unei întruniri cu comuniștii 
din schimb. Fără scaune sau masă 
pentru prezidiu. Nu întocmim nici 
un proces-verbal — spune secretarul 
organizației de bază.

Schimbul a fost preluat din mers. 
La ora 22.45. comuniștii de la lami
norul de 6 țoii iși încep întrunirea. 
Gheorghe Catană, secretarul organi
zației de bază, anunță tema : mai 
întii, o scurtă analiză asupra felului 
cum s-a muncit în ultimele zile 
și, apoi, stabilirea măsurilor concrete, necesare pentru zilele urmă
toare. Maistrul Nicolae Ceauș infor
mează : în fiecare zi — o producție

toți. Dar ceea ce-i 
mod deosebit acum este ce 
făcut, in continuare, pe?4"' 
păși această cadență bună ? 
rerile, exprimate . telegrafic, 
stituie aproape de la sine program de lucru, cn obiective con- | 
crete și imediate. Iau cuvintul. fără i înscriere „pe listă". Zaharia Cioloca. I 
Mitică Popa. Ștefan Burlacu. Chiriță , 
Danciu — laminoriști. Fiecare for
mulează una-două propuneri .sau ob
servații critice carp. în cele din urmă, 
înseamnă tot propuneri. „Susțin că 
putem produce 15-tone de țevi peste 
plan in fiecare schimb. Sint și alte j păreri?" (Vasile Nicolae — laminator). ! 
Toți cei de față răspund cu însuflețire. î 
Fiecare spune ; Putem I De acord ! 
Putem... Ion Spahiu. șeful de 
secție-schimb, dă indicații tehnolo
gice precise, pe locuri de muncă, ex
plică ce se poate face și cum pen
tru a spori realizările de la 10 tone 
la 15 tone de țevi producție supli
mentară pe schimb începind de mîine.

...O întrunire a comuniștilor, s-ar 
putea spune chiar o adunare gene
rală de partid extraordinară, inedită. 
A fost o adunare „fulger", ținu
tă în picioare. A durat 14 mi
nute și ar fi putut fi chiar mai 
scurtă. A fost un model de a 
acționa energic, operativ, un exem
plu de înțelegere a necesității de a 
recupera în timpul cel mai scurt da
unele, de a asigura o producție su
plimentară cit mai mare, cu atit mal 
mult cu cit această producție este 
absolut necesară....La ora de cumpănă dintre o zi 
și alta, directorul economic vorbea 
la telefon cu expediția : Livră- 4- -44-w,,! riArmal

I

.șantierele noilor în CapitaL^ se muncește 
blocuri de j prelungite, în 
în două £ imediate a lu- 
scopul fin instalații electri- 
crărilor de.^orje șj zugrăveli, 
ce și sacitbuie reținut că la timplărie urnla unej
finisări t%ri a structurilor de 
minuțioașZj^âriei si numai 
rezistenț^meinică a ăventua- 
după reriațe. Pentru supli- 
lelor luțje muncă s-au sis- 
men tare finisare a fațadelor, tat luctgspe^vi au re_ 
iar mUerările din interiorul 
distriblSe acționează în flux 
apartațmenf cu apartament, 
contln'din bd. 1 Mai și 14 din 
La bl0]escUj insumînd 186 de 
bd. Muncesc acum circa 269 
apari» Alexandru Glogoja- 
de oiierului, a precizat că, 
nu. ior fi predate mai de
ls Ihnă, adică pînă Ia sfir- 
vreriuni, apartamentele la 
șitiți cu 15 zile mai repede 

I Prii la 15 aprilie — cele de
— 1 3. Peste 250 de oameni 

1 la ți și muncesc cu rivnă 
s>l blocurilor M 45 și M 49.- 
la de 352 de apartamente, 
cțerimetrul Bujoreni, din 

I sumul Taberei.
«le constructori, 
-iste 100 de oameni.

i rea de Construcții și 
rgice din Galați au 
ești. împreună cu 
.tilaje de construcții, 

i 4 autocarosate. 2 treio- 
btomacarale. precum și im- 
cantități de materiale de 

la teieton cu nOrmal .i : 15 000 bucăți cărămizi. «
rile au intrat w ciment. 8 mc de var. A so-
— primește rapo_ u • mătoare ritmuliSemenea, o echipă formată 

■ n,1} Va fi normal, ci va ln-je meseriași constructori —
creșteri, aceasta se va dajulgheri. zugravi, timplari și 

tora șt comuniștilor de la lami r ,ri -<• din cadrul cooperativei 
de 6 țoii- gărești „Constructorul** din

cmutantln MORARU are. (C. Cârlan, C. Antonescu). 
Dumitru TÎRCOB

forma - 
de la 
m<m- 
sosit 
ma- 

prin- 
beto-

*> : t

Blocul 38 din b-dul 1 Mal, care va fi predat în întregime pînâ 
la 15 aprilie — cu 15 zile mai devreme
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu a vizitat ieri unități 
economice și instituții afectate de cutremur, 

precum și locuințe destinate persoanelor sinistrate

La Institutul de geologie și geofizică

■

împotriva tendințelor de fast

și gigantism in construcții

La refacerea fiecărei unități,

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a oprit la complexul de 
clădiri in care se află sediul Institu
tului de geologie și geofizică și al 
întreprinderii de prospecțiuni geolo
gice și geofizice. Unui din aceste 
imobile, cel mai înalt., a suferit stri
căciuni importante.. Constatind acest 
fapt, secretarul general al partidului 
a criticat și aici tendința de a se ri
dica construcții mai impunătoare de
cit este necesar pentru bunul mers 
ăl activității ce se desfășoară in ele. 
S-a indicat să se treacă de îndată la 
repararea stricăciunilor provocate de 
cutremur, menționindu-se, printre 
altele, că nu este necesar să se re
facă toți pereții 
care nu constituie 
deoarece 
profil diferit, 
te bine in 
pere. S-a 
că această compartimentare 
sivă a clădirilor, care a 
tribuit și ea lă ingreunarea construc
țiilor. nu reprezintă decit unul din 
faptele care trădează că în realiza
rea lor nu 
cient spirit 
coridoarele 
nile înseși 
ele sint insuficient folosite pentru 
activitatea de cercetare propriu-zisă, 
iată tot atitea constatări ce denoiă 
o criticabilă tendință spre risipă, 
absența unor preocupări pentru utili
zarea cit mai judicioasă a fonduri
lor dș investiții, a spatiilor construi
te și a utilajelor puse la dispoziția 
acestor colective.

StabilinduLșe ca prioritate repara
rea. cu forțe proprii si cu sprijinul 
organelor tutelare, a stricăciunilor 

. mai mărunte, provocate la două din
tre cele, trei clădiri, s-a hotărit ca 
institutul și întreprinderea care iși 
au sediul aici să-și desfășoare în 
continuare activitatea în aceste două 
imobile, care oferă spațiu suficient

interiori avariați, 
ziduri portante, 

laboratoarele, chiar d» 
pot funcționa .foar- 

una și aceeași încăr 
remarcat. de altfel, 

exce- 
con-

s-a dat dovadă de su£i- 
gospodâresc. Holurile și 
prea spațioase, dimensiu- 
ale edificiilor, faptul că

pentru munca ce trebuie prestată. 
Cea de-a treia clădire, mai grav ava
riată. va fi afectată, mai tirziu. după 
ce va fi recondiționată, in cadrul pla
nului mai cuprinzător de refacere a 
construcțiilor deteriorate de cutremur, 
unei alte instituții. S-a cerut, in acest 
sens, conducerii Ministerului Mine
lor. Petrolului și Geologiei să asigure 
concentrarea, in perimetrul de aici, a 
tuturor unităților de cercetare din 
acest domeniu.

Abordind, împreună cu președintele 
Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, cu membrii conducerii 
ministerului de profil, unele probleme 
ale organizării activității de cercetare 
științifică în domeniul geologiei, se
cretarul general al partidului a sub
liniat necesitatea ca laboratoarele 
de specialitate să-și desfășoare mun
ca cît mai aproape de centrele mi
niere. S-a stabilit, in acest sens, ca 
în afară de operațiunile cele mai pre
tențioase. ce reclamă utilaje perfec
ționate foarte sensibile, analizele de 
specialitate să fie efectuate in toate 
marile centre ale țării. Pe lingă a- 
ceasta. vor trebui realizate. în ideea 
apropierii cercetării de producție, 
ateliere mobile, care să poată efectua 
la fața locului analizele primare ale 
eșantioanelor recoltate de pe teren.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
făcut, de asemenea, o serie de reco
mandări vizind mai buna organizare a 
întregii activități de cercetare in 
acest domeniu, utilizarea mai bună 
a capacităților create in acest scop, 
a instalațiilor aflate in dotarea insti
tutelor de cercetare. S-a cerut ca. în 
cel mai scurt timp, să se elaboreze 
un program special in acest sens, a 
cărui, aplicare să conducă la ridica
rea pe o treaptă . superioară de efi
ciență a muncii de,investigare a ză
cămintelor utile, a bogățiilor subsolu
lui tării. în folosul economiei noastre, 
pentru creșterea avuției naționale.

Intr-una din unitățile întreprinderii de morârit și panificație

Primul oaspete in noile locuințe:

membrii propriului tolettiv

trebuie să pună primii umărul
Aprecierea actelor de autentică președintele țării

Secretarul general al partidului s-a nou însemnătatea repunerii cit mai 
Oprit mai întii la una din unități!» grabnice in funcțiune a tuturor inr 
Întreprinderii de mftrărit și nanlfio •• treorinderilor. pentru *1 se evita pa- 
cație. a cărei producție a' -fosf*'tti‘ ---- ------------ • ... . .
treruptă datorită avarierii silozurilor 
și a construcțiilor in care se găsesc 
instalațiile morii. Tovarășul Nicola» 
Ceaușescu a criticat cu asprime pa- 
•ivitatea de care a dat dovadă con
ducerea unității, faptul că nu s-au 
Întreprins măsurile care se impuneau 
pentru reluarea activității productive 
a acestei unități, chemate să con
tribuie la asigurarea bunei aprovi
zionări a populației in această peri
oadă de eforturi deosebite pentru 
Înlăturarea consecințelor seismului. 
Primii care trebuie să acționeze pen
tru refacerea unității sint membrii 
conducerii și al colectivului unității, 
în calitatea lor de producători și co
proprietari ai mijloacelor de produc
ție, a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. relevînd că. dacă s-ar fi 
adoptat cu simț de răspundere și 
curaj măsurile energice pe care le 
reclama situația deosebită a fabricii, 
ea putea fi pusă pînă acum în 
funcțiune, cel puțin parțial, dacă nu 
la întreaga ei capacitate.

Secretarul general al partidului a 
indicat factorilor de răspundere să 
treacă neîntârziat la consolidarea clă-_ 
dirilor afectate, asigurindu-se in a- 
cest scop sprijinul unităților specia
lizate ale Consiliului popular al Ca
pitalei și Ministerului Agriculturii și 
Industriei Alimentare. Chiar și pină 
atunci trebuie însă atacate lucrările 
de primă urgență, a subliniat tova
rășul Nicolae Ceaușescu. relevînd din

' gdbPle materiale pe care le provoa
că stagnarea activității lor. S-a ce
rut și în cazul acestei fabrici să se 
treacă, ca și în alte părți, la reme
dierea imediată a avariilor. în așa 
fel încît munca productivă să poa-, 
tă fi reluată in cîteva zile, pentru 
ca unitatea să poată adăuga cît mai 
curînd contribuția sa la aprovizio
narea rețelei comerciale cu diferite 
sortimente de piine și alte produse 
de panificație. S-a menționat. între 
altele., că. pînă la remedierea silo
zurilor de făină, aprovizionarea fa
bricii poate fi asigurată prin trans
porturi operative de materie primă 
de la depozite.

Secretarul general al partidu
lui a subliniat și aici. în discu
ția pe care a purtat-o cu minis
trul agriculturii. Angelo Miculescu, 
cu ■ membrii conducerii Departamen
tului industriei alimentară, cu alți 
specialiști, că trebuie trase toate în
vățămintele din constatările ce se 
desprind din analiza consecințelor 
cutremurului. S-a relevat, în acest 
context, că trebuie revizuită, și în 
domeniul industriei alimentare, con
cepția de realizare a construcțiilor 
pentru noile obiective industriale. 
Este necesar ca proiectele să fie re
văzute in sensul că ele să prevadă 
construcții desfășurate mai mult pe 
orizontală decit pe verticală, realiza
bile din materiale noi. modeme, mal . 
ușoare și in același timp mult mal 
rezistente la solicitările fizice.

abnegație ale ostașilor,

cadrelor didactice și studenților
Secretarul generai al ' partidului a 

Urmărit, apoi modul in care se desfă
șoară lucrările de evacuare a insta
lațiilor și fondului documentar al la
boratoarelor Facultății de chimie de 
pe Splaiul. Independenței, a 
clădire a fost grav avariată de 
mur. S-a raportat secretarului 
ral al partidului că, alături de 
cadrele didactice si studenții 
tații au muncit cu toată dăruirea la 
salvarea bunurilor' instituției. Cerce
tătorii au lucratei înșiși la demonta
rea și transportarea instalațiilor ex
trem de sensibile aflate în dotarea 
laboratoarelor chimice, la scoaterea 
de sub planșeul subsolului a substan
țelor chimice depozitate aici. La rin- 
dul lor. studenții au cărat și încărcat 
moloz, au muncit 1a degajarea tere
nului.

Apreciind buna organizare a mun
cii. atmosfera de ordine si disciplină 
în care s-a lucrat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a făcut. în același timp, ob
servația că substanțele chimice nu 
trebuie păstrate aici, unde se folosesc 
numai doze mici, utjlizate in de
monstrații pedagogice și investigații 
Științifice, ci in depozite anume 
create și corespunzător utilate, am
plasate in afara zonelor locuite, in 
condiții de deplină securitate a păs
trării lor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
comandat și aici să se intensifice lu
crările de evacuare a tuturor bunuri
lor aflate încă în această clădire, de 
Înlăturare a molozului și 
concentrîndu-se in acest scop 
superioare,

cărei 
cutre- 
gene- 

ostași, 
facul-

ruinelor, 
forte 

punîndu-se la dispoziția

comandamentului acestui șantier' an 
număr sporit de miiloace tehnice.

