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La capătul unei săptămini de activitate neobosită, 
din nou in mijlocul oamenilor muncii, secretarul general al partidului 
a analizat ieri, la fața locului, modul in care se infăptuiesc 

hotăririle Comitetului Politic Executiv al C. C. al P. C. R. 
pentru înlăturarea grabnică a efectelor cutremurului

Ajutor acordat poporului român 
de popoarele Uniunii Sovietice

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit. în 
cursul zilei de simbătă, pe V.I. Droz
denko. ambasadorul U.R.S.S. la Bucu
rești, la cererea acestuia.

La întrevedere a luat parte tovară
șul Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, ambasadorul Uniu
nii Sovietice a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj priete
nesc din partea tovarășilor Leonid 
Ilici Brejnev, Nikolai Viktorovicl 
Podgornii și Alexei Nikolaevici Ko- 
sîghin. in care sint reînnoite senti
mentele de adîncă compasiune pen
tru marile pierderi umane si mate
riale suferite de țara noastră in urma 
dezastruosului cutremur de la 4 mar
tie, precum și profunda solidaritate 
a popoarelor sovietice fată de poporul 
român, greu încercat.

Ambasadorul V. I. Drozdenko a 
prezentat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o comunicare oficială pri

vind ajutorul imediat pe care C.C. al 
P.C.U.S. și guvernul sovietic îl 
acordă României pentru lichidarea 
urmărilor cutremurului.

In comunicare se arată că. ținlnd 
seama de necesitățile primordiale de 
reconstrucție a fondului locativ 
distrus, poporul sovietic transmite în 
dar poporului român utilaje pentru o 
uzină de prefabricate mari din beton 
pentru locuințe, cu o producție de 
70—80 mii mp pe an. Uniunea So
vietică acordă, de asemenea, un aju
tor de urgentă și nerambursabil sub 
formă de materiale, utilaje, cabluri 
și alte produse, după cum urmează : 
15 000 mc material lemnos și che
restea ; 1 000 mc placaje ; 150 000 mp 
plăci fibrolemnoase ; 500 mc plăci 
aglomerate ; 500 tone țevi de apă și 
gaze ; 2 milioane mp materia
le moi pentru acoperire și izo
lare ; 500 000 mp sticlă de con
strucții ; 1 milion plăci ondulate din 
azbociment ; 50 000 demenți radia
toare de calorifer ; 2 500 unități ca
zane de încălzire ; 3 000 căzi de baie; 
2 000 chiuvete de baie și bucătărie ; 

200 de autocamioane ; 100 de trac
toare ; 50 de automagazine ; 20 de 
autobuze sanitare ; 30 de buldozere 
autotractate ; peste 300 km de ca
bluri ; 1 000 de bucăți instalații de 
tăierea metalelor cu flux de gaz.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit călduros pentru ajutorul 
acordat poporului român de popoa
rele Uniunii Sovietice, apreciindu-1 
ca o expresie elocventă a sentimen
telor de solidaritate ale popoarelor 
sovietice față de poporul român, a 
bunelor relații de prietenie și cola
borare dintre România și Uniunea 
Sovietică, dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al U- 
niunii Sovidice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ru
gat să se transmită tovarășilor L. I. 
Brejnev, N. V. Podgornîl, A. N. Ko- 
sîghin, celorlalți tovarăși din condu
cerea partidului și statului sovietio 
un mesaj de prietenie, împreună cu 
cele mai bune urări.

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

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
a vizitat întreprinderi bucureștene, zone afectate 

de calamitate, a indicat noi măsuri pentru normalizarea 
cit mai grabnică și deplină a întregii vieți a Capitalei

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a făcut, în cursul dimineții de 12 martie, o nouă 
vizită de lucru în Capitală, inspectînd la fața locului modul 
în care se acționează, în diferite sectoare ale vieții econo
mice și sociale — care își reia tot mai mult cursul său firesc 
— pentru îndeplinirea hotărîrilor conducerii partidului cu 
privire la masurile prioritare ce se cer aplicate în vederea 
înlăturării efectelor puternicului cutremur care a afectat atît 
de grav orașul.

Secretarul general al partidului a fost însoțit de tovarășa 
Elena Ceaușescu și de tovarășii Manea Mănescu, Ion Dincă, 
Gheorghe Oprea, llie Verdeț și Ion Coman.

in industrie și pe șantierele de investiții,
un răspuns in fapte la chemarea partidului: 

„Vom face totul pentru 
îndeplinirea integrală 

a obiectivelor cincinalului!" 
Ritmuri înalte, producții suplimentare

Șl de această dată, ca de altfel In 
tot cursul neobositei sale activități 
desfășurate cu pilduitoare abnegație 
comunistă șl patriotică în fruntea po
porului nostru, angajat în aceste zile 
cu toată energia și hotărîrea in ac
țiunea de însemnătate națională a

Cu precădere—rezolvarea problemelor 
tare privesc direct omul și nevoile sale

Tocmai acestor probleme, rezolvării 
lor în condiții cît mai bune, le-a fost 
consacrată prima parte a vizitei. Ea 
șe înscrie în mod firesc în continua
rea acțiunii de adinei semnificații ale 
serii zilei precedente, cînd tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost primii oaspeți ai 
primilor sinistrați din București mu
tați în noile lor cămine.

Pornind de la constatările făcute în 
ajun cu privire la dotarea aparta
mentelor puse la dispoziția celor pe 
care capriciul naturii i-a lipsit 
de căminul lor. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a examinat, în această di
mineață, garniturile de mobilă aflate 
în pavilionul din parcul Herăstrău, 
unde, la indicația sa. a început ame
najarea unei cuprinzătoare expoziții 
de mobilier adaptat specificului noilor 
blocuri de locuințe. Zăbovind în fața 
diferitelor apartamente gata mobila
te, secretarul general al partidului a 
ales personal cele mai frumoase 
garnituri de dormitor, sufragerie, 
camere pentru copii și tineret, indi- 
clnd ca unitățile producătoare să le 
pună imediat la dispoziție, in canti
tăți suficiente, celor Însărcinați să 
predea beneficiarilor noile aparta
mente oferite de partidul și statul 
nostru celor care au avut de suferit 
de pe urma seismului.

Relevind din nou că acești* 

eliminării consecințelor seismului, 
secretarul general al partidului a ori
entat cu precădere atenția spre rezol
varea problemelor care privesc direct 
omul și nevoile sale, mai ales ale ce
lor care au suferit mari pierderi în 
crincena seară de 4 martie.

oameni, traumatizați sufletește de 
cumplita încercare prin care au 
trecut, trebuie să simtă din plin 
grija societății față de ei. să fie 
înconjurați cu multă căldură și afec
țiune umană, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că apartamentele 
care li se predau trebuie în așa fel 
dotate incit locatarii să se poată 
simți rit mai bine în ele. Pentru a- 
ceasta — sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușesou, care nu și-a precupețit 
nici de această dată timpul șl ener
gia sa consacrate întru totul binelui 
oamenilor, al celor suferinzi sufle
tește — este necesar să acordăm a- 
tenție fiecărui amănunt care poate 
face mai plăcută ambianța unei lo
cuințe. Este semnificativ pentru va
loarea umană a acestor nobile 
preocupări faptul că atenția secre
tarului general al partidului a 
fost reținută și de unele deta
lii / privind adecvarea mobilierului 
la suprafața locativă, folosirea holu
rilor, dotarea băilor și bucătăriilor, 
completarea garderobei cetățenilor 
sinistrați cu articole vestimentare 
frumoase, elegante. S-a indicat, in 
acest sens, să se ia în considerație 
specificul fiecărei familii, numărul 
membrilor ei, profesia viitorilor lo
catari, mergind pînă la preferințele 
concrete ale celor care vor folosi 
bunurile ce li se repartizează.

La întreprinderea „Vulcan". Se dau indicații cu privire la proiectarea halelor industriale

Oamenii se atașează cu timpul de 
căminul lor, iși creează anumite o- 
bișnuinte care fac parte din viața 
lor intimă, care îi reconfortează după 
o zi de muncă. Tocmai de aceea tre
buie făcut totul pentru ca interiorul 
apartamentelor ce se repartizează si- 
nistraților, oameni care au traversat 
un moment de violent șoc psihic, 
care și-au văzut viața perturbată 
pînă și îp, micile obișnuințe care for
mează succesiunea gesturilor lor de 
fiecare zi. să fie cît mai plăcute, rit 
mai îmbietoare, să îi ajute să-și 
șteargă din amintire clipele de groa
ză pe care le-au trăit.

Aria dialogului purtat cu ministrul 
economiei forestiere și materialelor 
de construcții, Vasile Patilineț, s-a 
extins în mod firesc asupra unor 
teme privind destinația viitoare, pro
filul și funcționalitatea expoziției. In 

acest sens, s-au făcut o serie de re
comandări privind organizarea ei cit 
mai judicioasă. Ea va prezenta publi
cului cumpărător noile tipuri de mo
bilă, aprobată de conducerea parti
dului, proiectate la indicația 
secretarului general al partidului, in 
așa fel incit să corespundă specifi
cului apartamentelor din noile 
blocuri de locuințe, asigurând o folo
sire cit mai bună a spațiilor locative. 
Ea urmează să devină în viitor o 
expoziție cu vînzare cu caracter per
manent, care va prezenta cumpărăto
rilor cele mai moderne și frumoase 
tipuri de mobilă, întrunind însușiri 
funcționale și estetice deosebite. Ce
tățenii își vor alege de aici mobila 
preferată, care va fi apoi livrată la 
destinație și mutată la domiciliu de 
unitățile comerciale și prestatoare de 
serviciu

S-a evidențiat în cursul discuției 
că. pentru a oferi vizitatorilor 
o imagine cît mai cuprinzătoare 
asupra sortimentelor de piese și gar
nituri pe care i le oferă unitățile pro
ducătoare ale industriei de prelucra
re a lemnului, expoziția trebuie lăr
gită. In acest sens, pavilionul afec
tat acestei expoziții, care va repre
zenta cadrul propice al unui perma
nent dialog cu publicul, cu foloase 
atît pentru producători, cit și pen
tru cumpărători, oferă un spațiu mai 
mult decît suficient. Printr-o folosi
re mai bună a sălii se poate orga
niza o expoziție cit se poate de cu
prinzătoare de mobilier, din care o 
parte trebuie afectată prezentării gar
niturilor și pieselor gata montate în 
apartamentele amenajate aici.
(Continuare în pag. a IlI-a)

BRAȘOV. Colectivul întreprinderii 
de tractoare din Brașov a realizat, în 
ultimele 4, zile, suplimentar. 100 de 
tractoare. La rândul său, colectivul 
întreprinderii de autocamioane a 
montat și el, în același interval, 
peste prevederi, 35 autocamioane, 
autotractoare și autoșasiuri. Cît pri
vește colectivul întreprinderii de pro
duse refractare „Răsăritul", acesta a 
expediat unităților siderurgice, peste 
prevederi. 200 tone cărămizi refrac
tare și 15 tone prafuri de turnare. 
Forestierii brașoveni și-au depășit 
planul în prima decadă a lunii mar
tie cu 450 mc bile manele, lemn de 
construcții și lemn de mină. (Ni
colae Mocanu).

IAȘI. Muncitorii, tehnicienii și in- , 
ginerii de la Combiotftul de fibre 
sintetice din Iași, redresîndu-și în
treaga activitate de producție îrtcă 
în noaptea de după cutremur, s-du 
angajat ca. pînă la sfirșitul lunii 
martie, să realizeze o producție peste 
prevederi de 250 tone fibre și fire 
poliesterice. în acest fel, unitatea ie
șeană va putea să continue livrarea 
ritmică de fibre și fire tuturor între
prinderilor industriei ușoare și, în
deosebi, să trimită cantitățile nece
sare unităților „Tricodava". „Tînăra 
Gardă", întreprinderii de confecții și 
celorlalte unități din București care 
au avut de suferit de pe urma cutre
murului. Directorul combinatului ie
șean ne-a spus că s-au onorat pînă 

DUPĂ 7 ZILE DE LA NOAPTEA ACEEA...

Bucurestiul muncește, 
luptă și înaintează în 

BĂTĂLIA 
NORMALIZĂRII
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acum toate comenzile pentru cliențil 
externi, iar de la 10 martie s-au în
registrat și depășiri la livrările pen
tru export. (Manole Corcaci).

ARGEȘ. In numai trei zile, la în
treprinderea de autoturisme din Pi
tești au fost fabricate în plus 200 
mașini „Dacia — 1300", iar de la în
ceputul anului s-au livrat la export 
2 500 autoturisme. întreprinderea ,.E- 
lectroargeș" a realizat suplimentar 
1 250 aspiratoare de praf și 1 080 us- 
cătoare de păr, iar Combinatul de 
articole tehnice din cauciuc din Pi
tești — 7 tone benzi transportoare 
necesare în minerit. întreprinderea 
de motoare electrice Pitești șl Trus
tul de petrol Argeș au produs peste 
prevederile planului 1 700 motoare 
clectricfe și. respectiv, 30 tone țiței 
extras. (Gheorghe Cîrstea).

SUCEAVA. Hotărîte să aducă o 
contribuție însemnată la recuperarea 
pagubelor provocate de cutremur, 
toate colectivele unităților productive 
din județul Suceava și-au suplimen
tat angajamentele pe luna în curs. 
Astfel, lucrând în schimburi prelun
gite, oamenii muncii din industria 
județului au realizat în cele 7 zile 
care au trecut de la seism o pro
ducție suplimentară în valoare de 20 
milioane lei. In acest fel. s-au pus 
la dispoziția economiei naționale 
7 600 mp binale. 1 000 mc bile-mane-
(Continuare in pag. a V-a)

La Centrala electrica șl de termofioare București-Veet Sint examinate garniturile de mobila expuse in pavilionul din parcul herâ6trâu

In agricultură 

sînt necesare 

acum, mai mult 

decît oricînd

Eforturi susținute, 
bine organizate, 
pentru realizarea 

in cele mai 
bune condiții 
a muncilor 

agricole 
de primăvară

ÎN PAGINA A V-A
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DUPĂ 7 ZILE DE LA NOAPTEA ACEEA.
Bueureștîui muncește, luptă si înaintează în
BĂTĂLIA NORMALIZĂRII

Esențialul este că edificarea societății socialiste 
a dus nu numai la dezvoltarea bazei economice, dar 
și la dezvoltarea unei conștiințe noi, a spiritului de 
solidaritate între cetățeni. întregul nostru popor 
s-a convins că Partidul Comunist Român este singurul 
partid din istoria țării care a făcut și face totul pentru 
a da României demnitatea și independența, pentru 
a asigura poporului român o viață demnă, liberă 
și îmbelșugată. Acesta a dat și dă poporului nostru 
forța necesară învingerii oricăror greutăți.

PRODUCȚIA: De la dărimături la depășiri de plan

NICOLAE CEAUȘESCU

— Sînt surprinzătoare calmul și disciplina locuitorilor, organizarea metodică a lucră
rilor. (Agenția „France Presse").

— Măsurile necesar» au fost adoptate în cel mai scurt timp posibil și cu o eficiență 
fără precedent. („Vradini" — Grecia).

— La nici două ore după cutremur a fost reluată distribuirea curentului electric ; 
la lumina reflectoarelor a început să se lucreze pentru îndepărtarea dărimăturilor. Bucureș- 
tenii dau o mare lecție de civism. („La Stampa" — Italia).

...Vineri 11 martie 1977. Soarele răsare la ora 6,38 și apune la 18,15. Și totuși, pentru 
oamenii Capitalei ziua începe mult mai devreme și soarele pare să nu mai apună. Minutele, 
ceasurile și zilele sînt acum timp fără măsură : timpul refacerii și luptei pentru normalizare.