Examinînd, pe parcursul vizitei, 
mersul lucrărilor de refacere pe șan
tierele unor obiective social-cultu- 
rale avariate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut ca utilajele de 
mare capacitate și randament să fie 
concentrate acolo unde este mai 
multă nevoie de ele, cu precădere la 
întreprinderile industriale, la con
strucțiile a căror consolidare rapidă 
necesită efectiv asemenea instalații, 
pentru a se grăbi și în acest fel re
luarea producției. în toate întreprin
derile afectate de cutremur.

Inșcriindu-se în mod firesc în șirul 
acțiunilor neobosite ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu consacrate resta
bilirii cit mai grabnice a vieții nor
male a Capitalei și a întregii țări, 
această nouă vizită a evidențiat, 
prin concluziile pe care le-a prile
juit dialogul purtat eu factori de 
răspundere din diferite domenii, cu 
specialiștii dintr-o serie de între
prinderi, necesitatea de a se acționa, . 
în toate unitățile economice și so- 
cial-culturale afectate de cutremur, 
cu toată energia și hotărirea, cu 
simțul de răspundere civică și pa
triotică de care poporul nostru- a dat 
de atitea ori dovadă, pentru reve
nirea grabnică pe făgașul normal al 
vieții și muncii noastre, consacrate 
înfăptuirii planurilor de dezvoltare' 
economico-socială a României, îna
intării ei neabătute pe calea înfăp
tuirii programului partidului de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate in patria noastră.

. Cronica zilei de ieri a consemnat 
un moment din cele mai emoționan
te. un moment încărcat de profund» 
semnificații, in aceste clipe de mar» 
încordare pe care le trăiesc Capitala, 
poporul întregi.

..Secretarul general al partidului 
nostru, președintele țârii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. împreună'cu to
varășa Elena Ceaușescu. aii fost pri
mii oaspeți ai primilor sinistrați din 
București mutați in noul lor cămin. 
La acest eveniment, care marchează 
începutul aplicării uneia din cele mai 
importante măsuri sociale hotărite de • 
Comitetul Politic Executiv, de aju
torare a populației greu lovite de 
seism, au participat tovarășii Cornel 
Burtică. Ion Dincă. Dumitru Popes
cu, Ștefan Andrei. Iosif Banc. Aurel 
Duma.

Noua 
primele 
durere 
strada Ziduri Moși, aflat 
din cartierele cele mai 
Capitalei, cu perspective urbanistice 
larg deschise — Colentina. Un bloc 
cu 44 de apartamente ce trebuia sa 
fie gata peste două săptămini. dar 
care, prin eforturile din ultimele zile 
și din ultimele nopți 
rilor. ale unui mare 
meni ai muncii din 
învecinate. îndeosebi 
gata, pină la ultimele detalii. în zorii 
zilei de vineri. Totul este foarte 
proaspăt, in aer se simte încă izul 
de var al zidurilor abia tencuite ; in 
jurul blocului — spații verzi 
au și fost plantați pomi si 
care vor da. în curînd, în _____
Luminile se văd aprinse în aparta
mente. prin perdelele noi — acest 
semn al vieții intr-un cămin. Fie
care apartament, părea locuit de mal 
multă vreme. Mobila este aranjată 
la locul ei. Pe paturi — pături. căl
duroase. cearșafuri proaspete. Lustre, 
televizoare, aparate de radio, frigi
dere.

vieții, pină și garoafele din vaze, 
mileurile aduse de comitetele de fe
mei. creează ambianța care să le 
sugereze locatarilor că totul n-a fost 
altceva decit o schimbare de adresă. 
Marea, imensa grijă a partidului și 
statului nostru' pentru oameni, pen
tru ștergerea din sufletele si din 
amintirea lor a clipelor de coșmar 
și deznădejde — aceasta este sursa

nesecată din care au izvorît în aceas
tă seară lacrimile bucuriei din ochii 
încercănați de durere ai unor ființe.

Sint dintre numeroasele familii că
rora. cu cîteva zile in urmă. sub. 
ochii lor, li s-a năruit locuința, le-a 
fost smuls totul, ba uneori chiar »î 
viata celor apropiați.

Sint dintre numeroasele familii 
care au simțit. în timpul marii în
cercări. cuvintul cald de îmbărbăta
re al secretarului general al partidu
lui. ce le-a sădit în suflet încrederea 
și nădejdea.

Sint dinte» numeroasei» familii 
care, la numai o săptămină d» la 
dramatica noapte de 4 martie. tși 
refac, căminul; '•

„Simțim mai mult ca oricind

ce înseamnă cuvintul omenie"
adresă a celor care au trăit 
clipe de bucurie după marea 
suferită este .blocul 6 din 

intr-unui 
tinere ale

ale constructo- 
număr de oa- 
intreorinderile 
femei, a fost

în care 
arbuști, 
floare.

— Cunoșteam cuvintul omenie, dar 
abia acum ii știu adevăratul înțeles 1 
Cu aceste cuvinte i-a întâmpinat Au
relia Hristea. lingă cei doi copii al 
săi. pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și.tovarășa Elena Ceaușescu. Locata
ra apartamentului nr. 3 este, așa 
cum spunea ea insăși. printre lacrimi. 
,.cea mai 
Pentru că 
familia ei. 
mi direct.
telui țării. .. . .. __  _____ ,
clipe, după groaznicul seism, apără
torul vieții oamenilor si care le redă 
astăzi speranța, liniștea. încrederea 
în viață.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu ii îmbrăți
șează părintește pe copii, cu noble
țea lor sufletească at.it de cunoscută 
de întregul popor, ii sărută, le adre
sează cuvinte de îmbărbătare. ,,Sărut 
mina" — sint singurele cuvinte pe 
care le poate îngina Raluca. copilul 
smuls de sub ruinele fostului bloc 
din Popa Rusu.

Pe ușa apartamentului lor. nu s» 
știe prin grija cui. 
cuță cu numele 
familiei : Dr. Dan

bogată ființă din lume", 
a scăpat cu viată, ea și 
și pentru că poate mulțu- 
din tot sufletul, presedin- 
care a fost din primele

a fost pusă o plă- 
gravat al capului 
Hristea. Searagazuri. este necesar

La numai a săptâminâ de Io dramatica noapte, cind au rămas fără adăpost, primii sinistrați s au mutat in apartamente noi, dotate cu tot confortul, puse gratuit la dispoziția lor prin erija conducerii partidului și statului

la spital, lovit în clip» năruirii 
chiului cămin. întoarcerea lui. 
teptată cu încredere, va întregi 
ricirea acestei familii.

In apartamentul 16, o familie nu
meroasă — cea a muncitorului Au
gustin Bâlănescu. de la „Grivița 
roșie". Și aici cuvintele de adincă 
mulțumire sint sugrumate de emoții. 
O fioare spune poate mal mult de
cit. vorbele. De aceea. /' 
Bălănescu oferă primele 
noul ei cămin tovarășului 
Ceaușescu și tovarășei 
Ceaușescu. îmbrățișindu-i.

Emilia Dănescu, din apartamentul 
10, împreună cu soțul ei. Marcel, și 
fiica lor Diana, își intimpină oas
peții dragi în pragul căminului. 
Șchiopătează, rănită la un picior. 
Tovarășul Nicdlae Ceaușescu o în
treabă de sănătate, dacă e mulțu
mită de cele primite în ajutor.

— Mulțumită este mult prea puțin 
spus. Sintem de-a dreptul impresio
nați. Adevărata semnificație a aces
tui act nu poate s-o înțeleagă decit 

_ cel care trăiește o asemenea clipă 
" ca cea de față. Cind mi s-a întocmit 

fișa noii mele locuințe și am fost în
trebată ce vîrstă am. am răspuns că 
de fapt... am șase zile, pentru că mă 
consider născută a doua oară.

Sint numai cîteva secvențe din 
emoționanta și semnificativa întilnir» 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, • 
celorlalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului cu locatarii a 
șapte apartamente din acest bloc 
care pot să reintre in cursul normal 
al vieții datorită grijii părintești 
manifestate de secretarul general al 
partidului, profundului umanism al 
orinduirii noastre socialiste.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făcut observații 
referitoare la mobilarea apartamen
telor, subliniind că nu peste tot s-a 
ținut seama de specificul camere
lor, de funcționalitatea încăperilor. 
Secretarul general al partidului a in
dicat să se ia măsuri imediate d« 
îmbunătățire a activității de mobi
lare a apartamentelor puse ■ gratuit 
la dispoziția sinistraților, cerind să 
se respecte hotărîrile ca apartamen
tele să fie dotate cu tipurile noi d« 
mobilă, aprobate de curînd de con
ducerea de partid și de stat, ca fie
care cameră să fie dotată cores
punzător-cu funcția și specificul el. 
De asemenea, s-au dat indicații ca 
toate apartamentele pe care statul 
le pune la dispoziția celor rămași 
fără adăpost să fie mochetate, pen
tru a crea condiții de locuit cît mal 
bune și mai plăcute. Pe de altă 
parte, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
hotărit ca chiar din seara respectivă 
să se distribuie noilor locatari ali
mente pentru citeva zile.

Toate acestea se constituie în noi 
și grăitoare mărturii care atestă fără 
tăgadă că în preocuparea secretarului 
general al partidului, in întreaga 
politică a partidului' și statului nos
tru socialist, omul se află mai presus 
de orice.

înconjurat cu nemărginită dragoste 
și recunoștință fierbinte de primii 
locatari ai blocului, in urările lor ds , 
sănătate deplină și mereu neobosită 
putere de muncă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu iși încheie vizita. De la 
ferestrele luminate, in acest început 
de seară, privirile adinei, pătrunză
toare, în care au revenit razele spe
ranței, ii urmăresc îndelung,

ve- 
aș- 
fe-

Alexandra 
■ flori din 

Nicolae 
Elena
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SPIRITUL DE ÎNTRAJUTORARE Șl PROFUNDULJJMANISM
AL SOCIETĂȚII NOASTRE SOCIALISTE-ÎN ACȚIUNE
Expresii emoționante ale inaltei 

conștiințe civice a poporului nostru 
în cursul zilei de ieri sute de mii de oameni din întreaga tară au depus în „Contul 1977—ajutoare 
sinistrați cutremur* diferite sume de bani și au decis să contribuie prin numeroase alte modalități

la ajutorarea sinistraților și la activitatea de reconstrucție
După cum ss știe, tncepind din dupa-amiaza zilei de 10 

martie, la Casa de Economii și Consemnatiuni s-a deschis 
„Contul 1977 — ajutoare sinistrați cutremur'*. 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 Consemnațiuni din întreaga 
țară.

Pînă aseară tîrziu, ne-au fosit la redacție noi și noi dovezi 
©le omeniei și solidarității, ale dorinței milioanelor de munci
tori și țărani, oameni de știință și cultură, bărbați și femei, 
tineri și vîrstnici de a veni în ajutorul sinistraților, de a con
tribui efectiv la acțiunea de reconstrucție, de lichidare cît mai 
grabnică a imenselor pagube materiale suferite de economia 
națională, de mii și mii de cetățeni.

lierul de lăcătușerie al șantierului 
naval, în frunte cu Eroul Muncii So
cialiste Gheorghe Lupea, șeful atelie
rului. Colective întregi de angajați

din unitățile economice au decis să 
cedeze retribuția ce li se cuvine pen
tru o zi, de muncă timp de mai mul
te luni.

Am fost ajutați la inundațiile

din 1970-acum ajutăm noi 

pe sinistrați

Depunem in „Contul omeniei"

CONSTANȚA. • Printre po
rnii care s-au prezentat la C.E.C. în 
ziua de 11 martie, se află și Sevastia 
Spiță, pensionară. în vîrstă de 70 de 
ani (bd. Lenin 133 Constanta), care 
a depus în „Contul 1977“ suma de 
5 000 lei. • „Sint activistă voluntară 
a Crucii Roșii — ne-a spus ea — și 
știu ce înseamnă suferințele oame
nilor. Doresc ca modesta mea con
tribuție să ajute la refacerea marilor 
stricăciuni provocate de cutremur". 
• Comisiile de femei din unitățile 
comerciale ale orașului Constanța au 
depus suma de 202 290 lei. donați de 
lucrători ai diferitelor unități, iar 
angajații cooperativei „Muncă și 
artă" au donat 54 108 lei. * Numeroa
se sînt familiile care și-au exprimat 
dorința de a înfia copii rămași fără 
părinți în urma cutremurului. Prin
tre acestea, se află familia Seuleanu 
Mircea din cadrul consiliului popu
lar județean Constanța. Petcu Vic
toria. angajată a Direcției sanitare, 
căpitanul de rangul II Pandrea 
Mihai.

CLUJ. • Cunoscutul grafician 
artistul emerit Gy. Szabo Băla din 
Cluj-Napoca a depus în „contul ome
niei și solidarității" suma de 10 000 
lei. • Un mare număr de muncitori, 
ingineri, tehnicieni — români, ma
ghiari și de alte naționalități de la 
întreprinderea mecanică de material 
rulant „16 Februarie" — printre care 
Eroul Muncii Socialiste loan Almă- 
șân. maistrul loan Oltean, strungarul 
loan Salanța. turnătorul Alexandrii 
Berecki. inovatorul Gavrilă Oltean, 
lăcătușul Szegedi Alexandru și alții 
și-au oferit. în mod individual, pen
tru „contul omeniei și solidarității", 
gratificațiile ce li se cuveneau pen
tru anul trecut.

NEAMȚ. • Ieri, 11 martie, a-
genția C.E.C. nr. 1 din Piatra Neamț 
șj-a început programul cu o oră maî 
devreme. întrucît in fata ușilor zeci 
de oameni ai muncii, de diferite pro
fesii. așteptau să-și depună partea 
lor de contribuție bănească în „Con
tul 1977 — ajutoare sinistrați cutre
mur". în numai o oră. aici a foșt 
depusă suma de 10 000 de lei.