■■■■Vineri 11 martie 1977 — noaptea și, în continuare, în zori — la 7 zile după catas
trofalul cutremur. Ne aflăm printre acești oameni minunați ai Capitalei, care, puternic însu
flețiți de exemplul personal al secretarului general al partidului, sînt la posturile lor, ale 
muncii și neodihnei.

Desigur, mai sînt încă nu puține deficiențe, au mai rămas încă imens de multe de făcut, 
în toate domeniile.

Dar, totuși, cine ar fi crezut, în acea tragică noapte, că numai după 7 zile se va putea 
consemna :

ASISTENȚA MEDICALĂ: Pentru ce/ fowț/

tei ce n-au cunoscut cutremurul

...și pentru

. 4 martie. Puternica uzină „23 
August" din Capitalâ își întrerupe 
activitatea. în majoritatea secțiilor 
s-au produs avarii grave.

...Duminică 6 martie, secretarul 
general al partidului, tovarășul

Nicolae Ceaușescu, se afla In ml|- 
locul colectivului, dînd indicații 
concrete cum sâ se acționeze în 
fiecare secție.

...Vineri 11 martie. „în toate sec
țiile noastre se lucrează în schim

buri prelungite; pînă Io sfirșitul 
lunii toate comenzile pentru bene
ficiarii interni și pentru export vor 
fi onorate Integral" — ne spune 
Nicu Stănescu, secretar adjunct al 
comitetului de partid ol uzinei. Iar,

noaptea la ora 23, cînd se preda 
ștafeta schimburilor în secția uzi
nal locomotive, șeful secției, Tudor 
Constantinescu, ne informa că, la 
fel ca în cele 3 zile precedente, 
planul a fost depășit cu 15—20 la 
sută.

SPRIJINIREA SINISTRAȚILOR: Locuiau acolo, loaiieșc ajci

5

Prezent Io datorie, zl și noapte, 
întregul personal medical a dat 
dovodă de înaltă conștiință și 
abnegație profesională pentru sal
varea și îngrijirea celor peste 
10 500 de răniți. în același timp.„

....Pentru noi totul a reintrat in 
normal din primele secunde după 
cutremur, cind se năștea o fetiță, 
ne spune medicul Nicolae Matees- 
cu de la maternitatea Polizu. De 
atunci și pînă astă-seară s-au năș- 

cut 100 de copii. Toți se simt 
bine". ...O sută de nou născuțl la 
o singură maternitate din Capita- 
Id. într-o săptdmînă în care în
treaga Capitală renăștea.

Vineri, 4 martie, la ora 21,25 fa
milia inginerului Victor Popescu de 
la I.P.S.-București se afla în lo
cuința sa din blocul „Casata", pri
vind la televizor. Au rămas suspen
dați pe un palier...

Vineri, 11 martie, am vizitat, tot

ÎNVĂȚĂMlNTUL ~

in sălile de curs

la ora 21,25, aceeași familie: se 
pregătea de cină în apartamentul 
nou atribuit în strada Ziduri Moși, 
dotat gratuit cu toate cele nece
sare unei vieți civilizate — mobilă, 
frigider, televizor, radio, aragaz 
etc.

LOCUINȚELE: Ziduri trainice, 

construcție accelerată, zi și noapte

APROVIZIONAREA: De la plinea zilnică la toate alimentele necesare

...200 000 de pîinl — atît au pro
dus vineri muncitorii de la fabrica 
„Titan" din Capitală. „în ultimele 
zile am produs normal, la întrea

ga capacitate, toate sortimentele 
de panificație", precizează Mlhai 
Isvan, șef de linie.
t „.De la pîinea cea de toate zi

lele la toate alimentele necesa
re : numai un singur magazin — 
cel din Șoseaua Pantelimon nr. 43 
— primea, vineri seara, 120 kg cos

tiță. 40 kg pastramă, 70 kg ceafă, 
120 kg mușchi, 300 kg mezeluri (14 
sortimente), 5 500 kg mălai (trimis 
de la Brașov), 700 kg portocale, 
750 kg lapte, 720 kg iaurt ș.a.

Din nou în sălile de clasă, în 
amfiteatre și laboratoare. Școlile 
și-au reluat, în cea mai mare parte, 
cursurile. Totodată, in timpul liber 
pentru elevi șl studenți persistă în 
continuare un examen : cel de ci
vism. prin participarea la înlătura
rea tuturor urmelor cutremurului.

TRANSPORTURILE: Trenul 421 pleacă peste 5 minute

...Ora 20,20. Pentru ca vocea 
crainicei Marina Preda să poa
tă anunța plecarea din Gara de 
Nord, la ora fixată, a trenurilor 
a fost necesar efortul deosebit 
o sute și sute de lucrători al 
căilor ferate. Cu un efort spo
rit se cere să se acționeze, in 
continuare, pentru a se asigu
ra și normalizarea transportului 
de mărfuri din Capitală.

...Ora 20,25. Impiegatul Iile 
Drăgan dă cale liberă accelera
tului 421, în direcția Satu Mare, 
condus de mecanicul Dumitru 
Gulubeichi. Drum bun I

„Răspunsul nostru Io chemarea 
partidului este să construim în 
ritm mai accelerat locuințe trainice 
și confortabile, ne spune tehnicia
nul Gheorghe Nae de la Șantierul
4. Grupul 2 București. Lucrăm in 
schimburi prelungite de cite 12 ore. 
Cele 4 blocuri la care lucrăm, cu 
un total de 700 de apartamente. 

t- . ■ v.

Pagină realizată de Viorel SALAGEAN șl Dan CONSTANTIN
Fotografii; Sandu CRISTIAN

vor fl predate cu cel puțin o lună 
mal devreme".

Un răspuns concret, o expresie 
a hotărîrii constructorilor de locu
ințe din Capitală de a preda în 
acest an, peste plan, 5 000 de 
opartamente — așa cum a stabilit 
Comitetul Politic Executiv al C.C 
al P.C.R.

%25e2%2580%259e.De
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Tovarășul Nicolae Ceausescu a vizitat întreprinderi bucureștene, 
zone afectate de calamitate, a indicat noi măsuri pentru 

normalizarea cit mai grabnică și deplină a întregii vieți a Capitalei
Printr-o mai amplă concentrare 

de forte umane si materiale — 

să se asigure producția la capacitate 

maximă
în. continuarea vizitei, secretarul 

general al partidului s-a oprit la 
Centrala electrotermică București- 
Vest, întreprinderea „Vulcan" și 
două dintre unitățile de morărit și 
panificație ale Capitalei, examinind 
modul in care se acționează pen
tru înlăturarea urmărilor cutremuru
lui, pentru reluarea cît mai grabnică 
a activității productive normale.

La marea termocentrală, amplasa
tă în marginea vestică a Capitalei, 
pe care secretarul general al parti
dului a vizitat-o acum cîteva zile, 
stabilind o serie de sarcini cu pri
vire la mai buna organizare a lu
crărilor de refacere a acestui impor
tant obiectiv grav avariat de seism, 
s-a constatat că. în perioada relativ 
scurtă care a trecut de atunci, s-a 
lucrat mult mai bine și mai eficient. 
Totodată, au fost aduse aici instala
ții de mare capacitate, asigurindu-se 
functionarea lor neîntreruptă.

Tovarășul Emil Drăgănescu infor
mează pe secretarul general al parti
dului că lucrările de refacere a în
tregului sistem național se află în- 
tr-o fază avansată. Grupurile ener
getice care au suferit avarii mai mari 
sau mai mici și-au reluat activita
tea. cu excepția a patru obiec
tive, unde lucrările continuă în ritm 
intens. Aprovizionarea consumatori
lor se face acum la un nivel apro
piat de limita maximă a capacității

înaltă apreciere faptelor de bărbăție 

și abnegație, exemple vii

de conștiință înaintată
Constatări similare în ceea ce. pri

vește desfășurarea lucrărilor de re
facere a potențialului productiv s-au 
făcut și la marea întreprindere bucu- 
reșteană „Vulcan". Colectivul acestei 
unități, ca de altfel și muncitorii ce
lorlalte uzinș avariate, au făcut din 
plin dovada eroismului său în apă-

La numai cîteva ore de la produ
cerea cutremurului, echipele de in
tervenție, conduse de comuniști, de 
cadrele de conducere ale uzinei, 
acționau din plin. Așa se face că. in 
numai 24 de ore. toate mașinile aflate 
în halele afectate au fost demontate 
și reinstalate în spatiile din celelalte 
secții productive. Au fost. de 
asemenea, verificate din punct de 
vedere tehnic toate celelalte insta
lații. Dacă întreprinderea funcționea
ză acum din plin, aceasta se dato
rează tocmai faptelor de bărbăție și 
abnegație ale membrilor acestui co
lectiv, care au participat, cu toții, 
la salvarea bunurilor lor și ale în
tregului popor.

Relevînd aceste fapte, conducerea 
întreprinderii a raportat secretarului 
general al partidului că pierderile 
provocate de stagnarea temporară a 
activității vor fi recuperate într-un 
termen scurt, iar planul de produc
ție va fi îndeplinit și depășit. In a- 
cest scop, comuniștii de aici au lan
sat inițiativa de a lucra și in timpul 
liber, in cursul zilelor de duminică. 
Pe această bază, vor putea fi supli
mentate chiar și angajamentele asu
mate de acest colectiv în întrecerea 
socialistă.

Apreciind aceste dovezi de înaltă 
conștiință muncitorească, secretarul 
general al partidului a atras aten
ția conducerii ministerului si a în

Sa urmărește desfășurarea lucrărilor de îndepărtare a urmelor seismului

centralelor energetice din tara noas
tră.

C.E.T. București-Vest. una din 
unitățile care au avut de suportat 
pierderi dintre cele mai serioase, im- 
plicind o stagnare a producției, va 
reintra și ea. în curind. în rîndul 
celor care și-au reluat activitatea. 
Atacînd lucrările pe mai multe fron
turi, colectivele care muncesc aici au 
degajat o bună parte din dărîmături. 
Peste cîteva ore va putea porni podul 
rulant, care va asigura degajarea 
rapidă a uriașei hale de moloz, ast
fel că peste două zile prima turbină 
va putea funcționa. Pentru a grăbi 
refacerea instalațiilor, tehnicienii au 
demontat aparatele deteriorate și. în 
paralel cu lucrările de evacuare a 
molozului, se execută repararea lor 
și verificarea celorlalte utilaje.

Apreciind felul în care s-a lucrat, 
buna organizare a muncii, secretarul 
general al partidului a cerut ca. avînd 
în vedere importanta acestui obiec
tiv. să se' concentreze aici forte 
umane și materiale superioare, care 
să asigure reintegrarea sa, la capa
citatea maximă. în circuitul economic 
al tării. S-a reamintit cadrelor de 
conducere șl celorlalți specialiști par
ticipant la discuție obligația de a 
elabora soluțiile tehnice cele mai po
trivite pentru remedierea definitivă 
a construcțiilor, pe baza criteriilor 
stabilite cu prilejul precedentei vizite.

-.Jlelevind din1 nou .necesitatea 
desprinde toate învățămintele 
deourg din constatările

treprinderii asupra faptului că. pa
ralel cu executarea lucrărilor de pri
mă urgentă, a căror finalizare va tre
bui să asigure readucerea unității la 
capacitatea ei maximă, este necesar 
să se aibă în vedere și problemele 
ce trebuie soluționate într-o perspec
tivă 'apropiată. < .

4« t. ca
făcute, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat, 
între altele, că membrii conducerii 
marilor întreprinderi vor trebui să 
locuiască în imediata apropiere a u- 
zinelor a căror activitate o coordo
nează. pentru a putea acționa cu 
cea mai mare promptitudine atunci 
cind este nevoie de prezenta lor.

Abordînd, împreună cu ministrul 
loan Avram, o serie de probleme pri
vind proiectarea halelor industriale, 
secretarul general al partidului a re
marcat și de această dată că acope
rișurile, chiar și cele ale secțiilor 
neafectate, sint prea grele si. impli
cit, prea costisitoare. La ingreunarea 
lor contribuie și instalarea unor 
poduri rulante mari, a căror capa
citate depășește adesea pe cea jus
tificată din punct de vedere tehnic.

Din analiza întreprinsă împreună 
cu specialiștii asupra acestei stări 
de fapt s-a desprins concluzia că in 
viitor vor trebui realizate hale din 
elemente de construcții mai ușoare, 
dar in același timp mai trainice. în 
afară de stîlpii de rezistență, din 
otel-beton, celelalte elemente vor fi 
confecționate dintr-unul din nu
meroasele tipuri de materiale ușoare 
pe care industria noastră le poate 
pune la dispoziție.

S-a desprins, de asemenea, din a- 
ceastâ discuție, o altă idee valoroasă 
care trebuie aplicată in întreaga in-

La intreprinderea de panificație „Spicul"

dustrie constructoare de mașini și 
chiar în alte ramuri economice. Ea 
se referă la necesitatea folosirii unor 
sisteme de ridicare și transport 
perfecționate, care să înlocuiască 
.podurile gulante in halele in care/nu 
se manipulează piese de mare gaba
rit! în acest scop, întreprinderile de 
profil ale ministerului vor trebui să 
producă in serie seturi de mașini 
corespunzătoare. Triplul avantaj al 
acestei măsuri se va regăsi în con
struirea unor hale care nu mai ne
cesită structuri de rezistență atît de 
puternice și acoperișuri atit de grele, 
în dimensionarea corespunzătoare a 
înălțimii acestora și în reducerea

Restabilirea întregului potențial 

productiv al întreprinderilor 

de panificație poate fi accelerată
în ultima parte a vizitei, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu s-a oprit la două 
din întreprinderile de morărit și pa
nificație ale Capitalei. Remarcind 
faptul pozitiv că muncitorii acestor 
două unități au acționat cu prompti
tudine și eficacitate pentru înlătura
rea consecințelor cutremurului, por
nind. în scurtă vreme, producția 
principalelor secții, tovarășul Nicolaa 
Ceaușescu, după ce a examinat îm
preună cu specialiștii stricăciunile 
provocate clădirilor celor două în
treprinderi, a cerut să se intensifica 
acțiunea de restabilire a potențialului 
lor la nivelul capacităților maxime. 
S-a indicat factorilor de răspundere 
să sprijine colectivele celor două u- 
nități prin afectarea unor echipe de 
specialiști care să stabilească cu 
exactitate dimensiunile pagubelor și 
să indice măsurile concrete de reme
diere a stricăciunilor, pentru ca toa
te întreprinderile de panificație să 
poată funcționa cit mai curind la ni
velul posibilităților lor reale, asigu- 
rind buna aprovizionare a populației.

Ca și la celelalte obiective vizita
te, secretarul general al partidului a 
abordat, pe lingă temele privind re
zolvarea sarcinilor de primă urgență^ 
și pe cele legate de soluționarea de
finitivă a problemelor de natură teh

„Nu trebuie cruțat nici un efort, 
nu trebuie abandonată pînă în ultima

clipă speranța că ar mai putea exista 
supraviețuitori"

La sfîrșîtul acestei săptămîni care a urmat dramaticei 
nopți de 4 martie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, însoțiți de tovarășii Manea Mănescu, 
Cornel Burtică, llie Verdeț, Ion Coman, Teodor Coman, 
Ion Ursu, au vizitat încă o dată locurile care au rămas 
asemenea unor răni dureroase în imaginea Capitalei 
noastre.

Secretarul general al partidului a 
urmărit din nou desfășurarea ample
lor lucrări de demolare a unei părți 
a fostei clădiri a Ministerului Meta
lurgiei. prăbușite sub forța distrugă
toare a seismului. Munca tenace a 
omului, ajutată de puterea mijloace
lor tehnice au făcut ca această difi
cilă operațiune să se apropie de eta
pa finală, să fie recuperate mari 
valori, importante documente de ar
hivă prinse sub greutatea imensă a 
ruinelor. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

fondurilor de Investiții pe care le 
reclamă ridicarea unor asemenea 
obiective.

însușindu-și pe deplin concluziile 
acestui dialog, specialiștii de aici 
s-au ^ngajaț,. .în., numele întregului 
colectiv, să nu-și precupețească nici 
de acum înainte eforturile pentru ca 
uzina să-și recapete cit mai curind 
însușirile unei întreprinderi moder
ne, pentru a reconstrui cît mai cu
rind halele avariate după criteriile 
stabilite cu acest prilej, pentru a 
contribui, cu produse dintre cele mai 
solicitate de economia națională, la 
compensarea pagubelor înregistrata 
în alte sectoare.

nică și economică aduse la ordinea 
zilei de împrejurările excepționale 
prin care au trecut unitățile indus
triale afectate de cutremur. Lucră-, 
rile ce trebuie executate prioritar 
sint cele de consolidare a structuri
lor de rezistență a clădirilor și de 
demolare a pereților fisurați. în
tr-o etapă imediat următoare va 
trebui să se treacă la înlocuirea 
treptată a planșeelor grele, supradi
mensionate. cu acoperișuri ușoare, 
care să nu greveze asupra solidității 
construcțiilor, a zidurilor de închi
dere a halelor cu altele confecțio
nate, de asemenea, din materiala 
ușoare.

Noua vizită a secretarului general 
al partidului, înscriindu-se în șirul 
acțiunilor sale energice consacrate 
înlăturării efectelor distrugătorului 
cutremur care s-a abătut asupra 
țării, a reprezentat, prin concluziile 
sale de mare valoare practică, un 
adevărat plan de acțiune imediată și 
de perspectivă, de natură să mobili
zeze toate energiile creatoare la o 
muncă susținută, eficientă, în vede
rea revenirii la viata economică și 
socială firească a tării, a înfăptuirii 
neabătute a Programului partidului 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate in patria noastră.

a recomandat și de această dată ca 
echipele de intervenție să lucreze 
cu atenție sporită pentru a nu dăuna 
cu nimic rezistentei' clădirilor neafec
tate de cutremur.

în blocul din strada Ion Ghica, 
sub lumina puternică a reflectoare
lor. se lucrează încă în mod intens 
la îndepărtarea ultimelor ruine, la 
demolarea blocului alăturat, care, 
deși nu s-a prăbușit, și-a pierdut 
mult din rezistență. Ca de fiecare 
dată cind * vizitat acest șantier al

Din nou in zone afectate de cutremur

In timpul vizitei la intreprinderea de panificație „Griul"

salvării, și acum, cind totul se apro
pie de sfîrșit, secretarul general al 
partidului cere cu insistență să nu 
fie cruțat nici un efort, să nu fie

Pentru recuperarea tuturor 
bunurilor, a tuturor materialelor 

de construcție nedeteriorate
Apoi a fost vizitat șantierul din 

Lipscani, unde se înlătură dărimătu- 
rile unei părți a importantului imobil 
care a găzduit oameni si însem
nate activități administrative și co- 
imerciale. Secretarul general al 
partidului a reamintit indicația de a 
se recupera cu mare grijă și atenție 
toate materialele de construcție ne
deteriorate. care ar putea fi folosite 
la amplele lucrări de reconstrucție ce 

abandonată pînă în ultima clipă spe
ranța că, după atita timp de la de- 
'zastru, ar putea să mai existe supra
viețuitori.

vor urma. Aici, ca și la imobilul din 
bulevardul Magheru, s-a insistat 
incă o dată ca acei care lucrează pe a- 
ceste șantiere să facă totul pentru a 
salva bunurile oamenilor adunate în 
ani și ani de muncă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu. ceilalți 
tovarăși din conducerea partidului și 
statului s-au oprit la locuri unde, 
înainte de cutremur, se înălțau mari 

blocuri ale Capitalei. Au fost apre- 
ciate eforturile depuse de militari, 
muncitori, membri ai gărzilor patrio
tice timp de mai multe zile și nopți 
pentru a șterge urmele dureroase ale 
cutremurului.

Cu această vizită, președintele 
Nicolae Ceaușescu încheie o săp- 
tămînă de activitate titanică, des
fășurată din primele ore ale dimi
neții pînă tîrziu în noapte pe toate 
fronturile luptei încordate de lichi
dare a urmărilor seismului. Secre
tarul general al partidului s-a 
aflat mereu, in toate momentele ho- 
tăritoare, în mijlocul sinistratilor. al 
echipelor de intervenție, solutionînd 
operativ problemele grave create de 
cutremur și ale muncii de recon
strucție. imbărbătind, prin sfatul (1 
exemplul său propriu. întregul po
por pentru depășirea rapidă a aces
tei cumplite încercări, pentru norma
lizarea vieții în Capitală și în cele
lalte zone afectate din tară.
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MILIOANE DE GESTURI Din ruinele unui imobil prăbușit

DE OMENIE Șl SOLIDARITATE
la cutremur a fost salvată ieri,

după opt zile, profesoara Elena Enache

Muncitori, țărani, intelectuali, oameni de toate vîrstele 
și profesiile participă prin donații bănești, prin alte forme 
la ajutorarea sinistraților și la activitatea de reconstrucție

Da pe întreg cuprinsul țârii continua sâ ne sosească la re
dacție vești care probează impresionanta unitate de gînd și 
simțire, de omenie și solidaritate a milioanelor de cetățeni ai 
patriei care vin în ajutorul sinistraților, al acțiunii de reconstrucție.

sprijinul sinistraților cu 1 000 păsări, 
10 000 ouă și 10 000 lei".

• Țăranii cooperatori din comuna
Păuneștî, județul Vrancea, au depus 
într-o singură zi în „Contul 1977“ 
suma de 10 000 lei.

pentru viață. Vă așteptam

In fața ghișeelor C.E.C. 

OAMENI, OAMENI, OAMENI
• Numai in prima zi de la deschi

derea Contului 1977, la Sucursala ju
dețeană C.E.C. din Arad s-au înregis
trat depuneri în valoare de 2 016 526 
lei. Cel mai mare număr de depună
tori sînt muncitori, ingineri și teh
nicieni de la întreprinderile de va
goane, de strunguri, textilă și combi
natul de prelucrare a lemnului, în
treprinderea Avicola și altele.

• Printre depunătorii prezenți ieri 
la agențiile C.E.C. din Capitală s-au 
aflat Ecaterina Urseanu, care a de
pus în „Contul 1977“ suma de 5 000 
lei, Nicolae Chiș — 5 000 lei. Mana 
Stanca — 3 500 lei. Pensionarul Dan 
Chiriac a anunțat filiala C.E.C. de 
care aparține că depune întreaga 
pensie pe luna martie in „contul o- 
meniei".

• Din 
anunțată 
1977“ și 
angajatll 
din Pitești au depus în contul pen
tru ajutorarea sinistraților peste 
40 000 lei.

• Toma Ștefan, din 
tiug (Satu Mare), 
la I.A.S., de curînd 
hotărît să doneze in 
prima sa pensie — 991 de lei.

• Alături de numeroși cetățeni 
care s-au prezentat la ghișeele 
C.E.C. de pe întreg cuprinsul jude
țului Bistrița-Năsăud s-au aflat și 
angajați ai întreprinderii de transpor
turi auto din Bistrița, care au depus 
în „Contul 1977" suma de 544 000 lei, 
angajații primăriei orașului 
— 77 000 lei, iar constructorii 
drul Grupului de șantiere 
Bistrița au depus 315 000 lei.
• Cadre medico-sanitare 

spitalul clinic central de copii „Gri- 
gore Alexandrescu" din Capitală au 
hotărit să doneze contravaloarea re
tribuției unei zile de muncă în fie
care lună, pină la finele anului.

• Lucrătorii din domeniul sanitar 
din Pitești au depus 40 000 lei.

• La agenția C.B:C. nr. 1 din Tg. 
Mureș, printre numeroșii depunători 
se aflau ceferiști, care veniseră di
rect de la ieșirea din tura de noapte. 
Mecanicul de locomotivă Turoczki 
Ludovic, ajutorii de mecanici Viorel 
Teanc șl Borbely Adalbert, instruc
torii din depou Mircea Hugo și Ni
colas Oprea, inginerul șef Vasile

momentul în care a fost 
știrea deschiderii „Contului 
pînă Ja 12 martie ora 10, x.

Combinatului petrochimic

comuna Bel- 
fost muncitor 

pensionar, a 
„Contul 1977"

Bistrița 
din ca- 

T.C.I.

de la

tnAlexa și alții au depus, fiecare 
parte, cite 500 de lei.

• „Contul 1977 ajutoare sinistrati 
cutremur" a devenit și în județul 
Alba în aceste zile expresia solida
rității tuturor cetățenilor — români, 
maghiari, germani — cu cei care au 
avut de suferit de pe urma cutremu
rului. Printre depunătorii care s-au 
prezentat la agențiile C.E.C. se află

Vasile Manole, unul din depunătorii 
bucureșteni de Ieri, lâcâtuș la I.T.B.

oameni de vîrste și profesii diferite t 
Sabin Todor, muncitor la I. M. Cu- 
gir, cu 1 000 lei : Iuliu Groza, șeful 
unei unități comerciale din Alba lu- 
lia — 2 000 lei ; Nicolae Deleanu, 
pensionar din Cugir — 3 000 lei.

• Printre depunătorii în „Contul 
omeniei" din Brașov am reținut nu
mele soților Maria și 
Boitan, cu suma de 3 000 
Nedelcu. Ovidiu Popovici 
Dumitriu cu cite. 1 000 lei, 
rele Ileana și Florica Missits cu cita 
500 lei, asistenta medicală Elena 
Epuraș cu 700 lei.

Gheorghe 
lei. Aurel 
și Toma 

pensiona -

O parte din retribuție și gratificație

pentru smistrați,
pentru reconstrucție

• Activiștii din secțiile C.C al 
P.C.R. au hotărît să ofere retribu
țiile lor pe cîte o lună de zile pen
tru ajutorarea sinistraților și spriji
nirea acțiunii de reconstrucție.

• Diferite formații de lucru de la 
„Electronica" au hotărît să doneze 
din retribuția ce li se cuvine pe lu
nile martie și aprilie între 2 și 5 la 
sută. Media acestor procente echiva
lează cu participarea la „Contul 
omeniei" cu o sumă de peste 400 000 
lei. • La rîndul lor. șoferii de la 
Întreprinderea de transporturi inter
naționale auto vor dona-, din diurna 
lor. 20 000 de dolari.

• Primarul comunei Girbovl, ju
dețul Ilfov, Ion Lăceanu, Eroul Mun
cii Socialiste Marcel Dobra și se
cretarul adjunct al comitetului co
munal de partid, Tudor Ioniță, au 
depus cîte 1 000 lei. • Numeroși an
gajați de la unitățile economice din 
Oltenița, Buftea, Giurgiu și Urziceni 
și-au exprimat dorința de a depune 
In „Contul 1977“ sume reprezentînd 
valoarea a 1—4 zile din remunerație 
pînă la sfîrșitul anului.

• Mineri. preparatori, metalur- 
gîști, constructori de mașini, cercetă-

tori și proiectanți de Ia Centrala 
minereurilor și metalurgiei neferoase 
din Baia Mare au hotărit să cedeze 
integral fondului pentru sinistrați 
sumele cuvenite drept gratificații pe 
anul 1976.

• Peste 4 000 de angajați de la 
întreprinderea textilă „Moldova" din 
Botoșani au înscris in „Contul 1977“ 
contravaloarea unei zile lucrătoare 
pe fiecare trimestru pînă la sfîrșitul 
anului.

• Angajați! de la atelierul mecanic 
al Întreprinderii miniere Hunedoara 
au hotărit ca întregul spor obtinut 
de ei pe seama acordului global în 
lunile februarie și martie să fie de
pus pentru ajutorarea sinistraților.

• Maistrul Iosif Crăciun de la 
uzina cocsochimică a C.S. Hunedoara 
a subscris la 
tribuția ce i 
săptămînă.

• Multe 
din județul Buzău, lucrătorii din co
merțul de stat și ai cooperației 
consum au .hotărit să depună 
„contul omeniei" gratificatele ce li 
cuvin pentru anul 1976.

fondul ajutorării eu re- 
se cuvine pe timp de o

cadre medico-sanitare
de 
în 
se

Din roadele hărniciei țăranilor

cooperatori
• Țăranii cooperatori din comuna 

Scornicești, județul Olt, au hotărit 
ca o mare parte din retribuția supli
mentară ce li se cuvine pentru pro
ducțiile foarte bune obținute anul 
trecut să fie trecută in „Contul 1977“. 
Suma donațiilor făcute de coopera
torii de aici este de peste 5 milioane 
lei.

• Inundațiile din vara anului 1975 
«u provocat mari pagube, atît oame
nilor. cit și obiectivelor economice 
din comuna Nehoiu, județul Buzău,

urban. Nici cutremurul 
nu a trecut fără urme, 
s-au învățat să învingă

viitor centru 
din 4 martie 
dar locuitorii 
cu bărbăție necazurile. „Știm cît de 
mult au suferit Capitala, Zimnicea și 
alte localități — ne spunea ieri Gh. 
Popescu, primarul comunei — dar 
știm tot așa de bine, noi Înșine, cit 
de mult contează ajutorul oamenilor 
în aceste situații. De aceea, mulți lo
cuitori ai comunei noastre au donat 
după cît a hotărit fiecare și vin în

Unde vă puteți adresa pentru 
verificarea locuințelor deteriorate
Cetățenii care locuiesc in imobile cu parter și pină la 3 etaje și care soli

cită verificarea construcției deteriorate, se vor adresa consiliului popular al 
sectorului respectiv, unde s-au format în acest scop COLECTIVE DE SPE
CIALIȘTI. conduse de primul vicepreședinte al comitetului executiv ai con
siliului popular.

Adresele și numerele de telefon ale depozitelor
Reamintim pentru cetățenii Capita

lei interesați să-si procure materia
lele de construcții necesare reparării 
stricăciunilor mai mici din locuințe 
adresele si telefoanele depozitelor de 
materiale de construcții din Capitală : 
Bd. Nicolae Titulescu nr. 16 (18 34 55); 
Bd. Bucureștii Noi nr. 176 (67 41 35) ;

de materiale de construcție
Șoseaua Chitila 221 (67 46 55) ; Crîn- 
gași nr. 79 (49 54 35) ; Calea . 13 Sep
tembrie nr. 242 (31 56 63) ; strada Mă
gurele 34 (80 27 35) ; Șoseaua Olteni
ței nr. 236 (83 43 25) ; Șoseaua Giur
giului nr. 200 (85 30 20) ; Calea Călă
rașilor nr. 293 (21 29 79) ; Șoseaua Co
lentina nr. 459 (87 65 95).