BRĂILA. • La agenția C.E.C. 
nr. 1. de pe strada Republicii din 
Brăila, lista depunătorilor in „Con
tul 1977“ a fost deschisă de pensio
narul Sandu Alexandru (strada Grivi- 
ței 208), fost maistru la Șantierul na
val Brăila, cu suma de 500 lei. Pină 
la orele prînzului. pe la toate uni
tățile C.E.C. din municipiul Brăila 
trecuseră sute și sute de locuitori 
care au depus, după- posibilități, pri
mele ajutoare bănești.

HARGHITA. • Tralan Cozma,
Vilmos Bojtoros și-Eugen Erbsș sînt 
primii, dintre numeroșii depunători 
•la agenția C.E.C. hr. 1 din'Miercurea- 
Ciuc în „contul omeniei"7'» La între- • 
prinderea de tricotaje Miercurea- 
Ciuc pe lista depunătorilor și-au în
scris numele nu mai puțin de 1 000 
muncitoare. Lucrătoarele de la între
prinderea de confecții Miercurea- 
Ciuc au hotărît ca. in afară de de
punerile individuale la C.E.C., să 
pregătească un spectacol cultural-ar
tistic al cărui beneficiu să fie depus 
tot pentru fondul de solidaritate.

ARAD. • Emoționant, gestul ele
vilor din ultimul an de la liceul „loan 
Slavici" și de la Liceul textil din 
Arad : donarea sumei de 14 000 de lei 
adunați inițial pentru sărbătorirea 
bacalaureatului.

Dăm o parte din retribuție

sau gratificații
BUCUREȘTI. • Concomitent 

eu eforturile susținute pe care le 
depun pentru ca întreaga viată eco
nomică. socială și culturală să rein
tre în cît mai scurt timp pe făgașul 
său normal, pentru ca inima tării 
să pulseze și mai viguros în adierea 
primăverii ce se apropie, multi din
tre locuitorii Capitalei noastre dragi, 
care au avut cel mai mult de suferit 
de pe urma sinistrului, s-au prezentat 
ieri, încă de la primele ore ale di
mineții, la agențiile și ghișeele C.E.C. 
pentru a depune, fiecare după do
rința și puterea -lui. sume de bani 
în „contul omeniei și solidarității". 
• întregul colectiv al întreprinderii 
de confecții și tricotaje București a 
hotărît să cedeze beneficiul pe anul 
1976 în valoare de 3 milioane lei in 
contul solidarității. • Colectivul de 
angajați ai Grupului de șantiere 
montaje cazane „Vulcan" aflați pe 
șantierele din țară și străinătate vor 
dona, din retribuția lor pe luna mar
tie. suma de 25Q 000 lei.

la Exploatarea minieră Leșu Ursului 
a luat inițiativa ca fiecare angajat 
să-și ofere, remunerația pe o zi din 
lună în sprijinul celor care au. avut 
de suferit de pe urma seismului.

TIMIȘ. • Pensionarul Duma 
Novac din Timișoara (strada 13 De
cembrie 21) a depus in contul ome
niei suma de ■ 10 000 lei, iar asistenta 
medicală Filofteia Bondoc, de la Spi
talul nr. 2. suma de 1 000 lei. • Fie
care din cei 18 membri ai echipei 
conduse de Eugen Odrobot. din ate
lierul de montaj al sectorului 10 de 
la întreprinderea „Electromotor" — 
Timișoara a hotărit să depună suma 
cuvenită din retribuția pe o zi din 
luna martie. La rîndul lor. membrii 
echipei de bobinatori au hotărît să 
depună retribuția pe cite o zi timp 
de 3 luni.

SUCEAVA. • Colectivul 
muncitori, ingineri

de

GALAȚI. • Pînă vineri, la ora 
12. numai în municipiul Galați, se 
Înregistraseră 1 300 de depunători în 
contul omeniei. Printre cei dinții de
punători au fost constructorii din ate-

SATU MARE. • Elevil de ,a 
liceul real-umanist .,Mihai Eminescu" 
din Satu Mare — liceu care in urma 
inundațiilor din 1970 s-a bucurat de 
un generos sprijin din partea altor 
scoli din țară — au donat, din e- 
conomiile proprii, suma de 20 000 lei 
pentru Liceul real-umanist si Școala 
generală nr. 1. ambele din orașul 
Zimnicea. • Cel puțin cite țjouă ki
lograme de miere de albine — ex
celent aliment și medicament întă
ritor — au hotărît să doneze pen
tru sinistrați cei 200 de apicultori, 
membri ai filialei Satu Mare a A- 
sociatiei crescătorilor de albine.

ALBA. • Primul depunător la 
agenția C.E.C. de pe strada Mihai 
Viteazul, din Alba Iulia, a fost me

dicul Eugen Cibu. unul dintre sinis- 
'trații inundațiilor din 1970. • La
scurtă vreme s-a prezentat la ghi
șeu pensionarul Emanoil Țurcaș. care 
a depus 1 000 de lei.

SĂLAJ. • Colectivul întreprin
derii de produse chimice din Zalău 
a hotărît ca întreaga gratificație ce 
li se cuvine pe anul trecut să fie 
depusă în contul omeniei. • în a- 
celași cont se va depune retribuția 
a cinci zile de lucru a tuturor mun
citorilor din fabricile întreprinderii 
județene de industrie locală, sumă ce 
se ridică la peste 1 500 000 ' lei. 
• Printre primii depunători în con
tul individual la C.E.C. s-au aflat nu
meroși țărani cooperatori din comu
na Banasat. greu loviți și ei de sti
hia apelor din 1970.

Donăm încasările de la

spectacole artistice...
• După cum ne-au declarat — Pe

tre Codreanu, directorul Operei 
Române, și George Zaharescu. direc
torul . Teatrului de operetă, (țglgf.
tivele de artiști ai Operei 
Române și ai Teatrului de
Operetă vor Prezenta lunar, la 8e_ 
diul Operei Române, precum și în 
săli de spectacole din orașele limi
trofe, pe scenele unor case de cul
tură, cite un spectacol, ale cărui fon
duri bănești vor fi depuse în „Contul 
1977".

© Formațiile muzicale

ale Radioteleviziunii româ- 
țjg — orchestra . simfonică dirijată 
de Iosif Conta, orchestra de studio 
dirijată de Ludovic Baci, orchestra 
de estradă condusă de Sile Dinieu, 
orchestra de muzică populară, sub 
bagheta lui George Vancu — vor sus
ține. peste programul prevăzut, patru 
concerte, ale căror fonduri vor fi 
depuse în „Contul omeniei și solida
rității".

© Teatrul „Ion Vasiles- 
cu" din București î?i propun« 
să organizeze lunar patru spectacole 
(două la sediu, două in deplasare),

ale căror sume obținute să fie desti
nate contului de ajutorare a sinistra- 
ților.

• După cum ne-a declarat Sylves
ter Lajos, directorul TSUtFUlui 
maghiar de stat din Sf. 
Gheorghe, artiștii de aict au 
hțitărit să susțină, peste program, trei j 
spectacole, ale căror venituri vor ti 
depuse în „Contul 1977".

* Colectivul Teatrului 
dramatic din Bacău 8 hotărit 
să prezinte trei spectacole cu piesele | 
„Nora", „La margine de paradis" și 
„Tineri căsătoriți caută cameră", iar 
fondurile încasate să fie depuse în 
„Contul 1977".

...ș/ de la 

Întreceri 

sportive
Numeroși sportivi, tehnicieni și | 

reprezentanți ai cluburilor si asocia
țiilor din țară s-ău adresat Consiliu- i 
lui Național pentru Educație Fizică | 
Si Sport, federațiilor sportive, anga- 
jindu-se să contribuie bănește și prin | 
munCă voltintar-patriotică la acțiu
nea de constituire a fondului de 
întrajutorare și Ia reconstrucția 
obiectivelor distruse sau avariate.

Conducerile C.N.E.F.S. și 
ale federațiilor sportive 
ne-au informat despre organizarea 
unor acțiuni sportive speciale, inter
ne și internaționale, ale căror înca
sări vor fi destinate „Contului 1977 | 
— ajutoare sinistrați cutremur"-, j 
Printre aceste acțiuni notăm me
ciuri amicale ale echipei național-.; 
de fotbal cu alte formații din., țar.â și I 
din străinătate, demonstrații și tur- ; 
nee ale formațiilor olimpice de gim- ■ - 
nasțică, handbal, box. volei în dife
rite centre muncitorești și alte loca- ■ 
lități, concursuri de tenis, dirt-trăck 
și altele. Toate aceste acțiuni se vor 
desfășura începind cu 16 martie, data 
reluării activității sportive competi- 
ționale, cu excepția unor meciuri 
amicale de fotbal care vor avea loc 
la 13 martie și ale căror încasări vor 
fi depuse in întregime în „Contul 
1977".

Pictorul Viorel Mdrginean infdțișeozd cela douâ taolourl pe care le doneazd

O hotărire a artiștilor plastici:
------------------------------------------------------ »--------------------------------------

„ Vom înzestra cu operele 
noastre noile locuințe 

ale celor care au suferit 
din greu"

Viorel Mărginean, 
secretar al U.A.P.. ne 
informează despre ho- 
tărirea artiștilor plas
tici de a dona lucrări 
de artă (pictură în 
ulei, acuarelă, gravu
ră. grafică, sculptură 
mică. ceramică, sti
clă. textile, obiecte de 
artă decorativă etc.), 
dintre care unele vor 
fi puse în vinzare la 
preturi accesibile pen
tru crearea de fon
duri bănești destinate 
celor sinistrați. Ex
poziția cu vinzare in 
București se orgarri- 

I zeazji pe strada Lip
scani (în rotonda de 
lingă fostul magazin 
de artă decorativă). 
Predarea lucrărilor se 
va face în zilele de 14, 
15, 16 martie între o- 
rele 8—15. în filiale 
U.A..P. din județe, do
nările se fac în ace
leași zile în locurile

stabilite de fiecare 
filială în parte.

„O parte din lucrări 
vor fi dăruite celor 
rămași fără adăpost, 
celor care își reiau 
viata în noile lor lo
cuințe. puse la dispo
ziție de stat ca urmare 
a măsurilor initiate la 
propunerea tovarășu
lui Nicolae Ceausescu. 
Consider că aceasta 
este în spiritul soli
darității. al omeniei 
ce se face puternic sim
țit și care caracteri
zează dintotdeauna po
porul. nostru. Dorim 
să contribuim. în fe
lul nostru, la reluarea 
vieții normale în fa
miliile puternic lovite. 
Să-i ajutăm să simtă 
deplin căldura solida
rității. în ce mă pri
vește, dăruiesc un ta
blou în ulei (Buchet 
de crini) și un desen

făcut la Cheile Do- 
brogei".

Maestrul Alexandru 
Ciucurencu ne-a de
clarat : „Voi dărui 
două lucrări, și consi- 
-der că este firesc, este 
in spiritul omeniei și 
al solidarității să cău
tăm a înfrumuseța pe 
cit. este mmeneste po
sibil viata semenilor 
noștri greu încercați".

„Ceea ce ne-am de
cis să dăruim — ne 
spune Virgil Almășan 
— este «maci. firesc. 
Lucrările noastre le 
oferim, cu dragoste și 
-compasiune, ca să a- 
ducă o fărîmă de căl
dură în plus în casele 
pe care le primesc cei 
loviți. Sînt convins 
că toti colegii mei. oa
meni înainte de orice, 
vor fi prezent! la ac
țiunea inițiată de con
ducerea uniunii și co
mitetul nostru de par
tid". (C. Stănescu).

Pentru că bucureștenii își iubesc orașul
Și ieri, zeci de mii de bucureșteni 

— angajați ai întreprinderilor și in
stituțiilor Capitalei, membri ai găr
zilor patriotice, elevi, studenți, gos
podine — sub directa îndrumare a 
comitetelor de partid de sector, au 
lucrat de dimineață pînă seara tîr- 
ziu la stringerea și îndepărtarea mo
lozului din curți și imobile, de pe 
trotuare, la încărcatul și transportul 
dărîmăturilor. la spălatul și dezin
fectarea . străzilor. în urma acestui 
intens efort colectiv — dovadă a 
unui înalt spirit civic, gospodăresc — 
Bucureștiul își recapătă tot mai mult, 
de la o zi la alta, înfățișarea nor
mală.

...Cartierul Ferentari, strada Con
stantin Bonea. O formațiune a găr
zilor patriotice de la uzina de con
strucții și reparații de utilaje din 
cadrul M.E.F.M.C. încarcă molozul 
adunat în curți.

-r- Sintem un grup de 20 de mun
citori care lucrăm in schimbul de 
după-amiază — ne spune Gh. Cris- 
tache, secretarul comitetului U.T.C. 
De dimineață și pină acum am cu
rățat molozul de pe 7 străzi. Pînă 
la prînz, cind intrăm în schimb la 
întreprindere, sperăm să mai descon
gestionăm alte 3 străzi. După-amiază, 
„ștafeta curățeniei" va fi preluată 
de colegii noștri din schimbul unu.

Dimineață — la curățirea orașu
lui, după-amiază — în producție. 
Iată un exemplu de atitudine cetă

țenească înaintară, de adevărat spirit 
muncitoresc. J

Pe aceeași stradă, cu cîteva case 
mai departe, un grup numeros de 
elevi încărcau molozul în mașini. 
Aflăm că sint de la Grupul școlar 
„Electromagnetica". Stăm de vorbă 
cu tovarășul Teodor Simionescu. di
rector adjunct al școlii : „De trei 
zile — ne spune el — dăm o mînă

în urma lor, lucrătorii de la spații 
verzi au și încăput să sădească flori.

în toată Capitala se desfășoară o 
muncă intensă, bine organizată. Pe 
străzile sectorului 7. unde în ziua de 
10 martie întîlnisem o serie de ne
glijențe, acum , se lucrează, cu spor, 
eficient. De la tovarășul Gh. Preda, 
prim-vicepreședinte ăl consiliului 
popular al sectorului, aflăm că ieri.

din proprie inițiativă, să ne ajute la 
refacerea casei avariate de cutremur, 

într-o altă parte a Capitalei, pe 
șoseaua Ștefan , cel Mare, mai mulți. 
meseriași lucrează la remontarea vi
trinelor de la magazine. Și aici se 
îndepărtează molozul, se face cură
țenie, se așază saci umezi eu de
zinfectau ti la intrare, pentru ca in 
unități să nu pătrundă praful. Ieri.

Zeci de mii de oameni au participat și ieri 
la curățirea străzilor

de , ajutor cetățenilor Ia curățirea 
străzilor".

Pe numeroase alte străzi și car
tiere ale Bucureștiului, am întîlnit 
echipe formate din muncitori de la 
fabrica „Stela", de la întreprinderea 
de cinescoape, de la atelierele 
C.F.R. și altele, care își consacră 
timpul liber vindecării rănilor ora
șului.

— Lucrăm în flux continuu — ne 
spune inginerul Alexandru Nicolau 
de la fabrica „Stela", pe care l-am 
întîlnit împreună cu un grup de 
muncitori pe strada Popa Nan. în
depărtăm molozul, măturăm, spălăm.

11 martie, peste 10 000 de cetățeni au 
participat la acțiunile de curățenie, 
fapt care a făcut ca pină aseară a- 
proape 90 la sută din străzile secto
rului să fie curățate.

...în jurul orei 11 ne aflăm pe stra
da Paring. La imobilul de la numă
rul 22, trebăluiau de zor 12 oa
meni : unii la refacerea acoperișului, 
alții la recuperarea cărămizilor și la 
repararea interioarelor.

— Sint colegi și prieteni de-ai fiu
lui. 'Studenți la . politehnică, la arhi
tectură, la construcții — ne spune lo
catarul. Ernest Daniel, un om in 
virstă. împreună cu vecinii au venit,

alte aproximativ 100 de magazine din 
Capitală și-au recăpătat înfățișarea 
normală : pe șoseaua Giurgiului. în 
complexele din Drumul Taberei, 
Berceni, pe Mihai Bravu. Acțiunea 
continuă.

Desigur, reușita întregii acțiuni de 
curățenie _ și readucere la normal a 
vieții Capitalei depinde de buna or
ganizare a tuturor forțelor antrenate. 
Pretutindeni, trebuie procedat astfel 
încit treaba să fie făcută cu spor, cu 
bune rezultate. Din păcate, și ieri 
am consemnat unele aspecte peste 
care nu putem trece cu vederea. La 
imobilul din șos. Alexandria nr. 1,

locatarii adunaseră molozul și dărî- 
mâturile din încăperi, in mormane, a- 
flate în curte, pe alei, dar nu solici
taseră încă mașini pentru transport.

Pe o altă stradă — Asău — cir
culația era stînjenită de cărămizile 
căzute de la imobilul aflat la nr. 9.

— Deși lucrez în schimbul de 
noăpte, la fabrică — ne spune Du
mitru Pașcan — nu pot sta cu bra
țele incrucisatei De azi dimineață am 
pus" mina pe lopată. în imobil locu
iesc însă 12 familii, dar. după cum 
se vede, numai trei locatari au în
țeles că este de datoria lor să facă 
ordine in jurul casei, că nu trebuie 
să aștepte ca altcineva să le dere
tică casa 1 Ceilalți, pe semne, se mul
țumesc să privească pe fereastră.

Neglijențe asemănătoare — gră
mezi de moloz și dărîmături, îm
prăștiate în curți și pe trotuare — 
am intilnit ieri și pe străzile Meha- 
dia. Breaza, Căpitan Eiiade. Calea 
Crîngași, Amurgului. Trompetului. 
Intră în obligația și este în interesul 
direct al tuturor locuitorilor Capi
talei ca pretutindeni să se facă cît 
mai urgent curățenie, să se îndepăr
teze dărimăturile. să se măture și 
să se spele trotuarele și incintele. 
Acestei acțiuni deosebit de impor
tante va trebui să i se acorde, in 
continuare, toată atenția.

Mihai IONESCU 
Rodiră ȘERBAN

și tehnicieni de
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MANIFESTĂRI ALE SOLIDARITĂȚII

CU POPORUL NOSTRU GREU ÎNCERCAT

I

TELEGRAME DE COMPASIUNE

Guverne, organizații și instituții 
publice, firme străine oferă sprijin 

României in efortul pentru înlăturarea 
consecințelor seismului

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am aflat cu profundă emoție despre cutremurul catastrofal care 1 avut 
loc In țara dumneavoastră, cauzînd numeroase victime și distrugeri.

• Din partea Partidului Socialist Revoluționar Somalez, a guvernului și po
porului Republicii Democratice Somalia vă transmit dumneavoastră și po
porului român cele mai profunde condoleanțe pentru tragica și neașteptata 
calamitate naturală, iar prin intermediul dumneavoastră, guvernului, po
porului român în general, precum și familiilor și rudelor victimelor. în 
special, mihnirea noastră.

General-maior MOHAMED SIAD BARRE
Secretar general

al Partidului Socialist Revoluționar Somalez, 
Președintele Republicii Democratice Somalia

în cursul zilei de ieri s-a mani
festat în continuare solidaritatea in
ternațională cu poporul român atit 
de greu încercat în urma puternicu
lui cutremur de la 4 martie.

Reprezentanți ai guvernului român 
fi guvernului elvețian au semnat un 
protocol prin care Elveția se oferă 
să construiască clădiri sociale si 
locuințe intr-una din localită
țile din tara noastră, greu afectată 
de cutremur.

Din partea Australiei s-a primit un 
ajutor în valoare de 30 mii dolari 
australieni, iar Canada a pus la dis
poziția guvernului un ajutor în va
loare de 100 mii dolari canadieni.

Consiliul Executiv al R.S.F. Iu
goslavia a hotărît să acorde un aju
tor în valoare de 30 milioane dinari.

La rîndul său. guvernul Ecuadorului 
oferă diverse medicamente, iar cel al 
Israelului medicamente si aparatură 
medicală.

Din Japonia s-a primit din partea 
guvernului un cec in valoare de 
62 200 mărci vest-germane. din Lu
xemburg medicamente si 250 000 
franci luxemburghezi. Guvernul nor

vegian a oferit. un ajutor în valoare 
de 500 000 coroane, iar guvernul olan
dez 500 000 guldeni. Din partea guver
nului portughez au sosit medicamente. 
Iar guvernul suedez a oferit un mi
lion de coroane.

S-au oferit, de asemenea, o serie de 
medicamente, aparatură medicală, a- 
limente pentru copii, articole de îm
brăcăminte din partea a numeroase 
organizații de Cruce Roșie. Astfel, 
Crucea Roșie din Norvegia a trimis 
10 basculante, corturi, medicamente, 
lapte praf, cea din Suedia — un ajutor 
în valpare de 100 000 coroane, din 
S.U.A. — 125 000 dolari, iar Semiluna 
Roșie turcă, un ajutor umanitar con- 
stînd din corturi, paturi, alimente și 
medicamente.

Prezidiul Uniunii Sindicatelor din 
Austria a hotărît trimiterea unui aju
tor în valoare de un milion de 
șilingi. Iar organizația „Prietenii co
piilor" din , aceeași țară a lansat un 
apel pentru strîrigerea unui ajutor 
destinat copiilor sinistrat! din Româ
nia. Primarul general al orașului 
Copenhaga a înminat un cec în va
loare de 250 000 coroane daneze, iar

Consiliul municipal din orașul Atena 
a oferit un cec in sumă de 500 000 de 
drahme si a constituit un comitet 
de inițiativă pentru stringerea de 
ajutoare. Acțiuni similare au ' fost 
inițiate și de alte municipalități, or
ganizații profesionale si sindicale 
din Grecia.

S-au acordat contribuții din partea 
unor societăți și firme străine care 
Întrețin relații de colaborare și 
cooperare cu întreprinderi din tara 
noastră. întreprinderea „Galenika" 
din Belgrad a trimis materiale sani
tare în valoare de 400 000 dinari. 
Compania britanică „Blackwood 
Hodge" a oferit trei încărcă
toare pentru lucrări de demo
lare. construcții și alte operații, fir
ma elvețiană „Jann A.G." o instalație 
completă pentru tăiat plăci din be-, 
ton și 1 000 de țevi, iar „Ciba Geigy" — 
medicamente în valoare de 400 000 
franci elvețieni.

Societățile franceze „Peugeot-CI- 
troen" și „Renault" vor trimite cîte 
două ambulanțe echipate, iar firma 
olandeză „J. I. Case Company" — 
două mașini hidraulice de încărcat.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu vie emoție și profundă consternare am luat cunoștință despre oribila 
catastrofă care a îndoliat țara dumneavoastră.

Doresc să vă asigur de simpatia și de sentimentul profundei solidarități 
a poporului saotomez față de poporul dumneavoastră.

Sînt sigur că poporul român, sub conducerea dumneavoastră, va depăși 
această grea încercare.

Cu înaltă și frățească considerație.
MANUEL PINTO DA COSTA

Secretar general al Mișcării de Eliberare 
din Sao Tome și Principe, 

Președintele Republicii Democratice 
Sao Tome șt Principe

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Sîntem profund întristați de știrea despre cutremurul de pămint care • 
lovit Bucureștiul, cauzînd poporului român frate numeroase pierderi materiale 
și umane. în numele Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Laoțian, al guvernului și poporului laoțian, vă adresăm 
dumneavoastră și. prin intermediul dumneavoastră, partidului, guvernului și 
poporului frate român. îndeosebi populației din regiunile victime ale acestei 
calamități naturale, simpatia și condoleanțele noastre sincere și frățești.

Sîntem ferm convinși că. sub conducerea Partidului Comunist Român, 
Guvernul României, cu participarea revoluționară hotărîtă a armatei popu
lare și a eroicului popor frate român, va fi capabil să depășească rapid di
ficultățile cauzate de cutremur. în vederea normalizării vieții, poporului și * 
înaintării spre noi Și tot mai mari victorii în construcția socialismului dezvoltat 
în România.

KAISONE PHOMVIHANE
Secretar general al Comitetului Execuții» 

al Comitetului Central
al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, 
Prim-ministru al Guvernului R.D.P. Laos

SUFANUVONG
Președintele

Republicii Democrate Populare Laos

„Asemenea fenomene seismice
nu se pot repeta decît la intervale
extrem de mari, uneori la 100 de ani“
Specialiștl seismologi din R. F. Germania, Grecia, R.S.F. Iugoslavia, S.U.A. 

caracteristicile cutremurului de la 4 martieșl România studiază
în cadrul acțiunilor legate de stu

dierea originilor, propagării, efecte
lor și daunelor provocate de feno
menul seismic resimțit în unele zone 
ale României la 4 martie, la Centrul 
de fizică a pămîntului și seismolo
gie din București își desfășoară activi
tatea. în cooperare cu specialiștii 
români, un număr de 23 de specia
liști străini în domeniile seismologiei, 
seismologiei inginerești, rezistentei 
construcțiilor supuse la solicitări seis
mice, geologiei și aparaturii seismice . 
pentru mișcări puternice,'Ei" repre-' 
zintă instituții de specialitate din
R. F.G., R.S.F. Iugoslavia. Grecia șl
S. U.A.

Studiile și cercetările specialiștilor 
străini aflați în tara noastră includ o 
tematică largă, vizînd adîncirea da
telor. informațiilor și concluziilor le
gate de cutremur, între oare stu
dierea originilor acestui fenomen 
seismic, a mecanismelor de producere 
a acestuia, a efectelor de atenuare și 
propagare a undelor seismice.

O altă latură a acestei acțiuni se 
referă la studierea activităților post- 
eeismice din zona Vrancei. pentru 
mai buna înțelegere a procesului de 
generare a fenomenelor seismice. 
Expert» străini își dau concursul. în 
strinsă conlucrare cu oamenii de 
știință și cercetătorii din patria noas
tră. la studiile și cercetările seismo- 
logice. atit în interesul reciproc, cît 
și al dezvoltării generale a metode
lor de detectare seismică.

Aflat în tara noastră. împreună cu 
••n grup de colaboratori, în 

wdurilor de cooperare
-germane în domeniul evaluării 

,cului de cutremure, profesorul 
KARL FUCHS, directorul Institutu
lui geofizic din Karlsruhe, a arătat 
că echipa pe care o conduce a insta
lat un număr de zece stații seismo- 
logice mobile în diferite zone afec
tate de cutremur, dintre care una în 
regiunea epicentrului, stații aflate în 
prezent în funcțiune. Aceste stații co
lectează o serie de date de interes 
seismologie, care confirmă că activi
tățile din scoarța terestră în zilele ce 
au urmat cutremurului sînt foarte 
•labe și la mare adîncime.

„Am fost impresionat — a spus 
prof. Karl Fuchs — de acuratețea și 
precizia cu care colegii români au 
reușit cu aparatura de care dispun să 
determine poziția șocului principal de 
la 4 martie. Sînt de părere, a adău
gat el, că urmărirea fenomenelor 
seismice din diverse zone ale globu
lui necesită o largă cooperare inter
națională. schimburi de 
experiență în privința 
seismice, a 
detectare șl 
lectate cu 
Specialistul 
că programul de cooperare cu exper- 
ții români include o serie de teme 
de mare însemnătate, cum sînt stu-

cadrul 
româno—

idei și de 
fenomenelor 

aparaturii moderne de 
a prelucrării datelor eo- 

ajutorul computerelor", 
vest-german a precizat

bună comportare a con-dierea fenomenelor seismice provo
cate de marile lacuri și rezervoare 
de apă prin presiune și infiltrare, 
precum și determinarea datelor seis
mice care sint relevante pentru ana
liza șocului seismic. Profesorul 
Fuchs și-a exprimat speranța că. 
aceste studii vor contribui la expli
carea unora dintre problemele com
plexe ale transmiterii energiei seis
mice pe teritoriul românesc si mo
dul de atenuare a energiei seismice 
Ih. . diferite direcții. pornind din vc =-» ...
regiunea Vrancei. ..Aștept că' dătMe.....prezent' îfl România arată er fnattă

. pe care le vom colbeta prin munca 
de teren desfășurată îhipreună cu 
colegii români și care vor fi puse la 
dispoziția tuturor experților care lu
crează în domeniul evaluării riscuri
lor seismice să contribuie în 
semnificativ și să prezinte o

, importantă pentru . evaluarea __
bună în. viitor a riscului seismic.

Aș dori să mulțumesc factorilor de 
răspundere și colegilor români care 
ne-au ajutat să venim în România 
imediat după producerea seismului, 
să ne instalăm repede aparatura și 
să ne desfășurăm în cele mai bune 
condiții cercetările științifice, 
un efort extraordinar, finind 
și de greutățile pe care le-a 
acest cutremur".