Pentru că știm din experiența 
noastră ce înseamnă in asemenea 
momente sprijinul concetățenilor

Ieri, la orele prinzului, primarul 
comunei Odoreu, județul Satu Mare, 
Gheorghe Cristea. ne-a spus : „Inun
dațiile din 1970 au lovit crunt în a- 
vuția obștească, în casele și celelalte 
bunuri a sute și sute de familii din 
comuna noastră. Dar. într-un timp 
nesperat de scurt, comuna a fost re
clădită din ruine și nămol, devenind 
o localitate cu o înfățișare cu totul 
nouă : 850 de case reclădite din teme
lie, multe din ele cu etaj, la care 
s-au adăugat în ultimii 3—4 ani alte 
450 de case spațioase și 24 de apar
tamente in blocuri, o școală cu 16 
săli de clasă și o modernă sală de 
gimnastică, magazin universal, creșă. 
dispensar uman etc. Odorenii știu că 
toate acestea au putut deveni reali
tate. pe care ei nici nu și-au putut-o 
imagina, numai pentru că au fo<st în
conjurați de grija caldă, părintească, 
de necuprinsa omenie a secretarului 
general al partidului, pentru că au 
fost ajutați atunci de semenii lor din 
toată țara. Era, deci, firesc ca în a- 
ceste momente grele, noi. odorenii, 
i

să fim cu gindul, cu inima și faptele 
noastre alături de toți cei aflați azi 
în suferință. încă în prima zi de con
stituire a „contului omeniei", multi 
cetățeni au oferit sume care numai 
în prima zi s-au ridicat la aproape 

' 60 000 lei".
• In comuna Benesat, județul 

Sălaj, greu încercată și ea de furia 
apelor din 1970, Alexandru Năpră- 
dean împreună cu 30 alți locuitori ai 
satului au făcut primele depuneri 
bănești în „contul omeniei". în seara 
zilei de ieri, depunerile din Benesat 
s-au ridicat la suma de 33 348 lei.

• „în 1970 — cind rîul Olt a ieșit 
din albie inundînd case și prorocind 
mari distrugeri, am fost ajutați cu 
bani, haine, obiecte de uz casnic. 
Acum este rindul nostru să ajutăm 
pe cei sinistrati" — ne spune prima
rul comunei Malnaș. .județul Covas- 
na, Ban Mihai. Femeile din comună 
donează celor sinistrati 20 de garni
turi de lenjerie de pat. iar cetățenii 
depun sume de bani care se ridică 
la mai multe mii de lei.

Inițiative școlare de nota 10
• Alături de părinții și frații lor 

mai mari, în ampla acțiune de aju
torare a familiilor sinistrate, a șco
lilor și colegilor lor care au avut de 
suferit de pe urma cutremurului, pio
nierii și școlarii din județul Alba 
s-au angajat să doneze 5 000 de cărți 
pentru bibliotecile școlare avariate, 
precum și rechizite școlare pentru 
copiii sinistrati.

• Elevii Liceului agroindustrial din 
Sighișoara au oferit pentru colegii 
lor din zonele sinistrate suma de 
70 000 lei. reprezentînd contravaloarea

lucrărilor efectuate de ei în toamna 
anului trecut.

• Elevii grupurilor școlare minier 
și metalurgic, precum și cei ai li
ceelor „Gh. Șincai" și nr. 1 din Baia 
Mare au început să confecționeze 
mobilier școlar și pentru grădiniță 
necesar unităților scolafe și preșco
lare din tară afectate de cutremur. 
Acest mobilier, in valoare de 121 000 
lei. va fi realizat de elevi în ate- 

«1 
al

lierele școlare, in timpul lor liber, 
în afara planului de producție 
scolii.

Contribuția oamenilor de artă
• Inscriindu-se în marele jiumăr 

de artiști plastici care iși anunță zil
nic participarea la constituirea fon
dului de lucrări ce vor fi dăruite ce
lor sinistrati. sculptorul Ion Vlasiu, 
pictorii Constantin Piliută si Mihai 
Bandac ne-au declarat :

„Pregătisem o selecție a lucrărilor 
mele de pictură pentru o viitoare ex
poziție. Voi dona două din aceste 
lucrări pentru expoziția care se va 
organiza în București la Rotonda 
Lipscani. Lucrările reprezintă un 
peisaj și un cîmp cu flori". (Ion Vla
siu). „Doresc să particip cu două 
peisaje la expoziția pe care Uniunea 
artiștilor plastici o va organiza pen
tru ajutorarea sinistraților. Voi con
tribui. de asemenea, la fondul bă
nesc inițiat pentru sprijinirea celor 
ce au suferit grele pierderi". (Con
stantin Piliută). „Oamenilor care vor 
locui în noile apartamente primite in 
mod gratuit din partea statului Ie 
dăruiesc citeva peisaje". (Mihai Ban
dac),

• Și colectivul Teatrului «atlrle- 
muzical „C. Tănase" — după cum n» 
spune regizorul Nicolae Dinescu. di
rectorul teatrului — și-a propus ca 
in afara programului obișnuit să pre
zinte lunar două spectacole.

• „Noi ne-am propus — declară 
Ion Stoichiciu, directorul ansamblu
lui artistic „Rapsodia Română" — pe 
lingă planul instituției, zece specta
cole in folosul sinistraților. De ase
menea. artiștii noștri, soliști vocali, 
instrumentiști, vor participa ia spec
tacolele artiștilor amatori ce se vor 
organiza la cluburi, case de cultură 
din București, orașele învecinate, tot 
pentru ajutorarea celor care au avut 
de suferit de pe urma seismului".

• în ajutorul sinistraților vin și 
artiștii de Ia Opera Română din Iași, 
care s-au angajat să prezinte în plus, 
fată de program, un spectacol cu 
baletul „Văpaia" de Mircea Chiriac 
si unul cu opera „Răscoala" de 
Gheorghe Dumitrescu. O hotărîre si
milară a luat și colectivul de la Tea
trul Național „Vasile Alecsandri".

Sîmbătă. 12 martie 
S-au scurs 

opt zile de 
locuri ale a- 
care nu mai 
continuă cu 
dîrzenie bătă-

1977. 
proape 
cind pe 
dreselor 
există 
aceeași 
lia pentru viață. Pe 
strada Alexandru Sa- 
hia nr. 58, sub privi
rile atente ale gene- 
ralului-colonel Vasile 
Cutoiu, ale ostașilor și 
luptătorilor din gărzile 
patriotice aflati sub 
comanda sa, cupa ex
cavatorului minuit de 
Constantin Pistol smul
ge în continuare hao
ticele încărcături 
cărămizi, moloz și 
re din mormanul 
parcă nu se mai 
mină.

— Stop 1 strigă 
cătușul mecanic 
Coiocaru de la Cen
trul de cercetări 
zico-chimice.

Motorul amuțește.
— Exact sub mine, 

la baza dărîmăturilor, 
am văzut mișcindu-se 
un băt.

Se îndreaptă in-- 
tr-acolo cascadorul 
Dan Steinhardt. 
ruine apăruse 
De acolo, din 
ric, s-a auztt 
vint : Apă !

Au intrat in 
medicii militari Dumi
tru Bărboi și Virgil 
Dascălu. La ora 17. 
din groaznica tenebră 
a fost scoasă la lu
mina zilei Elena Ena
che, profesoară pen
sionară, în’ vîrstă de 
58 de ani, care locuise 
intr-un apartament de 
la etajul IV. Ținea în 
mină un aparat 
radio cu tranzistor! și 
era perfect lucidă :

— Am ascultat, sub 
dărîmături bătălia 
care se dădea deasu
pra pentru viata oa-

a-

Sub 
un gol. 
intune- 
un cu-
acțiune

menilor. Vă așteptam. 
Ati fost cu mine și 
am fost Cu voi. Vă 
mulțumesc. în 15 mi
nute, după aproape 
190 de ore de cind 
dispăruse sub dărîmă
turi. se afla Ia reani
mare la spitalul mili
tar. pe patul pe care 
abia-1 părăsise, sal
vată. Livia Negoescu.

— I 
primele 
sperăm 
bine — 
dieul 
Tudor.

...Două femei, re
trase de o parte, pre- . 
zente aici încă 
noaptea cutremurului,
nu pot scoate nici un

s-au acordat 
îngrijiri si 

să o facem 
ne spune me- 

militar Toma

cuvint. Sint Constan
ța și Maneta Enache. 
Surorile supraviețui
toarei.

— Hai să-i cumpă
răm un buchet de flori 
— spune, anropiin- 
du-se de ele. colonelul 
inginer Ștefan Muri- 
teanu. cu fata acope
rită de praful tn care 
luptă de opt zile.

Si acești luptători 
neînfricat!. acești 
meni care de opt 
nu mai știu ce 
somnul, pornesc
dirjiti să scormonească 
mai departe în haoti
cele îngrămădiri de 
cărămizi. moloz si 
fiare.
Dumitru TÎRCOB

oa- 
zile 
este 
în-

Recviem pentru 
un salvator

O voce bărbătească sună gi- 
tuit in receptor :

— Acum o oră a murit, la 
spitalul de urgentă, cascadorul 
Tudor Stavru ! (Apoi, recule- 
gîndu-se după această primă iz
bucnire de emoție, vocea con
tinuă) Străduindu-se. a nu știu 
cita oară in aceste zile, să dea 
ajutor echipelor de intervenție 
la salvarea vieților omenești și 
a bunurilor cetățenilor. Tudor 
Stavru a căzut de pe o grindă 
de beton, aflată în echilibru 
instabil, de la etajul opt al 
fostului bloc „Nestor".

în clipa aceea mi-a revenit în 
fata privirilor chipul tras de 
nesomn și încordare. înconjurat 
de barba răvășită și albită de 
moloz, a acestui om pe care 
l-am intîlnit întîia oară in zorii 
zilei de dună cataclism, in fața 
fostului bloc „Scala", in mijlo
cul grupului de cascadori de la 
studiourile Buftea care se ofe
riseră. din primele clipe, să 
acționeze cu toată agilitatea și 
deprinderile lor de oameni ai 
îndeminării si forței fizice pen
tru salvarea supraviețuitorilor 
de sub ruinele marelui se
ism. L-am revăzut apoi, in 
citeva rînduri. pe ecranul te
levizorului sau in fotogra
fiile publicate de presă. 
Știam că în noaptea cutremuru
lui se găsea, împreună cu o 
echipă de filmare, la Rîmnicu- 
Vîlcea și că. Împreună cu alți 
colegi ai săi. cascadori, la citeva 
minute după seism, s-au urcat 
intr-o mașină și au pornit spre 
București, spunînd : „Acolo e 
nevoie acum de noi, acolo tre
buie să fim !“. în zilele și nop
țile ce au urmat, omul acesta 
simplu si modest a participat, 
împreună cu colegii săi casca
dori, la salvarea a zece făp
turi omenești, printre care și 
trei copii. Teribil și inăltătqr 
palmares : tot atîtea victorii 
ale vieții împotriva neantului !

Năprasnica veste transmisă 
prin imperturbabila pilnie de 
ebonită imi mai vibrează incă 
în auz și în suflet : salvatorul a 
căzut eroic la datorie. Ce putem 
face mai mult decit să ne încli
năm încă o dată fruntea cer
nită ! Pentru om și fapta sa, 
nentru ce simbolizează ca tărie 
morală, ca superbă dăruire, ca 
putere de jertfă...

Victor BÎRLADEANU

din

Cantități suplimentare
de

De la Inspectoratul General al Miliției
Pentru asigurarea continuității 

circulației rutiere în municipiul..,, 
București, întrucit perimetrul central 
este închis țemporar traficului de 
vehicule; Inspectoratul General al 
Miliției * recomandă conducătorilor 
auto următoarele trasee inelare :

PENTRU AUTOCAMIOANE :
Șoseaua Mihai Bravu (Obor) — 

Prelungirea Mihai Bravu — Calea 
Văcărești — Piața Sudului — Șo
seaua Olteniței — Piața Pieptănari
— Șoseaua Viilor — Bd. Tudor Vla- 
dimirescu — Șoseaua Panduri — Bd. 
Geniului. —- Șoseaua Grozăvești — 
Șoseaua Orhideelor — Șoseaua Giu- 
lești — Podul Grant — strada Chiș- 
cani — strada Iani Buzoianu — stra
da Caraiman — Calea Griviței
— Bd. Bucureștii Noi — Bd. Gloriei
— strada Coralilor — Șoseaua Strău- 
lești — strada Dobrogeanu Gherea
— Șoseaua Nordului — strada Școa
la Herăstrău — Șoseaua Pipera —

Calea Floreasca — Șoseaua Fabrica 
de glucoză — strada Petrieaaijns, , 
strada Doamna Ghica — Șoseaua 
Colentina — Șoseaua Ștefan cel 
Msre. iîjTîÎMI *

PENTRU AUTOTURISME 1
Piața Unirii — Splaiul Indepen

dentei — strada Schitu Măgureanu
— strada Popa Tatu — strada Ștefan 
Furtună —> Calea Griviței — strada 
Biserica Amzei — strada General 
Cristian Teii — strada Nicolae lorga
— Piața Romană — strada Mihai 
Eminescu — Bd. Dacia — strada 
Orientului — strada Taras Sevcenko
— Piața Foișorul de Foc — strada 
Traian — strada Nerva Traian — 
strada locotenent col. Papadoglu — 
Splaiul Unirii — Piața Unirii.

Folosirea acestor trasee inelare 
oferă legături in toate colțurile ora
șului și zonele industriale, precum 
și cu arterele de penetrație și de 
ieșire din Capitală.

de construcție• *
Numărul unităților de desfacere a 

materialelor de construcții a fost mă
rit de la 11 la 17, prin organizarea 
unor puncte de vînzare si la depozi
tele de combustibil. Totodată, s-a con
stituit un comandament special pen
tru coordonarea activității lo<r, la fie
care depozit fiind repartizați lucră
tori din cadrul direcției comerciale; 
De asemenea, au fost asigurate supli
mentar importante cantităti de ma
teriale de construcții : 20 000 tone 
ciment. 3 000 tone var. 2 500 tone 
ipsos. 700 000 metri pătrați carton 
asfaltat. 3.6 milioane bucăți cărămizi, 
2,2 milioane bucăți blocuri beton ce
lular autoclavizat, 500 000 bucăți țigle. 
30 000 ........................... .
metri 
metri 
metri 
cubi bile manele. 100 000 
trați PAL. 700 tone PFL, 
pătrați uși ferestre. 800 
zincată, 1 000 bucăți băi 
tone lacuri vopsele. 250 000 metri pă
trați geamuri trase. 12 000 metri cubi 
balast, 12 000 metri cubi nisip șl 
altele.

bucăți cahle de teracotă. 40 000 
pătrați plăci azbociment. 1150 
cubi cherestea rășinoase. 700 

cubi lemn construcții. 800 metri 
metri pă- 

7 000 metrî 
tone tablă 
fontă, 200

în Capitală, în toate zonele sinistrate
IERI LUCRĂRILE AU CONTINUAT 

CARTIERELECU INTENSITATE IN TOATE
...Ora 8 dimineața. Ceată. Frig. 

Cu toate acestea, in mai toate car
tierele bucureștene si. cu precădere, 
în cele afectate de seism, echipe de 
cetățeni, gărzi patriotice, tineri mun
citori și elevi, gospodine sînt in plină 
activitate de curățenie a străzilor și 
bulevardelor, de îndepărtare a ră
mășițelor clădirilor avariate, de igie
nizare. în cursul zilei de Ieri, zeri 
de mii de oameni au participat la ac
țiunile întreprinse sub directa îndru
mare a comitetelor de partid ale sec
toarelor. al municipiului București. 
Pină aseară, prin forte unite, se 
evacuaseră dărîmăturile din peste 
2 700 de imobile, paralel cu dezinfec
tarea principalelor artere de circula
ție și a celor 13 rampe de depozitare 
a molozului. Organele sanitare au 
făcut control în peste 200 de unități 
școlare.

...Calea Moșilor, arteră puternic a- 
fectată de cutremur. Sute de oameni 
— formațiuni ale gărzilor patriotica 
de la Institutul de studii și proiec
tări hidroenergetice. Trustul energo- 
montaj. întreprinderea de pompe, 
numeroși locatari ai imobilelor — 
adunau molozul din case și curți. II 
încărcau 
turau și 
condusă 
Consiliul 
sport al
curtea interioară și trotuarul de la 
imobilul cu numărul 91.

— Lucrăm de la 6 dimineața — ne 
spune șeful echipei. Sintem reparti
zați în trei grupe, care se ocupă de 
această arteră. Avem la dispoziție 
mașini, astfel tncît. pînă la această 
oră. am încărcat și transportat mai 
mult de 8 basculante de moloz.

Pe strada Ștefan Luchian. 20 de 
oameni — ingineri, tehnicieni si eco
nomiști de la Trustul energo-montaj, 
împreună cu cetățenii — iși propuse
seră Să înlăture — pînă la prinz —

în camioane, după care mă- 
spălau trotuarele. Echipa 
de Romulus Paven. de la 
pentru educație fizică si 

sectorului 3. descongestiona

molozul din toate 
ceastă stradă. Pe 
in vecinătatea blocului prăbușit — 
unde toate dărîmăturile fuseseră în
depărtate, iar acum se refăceau tro
tuarele și se aducea pămint de flori 
— locatarii caselor spălau fațadele de 
pulberea depusă 
de degajare. De 
rul 3. după cum 
Marilena Preda.
tului de partid de sector, se acțio
nează cu spirit gospodăresc, majori
tatea cetățenilor participind efectiv 
la curățirea urmelor cutremurului.

— Zeci de mii de cetățeni — ne 
spune dînsa — au muncit neîntrerupt 
pentru a reface înfățișarea străzilor. 
Un rol important in această privin
ță îl au organizațiile de partid din 
întreprinderi și cartiere, gărzile pa
triotice, asociațiile de locatari, comi
tetele de cetățeni, care au răspuns cu 
promptitudine cerințelor acestor mo
mente dificile. în cursul acestei di
mineți (12 martie — n.n.), de pildă, 
in afara cetățenilor, se află la lucru 
circa 500 de oameni care lucrează In 
schimbul de după-amiază ; ei au la 
dispoziție 30 de basculante si 6 ca
mioane pentru transportul molozului. 
Fiecare întreprindere are în seama 
sa o anumită zonă, de a cărei cu
rățire de dărîmături răspunde. Se 
muncește Intens. în trei schimburi, 
fiecare angajat făcînd parte dintr-o 
formațiune de lucru. în acest mo
ment. angăjatii de. la IPROLAM și 
I.S.P.H. lucrează pe Bd. Republicii, 
cei de la T.C.H. pe Bd. Dimitrov. Pa
rale) cu curățirea și transportul mo
lozului s-a acționat ferm pentru 
dezinfectarea spatiilor unde au fost 
clădiri prăbușite, a acelora unde 
6e depozitează mobila și celelalte lu
cruri ale sinistraților ; o atenție deo
sebită acordăm igienei localurilor în 
care sînt adăpostite provizoriu fami
liile rămase fără locuință.

Pe șantierele de curățenie a ora-

imobilele de pe a- 
strada Popa Rusu,

in timpul lucrărilor 
altfel, in tot secto- 
ne asigură tovarășa 
secretar al comite-

șului s-au aflat și se află, in per
manență. zeci de mii de tineri — 
muncitori, elevi și studenți.

— în noaptea trecută și In cursul 
acestei zile (12 martie ■— n.n.) — ne 
spune tovarășul Virgil Hampu, prim- 
secretar al comitetului municipal 
U.T.C. — mii de tineri bucureșteni au 
lucrat Ia căratul molozului, la recu
perarea .materialelor de construcții 
(cărămizi, tîmplărie), la curățirea 
străzilor și trotuarelor, la amenaja
rea de spații verzi în centrul orașu
lui. p.e locurile blocurilor prăbușite 
și pe bulevarde. în acele imobile în 
care locuiesc persoane in vîrstă sau 
bolnave, tinerii și-au asumat și sar
cina curățirii molozului din interior 
și a evacuării lui. Tineri muncitori 
de la Întreprinderile „Automatica", 
„Electronica", „23 August". între
prinderea de pompe, „Vulcan", 
I.M.U.A.B., elevi de la liceele „Mi- 
hai Viteazul", „Caragiale", „Rosetti" 
ți de poligrafie, numeroși studenți au 
muncit azi cu lopata și mătura pe 
Calea Văcărești, Floreasca. Vitan. 
Pantelimon. Colentina, in zona 23 
August și în alte părți ale orașului.

Sînt fapte care atestă spiritul civic 
al celor mai multi bucureșteni. Oa
meni de la planșetă, de la strung, 
de la catedră nu au pregetat să-și 
schimbe uneltele lor obișnuite de 
muncă cu mătura și lopata. în acest 
context, al efortului general pentru 
ștergerea cît mai grabnică a urmelor 
lăsate de cutremur, este cu atît mai 
contrastantă atitudinea unor cetă
țeni care, așa cum remarca Anton 
Petrescu, șeful unei formațiuni de 
gărzi patriotice de la Trustul ener
go-montaj, închid ferestrele și trag 
perdelele, în timp ce alții curăță in 
fața casei lor.

Mai sînt încă destule străzi care 
așteaptă o mătură de gospodar (Tra
ian, Labirint, Galați. Franzelari. Sil
vestru. Dianei. Olteni). Mai sînt des
tule curți in care zac, în neorînduia-

O Imagine dintre cele mal obișnuite, tn aceste zile: cetățenii îșl consacri) 
timpul lor liber curâțirll curților și strâzilor

lă. cărămizi prăbușite din calcanul 
clădirilor sau din coșuri, geamuri 
sparte și chiar gunoaie, deoarece lo-

catarii respectivelor imobile nu au 
pus mina pe lopată și mătură pen
tru a-și curăți propria gospodărie.

Pentru astăzi, organizațiile de partid, de tineret, toate organizațiile 
obștești — comitetele de cetățeni, asociațiile de locatari, comisiile de femei, 
comisiile de Cruce Roșie, deputății — au pregătit ample acțiuni, de mare 
eficiență în toate zonele Capitalei, și îndeosebi în acele locuri unde se cer 
concentrate mai multe forțe pentru îndepărtarea molozului și a dărimătu- 
rilor din curți și de pe trotuare, din incintele întreprinderilor și instituțiilor, 
din școli și locuri publice. Este de datoria fiecărui cetățean să participe efec
tiv, cu toate puterile, la această acțiune, adueîndu-și astfel contribuția la 
normalizarea vieții economice și sociale a orașului, Ia ștergerea cît mal 
grabnică a urmelor cutremurului.

Rodlca ȘERBAN 
Mihai IONESCU
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„Vom face totul pentru îndeplinirea integrală 
a obiectivelor cincinalului!"

Ritmuri înalte, producții suplimentareLA COMBINATUL CHIMIC DIN FĂGĂRAȘ

Prin organizarea superioară a muncii, 
prin hărnicia și priceperea oamenilor 

0 MARE INSTALAȚIE INDUSTRIALĂ PRODUCE
CU CINCI LUNI

Instalația de formaldehidă din ca
drul Combinatului chimic Făgăraș 
avea ca termen de intrare în func
țiune luna iunie 1977. Spunem „avea", 
deoarece instalația respectivă func
ționează încă de la începutul lunii 
februarie. Deci, cu cinci luni mai 
devreme. Acest fapt va avea efecte 
pozitive asupra activității combina
tului. a întregii industrii chimice, in 
sensul că. prin asigurarea unor can
tități sporite de formaldehidă. se 
creează condițiile obținerii unei pro
ducții suplimentare de mase plastice 
si rășini sintetice. De altfel, intrarea 
tn funcțiune înainte de termen a noii 
instalații se regăsește in producția de 
17.6 milioane lei realizată de combi
nat peste prevederi în două luni ale 
anului.

Din convorbirea avută cu ing. 
Gheorghe Tomșa. șef de secție pe 
schimb de la mase plastice și rășini 
sintetice, am reținut cîțiva din fac
torii mai importanți care au avut o 
influentă deosebită asupra reducerii 
cu cinci Juni a duratei de execuție a 
Instalației. în ordine cronologică, pe 
primul plan se situează măsura luată 
de conducerea combinatului pentru a 
elibera din vreme amplasamentul 
noii instalații și, deci, pentru a crea 
condiții bune de începere In avans a 
lucrărilor. La aceasta vom mai adău
ga și un alt factor : contractarea din 
vreme a utilajelor și calitatea bună a 
acestora, merit ce revine în bună 
măsură colectivelor întreprinderii de 
elemente de automatizare din Bucu
rești, întreprinderii de utilaj chimie 
Făgăraș 'ș.a.. furnizorii utilajelor res
pective. La rindul lui, constructorul
— șantierul Trustului de construcții 
pentru industria chimică de la Cluj
— a asigurat o bună organizare și 
desfășurare a lucrărilor, o execuție

MAI DEVREME
calitativă superioară a acestora. La 
buna desfășurare a lucrărilor, secția 
de mase plastice și rășini sintetice 
din'cadrul combinatului și-a adus din 
plin contribuția, atit prin executarea 
unor operații cu forțele proprii, cit 
și prin urmărirea pas cu pas a lucră
rilor realizate, veghind ca acestea să 
se desfășoare la un înalt nivel cali
tativ. Un alt factor important l-au 
constituit recrutarea și pregătirea din 
timp a personalului de servire a In
stalației și participarea acestuia la 
lucrările de montaj, ca și la probele 
mecanice, ceea ce i-a dat posibilita
tea să cunoască mai bine instalația, 
procesul tehnologic, practic, o serie 
de operații deosebit de complexe, 
cum ar fi rodajul utilajelor, spălarea 
traseelor, care au fost efectuate de 
personalul secției.

Cum era și firesc. în mod cu totul 
aparte s-a acționat pentru pregătirea 
și începerea probelor tehnologice. 
Pentru a se cîștiga timp, o serie de 
spălări s-au făcut cu lichide false, 
deoarece utilizarea metanolului — 
care este materia primă — era ris
cantă, atit timp cît montorii mai lu
crau încă la instalație. încărcarea 
reactorului de sinteză a necesitat o 
pregătire minuțioasă, o atentă degre- 
sare de vaselina care îl proteja. Me
tanolul s-a introdus in instalație doar 
cu două zile Înainte de Începerea pro
belor. Mult solicitați au fost mon
torii. mai ales la operația de Încer
care a suflantelor cu aer. In.trucît a- 
cestea au trebuit să fie echilibrate, 
operație deosebit de pretențioasă.

Toate acestea au creat premisele 
ca. încă din primul moment, probele 
tehnologice să se desfășoare în cele 
mai bune condiții, ca instalația Să lu
creze la parametrii prevăzuți. (Ni- 
colae Mocanul.

(Urmare din pag. I)
le. 1 000 mc cherestea. 5 000 mp co- 
fraje pentru betoane. 35 000 mp plăci 
din așchii de lemn, 10 000 mp plăci 
fibrolemnoase, mobilă pentru 150 de 
apartamente, importante cantități de 
balast. mozaic-marmură, var și 
criblură. (Gheorghe Parascan).

BISTRIȚA-NASAUD. în prima de
cadă din luna martie, o serie de uni
tăți industriale din județul Bistrița- 
Năsăud și-au depășit substanțial sar
cinile de plan. La „Nettex" Bistrița

Maximă mobilizare de forțe pentru repunerea 
în funcțiune a instalațiilor și recuperarea pierderilor
• La ÎNTREPRINDEREA DE 

SIRMA ȘI PRODUSE DIN SIRMA 
DIN BUZĂU s-au luat măsuri ener
gice și operative, care au permis re
cuperarea în cîteva zile a pierderilor 
determinate de stagnarea producției 
în Secții. Mai mult, s-au obținut 
peste planul la zi 450 tone sîrmă tra
să. 80 tone electrozi de sudură și 100 
tone plase sudate, adică atit cît se 
pierduse din pricina outremurului. In 
continuare, pînă la finele lunii mar
tie, se vor. produce suplimentar 200 
tone plase sudate pentru armături de 
panouri prefabricate. 100 tone elec
trozi pentru sudură și 600 tone sîrmă 
construcții. O altă mare unitate bu- 
zoiană — ÎNTREPRINDEREA DE 
UTILAJ TEHNOLOGIC — lichidînd 
din mers pierderile provocate de pu
ternicul seism, a încheiat prima de
cadă a lunii cu depășirea cu 10 Ia 
sută a planului producției fizice, ex
pediind unor beneficiari în avans un 
important volum de utilaje tehnolo
gice. Angajamentul colectivului asu
mat în aceste zile este de a realiza 
suplimentar față de prevederile de 
plan, pînă Ia finele lunii, o producție 
în valoare de peste 4 milioane lei. 
(Mihal Bâzu).
• Potrivit datelor înregistrate în 

această săptămînă, chimiștii de la 
COMBINATUL DE PRODUSE SO
DICE GOVORA au reușit, printr-o 
amplă mobilizare de forte tehnice și 
umane, să recupereze întreaga pro
ducție nerealizată datorită calamită

s-au realizat suplimentar 46 222 mp 
textile nețesute. la „Textila" Năsăud 
— 6 000 mp țesături extralate.. la fa
brica de sticlărie de menaj — 25 000 
articole de sticlărie, iar la Exploata
rea minieră Rodna — 700 tone mine
reu complex. în cadrul întreprinderii 
județene de industrie locală a fost 
suplimentată producția cu 200 mp bi
nale, 50 mc prefabricat^ din , beton 
armat. 14 tone construcții metalice. 
30 garnituri de mobilă, 5 tone piese 
turnate din fontă pentru instalații, 
130 tone piine ș.a. (Gheorghe Crișan).

ților naturale. Din bilanțul acestei 
perioade reținem fabricarea supli
mentară și; livrarea spre beneficiarii 
din țară ori la export a 1 300 tone 
sodă calcinată și , pește 1 000 tone 
sodă caustică. (Ion Stanciu).

• în timp ce la ÎNTREPRINDE
RILE „INDEPENDENȚA", DE MA
TERIALE DE CONSTRUCȚII ȘI LA 
TABĂCARIA „BUCOVAȚ" din Craio
va, echipele de intervenție, ajutate 
de specialiști și muncitori, lucrează 
fără răgaz, ziua și noaptea, pentru 
reluarea activității normale., colecti
vele din alte unități economice din 
județul Dolj, mai puțin afectate de 
cutremur, depun eforturi stăruitoare 
în vederea. depășirii sarcinilor pla
nificate. Numai în 7 zile din martie s-a 
obținut o producție globală suplimen
tară în valoare de 6,2 milioane lei. 
Cele mai bupe rezultate s-au înre
gistrat la întreprinderea de industria
lizare a sfeclei de zahăr, întreprin
derea de transformatoare mici Fi- 
liași, întreprinderea de industrializa
re a cărnii. întreprinderea de celule 
electrice Băilești și altele. (Nicolae 
Băbălău).

• După o muncă eroică de zi și 
noapte, bine organizată și bine con
dusă, muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii COMBINATULUI PETROCHI
MIC PITEȘTI au reușit să pună în 
stare de funcțiune toate instalațiile 
productive. Două instalații se află în 
revizie planificată, urmind să rein- 
ceăpă procesul de producție în zilele 
următoare.