Prof. dr. JAKIM PETROVSKI, di
rector al Institutului de seismologie 
și seismologie inginerească din 
Skoplie. R.S.F. Iugoslavia, a decla
rat că a sosit în România imediat 
după cutremur, cu o echipă de seis
mologi. dotată cu aparatură moder
nă. trimisă de guvernul Iugoslaviei 
pentru a coopera cu oamenii de. știin
ță și specialiștii români în vederea 
aprofundării cauzelor cutremurului 
de la 4 martie, a'evaluării distru
gerilor- provocate clădirilor si a per
fecționării metodelor, de proiectare și 
construire a unor clădiri rezistente la 
fenomene de acest gen. Pină în pre
zent. specialiștii iugoslavi au instalat 
trei stații seismice moderne la Bucu
rești, Ploiești și Cheia și urmează 
să instaleze pină duminică alte două, 
la Zimnicea și Craiova. Stațiile res
pective dispun de accelerografe pu
ternice de mare fidelitate, care în
registrează automat o serie de date 
seismice ce pot fi folosite direct la 
calcularea rezistenței clădirilor si 
construcțiilor industriale.

Prof. J. Petrovski a arătat că stu
diile seismice efectuate de expert!! 
iugoslavi relevă că zona Vrancei din 
România produce uneori fenomene 
seismice de mare magnitudine, cum 
a fost cel de la 4 martie, dar ele au 
loc la distante extrem de mari, in 
timp, uneori la 100 de ani.

Referindu-se la efectele cutremu
rului asupra construcțiilor — studia
te în prezent de cercetătorii români 
în colaborare cu cei din Iugoslavia 
și din alte țări — prof. J. Petrovski a 
subliniat că observațiile științifice re-

levă o 
strucțiilor noi. din perioada postbe
lică. Este necesar să relev — a spus 
specialistul iugoslav — că. finind sea
ma de dezvoltarea economică impe
tuoasă a țării -dv„ conducerea Româ
niei. cu ajutorul inginerilor și con
structorilor. a asigurat prin tipurile 
de construcții pentru populație și cu 
destinație industrială un grad ridi
cat de protecție impotriva cutremu
relor pe ansamblul terîtoriolupRomă- 
niei. Ceea Ce s-a construit pină in

mod 
mare 

mai

Este 
seama 

creat

responsabilitate pentru protecția po
porului împotriva fenomenelor natu
rale dezastruoase și am vrea să vă 
felicităm pentru acest lucru și pen
tru buna organizare a lucrărilor in 
construcții, pentru realizările în acest 
domeniu. Am dori să-i felicităm pe 
constructorii români care au făcut 
planuri bune și construcții durabile 
în toate zonele țării. în ce ne pri
vește. noi vom coopera îndeaproape 
cu colegii români pentru colectarea 
și analiza, temeinică a datelor legate 
de acest fenomen seismic, ceea ce 
va contribui, neîndoielnic, la adîn- 
cirea cunoștințelor noastre despre 
asemenea evenimente.

Dr. inginer ION CORNEA, direc
torul .Centrului de fizică a pămin- 
tului și seismologie din București, 
și dr. RADU CORNELIUS, cercetător 
principal Ia același centru, au arătat 
că acțiunile de cooperare dintre oa
menii de știință și specialiștii români 
în domeniul seismologie și experți 
seismologi din străinătate, aflați în 
aceste zile în țara noastră, vizează 
în principal urmărirea cît mai exac
tă a regimului seismic din zona 
Vrancea. unde s-a produs cutremu
rul. precum și înregistrarea tuturor 
replicilor șocului 
vut loc in ziua 
21.22.

Se urmărește, 
dierea proceselor fizice de generare 
în focar a acestor seisme de adin- 
cime. procesul de propagare și. a- 
tenuare la acest gen de cutremure și 
manifestarea locală a efectelor pro
pagării undelor seismice.

Pornind de la datele istorice si 
instrumentale asupra cutremurelor 
vrîncene și mai ales de la datele 
obținute în urma măsurătorilor com
plexe asupra șocului principal și a- 
supra fenomenelor seismice de mică 

• amploare ce i-au urmat (replicile) 
cei doi specialiști români consi
deră că fenomenul seismic care 
a. avut loc in seara zilei de 4 
maj-tie nu mai poate fi repetat. în- 
trucît există indicii convingătoare 
pentru oamenii de știință că activi-' 
tatea seismică în focarul vrîncean 
este într-un evident proces de di
minuare. Acesta este, de altfel, și 
punctul de vedere susținut si de nu
meroși specialiști de renume din 
lumea intreagă.

principal care a a- 
de 4 maTtie la ora

de asemenea, stu-

Tn legătură cu cutremurul din 4 martie au mai adresat tele
grame de compasiune tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
conducerii de partid și de stat a țării noastre :
Takeo Fukuda, primul ministru al 

Japoniei ; Malcolm Fraser, prim-mi
nistru al Australiei ; Robert D. Mul
doon, prim-ministru al Noii Zeelan- 
de ; Gaston Thorn, președintele Gu
vernului Marelui Ducat de Luxem
burg ; Eric Williams, prim-ministru 
•1 Guvernului din Trinidad-Tobago : 
Joop den Uyl, primul ministru al 
Regatului Țărilor de Jos ; Adolfo 
Suarez Gonzales, președintele guver
nului spaniol ; Ăl Rashid Al Taher 
Bakr, vicepreședinte și prim-minis
tru al Guvernului Republicii Demo
cratice Sudan ; Abdel Rahman Khlei- 
fawl, președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Arabe Siriene ; 
Mudar Badran, primul ministru al 
Iordaniei : Leabua Jonathan, prim- 
ministru al Regatului Lesotho; Mi
guel Trovoada. primul ministru al 
Republicii Democratice Sao Tome și 
Principe ; Guvernul din Jamaica : 
locotenent-colonel Edouard Nzam- 
bimana, prim-ministru al Guvernului 
Republicii Burundi ; Tanin Kraivi- 
xien, primul ministru al Tailandei ; 
Kiro Gligorov, președintele Adu
nării Republicii Socialiste Fede
rativ» Iugoslavia ; Stanislaw Guc-

wa, mareșalul Seimului Republi
cii Populare Polone ; Andră Dequae, 
președintele Camerei Reprezentan
ților din Belgia : Alfonso Carro 
Zuniga, președintele Adunării Le
gislative din Costa Rica ; Amintore 
Fanfani, președintele Senatului din 
Italia; Shigcru Hori, speakerul Ca
merei Reprezentanților din Japonia ; 
Kenzo Kono, președintele Camerei 
Consilierilor din Japonia ; Augusto 
Gomez Villanueva, președintele Marii 
Comisii a Camerei Deputaților din 
Mexic ; Vasco da Gama Fernandes, 
președintele Adunării Republicii Por
tugheze ; Mohamed Aii El Halabi. 
președintele Consiliului Poporului 
din Republica Arabă Siriană ; Con
stantin Papaconstantinou, președinte
le Parlamentului Republicii Elene ; 
George Thomas, speakerul Camerei 
Comunelor din Marea Britanie ; S. 
Thurlings, președintele primei ca
mere a Statelor generale din Olan
da : Khalid Al Fahoum, președintele 
Consiliului Național Palestinean : 
prințul • Moulay Abdallah si prințesa 
Lamia — Maroc : prințesa Ashraf 
Pahlavi — Iran : Margaret Thatcher, 
liderul Partidului Conservator din

Marea Britanie ; Abd-El Rahman 
Khane, director executiv al Organi
zației Națiunilor Unite pentru Dez
voltare Industrială ; Sadruddin Aga 
Khan, înaltul comisar O.N.U. pentru 
refugiați ; Issoufou - Djermakoye, 
secretar general adjunct al O.N.U. 
pentru cooperare tehnică ; Misael 
Pastrana Borrero, fost președin
te al Columbiei ; general Guil
lermo Rodriguez Lara, fost președin
te al Republicii Ecuador ; Juan An
tonio Sanchez Carrate, secretar cu 
problemele politice Partidul Muncii 
din Spania : dr. Fawaz Sayyagh, 
președintele Biroului de relații ex
terne al Comandamentului Național 
al Partidului Baas Arab Socialist — 
Siria ; Galo Montano Perez, minis
trul industriei, comerțului și integră
rii din Ecuador ; Pierre Christian 
Taittinger, secator francez ; Alberto 
Cipellini, senator italian ; Andre 
Bettencourt, fost, ministru in guver
nul francez ; Consiliul Național al 
Frontului Național al Republicii De
mocrate Germane ; Dușan Petrovici, 
președintele Conferinței Federale a 
Uniunii Socialiste a Poporului Mun
citor din Iugoslavia : Comitetul Cen
tral al Frontului Patriei din Viet
nam ; Comitetul Executiv al Asocia
ției pentru Națiunile Unite din Spa
nia ; Comitetul Central al emigranți- 
lor politici greci l Makkawi Awad

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am fost profund îndurerată afltnd despre seismul dezastruos care s-a 
abătut asupra țării dumneavoastră și care a provocat importante- pierderi de 
vieți omenești și daune materiale.

Guvernul și poporul Sri Lanka ml se alătură în a transmite guvernului 
și poporului României, precum și dumneavoastră personal, compasiunea 
noastră pentru pierderile suferite de țara dumneavoastră.

SIRIMAVO R. D. BANDARANAIKE
Prim-ministru

al Republicii Sri Lanka

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu profundă emoție am aflat despre cutremurul care a avut loc în țara 
dumneavoastră provocind moartea a mii de persoane si considerabile pa
gube materiale.

în legătură cu această calamitate, vă rog să acceptați și să transmiteți 
familiilor îndoliate expresia profundelor mele condoleanțe.

Cu cea mai înaltă considerație,
AHMADOU AHIDJO

Președintele Republicii Unite Camerun

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Consternat de înfricoșătoarea catastrofă care a lovit țară dumneavoas
tră. vă rog să acceptați condoleanțele mele și expresia profundei mele sim
patii.

Permiteți-mi să ofer întreaga asistentă pe cațe Organizația Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.), ca și Programul Alimen
tar Mondial o pot pune, in măsura mijloacelor de care dispun, la dispozi
ția dumneavoastră.

Acceptați urările mele cele mai sincere pentru ducgfea la bun sfirșit 
a operei de reconstrucție ce o aveți în fața dumneavoastră.

Cu deosebită considerație'','
EDOUARD SAOUMA
Director general al FAD.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am luat cunoștință cu adincă emoție despre știrea catastrofei care a lovit 
țara dumneavoastră.

în numele organizației și al meu personal, mă alătur doliului poporului 
român și sînt gata, dacă guvernul român își va exprima dorința, să acord 
întregul sprijin pe care îl poate oferi organizația, îndeosebi pe plan științific 
și tehnic.

Cu înaltă considerațiune,

AMADOU MAHTAR M'BOW
Director general al UNESCO

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele guvernului, al poporului malayezian și. al meu personal doresc 
să vă transmit adinca noastră compasiune in legătură cu tragica calamitate 
ce a lovit România.

Vă rog să acceptați. Excelentă, sincerele noastre condoleanțe în aceste 
clipe de suferință națională.

TUANKU YAHYA PETRA IBNI SULTAN IBRAHIM
Suveran al Malayeziei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele guvernului, al poporului bolivian și al meu personal, transmit 
Excelenței Voastre expresia sentimentelor de compasiune pentru tragedia 
care îndoliază nobilul popor român.

Al Excelentei Voastre sincer fei bun prieten.
General HUGO BANZER SUAREZ

Președintele Republicii Bolivia

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Guvernul și poporul Fiji au aflat cu tristețe despre distrugerile provo

cate de Cutremurul țfe pămînf Ce a avut loc în tara dumneavoastră și de 
pierderile de vieți omenești.

în numele guvernului și poporului Fiji și al meu personal, vă adresez 
dumneavoastră, guvernului și poporului României simpatia noastră cea mai 
profundă.

KAMISESE K. T. MARA
Primul ministru al Fiji

Makkawi, secretar general al Uniunii 
Tineretului Sudanez, secretar al Co
mitetului Tineretului al Uniunii So
cialiste Sudaneze ; Pio Carlo Teren- 
zio, secretarul general al Uniunii In
terparlamentare : Mohamed El Fassi, 
fost ministru marocan ; dr. Nahum 
Goldmann, președintele Congresului 
Mondial Evreiesc : Jean Lamesfeld, 
președintele francezilor originari din 
Banat ; Han Duc Su, președintele Co
mitetului Central Permanent al Aso
ciației Generale a Coreenilor Rezi- 
denți din Japonia ; Quintin Gwyn, 
mare cancelar al Ordinului suveran 
ospitalier al Maltei ; Daisaku Ikeda, 
președintele Asociației Soka Gakkai 
din Japonia: Jacques Dorcilien. mem
bru al Direcțiunii Partidului Unificat 
Comunist Haitian : Samuel Mikunis 
— Israel ; Hans Ronald Joergensen, 
președinte, și Olav Meinhardt, secre
tar general al Uniunii Federaliste a 
Comunităților Etnice Europene ; 
Heideji Kawasaki, președintele 
Grupului parlamentar de prietenie 
Japono-România ; Asociația de prie
tenie Suedia-România ; Fred J. Eli
zalde. președintele Asociației de prie
tenie Filipine-România : Vilho Siivo- 
la, președintele Asociației de priete
nie Finlanda-România ; Sayed Zaki, 
președintele Asociației de prietenie 
egipteano-română : Lucien Gautier, 
președintele Grupului de prietenie

Franța-ROmânia al Senatului ; Leon 
Eli Troclet, președintele Asociației 
Culturale Belgia-România ; Mehmet 
Unaldi, vicepreședinte al Senatului, 
președinte, și senatorul Tarik Remzi 
Baltan. secretar general al Grupu
lui . parlamentar de prietenie turco- 
română ; Bernard Vernier Falliez, 
președinte director general, și Ber
nard Hanon. director general al 
Regiei Naționale a- uzinelor „Re
nault" ; sir Kenneth Keith și 
Dorothy Shaw, de la firma ..Rolls- 
Royce" : Giovanni Agnelli, președin
tele „Fiat" : Lennings, președintele 
Consiliului de conducere al grupului 
de .întreprinderi G.H.H.. Duisburg- 
Oberhausen. R. F. Germania ; John 
Ferguson Smith, președinte adjunct al 
..British Aircraft Corporation" : E- H. 
Boullioun. președintele firmei ..Boe
ing" : Georges - Taylor, de la firma 
„Citrodn" ; Falconnet, Fachan, Leger, 
de la firma ..Citroen International" ; 
Georges Villiers, președinte de onoare 
al C.N.P.F. : Lord Watkinson. pre
ședintele Confederației industriașilor 
britanici : Toshîo Doko, președintele 
Federației Organizațiilor Economice 
(Keidanren). Japonia : Hissashi Shin
to, președintele Companiei Ishikawa- 
jima Harima Heavv Industry. Japo
nia ; K. Kawamura. președintele 
Companiei Dainippon Inc. and Che
micals, Japonia ; Shinzo și Masako

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Luind cunoștință de catastrofa naturală care a afectat mare parte a țării 
dumneavoastră, regretăm profund încetarea din viață a numeroși cetățeni, 
precum și imensele pierderi' materiale.