NOI MĂRTURII ALE SOLIDARITĂȚII

CU POPORUL ROMÂN

Guverne, organizații și instituții 
publice, firme străine oferă sprijin 

României pentru înlăturarea 
consecințelor cutremurului

în cursul zilei de simbătă au con
tinuat să sosească știri care infor
mează despre noi dovezi ale solida
rității internaționale cu națiunea 
noastră greu încercată de puternicul 
seism de la 4 martie.

Guvernul Republicii Populare De
mocrate Coreene a anunțat că oferă 
1 000 tone oțel beton pentru a spri
jini pe această cale marele volum de 
lucrări de construcții ce se impune 
a fi realizat în Capitală si în alte 
localități afectate de cutremur.

Organizații de Cruce Roșie vin în 
sprijinul sinistraților seismului, 
acordind ajutoare. Astfel, Liga So
cietăților de Cruce Roșie — cu se
diul ia Geneva — a acordat un avans 
de 40 000 dolari din fondul anunțat 
a fi oferit României de diverse so
cietăți naționale de Cruce Roșie. La 
rîndul ei, Societatea de Cruce Roșie 
din Republica Populară Chineză a 
oferit 20 tone medicamente, iar cea 
din Japonia suma de 1 milion yeni. 
Din partea Societății de Cruce Roșie 
olandeză s-au primit 8 300 kg medi
camente, iar de la Crucea Roșie din 
Uniunea Sovietică 3 000 kg medica
mente și vaccinuri.

Mai multe organisme internaționale 
au anunțat, de asemenea, ajutoare. 
Din fondurile O.N.U.—P.N.U.D. s-a 
oferit un prim ajutor in valoare de 
20 000 dolari pentru achiziționarea 

Stațiile seismice instalate pe teritoriul 
României arată în continuare un proces 

de calmare a focarului vrîncean

de mașini, utilaje de care are nevoie 
țara noastră. înaltul Comisar al 
O.N.U. pentru refugiați a acordat 
10 000 dolari, iar Biroul de asistență 
pentru cazurile de calamități al 
O.N.U. a oferit un prim ajutor de 
20 000 dolari. Fondul Națiunilor Unite 
pentru Copii — UNICEF a anunțat 
că va trimite, diverse alimente si 
medicamente pentru cei mici.

Firme și societăți străine acor
dă la rândul lor contribuții pen
tru înlăturarea urmărilor cutremu
rului. Astfel, directorul general al 
Societății „Deltex International" din 
Gabon a oferit un cec de 20 000 do
lari, Concernul „Bayer" din R.F. Ger
mania a hotărit să doneze antibioti
ce. Firma italiană „Fiat" a donat două 
autosanitare și o autobasculantă, iar 
firma Tanoli — 5 milioane lire ita
liene. De asemenea, grupul industrial 
Sandviken A.B. din Suedia a donat 
25 000 coroane, iar grupul Saba — 
10 0Q0 de coroane suedeze.

Primăria ovașului K81n a oferit un 
ajutor in valoare de 20 000 mărci. De 
asemenea, din partea unor cetățeni, 
din R.F. Germania s-au primit 3 000 
kg medicamente și produse alimen
tare.

Locuitorii orașului iugoslav Skoplie, 
care in 1963 au avut de suferit de 
pe urma unui cutremur și in acele 
momente au fost ajutați de oamenii 

muncii din țara noastră, au trimis în 
cursul zilei de sîmbătă în București 
trei autocamioane încărcate cu di
verse alimente și medicamente.

în Austria, Ecuador, Finlanda, Re
publica Federală Germania, Repu
blica Populară Polonă, S.U.A. și în 
alte state s-au constituit comitete de 
cetățeni și alte forme de asociere 
care colectează donații pentru si- 
nistrații din tara noastră.

Cetățeni din diferite state ale lu
mii depun fonduri în „Contul 1000", 
deschis la Banca Română de Comerț 
Exterior-București pentru ajuto
rarea sinistraților de la cutremurul 
din 4 martie 1977. Astfel, doamna 
Ileana Tadros din Viena a depus 
10 000 mărci vest-germane ; dl. Adoif 
Huber, din aceeași localitate. 1000 
șilingi austrieci ; cetățenii australieni 
Vuchich Of Haberfield și dr. Wein
berg din Sydney cite 63 lire ster
line ; doamna Overeem Neagoe Sil
via, din. Bruxelles, 50 000 franci bel
gieni ; dl. Renalto Montefusco din 
Italia 100 dolari ; aceeași aumă a fost 
depusă și de doamna Ștefana Luca 
Foresthii din S.U.A. ; dl. Richard 
B. Foster jr. și familia, din Detroit, 
au depus 500 dolari. Reprezentantul 
P.N.U.D. în România, dl. Bhagira.than 
R. Devarajan, a depus la sediul Băn
cii din Capitală în „Contul 1 000" 
suma de 500 dolari.

——————————————------------------------ ,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .

Realizarea în cele mai bune condiții 
a muncilor agricole de primăvară

ARGEȘ:
Pentru o mai rațională 

utilizare 
a forței de muncă
Mii de cooperatori si mecanizatori 

din județul Argeș se află in aceste 
zile pe ogoare. Principalele forțe 
sînt concentrate la arat și semănat., 
la strângerea resturilor vegetale de 
pe cimp. împreună cu ing. Nicolae 
Călin, directorul trustului județean 
I.A.S., mergem în cîteva ferme.

La I.A.S. Costești, importante for
țe mecanice — 38 tractoare — sint 
concentrate la executarea arăturilor, 
lucrare care va fi încheiată în urmă
toarele două zile. Patul germinativ 
pentru toate culturile din epoca I 
este asigurat, cu o singură trecere 
a tractorului cu agregatele necesare 
peste arăturile de toamnă. în urma 
discurilor și grapelor repartizate la 
pregătirea terenului au fost atașate 
bare metalice, in urma cărora pă- 
mîntul rămine mărunții și nivelat.

Pretutindeni. în cursul raidului, 
ne-am convins că munca e bine or
ganizată, dar că e loc pentru mai 
bine. Ca în cazul cooperativei agri
cole din Recea. Aici, peste 300 de 
cooperatori erau în cîmp, în zorii 
zilei, la tăiatul cocenilor, la trans
portul acestora cu 30 de atelaje. La 
grădină. 80 de cooperatori, în marea 
lor majoritate femei, plantau arpa
gicul. Cu toate acestea, nu sînt mo
bilizate toate brațele de muncă exis
tente în comună. La sediul coopera
tivei agricole din Popești, in jurul 
orei 16 erau 20 de cooperatori care 
considerau încheiată munca pe ziua 
respectivă. Din 851 de cooperatori 
apți de muncă, participaseră la 
lucru în cîmp și la ferma zoo
tehnică doar jumătate. Aceasta 
în timp ce pe zeci de hectare 
cocenii nu erau tăiați, iar alții 
se aflau în glugi pe cîmp. Sînt si 
lucruri bune, acțiuni de întrajuto
rare initiate de consiliul intercoope- 
ratist ; de pildă, s-au adus 10 trac
toare de la cooperativa Rîca pentru 
intensificarea arăturilor.

în Argeș se muncește bine și eu 
«por, ritmul lucrărilor a crescut de 
la o zi la alta, dar trebuie acționat 
în continuare pentru intensificarea 
lor. (C. Bordeianu).

TELEORMAN:
Terminarea grabnică 

a arăturilor - 
principala sarcină 

în județul Teleorman mai era de 
arat, la 12 martie, o suprafață de 
70 000 ha. Ce măsuri a luat coman
damentul județean pentru accelerarea 
ritmului de lucru și cum se acțio
nează concret in unitățile agricole ? 
La arături au fost repartizate 4 163 
tractoare, care trebuie să realizeze 
aproape 10 000 ha pe zi; Realizîndu-se 
acest ritm. în 7 zile Se pot încheia 
arăturile. La indicația comandamen
tului județean, zilnic se analizează 
stadiul lucrărilor, se iau măsuri ope
rative pentru impulsionarea lor. în 
timp ce unele S.M.A.. printre care 
Bujpru. Drăgănești-Vlașca, Furculești. 
Lunca și Roșiori, au depășit ritmul 
prevăzut, alte S.M.A., cum Sînt 
Blejești. Ciolănești. Gratia. Siliștea 
și Piatra nu au realizat viteza de lu
cru. Din această cauză, cu o zi îna
inte. pe ansamblul județului, au lu
crat Ia arat numai 2 166 tractoare, 
care au realizat doar 5 208 ha.

Cum se aplică măsurile stabilite 
pentru impulsionarea lucrărilor ? La
S.M.A. Siliștea — Videle, tractoarele 
au fost grupate la cooperativa agri
colă Puranii de Sus. Au fost organi- > 
zate schimburi prelungite pînă la, ora 
22. tractoarele râmin peste noapte în 
cimp, unde se face și alimentarea. Și 
in alte locuri, cum sînt secțiile de 
mecanizare care servesc cooperati
vele agricole Nanov. Botoroaga. Tă- 
tărăștii de Jos. Brătășani. Moșteni, 
Drăgănești-Vlașca. am constatat or
ganizare. ordine și disciplină.

în unele locuri am observat însă 
o organizare slabă a muncii, 
care are aceeași consecință : irosirea 
timpului de lucru. Din cele 21 dă 
tractoare ale secției de mecanizare 
Schela, 6 se aflau în curtea secției : 
unul era în rbdaj. iar 5 aveau de
fecțiuni. Si un alt caz : pe una din 
tarlalele cooperativei agricole ..7 No- 
iembrie“-Alexandria lucrau 14 trac
toare. dar două tractoare aveau de
fecțiuni. Ca un aspect general, se 
pune problema ieșirii cîț mai de di
mineață în cimp. în unele locuri, ali
mentarea tractoarelor cu carburanți 
și reviziile nu se fac de seara, ci di
mineața, intirziind plecarea în cimp. 
(A. Papadiuc. I. Toader).

ILFOV z
----------------  xouf

Munca este în toi 
în grădinile de legume

Sub conducerea activiștilor de 
partid și de stat, a specialiștilor de 
la organele agricole județene, aflați 
acum pe teren, oamenii muncii din 
agricultura județului Ilfov au inten
sificat In ultimele zile ritmul lucră
rilor de sezon și, mai cu seamă, al 
celor din legumicultură. Au fost. în- 
sămînțate sau plantate pînă acum 
peste 5 600 de ha cu culturi din pri
ma urgență, din care peste 3 000 
ha cu mazăre, ceapă, usturoi, verde
țuri, varză timpurie și altele. Pe 
mari suprafețe s-au aplicat lucrări 
de întreținere Ia legumele semănate 
în toamnă. De altfel, din acestea din 
urmă au și fost recoltate primele 
cantități de spanac și livrate pe pie
țele Capitalei. Așa cum ne spunea 
ing. Paula Cirstea, de la direcția a- 
gricolă, în prima parte a săptămînii 
viitoare se va încheia plantatul ar
pagicului pentru ceapă uscată și a 
usturoiului pe întreaga suprafață de 
1 600 și, respectiv, 220 ha. Pentru 
toate culturile extratimpurii și tim
purii. în ciuda faptului că s-au pro
dus unele pierderi, este asigurat în
tregul necesar de răsad. De aseme
nea. au fost amenajate și se insămin- 
țează răsadnițele pentru răsadurile 
de legume și varză.

O intensă, activitate se desfășoară 
In unitățile din consiliile intercoope- 
ratiste Frăsinet, Călugăreni. Cioro- 
gfrla. Vidra. Chiselet, Fierbinți, Bu- 
dești, in care, datorită folosirii 
timpului prielnic, participării largi 
la muncă a membrilor cooperatori, 
suprafețele însămînțate și plantate 
cu , legume se situează între 150—550 
ha. „De felul în care acționăm în 
aceste zile, de calitatea lucrărilor pe 
care le executăm — ne spune tov. 
Dinu Daniliuc, președintele coopera
tivei agricole Gurbănești — depinde 
producția agricolă a acestui an. 
Sîntem hotăriți să facem tot ce de
pinde de noi pentru a obține recol
te cu mult superioare anilor trecuți, 
contribuind astfel la efortul întregu
lui popor pentru recuperarea pagu
belor provocate de cutremur". (AI.
Brad).

tv
10,00 Telex
10.10 Tot înainte I — emisiune pentru 

pionieri
10,35 Film serial pentru copii : Blîndul 

Ben
11,00 Viața satului
12,00 Concert educativ
12.30 De strajă patriei
13,00 Telex
13.10 Album duminical.
16.00 Pagini de istorie în muzica româ

nească •
16.45 Reportaj de scriitor
17,00 Telejurnal
17.30 Film serial : Din tainele mărilor. 

Episodul 31 — „Istoria adînciirilor"
18,20 Omul pentru om
18,50 File de istorie. Centenarul Inde

pendenței. 1877 — Preliminarii po
litice și diplomatice. Documentar

19.10 1001 de seri : „Nâică“
19.30 Telejurnal
20,00 popor viteaz, unit, biruitor — an

tologie de versuri
20,15 Film artistic : „Cantemir". Sce

nariul : Mihnea Gheorghiu. Re
gia : Gh. Vitanidis. Muzica : R. 
Oschanitzky.

22,00 Studioul muzical. Interpretează : 
Varujan Cozighian. Silvia Voinea, 
Vasile Martinoiu, Ludovic Spieșs. 
Acompaniază orchestra simfonică 
a Radiotelevizlunii. Dirijor : Iosii 
Conta

22.30 Telejurnal

Teatrele bucureștene 
se pregătesc pentru 

reintîlnirea cu publicul 
în teatrele bucureștene s-au reluat 

repetițiile In vederea apropiatei redes
chideri a majorității sălilor de specta
cole. S-au și stabilit programe de ac
tivitate normală, aproape toate tea
trele urmind să-și reînceapă în 
curînd activitatea. Instituțiile de 
spectacole și concerte și-au progra
mat manifestări în beneficiul si
nistraților atit în sălile proprii, cît și 
in marile săli publice din Capitală. 
Opera Română va da 9 snectacole în 
beneficiul sinistraților ; totodată, va 
găzdui și spectacole ale Teatrului de 
stat de operetă, a cărui sală este tem
porar inutilizabilă.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

14, 15 și 16 martie. în tară : Vremea 
se va răci ușor. Cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea ploi locale, mai 
frecvente in jumătatea de sud-vest a 
țării. Vintul va prezenta intensificări. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
intre minus 2 și plus 8 grade, iar 
cele maxime intre 6 și 16 grade. în 
București : Vreme în general caldă. 
Cerul va fi temporar noros. favorabil 
ploii de scurtă durată. Vint slab. 
Temperatura ușor variabilă.

Oamenii de știință și tehnicienii 
români au reușit să realizeze înregis
trări exacte ale șocului principal de 
la 4 martie, pe baza cărora ei au fă
cut determinări ale poziției focarului, 
ale magnitudinii cutremurului, ale 
parametrilor dinamici ai oscilațiilor 
(durata, amplitudinea. perioada), 
precum și evaluări ale intensității 
macroseismice în diferite zone ale 
țării. în special în cele afectate se
rios de seism. Aceste date au fost pe 
deplin confirmata de fluxul de infor
mații care ne-au parvenit de la di
ferite centre seismologice interna
ționale și de la o serie de observa
toare seismice din diferite țări.

Dr. docent CORNEA ION, directo
rul Centrului de fizică a pămîntului 
și seismologie din București, și dr. 
docent ENESCU DUMITRU, cer
cetător principal la același centru, 
au arătat că, în afara cerce
tărilor și măsurătorilor făcute de 
specialiștii români, o mare im
portanță o are prezența în țara
noastră a unui mare grup de
specialiști străini din R.F.G., S.U.A.. 
Iugoslavia. Grecia, care au instalat
mai multe stații seismice de mare 
putere și înaltă sensibilitate in zona 
Vranoei și în alte regiuni din țară, 
considerate relevante pentru urmă
rirea activității seismice de după 
recentul cutremur. Datele obținute 
de Ia această aparatură modernă, 
schimbul de idei și informații, te
mele de cercetare urmărite cu prio
ritate permit ca. în corelare cu rezul
tatele cercetărilor efectuate pînă la 
cutremurul din 4 martie, să se apro
fundeze investigațiile privind cutre
murele din tara noastră si în spe
cial cele din Vrancea. care dau to
nalitatea seismicității generale în 
România.

Bogatul material de înregistrare, 
precum și datele istorice permit să 
se tragă concluzia că fenomenele 
seismice mai puternice din zona 
Vrancel, de genul celui din 4 martie 
1977, au o ciclicitate specială, care 
arată că ele se pot repeta Ia inter
vale care variază între 30 și 100 
de ani.

Stațiile seismice — atit ale noastre 
cit și cele aduse din străinătate — 
instalate pe teritoriul României, în 
special în zona de curbură a Carpa- 
tilor, arată în continuare un proces 
de calmare a focarului vrîncean. 
Eventualele replici mai semnifica
tive care ar putea apărea și care ar 
putea fi simțite de Oameni se înscriu 
in regimul normal de eliberare a 
energiei seismice rămase după un 
astfel de soc. dar ele nu prezintă un 
pericol pentru construcții sau secu
ritatea persoanelor.

Specialiști din S.U.A. aflați în țara
noastră pentru studierea 
originilor și altor aspecte 
fenomenul seismic de la 4
Bruce 1A. Boit, profesor 
mologie la Universitatea

cauzelor, 
legate de 
martie — 
de seis- 
California

(Berkeley. California). Glen V.
Berg, profesor de inginerie civilă

Precizări ale specialiștilor seismologi
la Universitatea Michigan, James 
Lefter, director al Serviciului de 
inginerie civilă. Oficiul pentru con
strucții de spitale din Washington, 
Christopher Rojahn, cercetător in 
problemele ingineriei construcțiilor 
civile de la ,,U. S. Geological Sur
vey", din California, și Lloyd S. 
Cluff, geolog șef la „Woodward- 
Clyde-Consultants" din San Fran
cisco, director al Institutului de cer
cetări de inginerie seismică — au 
avut. simbătă. o convorbire cu un 
redactor al Agerpres și au precizat că 
au venit in țara noastră pentru a stu
dia, Împreună cu seismologii și spe
cialiștii în construcții din România, 
originile și modul de propagare a fe
nomenului seismic de la 4 martie, 
precum și efectele sale asupra stra
turilor geologice, clădirilor civile și 
construcțiilor industriale.

Geologul LLOYD S. CLUFF a pre
cizat că fiecare fenomen seismic de 
mare amploare și fiecare focar seis
mic, inclusiv cel de la Vrancea, are 
o serie de particularități proprii care, 
deși nu sînt suficient elucidate, se 
pare că se datorează unor factori 
specifici din zona respectivă, în spe
cial de natură geologică.

La rîndul său, profesorul BRUCE 
A. BOLT a subliniat că fenomenul 
seismic de la 4 martie din România 
a furnizat o serie de date de mare 
valoare științifică, care servesc atit 
pentru studiile seismologilor, cît și 
pentru lucrările și proiectele ingine
rilor și tehnicienilor. O mare impor
tanță au datele înregistrate de oa
menii de știință și specialiștii ' ro
mâni, care au măsurat principalii pa
rametri ai seismului de la 4 martie. 
El i-a felicitat pe specialiștii români 
în seismologie pentru studierea cu 
acuratețe a undei principale a cutre
murului și. a efectelor multiple ale a- 
cesteia. Tehnica instalată la Vrancea
și în alte puncte de interes seismic 
și geologic va permite să se supra
vegheze îndeaproape, pe termen lung, 
— 20 de ani sau mai mult — activi
tățile seismice din zona Vrancea, iar 
rezultatele obținute vor fi deosebit 
de utile pentru seismologii români și

„Repetarea, în același ioc, a unui cutremur puternic 
se produce numai după zeci sau sute de ani"

LISABONA 12 (Agerpres). — Prof, 
dr. FERRY-BORGES, directorul La
boratorului national de inginerie ci
vilă din Lisabona și președinte al 
Asociației naționale portugheze de 
inginerie seismică, a declarat. în legă
tură cu posibilitatea detectării din 
timp a fenomenelor seismice, că la 
ora actuală nu există metode și mij
loace științifice pentru a cunoaște 
din timp data producerii unui cutre
mur. După un seism de amploarea 
celui care a avut loc in România la 
4 martie, a apreciat savantul portu

străini în aprofundarea și mai buna 
înțelegere a fenomenelor seismice ca 
au loc in această parte a lumii.

Profesorul GLEN V. BERG a ară
tat că a fost profund impresionat de 
efortul uriaș și rapid de normalizare 
a situației întreprins și organizat 
de conducerea României, efort ale 
cărui rezultate sînt vizibile la tot 
pasul. El a menționat că. deși a 
urmărit principalele cutremure ce au 
avut Ioc in diferite țări in ultimii 
ani, nicăieri nu. a constatat o ase- ■ 
menea mobilizare largă și eficientă a ' 
populației pentru remedierea urmă- 

1 rilor acestui fenomen natural 
dezastruos și pentru reluarea rapidă 
a activităților economice. în legătură 
cu aceeași idee, prof. Bruce A. Bolt 
a apreciat că acțiunile întreprinse 
după cutremur de conducerea și po
porul României sînt de o „perfec
țiune impresionantă".

JAMES LEFTER, directorul Ser
viciului de inginerie civilă al Oficiu
lui pentru construcții de spitale din 
Washington, a arătat că unul dintre 
scopurile principale ale prezenței 
sale în România este de a se informa 
despre comportarea spitalelor și a al
tor instituții medicale în timpul fe
nomenelor seismice, pentru a putea 
trage o serie de concluzii în legătură 
cu proiectarea și rezistența acestui 
tip de clădiri. El a arătat că spita
lele noi din București și din alte cen
tre afectate au rezistat cu bine seis
mului si că a fost impresionat de 
competența si eficienta cu care per
sonalul medical a reușit să asigure 
evacuarea și îngrijirea bolnavilor sau 
continuarea tratamentului medical. în 
ciuda fenomenului seismic.

Specialiștii americani au subliniat 
că in România construcțiile noi au 
rezistat bine Ia șocul seismic, ceea 
ce confirmă justețea soluțiilor de con
strucție Si de proiectare, precum si 
calitatea materialelor de construcții 
folosite. Experții americani au expri
mat opinia că seismologii români au 
datele cele mai sigure pentru a trage 
toate concluziile, cu atit mai mult cu 
cît zona Vrancea. ca focar seismic, 
are o serie de proprietăți specifice.

ghez, se pot produce in următoarele 
zile (intre 24 și 48 de ore) „replici" 
ale cutremurului, dar de intensitate 
mult mai mică.

Seismologia, a spus el, nu cunoaș
te repetarea în același loc a unul 
cutremur important, decit după e 
lungă perioadă de timp, de zeci sau 
sute de ani.

Conform datelor de care dispun 
experții portughezi, a afirmat de 
asemenea prof. dr. Ferry-Borges. tn 
prezent pericolul producerii unui cu
tremur este in scădere.

• COMPUTERE
LE STABILESC TRASEE 
FEROVIARE. pe
care va trece unul din tronsoa
nele căii ferate Baikal-Amur, 
cu lungimea de 17 kilometri, a 
fost stabilit nu de oameni, ci de 
un ordinator. După ce a „exa
minat" o mie de rapoarte de 
teren, normative și informații, 
mașina electronică de calcul a 
desenat pe hartă varianta opti
mă a traseului, întocmind tot
odată justificarea tehnico-eco- 
nomică respectivă. Sistemul au
tomatizat de stabilire a trasee
lor — „Astra" — a fost realizat 
de oameni de știință și specia
liști de la Institutul de ingine
rie feroviară din Leningrad. în 
prezent, creatorii „Astrei" pre
gătesc ordinatorul in vederea 
rezolvării unor noi sarcini, cum 
ar fi aprecierea influenței omu
lui asupra mediului înconjură

tor, alegerea unor metode si
gure de protecție a naturii în 
regiunile puse in valoare etc.

• PIESE DE OȚEL 
PRIN PULVERIZARE. 
Numeroase piese din oțel, utili
zate îndeosebi în construcția de 
mașini, pot fi prelucrate, după 
un procedeu elaborat în Marea 
Brițanie, mai simplu și mult 
mai economicos decit prin me
toda tradițională a așchierii. 
Oțelul topit este pulverizat in 
forme. Ca materie primă poate 
fi folosit fierul vechi, care se 
topește intr-un cuptor de in
ducție. Masa topită este apoi 
pulverizată in particule foarte 
fine cu un jet de azot sau ar
gon in tiparele viitoarelor pie
se. Printr-o prelucrare ușoară, 
piesele pot fi apoi utilizate, rea- 
lizindu-se importante economii 
de materiale și de timp de 
lucru.

• REȚEA DE „TELE Șl 
VIDEO CONFERINȚE", 
în Franța a fost construită o 
rețea națională de teleconferin- 
țe, respectiv de telecomunicații, 
care permite desfășurarea unor 
reuniuni între două sau mai 
multe orașe fără deplasarea 
participanților. Aceștia se în
trunesc în studiouri special 
echipate, de unde vor putea co
munica unii cu alții. Studiouri
le sînt conectate Intre ele prin
tr-o rețea de telecomunicații. 
Asemenea studiouri au și fost 
create și echipate la Paris. Bor
deaux, Lille și Nantes, urmind 
ca pină la sfîrșitul anului să se 
deschidă și săli de teleconferin- 
țe pentru public. Se prevede, 
de asemenea, construirea unor 
săli de videoconferințe, unde 
participanții își vor vedea in
terlocutorii, grație ecranelor de 
televiziune.
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• TABLOURI RECU
PERATE. Poliția vest-germa- 
nă a anunțat arestarea unei 
bande compuse din 10 persoane, 
autorii unui furt de tablouri să- 
virșit, la sfîrșitul lunii ianua
rie. la castelul „Sans Souci" din 
Potsdam (R. D. Germană). O 
parte din tablouri — dintre care 
cel mai cunoscut este „Portret 
de bătrin" de Tintoretto — au 
fost descoperite la Karlsruhe, 
iar restul la Kassel, intr-o as
cunzătoare. Poliția a putut da 
de firul acestei afaceri după ce 
unul din hoți a încercat să vîn- 
dă citeva din tablourile furate 
la Karlsrphe. Autoritățile vest- 
germane au precizat că, după 
încheierea anchetei, tablourile 
vor fi restituite R. D. Germane.

• ULTIMII ZIMBRI. 
Aproximativ 450 de zimbri — 
circa o pătrime din efectivul 
mondial al acestor animale de
venite extrem de rare astăzi — 
trăiesc in Polonia. 86 din ei se 
află in crescătorii, iar 26 — in 
rezervația din Parcul național 
din Bialowieza. Restul trăiesc 
liberi în patru regiuni împădu
rite sau acoperite cu tufișuri.

• TRANSATLANTIC 
DE VÎNZARE. VasuI de 
pentru pasageri „Cristoforo Co
lombo", cu un deplasament de 
30 000 de tone, aflat in rada 
portului italian Genova, a fost 
scos la vinzare. Nava, de același 
tip ca și „Andrea Dorla", care 
s-a scufundat în 1956, a fost a

chiziționată de un grup de oa
meni de afaceri venezueleni, tn 
scopul de a o transforma in
tr-un hotel plutitor pe fluviul 
Orinoco. Sindicatele italiene au 
anunțat insă că se opun înstrăi
nării navei, pentru că aceasta 
înseamnă pierderea a cîteva mii 
de locuri de muncă.

• PROIECTUL „AUS- 
TRO-PORSCHE".Industria 
etatizată austriacă (O.I.A.G.), 
care asigură o bună parte din 
exporturile țării, intenționează 
să-și asume o responsabilitate 
sporită in ceea ce privește re
ducerea deficitului înregistrat 
in balanța comerțului exterior. 
Conducerea O.I.A.G. studiază 
in prezent lansarea pe piața in
ternă a unui autoturism de fa
bricație proprie, care să prezin
te o rezistență sporită, asigu- 
rindu-se, în același timp, pro
tecția mediului ambiant. A fost 

fixat și numele automobilului 
proiectat : „Austro-Porsche".

• MEMORIILE FOS
TULUI PREȘEDINTE 
FORD. Fostul președinte al 
S.U.A.. Gerald Ford și soția, 
Betty Ford, au semnat un con
tract global de aproximativ un 
milion de dolari pentru a-și 
scrie — fiecare separat — me
moriile. anunță ziarul „New 
York Times". Drepturile asupra 
cărților respective au fost, achi
ziționate de editurile „Harper 
and Row" și „Reader’s Digest".

• CAFETIERĂ-DEȘ- 
TEPTÂTOR. O cafea caldă și 
aromată pe măsuța de noapte, 
imediat după sculare : acest lu
cru este posibil grație unui dis
pozitiv foarte simplu, o cafe- 
tieră prevăzută cu ceas deștep
tător. Cafetiera — pusă la punct 

de firma de aparate electro- 
casnice Moulinex — poate fi 
programată să intre în func
țiune la ora deșteptării sau 
poate fi utilizată în mod obiș
nuit.

• MUZEU AL AFRI
CII LA BELGRAD. Capita
la Iugoslaviei va fi înzestrată 
cu un muzeu al artei africane, 
al cărui edificiu a și fost con
struit la Dedinje, unul din cele 
mai frumoase cartiere belgră- 
dene. Clădirea acoperă o supra
față de 1 200 metri pătrați. 
Noua instituție de cultură își 
va deschide porțile în cursul a- 
cestui an. Muzeul va fi, de ase
menea. un centru de cultură 
destinat să contribuie la inten
sificarea colaborării Iugoslaviei 
cu țările Africii. Aci vor fi or
ganizate expoziții de artă afri
cană, precum și manifestări 
muzicale, de poezie etc.
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România oferă imaginea impresionantă a unei 
țări angajate eu toate forțele în lupta pentru 
înlăturarea grabnică a urmărilor cutremurului 
Presa, radioul șl agențiile internaționale de informații despre efortu

rile eroice ale poporului român pe frontul reconstrucției
Agențiile internaționale de presă, 

posturile de radio și televiziune, ma
rile cotidiane și revistele din dife
rite țări ale lumii continuă să infor
meze pe larg despre activitatea ener
gică din România pentru înlăturarea 
urmărilor cutremurului, pentru re
aducerea vieții pe făgașul normal, 
pentru reluarea producției in între
prinderile avariate. evidențiind 
eroismul manifestat de întregul nos
tru popor, solidaritatea umană și 
unitatea întregului popor în jurul 
conducerii de partid si de stat.

Sub titlul „Cu 
toate forțele", 
ziarul sovietic 
„PRAVDA" inse
rează o corespon
dentă din Bucu
rești despre mer
sul activității de 
normalizare a 
vieții. „Cu perse
verentă. stăruin
ță. cu toate for
țele lor lucrează 
oamenii — scrie 
ziarul. Cea mai 
mare parte a în
treprinderilor in
dustriale. a căror 
viață a fost 
perturbată de calamitatea natu
rală, și-au reluat deja activita
tea. In România socialistă nu 
există colectiv de muncă — de la 
brigăzi pînă la puternicele centrale 
— care să nu se fi încadrat in între
cerea pentru găsirea unor rezerve 
de creștere a producției". „Pravda" 
subliniază că, răsfoind în aceste zile 
paginile presei române, ți se creează 
imaginea impresionantă a luptei 
pline de abnegație pe care o desfă
șoară acum oamenii muncii din re
publică, sub conducerea organizații
lor de partid, pentru lichidarea ra
pidă a urmărilor cutremurului.