în aceste momente dificile. Partidul Comunist Mexican își exprimă soli
daritatea sa profundă cu partidul și poporul dumneavoastră, urînd o recu
perare economică rapidă a marii dumneavoastră țări.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST MEXICAN

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Vă rugăm să transmiteți cea mai profundă compasiune Partidului Co

munist Român și poporului român in aceste momente de calamitate și su
ferință națională. Poporul român a depus eforturi remarcabile pentru con
struirea socialismului. înțelegem lovitura dată acestor eforturi.

Ne exprimăm încrederea că poporul român, condus de partidul eău 
comunist, va depăși aceste dificultăți și-și va atinge scopurile propuse.

Cu salutări.
ERIC AARONS JOE PALMADA MAVIS ROBERTSON

Secretari
ai Partidului Comunist din Australia

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

BUCUREȘTI
Zguduit de vestea puternicei catastrofe care s-a abătut asupra țării 

dumneavoastră, vă exprimăm cele mai sincere condoleanțe si vă asigurăm 
de solidaritatea noastră frățească.

RENE URBANY
Președintele

Partidului Comunist Luxemburghez

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,~

■ Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe Ceaușescu,
La puțin timp după violentul cutremur care a distrus orașul Caracas și 

înainte de a începe admirabila sa campanie, eliberatorul Simon Bolivar a 
exclamat : „Dacă natura ni se împotrivește, vom lupta împotriva ei și o vom 
face să ni se supună". Nu sosise încă, desigur, epoca istorică în care 'oamenii, 
orientați de avîntul invincibil al unei orânduiri sociale superioare, să poată 
supune voinței lor forțele telurice.

Astăzi, cînd foarte îndurerați am primit știrea care îndoliază poporul 
român, și în noi crește sentimentul- de siguranță și încredere. într-adevăr, 
eroicul popor român, care în îndelungata sa istorie a învins, rînd pe rind, 
dușmanii cu o tărie exemplară, a înălțat statul socialist, va învinge cu sigu
ranță și această adversitate.

Noi, socialiștii costaricani, care atit de mult ne mîndrim de prietenia cu 
poporul român și partidul său comunist, dorim să transmitem prin interme
diul dumneavoastră membrilor de partid, clasei muncitoare și poporului ro
mân solidaritatea noastră revoluționară, sentimentele de prietenie și omagiul 
nostru respectuos .victimelor dezastrului.

Trăiască eroicul popor român !
Trăiască prietenia veșnică între partidele și popoarele noastre ! .

COMITETUL CENTRAL
’ AL PARTIDULUI SOCIALIST DIN COSTA RICA

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Stimați tovarăși,
Comitetul Directorial al Partidului Comunist German a aflat cu adinei 

mihnire despre grava catastrofă care s-a abătut asupra țării dumneavoastră. 
Vă exprimăm dumneavoastră, familiilor îndoliate și întregului popor român 
profunda noastră compasiune în legătură cu pierderile grele. Comuniștii din 
Republica Federală Germania își reafirmă in acest moment sentimentele lor 
de solidaritate cu Partidul Comunist Român și îi doresc putere de muncă și 
succes în lupta sa împotriva urmărilor puternicului cutremur.

Partidul Comunist German, 
Comitetul Directorial

HERBERT MIES
- Președinte

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Biroul Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist din Aus

tria a abordat in ședința sa de astăzi situația tragică care s-a ivit în țara 
dumneavoastră în urma cutremurului. Dorim să vă transmitem dumneavoastră 
și întregului popor român sincerele noastre sentimente de compasiune.

Pentru Biroul Politic 
al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Austria
<■ FRANZ MUHRI

Ohya, compania Tokyo — Teijin : 
Yoshio Tsuji, președintele Companiei 
Nisho-Iwai, Japonia ; firma Heister 
Goslar — Barunsehweig. R. F. Ger
mania ; Charles Tayler Marine, di
rector al Decca Radar Londra ; con
ducerea Șantierelor navale de la Sca- 
ramanga, Grecia ; Felix Fernandez, 
consilier delegat. firma Abionzo 
S. A- Madrid ; Eg. Vidoni Vico 
S. R. L. Milan ; Tom Pappas, Com
pania Elenă a Oțelului. Atena : A- 
genția de turism Karakas — Istan
bul ; Ch. Helssen, vicepreședinte al 
Comitetului economic belgian pentru 
România : Guido M. Zloczower, di
rector al firmelor „Indupromat" și 
„Metafin" — Viena ; Tsukada, direc
tor general al uzinei Mitsuitoatsu 
Chemicals Inc. Osaka — Japonia ; dr. 
M. Nihauser, președinte director ge
neral al Contoarului de comerț in
ternațional — Paris : Matsubaya, pre
ședintele companiei Mitsuitoatsu Che
micals Inc. — Japonia : Jean Forgeot, 
președinte, director general al socie
tății „Creusot-Loire" : Jean Doumeng, 
președintele companiei Interagra — 
Franța : Ajutorul popular francez î 
„Danchurchaid" : Ajutorul bisericii 
daneze : Comitetul local Tarassa al 
Partidului Socialist Unificat din Ca
talonia — Spania : Confederația Sin
dicală a Societății „Olimpic Airways" 
— Atena ; 3 brigăzi socialiste de la

uzinele din orașul Mate Zalka : Fi
scher. președintele Consiliului de con
ducere al deputaților evreilor brita
nici ; Mișcarea culturală panelenă î 
Peter F. Schussler, președintele „The 
Ballet Des Jeunes" ; „EIlowes Hali 
School" — Anglia ; Ralph J. Perk, 
primarul orașului Cleveland ; Chris
tian de Bartillat și Claude dayman 
— Editura Stock — Paris ; rabinul 
Artur Schnciih președintele fundației 
„Apelul la conștiință" ; Fernand Le- 
fort. primarul localității Stouen — 
Franța : Elye Kupaly, președintele 

1 „Jokey Club" din Beirut ; Edgar
Palacios, rectorul Conservatorului de 
muzică din Loja — Ecuador ; Fausto 
Guerrero, decanul Facultății de eco
nomie a Universității Centrale din 
Ecuador : Louis Nagel, editor fran
cez : scriitorii spanioli Maria Teresa 
Leon și Rafael Alberti ; Josef Khamis, 
Departamentul Arab al Histadrut — 
Israel ; Asociația părinților studenți
lor panamezi ; Comunitatea Ortodoxă 
Română, Melbourne , — Australia ; 
Un grup de artiști români de la Tea
trul din Poelten — Austria ; Emil 
Breaz, președintele Asociației româ
nilor catolici din America, si alte per
sonalități ale vieții politice și cultu
rale, reprezentanți ai organizațiilor 
internaționale, ambasadori, organiza
ții de masă și obștești, oameni 
afaceri.
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Amplul ecou internațional al conferinței 
de presa a președintelui Nicolae Ceaușescu

Conferința de presă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. președintele 
Republicii Socialiste România, cu 
ziariști străini și români a avut un 
larg ecou în întreaga lume.

Agențiile internaționale de presă — 
T.A.S.S., CHINA NOUA, ASSOCIA
TED PRESS. UNITED PRESS IN
TERNATIONAL, FRANCE PRESSE, 
C.T.K., P.A.P., M.T.I., B.T.A.,
PRENSA LATINA, A.N.S.A.,, D.P.A. 
și altele — posturile de radio și tele
viziune din U.R.S.S.. R. P. Chineză, 
R. P. Bulgaria. Iugoslavia. Polonia, 
R. D. Germană. R. P. Ungară. S.U.A., 
R.F.G.. Anglia. Franța. Grecia. Ita
lia. Belgia. Suedia. Japonia și din 
alte state, marile cotidiane ..PRAV
DA", „NEW YORK TIMES", „WAS
HINGTON POST". ..THE GUAR
DIAN". „THE TIMES", „LE FI
GARO". „LE MONDE", „LA STAM
PA". „TA NEA". „BORBA", „TRYBU- 
NA LUDU". „RUDE PRAVO". „NE- 
UES DEUTSCHLAND" „RABOTNI- 
CESKO DELO", „NEPSZABADSAG", 
,.ASAHI EVENING NEWS". „DIA- 
EIO DE NOTICIAS" și altele au di
fuzat și publicat ample relatări asu
pra declarației, făcute de șeful sta
tului român în cadrul conferinței de 
presă. înfățișind activitatea energică 
în vederea lichidării urmărilor ca
tastrofale ale cutremurului din 4 
martie, eroismul manifestat de între
gul popor român pentru revenirea 
la cursul normal al vieții, solidarita
tea umană manifestată de întreaga 
națiune română în aceste momente 
de grea încercare, unitatea întregu
lui popor în jurul conducerii de par
tid si de stat.

Ziarul sovietic „PRAVDA". într-o 
relatare asupra conferinței de presă 
intitulată „Dîrzenie șî bărbăție", evi
dențiază fermitatea cu care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a exprimat 
convingerea conducerii de partid si 
a poporului român de a înlătura cit 
mai grabnic urmările cutremurului, 
încrederea1 că prin munca plină -de 
abnegație și dăruire a întregii na
țiuni greutățile actuale vor fi depă
șite. iar viata va reintra pe făgașul 
ei normal.

La rîhdul său. cotidianul „BER
LINER ZEITUNG" (R.D.G.) arată : 
Președintele Nicolae Ceaușescu: și-a 
exprimat certitudinea că eroismul 
dovedit in aceste zile de milioane de. 
oameni ai muncii oferă cea mai bună 
garanție că toate consecințele ca
tastrofei vor fi înlăturate in cel mai 
scurt timp, că planurile de dezvoltare 
a economiei naționale Și programele 
elaborate de Parfidul Comunist 
Român vor fi neabătut înfăptuite.

Agenția REUTER, făcind o amplă 
relatare a datelor prezentate de

„Nu există temei științific pentru a prevedea 
un nou cutremur distrugător"

— declara seismologul iugoslav dr. Milorad Vukașinovicî
BELGRAD 11 (Agerpres). ■— Omul 

de știință iugoslav dr. .Milorad Vu- 
kașinovici, doctor în seismologie, a 
declarat că oamenii de știință ame
ricani de la Institutul Golden, din 
Colorado, nu au avut nici un temei 
științific să anunțe probabilitatea 
încă unui cutremur distrugător m 
zona Bucureștiutui. Afirmația lor 
este eronată — a adăugat el. subli
niind : „Am studiat aceleași date 
statistice și. pe baza lor. in nici un 
caz nu se poate trage o concluzie 
similară".

La Uniunea regională Moscova 
a cooperativelor de consum, 
membru colectiv al Asociației de 
prietenie sovieto-română. a fost 
organizată vineri o adunare 
consacrată împlinirii a 70 de 
ani de la răscoalele țărănești 
din România, tn incheiere. s-a 
dat citire unei telegrame a- 
dresate Consiliului general 
A.R.L.U.S., in care se exprimă 
sentimente de solidaritate și 
compasiune in legătură cu ur
mările cutremurului devastator 
ce s-a abătut asupra României.

La Biblioteca centrală de stat 
a R.S.S. Ucrainene, din Kiev, a 
avut loc, la 11 martie, o seară 
literară dedicată împlinirii a 125 
de ani de la nașterea lui I. L. 
Caragiale. Tot la Kiev a fost 
inaugurată o expoziție cuprin- 
zînd operele lui Caragiale, edi
tate în România și în Uniunea 
Sovietică.

Alegeri. Pakistan au avut 
loc alegeri pentru desemnarea, mem
brilor celor patru Adunări provin
ciale. Majoritatea voturilor a fost în
trunită de candidatii Partidului Po
porului, al cărui lider este primul mi- 

președintele Nicolae Ceaușescu, în 
legătură cu urmările cutremurului și 
măsurile adoptate de conducerea de 
partid și de stat, subliniază că planul 
de dezvoltare a tării pe perioada 
1976—1980 nu va fi afectat de pa
gubele mari pricinuite de cutremur 
și că România va depăși, așa cum a 
scos in evidentă șeful statului român, 
dificultățile temporare cu care este 
confruntată pe plan economic si s°- 
cial.

Posturile de radio si televiziune 
din Grecia, întreaga presă, .subliniind 
problemele esențiale abordate de 

• „Președintele Nicolae Ceaușescu a exprimat hotărirea 
întregii națiuni de a depăși greutățile actuale" • „Progra
mele de dezvoltare economică și socială a României nu 
vor suferi nici o modificare" • „Oamenii muncii au răspuns 
chemării partidului cu înaltă conștiință politică și cu dăruire 
de sine" • „Bucureștenii au dovedit o stăpînire, o unitate 

și o mîndrie fără precedent"

președintele României, sub titluri 
semnificative, ca „In România este 
accelerată activitatea de refacere", 
relevă încrederea și optimismul 
manifestate de șeful statului român 
in ce privește realizarea programului 
de dezvoltare economică a tării, in 
ciuda dificultăților rezultate din cu
tremurul de la 4 martie. Toate 
ziarele subliniază în corespondentele 
trimișilor lor speciali că programele 
de dezvoltare economică și socială a 
României nu vor suferi nici o mo
dificare.

Președintele Nicolae Ceausescu, 
scrie „FRANKFURTER ALLGE- 
MEINE" referitor la conferința de 
presă, a subliniat în mod constant că 
România nu-șî va restrînge nici 
programul de dezvoltate și nici pro
gramul de ridicare a nivelului de 
trai, deși pagubele actuale cauzate de 
seism sînt de cîteva ori mai mari de- 
cit cele provocate de inundațiile ca
tastrofale din 1970 și 1975. Ziarul evi
dențiază faptul că. după cum subli
nia și șeful statului român' la confe
rința sa de presă. în prezent se face 
totul pentru a asigura aprovizio
narea populației și că în nici un caz 
nu vor fi reduși indicatorii la pro
ducția bunurilor de consum. Pe de 
altă parte, cotidianul „WESTFA- 
LISCHE RUNDSCHAU", intormind 
asupra principalelor aspecte relatate 
în cadrul conferinței de presă, sub-

Agenția Taniug. care transmite a- 
ceasță declarație, informează că seis
mografele Institutului de seismolo
gie din Belgrad au înregistrat ulti
ma mișcare a scoarței pămintului pe 
teritoriul României la 8 martie. 
Agenția citată informează, de ase
menea.. că joi a fost prima zi cind 
aparatele Institutului de seismolo
gie, amplasate în zona Tașmaidan. 
din Belgrad, nu au înregistrat nici 
o mișcare seismică.

B B B B B B

agențiile de presă transmit:
nistru Zulfikar Aii Bhutto. Partidele 
de opoziție nu au participat la acest 
scrutin.

0 delegație mozambica- 
nâf care s’a a^a* !n vizita oficială 
la Lisabona, a fost primită de pre
ședintele Portugaliei. Ramalho Eanes. 
Cu acest prilej, informează agenția 
A.N.O.P., președintelui Eanes i-a fost 
remis un mesaj din partea șefului 
ștatului mozambican.

Conferința de Ia Paris pri* 
vind viitorul teritoriului Afar și 
Issa (Djibouti) za ajuns la un a- 
cord de principiu asupra datei alege
rilor legislative ce qr urma să aițiă 
loc concomitent cu referendumul pri
vind autodeterminarea. Reuniunea 
urmează să stabilească acum moda
litățile de desfășurare a scrutinului.

Convorbiri americano-en- 
gleze. Pre?edintele Statelor Unite, 
Jimmy Carter, a avut la Casa Albă 
o primă rundă de convorbiri cu pri

liniază că președintele Nicolae 
Ceaușescu a pus accentul pe pro
priile forte naționale în reconstrucția 
țării. România va continua să acțio
neze pentru transpunerea In prac
tică a planurilor sale de dezvoltare 
economică și socială. în ciuda urmă
rilor cutremurului, scrie ziarul japo
nez „ASAHI EVENING NEWS" în
tr-o corespondentă din București.

Ideile exprimate de secretarul 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în conferința sa 
de presă radiotelevizată sînt comple
tate cu reportaje, articole și comen

tarii ale presei, posturilor de radio șt 
rețelelor de televiziune din nume
roase țări ale lumii, cu constatările 
proprii ale trimișilor speciali și aie 
corespondenților de presă prezenți in 
tara noastră în aceste zile de grea 
încercare pentru poporul român. Ele 
înfățișează eforturile uriașe ale po
porului nostru, înaltul său spirit de 
sacrificiu Jn munca de zi cu zi. pen
tru revenirea la cursul normal al 
vieții, pentru bunul mers al produc
ției în uzine, pe ogoare, al activi
tății in toate domeniile vieții social- 
econ ornice.

Ziarul italian „LA STAMPA". în- 
formind despre ultimele hotăriri ala 

'Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. prezintă vasta operă de 
ajutorare a sinistraților. de refacere 
a economiei naționale, scoțînd in 
evidență eficiența și raționalitatea 
acestor acțiuni. Președintele 
Ceaușescu a demonstrat încă o dată 
că știe să polarizeze in jurul -său 
unitatea întregii națiuni. Președintele 
Ceaușescu a lansat apelul la mobili
zare generală, iar lumea -a răspuns 
cu avint, imprimind acțiunii de aju
torare un ritm frenetic. Găr
zile patriotice s-au alăturat ar
matei și au dat un ajutor considera
bil. de multe ori determinant si de 
neînlocuit, arată ziarul. Ore în șir

NAȚIUNILE UNITE•>

Sînt necesare acțiuni hotărite pentru combaterea 
rasismului și discriminării rasiale

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). 
— Un număr de 47 de. state au cerut 
convocarea Consiliului' de Securitate 
pentru analizarea modului cum se 
îndeplinesc prevederile hotărîrilor 
O.N.U, referitoare la situația din 
Africa australă. în special in legă
tură cu sancțiunile contra regimuri
lor rasiste și embargoul asupra livră
rilor de arme către aceste regimuri.

★
Columbia. Cuba și Venezuela au 

fost desemnate pentru a face parte 
din subcomitetul pregătitor al Con
ferinței mondiale împotriva rasismu
lui și discriminării rasiale, care va 
avea loc anul viitor. Subcomitetul 
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mul ministru al Marii Britanii. James 
Callaghan. După întrevedere, purtă
torul de cuvint al Casei Albe. -Joddy 
Powell, a declarat ziariștilor că dis
cuțiile s-au axat in primul rind pe 
probleme economice internaționale, 
inclusiv relațiile dintre statele indus
trializate și tarile in curs de dez
voltare.

Evoluții în Quebec. Ren9 
Levesque, primul ministru al guver
nului local din Quebec, a prezentat 
programul legislativ cu prilejul-des
chiderii celei de-a 31-a sesiuni a A- 
dunării Naționale a acestei provincii. 
El a anunțat ță va fi depus un pro
iect de lege prin care se va acor
da prioritate limbii franceze, precum 
și o „Carte Albă" în această privin
ță : totodată, proiectul va permite 
minorității anglofone să utilizeze în 
continuare limba engleză ca limbă 
principală; Levesque a anunțat, de 
asemenea, prezentarea unei legi-ca- 
dru prevăzînd organizarea unui re
ferendum înainte de 1981, in legătură 
cu problema eventualei independente 
a acestei provincii canadiene. 

au săpat fără întrerupere, printre dă- 
rîmături, pînă la limitele rezistentei 
umane, chiar și în cursul nopții, pen
tru a salva vieți omenești.

Sub titlul „Conștiință și dăruire de 
sine", cotidianul „RABOTNICESKO 
DELO" (R.P. Bulgaria) scrie : Oa-' 
menii muncii din România muncesc 
în aceste zile cu o conștiință politică 
mai înalță și cu dăruire de sine, răs
punzând chemării conducerii de partid 
și de stat.

„Incontestabil, cu prilejul acestei 
grele încercări, sistemul român a 
făcut dovada evidentă a organizării și 
a capacității sale .puternice de mobi
lizare", scrie ziarul „LE MONDE".

Sub titlul „Trei zile grele", ziarul 
polonez „STANDARD MLODYCH" 
descrie eroismul tineretului român 
angajat direct in acțiunile de .salvare 
a vieților omenești. 'Tineretul român, 
relevă publicația, constituie majori
tatea in întreaga economie, mai ales 
în industrie. Aș putea cita un număr 
uriaș de tineri care ar merita să fie 
numiți eroi, dar ar trebui să înșirui 
multe mii de nume. Întregul ponor. 
subliniază în continuare ziarul, răs
punde cu o înaltă angajare la apelul 
partidului de a acționa cu toate for
țele pentru lichidarea efectelor catas
trofei. continuă munca încordată pen
tru înlăturarea avariilor la unitățile 
industriale.

Ziarele elvețiene informează despre 
situația din România, scoțînd în re
lief calmul, demnitatea, spiritul de 
solidaritate și eforturile supraome
nești pentru salvarea de vieți ome
nești si înlăturarea urmărilor seismu
lui. Sub titlul „Un singe rece excep
țional". ziarul „TRIBUNE — LE MA
TIN" scrie, printre altele : „Calmul 
populației Bucurestiului este cu totul 
exceptional, comparativ cu trauma
tismul care se conitată de obicei în 
orașele afectate de cutremur. Acești 
oameni au rămas perfect stăpini pe 
ei".

La rindul său. ziarul atenian „TA 
NEA" scrie printre altele : Viata in 
capitala română începe să reintre 
treptat, treptat. In normal. în timp ce 
eforturile uriașe\ale autorităților și ale 
poporului îi redau pulsul normal de 
viată. Acum, cină praful caselor dă- 
rimate începe să se risipească, după 
cele cile le-am trăit la București, 
putem reda cu mai mult calm impre
siile noastre. A doua zi după cutre
mur. continuă zia’rul. milioane de oa
meni se mișcau pe străzi, cu rude si 
prieteni morți. dar cu o stăpînire de 
sine, o unitate și o mîndrie fără pre
cedent. Nici o' panică, nicăieri nici 
o lașitate sau dezertare. ,

amintit — din care mai tac parte alte 
20 de state — se va întruni în prima sa 
sesiune de lucru în intervalul 14—25 
martie, la sediul Națiunilor Unite din 
New York, pentru a lua în conside
rare diverse aspecte privind data si 
durata viitoarei conferințe, punctele 
înscrise pe ordinea de zi a dezbate
rilor etc. •

Conferința a fost caracterizată de 
Adunarea Generală ca cea mai im
portantă manifestare a Deceniului de 
acțiune pentru combaterea rasismu
lui și discriminării rasiale. Locul și 
data desfășurării conferinței nu au 
fost fixate. încă de o manieră pre
cisă.
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Discriminare. Un grup de re- 
prezentante ale unor organizații de fe
mei din Statele Unite au inminat pre
ședintelui S.U.A..’ Jinimy Carter, o 
listă cu 80 de modalități de discri
minare a femeilor americane, ince- 
pind cu. cea de ordin juridic sau po
litic și terminind cu cele de ordin 
economic, social și rasial. Tn eadrul 
unei conferințe de presă, ele au re
levat că la intilnirea cu președintele 
s-a - cerut pentru femeile americane 
— care reprezintă 51.3 la sută dm 
populația țârii — drepturi egale cu 
bărbații în toate domeniile.

Elemente teroriste din 
Irlanda de Nord au pătruns în 
interiorul unui magăzin. pe care l-au 
aruncat ulterior în aer după ce au 
ucis un vînzător. Este cea de-a 28-a 
victimă în acest an, ca urmare a ac
țiunilor elementelor teroriste. Guver
nul britanic intenționează 'să acțio
neze de așa manieră îneît să pună 
capăt actelor teroriste comise în Ir
landa de Nord și in alte zone ale 
tării, a declarat joi, în Camera Co

Președintele Austriei 
a primit pe ambasadorul 

României
VIENA 11 (Agerpres). — Preșe

dintele federal al Austriei, dr. Ru
dolf Kirchschlaeger, a primit pe am
basadorul român, Dumitru Aninoiu, 
în legătură cu apropiata încheiere a 
misiunii sale în Austria.

Președintele austriac a adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
mesaj de prietenie și sănătate, pre
cum și urarea ca poporul român — 
atît de greu încercat în urma cutre
murului din 4 martie — să continue 
realizarea cu succes a obiectivelor 
dezvoltării , sale economico-sociale. 
Președintele a exprimat sentimentele 
de profundă simpatie și solidaritate 
ale poporului austriac cu poporul 
român. în aceste triste împrejurări 
provocate de dezastruosul seism.

în timpul convorbirii a fost expri
mată satisfacția pentru dezvoltarea 
pozitivă a relațiilor de prietenie și 
cooperare între Republica Socialistă 
România și Republica Austria, con
vingerea că acestea vor cunoaște o 
permanentă deavoltare.

Președintele Argentinei 
a primit pe ambasadorul 

român
BUENOS AIRES 11 (Agerpres). — 

Președintele Republicii Argentina, 
general-locotenent Jorge Rafael Vi- 
dela. l-a primit pe ambasadorul 
român la Buenos Aires. Mihai Bălă- 
nescu, în legătură cu încheierea mi
siunii sale in această țară.

Șeful statului argentinean a expri
mat sentimentele sale de compasiune 
față de grelele pierderi umane și 
materiale cauzate de cutremurul de 
la 4 martie, precum și convingerea 
într-o înlăturare rapidă a consecin
țelor seismului.

în cursul convorbirii a fost subli
niată dorința reciprocă a celor două 
țâri de a dezvolta în continuare re
lațiile bilaterale.

Plenara C. C. 
al P. C. Bulgar

SOFIA 11 (Agerpres). — La Sofia 
a avut loc plenara C.C. al P.C. Bul
gar care a dezbătut probleme legate 
de> dezvoltarea si perfecționarea or
ganizării teritoriului și localităților 
Bulgariei, anunță agenția B.T.A. Cu 
acest, prilej. Todor Jivkov. prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului' de Stat al R.P. 
Bulgaria, a rostit o cuvîntare.

Plenara a aprobat ..Direcțiile prin
cipale privind dezvoltarea și perfec
ționarea continuă a organizării teri
toriului și localităților R. P. Bulga
ria".

? „Dezarmarea-o sarcină 
primordială a omenirii" 

Declarațiile secretarului 
general al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres).
— Luind cuvîntul la întrunirea a- 
nuală a reprezentanților organizații
lor neguvernamentale ale O.N.U.. se
cretarul genera! al O.N.U.. Kurt 

j Waldheim, a declarat că „rezolvarea 
problemei dezarmării rămine una din 
sarcinile primordiale ale comunității 
internaționale". El a făcut un apel 
„să se treacă de la confruntări la 
cooperare, în vederea realizării pro
gresului în problemele dezarmării și 
incetării cursei înarmărilor".
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munelor. Roy Mason, secretarul de 
stat britanic pentru Ulster.

La Viena 8 avut Ioe 8 120_a 
ședință plenară a participanților la 
negocierile privind reducerea trupe
lor și armamentelor și măsuri adia
cente în Europa centrală.

Adunarea Națională a
a aprobat in unaniPortugaliei

mitate proiectul de lege privind ex
tinderea zonei economice maritime la 
200 mile. Măsura acordă Portugaliei 
drepturile exclusive de pescuit, pros
pectare și cercetare științifică in a- 
ceastă zonă.

Parlamentul italian 8 8 
pronunțat vineri în cazul celor doi 
foști miniștri implicați în scandalul 
..Lockheed", ndicindu-le imunitatea 
parlamentară și dispunind judecarea 
lor la Curtea constituțională. îm
preună cu alte nouă persoane.

GtOVă. c'lernarea Comitetu
lui intersindical al muncitorilor din 
sectorul de stat, aproape 180 000 de 
lucrători din ministerele educației, 
sănătății, de interne și justiției, ca 
și din alte organisme oficiale din Co
lumbia au declanșat joi o grevă de 
24 de ore în sprijinul unor revendi
cări ecoqomice.

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

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria

SOFIA
Stimate tovarășe Jivkov,
întregul popor român, greu încercat de urmările tragice ale cutremurului 

din 4 martie 1977. Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Con
siliul de Stat al Republicii Socialiste România mi se alătură în a vă adresa 
dumneavoastră personal, Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 
Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, întregului popor bulgar 
prieten cea mai profundă compasiune și sentimentele noastre de solidaritate 
frățească în legătură cu pierderile umane și materiale cauzate Republicii 
Populare Bulgaria de aceeași calamitate naturală.

Vă rugăm să transmiteți familiilor îndoliate sincerele noastre condo
leanțe. iar celor răniți urări de grabnică însănătoșire.

NICOLAE CEAUȘESCU

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A STATULUI

MAURITIUS

Excelenței Sale Domnului
ABDUL RAHMAN MOHAMMED OSMAN

Guvernator general al Statului Mauritius
Cu prilejul celei de-a iX-a aniversări a proclamării independenței 

Statului Mauritius, am plăcerea să vă adresez cordiale felicitări și cele mal 
bune urări de sănătate și fericire, iar poporului din Mauritius noi succese pe 
calea bunăstării și progresului. -

Folosesc acest prilej pentru a exprima dorința ca relațiile dintre țările 
noastre să se dezvolte continuu. în interesul celor două popoare, al cauzei 
păcii și cooperării internaționale.

s NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Sir SEEWOOSAGUR RAMGOOLAN 
Primul ministru al Statului Mauritius

Cea de-a IX-a aniversare a proclamării independenței Statului Mauritius 
îmi oferă plăcutul prilej de a vă transmite sincere felicitări și cele mai buna 
urări de fericire și sănătate.

MANEA MĂNESCU
Prim ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Poporul statului 
insular Mauritius (su
prafața : 2 015 kmp,
populația : 900 000 lo
cuitori) sărbătorește 
astăzi Împlinirea a 
nouă ani de la procla
marea independenței.

Situată în dreptul 
litoralului estic al A- 
fricii, insula a fost bo
tezată pentru frumu
sețea peisajului său 
„steaua Oceanului In
dian “. CI ima subtro- 
picală. ploile abundenr 
te au favorizat dezvol
tarea unei vegetații 
luxuriante. Dar în 
timpul dominației co
loniale pădurile au 
fost în cea mai mare 
parte defrișate pentru 
a se crea plantații de 
trestie de zahăr, care 
ocupă în prezent pa

tru cincimi din supra
fața țării. Zahărul asi
gură 90 la sută din ve
niturile obținute din 
exporturi și furnizea
ză de lucru pentru 40 
la sută din populația 
aptă de muncă.

După dobîndirea in
dependenței s-au de
pus eforturi susținute 
pentru diversificarea 
economiei. Planul de 
dezvoltare actual pre
vede un ritm de creș
tere a industriei de 
10—12 la sută. Celor 
21 de fabrici de pre
lucrare a zahărului . li 
s-au adăugat, tn ulti
mii ani, un șir de noi 
obiective industriale, 
o fabrică de îngrășă
minte chimice, o fa
brică pentru prelucra
rea produselor agri

Dezvoltarea economico-socială și relațiile 
externe ale Americii Latine

Necesitatea extinderii relațiilor comerciale cu țările socialiste
— relevată într-un raport al C.E.P.A.L

SANTO DOMINGO. — în conti
nuarea lucrărilor celei de-a treia 
reuniuni anuale a experților guver
namentali ai Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru America Latină 
(C.E.P.A.L.), reprezentanții celor 23 
de țări participante au trecut la 
dezbaterea unui raport intitulat 
„Dezvoltarea economică și socială și 
relațiile externe ale Americii La
tine". Documentul subliniază că o 
treime din populația latino-ameri- 
cană și din zona Caraibilor -- tota
lizând peste o șută milioane de lo
cuitori — trăiește într-o stare de ex
tremă sărăcie. Secretarul executiv 
al comisiei. Enrique Iglesias, a de
clarat că C.E.P.A.L. trebuie să caute

FRANȚA

Descoperirea unei rețele de traficanti 
de mină de lucru ieftină

'La Saint Raphael, 
in Franța, politia a 
descoperit miercuri o 
vastă rețea de trafi
canti internaționali de 
mină de lucru ieftină, 
care, realizau mari pro
fituri din „închirierea" 
de emigranți diverse
lor societăți de con
strucții din Europa oc
cidentală.

La adăpostul firmei 
„Les Travaux gene- 
raux du Midi" (TRA
GEM/) din Franța, 
care dispunea de su
cursale pe Coasta de 
Azur, precum și la 
Stuttaart. Miinchen 
(R.F.G.). Basel (Elve

ția). Milano (Italia), 
organizatorii rețelei au 
racolat și „închiriat" 
in ultimii cinci ani 
mai multe mii de ce
tățeni străini, multi 
dintre ei atrași de pro
misiunile amăgitoare 
ale '„societății de con
sum". Traficanta pla
sau pe cetățenii raco
lați din diverse țări 
unor societăți de lu
crări publice din Fran
ța. R.F.G. si Elveția 
pentru un salariu orar 
echivalent cu o treime 
din cel plătit muncito
rilor din țările respec
tive. din care le mal

cole,. o întreprindere 
pentru producerea mo
bilei, fabrici textile 
etc. Totodată, se acor
dă atenție creării unor 
rețele de comunicații. 
Formarea de cadre 
naționale constituie o 
altă preocupare prio
ritară.

în spiritul politicii 
externe consecvente a 
României șocialiste de 
promovare a relațiilor 
cu tinerele state care 
au pășit pe calea dez
voltării de sine stătă
toare, țara noastră a 
stabilit relații de prie
tenie și colaborare cu 
Statul Mauritius, re
lații bazate pe stimă 
și respect reciproc, în 
interesul celor două 
popoare, al cauzei pă
cii și cooperării inter
naționale.

forma cea mal adecvată pentru a în
frunta teribila realitate a sărăciei, 
avînd în vedere că regiunea poate 
depăși ea însăși problemele actuale. 
El a adăugat că multe țări latino- 
americane se află într-o stare de 
dependență, reflectată de criza balan
ței lor de plăți, care în prezent con
stituie elementul cel mai perturbator.'

Pe. de altă parte, numeroși parti- 
cipanți înscriși la cuvînt s-au pro
nunțat In favoarea punctului înscris 
în documentul de bază al reuniunii, 
care relevă necesitatea extinderii re
lațiilor comerciale cu țările socialiste 
fapt apreciat ca fiind menit să „d 
rezultate de maximă importantă 
următorii ani".

rețineau și o cotă par
te destinată, chipurile, 
asigurărilor sociale, 
„asigurări" care de 
■fapt intrau tot tn bu
zunarele traficantilor 
de mină de lucru. Îm
potriva traficantilor au 
fost lansate mandate 
de arestare, informea
ză agenția France 
Presse. care adaugă că, 
potrivit unor știri su- 

• plimentare, o firmă 
similară. „Polynono 
S. A.", aparținînd ace
leiași rețele, ființa de 
un an în Italia.'

N. P.

• ROBOȚI ’77. Roboți 
industriali de cele mai diferite 
tipuri au fost prezentați în ca
drul expoziției tehnice „Roboți 
’77“ care și-a închis de curînd 
porțile la Moscova. Expoziția a 
oferit o imagine cuprinzătoare 
asupra stadiului la care a ajuns 
pe plan internațional tehnica 
roboților destinați industriei 
metalurgice. R. D. Germană a 
expus, printre altele, patru ma
șini de prelucrat cu comandă 
numerică și un strung . cu co
mandă numerică dirijate simul
tan de un calculator miniaturi
zat. Statele Unite au prezentat 
un robot care ..mînuiește" piese 
grele pină la 136 kg cu o viteză, 
de 1.27 metri pe secundă, iar 
japonezii o ..mină robot." pentru 
servirea a cinci mașini.

• LASERUL ÎN FU
ZIUNEA NUCLEARĂ. Cu 
ajutorul unui laser din bioxid 

de carbon, experți de la Centrul 
de cercetări din Los Alamos 
(S.U.A.) au reușit, pentru pri
ma oară, să realizeze fuziunea 
nucleară a unor atomi de hidro
gen. Savanții își pun mari spe
ranțe in această fuziune — rea
lizată după modelul fenomene
lor ce se petrec in Soare — ca 
sursă practic inepuizabilă de 
energie a viitorului. Ei sînt de 
părere că reușita acestei expe
riențe a scurtat cu 10—20 de 
ani drumul pină la realizarea 
unei centrale electrice pe bază 
de fuziune atomică. Totuși — 
adaugă specialiștii — abia în 
secolul următor se va putea 
conta pe folosirea practică a 
fuziunii nucleare.

• CARNETELE LUI 
BEETHOVEN. Carnetele pe 
care le utiliza genialul compo
zitor pentru a comunica cu ceî 
din jur în ultimii zece . ani de 

viață, clnd devenise complet 
surd, vor fi publicate de către 
,.Musik-Verlag“, din Leipzig. 
Potrivit relatărilor agenției 
A.D.N., primele cinci volume, 
actualmente sub tipar, cuprind 
aproximativ jumătate din crie 
130 de carnete păstrate la Bi
blioteca națională din Berlin.

• MITING AL PER
SONALULUI FEMININ 
AL O.N.U. Cu prilejul Zilei 
internaționale a femeii — 
8 martie — la sediul Națiunilor 
Unite a fost organizat un miting 
al personalului feminin al 
O.N.U., sub egida grupului 
„Pentru egalitatea în drepturi a 
femeilor". Președinta acestui 
grup a subliniat că nici »o fe
meie nu a fost promovată sau 
recrutată în 1976 în vreun post 
de director în cadrul secretaria-

DEPRET U TIN D ENI
tului O.N.U. Recunoscind a- 
ceastă stare de lucruri, secre
tarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a solicitat guverne
lor membre să prezinte mai 
multe candidate pentru posturi
le importante din cadrul admi
nistrației Organizației Națiuni
lor Unite.

• NAPOLITANE DIN 
CELULOZĂ. Un s™” ds 
cercetători maghiari au fabricat 
un gen de napolitane denumite 
„Amolett", aproape fără calorii. 
F’e sînt preparate în principal 
din celuloză care. în procesul 
digerării, absoarbe multă apă, 
îsi mărește de cîteva ori volu
mul și creează un sentiment de 
satietate. Celuloza nu este, după 

cum se știe, asimilată de orga
nism. Napolitanele conțin, to
tuși, vitamine și săruri minera
le indispensabile funcțiunilor 
vitale normale. Experimentările 
au confirmat că în urma consu
mului de napolitane din celu
loză nu au apărut nici un fel 
de efecte secundare. Preparatul 
este recomandat îndeosebi per
soanelor predispuse la îngră- 
șare.

® „LEPTOMUL GREU".
O echipă de experți vest-ger- 
mani au demonstrat practic — 
în cursul unei vizite a cancela
rului Helmut Schmidt la acce
leratorul electronic Desy. de la 
Hamburg — existența „leptoni- 

lor grei" — particule atomice 
elementare considerate a fi mai 
mici decît electronii și identifi
cate în teorie' pentru prima 
dată în 1975 de fizicienii ameri
cani. După cum a declarat con
ducătorul echipei de experți, 
prof. Heinrich Meyer. ..lepto- 
nul greu" este încărcat electric, 
cintărește de 4 000 de ori mai 
mult decît electronul și are o 
viată extrem de scurtă — a mia 
parte dintr-o bilionime de se
cundă.

@ PERFORMAN
ȚE SPORITE DE ZBOR. 
Cu- prilejul unei vînzări la lici
tație. ..St. Vincent" și-a schim
bat stăpînul. „St. Vincent" este 
un porumbel călător belgian, 
care a obținut pînă acum nu
meroase premii. Ceea ce îl dis
tinge de ceilalți semeni ai săi 
este faptul că are, la aripi, 11 

pene mari care-i permit să 
zboare mai repede și să se 
mențină timp mai îndelungat în 
aer. în mod normal, porumbeii 
au 10 asemenea pene.

• MACARA PESTE 
OGOARE. Institutul japo
nez pentru mașini agricole din 
prefectura Saitama a construit 
o instalație complet automatiza
tă pentru semănatul și recolta
tul orezului. O ramă de oțel în 
genul unei macarale-portal, 
.lată de 20 de metri și irialtă de 
2.7 metri, prevăzută cu mecanis
me speciale necesare pentru 
fiecare operațiune, se deplasea
ză pe două șine din beton și 
poate prelucra o mare suprafață 
de teren.

• PE HEIMAEY VA 
CREȘTE IARBĂ. Pat™ 
taniști danezi vor să încerce să 
cultive iarbă pe insula islande

ză Heimaey, pustiită de o erup
ție vulcanică. în laborator, ei 
au pus la punct o metodă care 
permite încorporarea în lavă a 
substanțelor necesare acestui 
scop. Pînă acum, toate încercă
rile au eșuat pentru că substan
țele respective, neincorporate 
în lavă, au fost fie luate de 
vînț, fie spălate de ploaie.

• 300 DE ANI SUB 
APĂ. Un vas de război portu
ghez care, venind din India, s-a 
scufundat în 1697, In portul 
Mombâsa (Kenya) de pe coasta 
est-africână. a fost identificat 
și urmează să fie scos din apă. 
Operațiunea se va desfășura 
sub controlul unui grup de ex
pert! din Kenya. Portugalia, 
Anglia și Statele Unite. Pînă a- 
cum a fost scos unul din cele 
50 de tunuri din bronz existen
te la bord. Epava se află la • 
adîncime de 18 metri.
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