Ziarul „NEUES DEUTSCHLAND" 
relatează despre mutarea in noile 
apartamente a primelor familii de 
sinis frați, subliniind că tovarășul 
Nicolae Ceausescu a venit la fața 
locului să se informeze asupra mo
dului in care sînt îndeplinite preve
derile hotăririi Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. de a se 
crea un nou cămin fiecărei familii 
greu lovite de cutremur. Agenția 
A.D.N. relevă, într-o corespondență 
din București, că mii de voluntari și 
constructori sint angajați zi și noapte 
într-o bătălie tot atît de importantă 
ca și cea pe care o dau echipele de 
salvare pentru a înlătura pagubele

grave, în special în întreprinderile și 
combinatele afectate, și de a com
pensa pierderile în producție din ul
timele zile. Se subliniază, în această 
ordine de idei, elanul cu care a 
răspuns tineretul la apelul partidului 
de a participa cu forțe unite la în
lăturarea cît mai rapidă a urmărilor 
cutremurului.

Ziarul italian „LA STAMPA" evi
dențiază, la rîndul său. că România 
nu va renunța nici la planul cincinal 
de dezvoltare, nici la creșterea nive
lului de trai. Clasa muncitoare, inte

• „Președintele Nicolae Ceaușescu — pretutindeni la fața 
locului" • „Clasa muncitoare, intelectualii, țăranii sînt la 
înălțimea imperativului momentului" • „Militarii și gărzile 
patriotice își fac cu prisosință datoria" • „Un talent 
organizatoric care stîrnește admirația întregii Europe"
• „România nu va renunța nici la planul cincinal, nici la 
creșterea nivelului de trai" • „Viața a început să revină la 
normal" • „Pulsul Bucureștiului începe să bată din nou"

lectualii, țăranii — se relevă — sînt 
la înălțimea imperativelor momentu
lui. iar militarii și gărzile patriotica 
iși fac cu prisosință datoria.

Presa austriacă — ziarele „WIE
NER ZEITUNG", „VOLKSSTIMME", 
„KRONEN ZEITUNG" — relatează 
că, paralel cu munca intensă de de
gajare a ruinelor, au fost luate mă
suri pe linia acțiunilor de ajutorare, 
înființîndu-se Comitetul național 
pentru ajutorarea sinistratilor. sub 
președinția tovarășei Elena Ceaușescu.

Sub titlul „Zi și noapte se lucrează 
la înlăturarea distrugerilor", ziarul 
polonez „TRYBUNA LUDU" scoate 
in evidență spiritul de dăruire al lo
cuitorilor Capitalei, disciplina si ab
negația dovedite in săptămâna care 
a trecut de la cutremur. Totodată, 
se informează despre hotărîrile Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 'al 
P.C.R. privind ajutorarea sinistrați- 
lor. La rindul său, ziarul „ZYClE 
WARSZAWY" relevă. într-o cores
pondență din București, munca in
tensă care se desfășoară pentru re
stabilirea cursului normal al vieții în 
oraș. „Rezultatele eforturilor se pot 
vedea la tot pasul, capitala este apro
vizionată cu produse alimentare, iar 
toate magazinele sint deschise".

In editorialul „Solidaritate cu 
România", ziarul finlandez „KAN

SAN UUTISET", relfevînd as
pecte ale reconstrucției, subliniază : 
„Sub conducerea partidului său co
munist, poporul român a reușit să 
obțină rezultate deosebit de mari in 
construirea socialismului ; el va reuși 
să depășească și această lovitură pu
ternică". „HELSINGIN SANOMAT" 
scrie la rîndul său : „Viața a început 
să revină la normal, școlile să se re
deschidă. elevii și studenții se reîn
torc la cursuri ; s-a reluat traficul in 
comunicații". Un apel al Asociației de 
prietenie Finlanda-România, pentru 

deschiderea unui 
cont de colectare 
a ajutoarelor bă
nești, este publi
cat. de asemenea, 
de toate ziarele 
finlandeze.

Presa ceho
slovacă informea
ză despre măsu
rile stabilite la 
ședința din. 11 
martie a Comite
tului Politic Exe
cutiv al C.C. al 
P.C.R. si despre 
înlăturarea ur
mărilor cutremu
rului. Ziarul

„SVOBODNE SLOVO" scrie : „Cu 
toată durerea și tristețea care 
s-au abătut asupra României, poporul 
român. în frunte cu conducerea sa, 
este stăpîn pe situație. El înfruntă 
această catastrofă cu un spirit de sa
crificiu nemaiîntîlnit și cu un talent 
organizatoric care stirnesc admirația 
întregii Europe".

Sub titlul „România își menține 
planul cincinal în ciuda cutremuru
lui", ziarul Olandez d.e seară „N.R.C./ 
HANDELSBLAD" a publicat o am
plă relatare despre conferința de pre
să a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
subliniind că „planul cincinal al 
României se îndeplinește fără nici o 
modificare, în pofida catastrofei care 
a lovit această țară". Agenția olan
deză de presă A.N.P. a difuzat o co
respondență intitulată „Reconstrucția 
în România", care evidențiază faptul 
că planurile de creștere anuală a pro
ducției industriale cu 11 la sută nu 
vor fi încetinite și că va fi ridicat în 
continuare nivelul de trai.

Ziarul vest-german „DIE WELT" 
scrie sub titlul „Pulsul Bucureștiului 
începe să bată din nou", că, timp de 
o săptămînă, românii au lucrat zi și 
noapte. „Aseară, Bucureștiul era din 
nou un oraș curat. Bucureștiul este 
un oraș care funcționează. în Bucu
rești viața curge mai departe."

TELEGRAME DE COMPASIUNE
Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
în numele poporului mauritan, al partidului și al guvernului său, cît și al 

meu personal, adresez Excelenței Voastre și prin dumneavoastră poporului 
român, partidului și guvernului său expresia profundei noastre compasiuni 
în legătură cu seismul care a lovit de curînd țara dumneavoastră.

Cu cea mai înaltă considerație,

MOKTAR OULD DADDAH
Președintele Republicii Islamice Mauritania

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Consiliul Revoluției din Portugalia, reunit în ședință plenară după tra
gicele evenimente care au îndoliat România, adresează poporului român, 
prin intermediul Excelenței Voastre, regretul său cel mai viu, exprimîndu-i, 
în același timp, profunda sa solidaritate în acest moment atît de dificil.

General ANTONIO RAMALHO EANES
Președintele

Consiliului Revoluției din Portugalia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
In numele FRELIMO, al poporului mozambican și al Consiliului de Mi

niștri al Republicii Populare Mozambic, prezint cele mai sincere condoleanțe 
Partidului Comunist Român, poporului șl Guvernului Republicii Socialiste 
România. Sîntem siguri că, sub conducerea Partidului Comunist Român, a 
dumneavoastră personal, marele popor român va ști să transforme durerea 
în noi energii pentru reconstruirea patriei — victimă a recentului cutremur 
de pămînt.

Vă rog să transmiteți solidaritatea și compasiunea partidului, poporului și 
statului nostru familiilor îndoliate, precum și expresia dorinței noastre de 
rapidă însănătoșire a celor suferinzi.

Cu salutări frățești revoluționare și înaltă considerație,

SAMORA MOISES MACHEL
Președintele FRELIMO, 

Președintele Republicii Populare Mozambit

Vicepremierul Consiliului de Stat 
al II. P. Chineze 

l-a primit pe ambasadorul României
PEKIN 12 (Ăgerpres). — La 12 

martie. Li Sien-nien, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
vicepremier al Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, l-a primit pe Nicolae 
Gavrilescu, ambasadorul României la 
Pekin.

In numele conducerii de partid și 
de stat a R.P. Chineze, al președinte
lui Hua Kuo-fen. Li Sien-nien a ex
primat sentimente de compasiune și 
caldă simpatie in legătură cu pierde
rile grele materiale și umane cauzate 
poporului român de recentul cutre
mur. El a exprimat, de asemenea, 
admirația față de energia cu care a 
acționat în aceste zile conducerea

Partidului Comunist Român. în frun
te cu secretarul general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. care s-a aflat 
permanent în zonele sinistrate, con- 
ducînd direct activitatea de refacere. 
Li Sien-nien a exprimat convingerea 
P.C. Chinez, a poporului chinez că 
poporul român. sub conducerea 
P.C.R., în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, va învinge dificultățile 
temporare create de calamitate și va 
recupera in întregime pierderile sufe
rite.

In cursul primirii au fost discutate 
aspecte ale relațiilor bilaterale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Decret privind amnistierea 
unor deținuți politici din Spania

MADRID. — Un comunicat oficial 
anunță că guvernul spaniol a apro
bat, vineri, un decret prevăzind am
nistierea deținuților politici care nu 
sint implicați in acte de violență 
împotriva persoanelor. Totodată, de
cretul prevede reducerea cu un sfert 
a pedepselor acelor deținuți politici 
care au fost condamnați pentru in
jurii, ucideri și răpiri de persoane în 
soopuri politice. Un alt decret stipu

lează că, în legătură cu deținuții ca
re nu sînt eliberați automat, guver
nul își rezervă dreptul de a examina 
fiecare caz în parte în vederea re
ducerii sau anulării pedepsei.

Observatorii politici din Madrid 
apreciază că de prevederile acestor 
decrete va beneficia majoritatea ce
lor 170 de deținuți politici, dintre 
care peste 100 sint militanți basci.

franța: Alegerile municipale— 
un test de semnificații mai ample

Azi și duminica următoare, în 
Franța vor avea loc alegeri locale. 
33,3 milioane de cetățeni sint 
chemați la urne pentru desemnarea 
a aproximativ 475 000 consilieri mu
nicipali, care conduc treburile ad
ministrative și obștești in cele 36 383 
comune de pe întreg teritoriul ță
rii. O importantă deosebită capătă 
alegerile la Paris, unde, pentru pri
ma dată după mai bine de un se
col. în fruntea municipalității va fi 
desemnat un primar — și nu un 
președinte al consiliului municipal, 
ca pînă acum.

Deși, în principiu, se afirmă că 
alegerile municipale „nu au un ca
racter politic", totuși cele două tu
ruri succesive ale scrutinului din 
Franța prezintă caracteristicile u- 
nei confruntări electorale propriu- 
zise. Atenția observatorilor este re
ținută de „bătălia pentru Paris", 
unde partidele majorității guverna
mentale nu au ajuns la o înțele
gere, ci, dimpotrivă, prezintă, ca 
urmare a unor poziții divergente, 
liste separate. Drept candidat al 
republicanilor independenți, grupa
re din care face parte, după cum 
se știe, președintele republicii, Va
lery Giscard d’Estaing, a fost de
semnat ministrul industriei. Michel 
d’Omano. Adunarea pentru Repu
blică (R.P.R.). de orientare gaullis- 
tă. cea mai importantă grupare gu
vernamentală — care are 7 miniștri

și secretari de stat în guvern — 
prezintă candidatura lui Jacques 
Chirac, fost prim-ministru. Presa 
pariziană apreciază că fostul pre
mier consideră actuala confruntare 
doar ca o etapă intr-o acțiune mai 
amplă, avind ca obiectiv final vii
toarele alegeri prezidențiale ce ur
mează a avea loc in 1981.

în cele 18 circumscripții electo
rale ale Parisului, candidații parti
delor de stingă — comunist, socia
list și radical de stingă — se gă
sesc pe aceleași liste ale „Uniunii 
stingii". propunînd alegătorilor un 
„contract municipal" inspirat de 
„Programul comun de guvernare" 
stabilit in vederea alegerilor legis
lative din 1978. De asemenea, parti
dele de stingă vor prezenta. în pri
mul tur de scrutin, liste comune 
și in alte centre importante din 
țară.

Iată motivele pentru care „muni
cipalele" de la 13 si 20 martie sînt 
considerate de majoritatea observa
torilor francezi ca un test de di
mensiuni naționale înaintea alege
rilor legislative de anul viitor, re
zultatul lor urmind să ofere indi
cii semnificative dacă actuala coa
liție a majorității își va păstra po
zițiile sau dacă în Franța va lua 
naștere „o situație fundamental 
nouă", după cum se exprimă „Le 
Monde".

N. PLOPEANU
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TRANSMIT:
Consiliul Național Pales- 

tlnOan _  organul legislativ su
prem al mișcării palestinene de eli
berare națională — și-a deschis lu
crările la Cairo. Pe agenda se
siunii se află înscrisă o bogată 
tematică privind lupta poporului 
arab palestinean în actuala eta
pă pentru înfăptuirea drepturilor 
sale naționale legitime și analiza ul
timelor evenimente din Orientul A- 
propiat în lumina eforturilor depuse, 
pentru realizarea unei păci trainice 
și juste în zonă.

La Sofia s-a deschis al VI-lea 
Congres al Uniunilor tehnico-științi- 
fice din Bulgaria. A fost prezent 
Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al R. P. Bulgaria.

Partidul Poporului din 
Pakistan, condus cie premierul 
Zulfikar Aii Bhutto, a cîștigat 427 
din cele 460 locuri în cadrul alege
rilor provinciale organizate la 7 mar
tie în această tară, s-a anunțat ofi
cial la Islamabad.

Un acord comercial pe ter- 
men lung și protocolul schimburilor 
de mărfuri pe anul 1977 intre gu
vernele R. P. Chineze și R.P.D. 
Coreene, au fost semnate la Pekin.

Guvernul brazilian de
nunță acordul de apărare 
încheiat cu S.U.A.,semnat la 
Rio de Janeiro in 1952 — informează 
un comunicat al Ministerului de Ex
terne dat publicității la Brasilia. Co
municatul precizează că această deci
zie este o consecință a „introducerii u- 
nor schimbări în legislația america
nă. care modifică intr-un mod inac
ceptabil condițiile în care se desfă
șoară cooperarea militară între Bra
zilia și Statele Unite".

în cadrul tradiționalei 
„campanii de primăvară", 
marile centrale sindicale japoneze au 
lansat un apel la grevă generală 
pentru ziua de 8 aprilie. La această 
dată, au anunțat organizatorii, vor 
avea loc alte acțiuni revendicative 
ale oamenilor muncii niponi din di
ferite sectoare de activitate — in
dustria siderurgică, transporturi, ser
viciile și instituțiile publice — în ve
derea încheierii unor noi contracte 
colective de muncă.

Un nou referendum are 
loc în Elveția 13 cererea parti- 
delor de dreapta, în vederea limită
rii numărului de străini care trăiesc 
și muncesc in această țară, precum 
și a expulzării multora dintre ei. A- 
cesta este cel de-al treilea referen
dum pe această temă din ultimii 
șapte ani.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

In numele guvernului și poporului ecuadorian, vă rog să primiți, Exce
lență, expresia sentimentelor de solidaritate și prietenie în' legătură cu .tra
gicul cutremur de pămînt care a provocat sute de morți, răniți și însemnate 
pagube materiale.

Vă reînnoiesc asigurările înaltei mele considerațiuni.

Viceamiral ALFREDO POVEDA BURBANO
Președintele Consiliului Suprem 

de Guvernămint al Republicii Ecuador

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am aflat cu profundă consternare și adîncă mîhnire despre cutremurul 
dezastruos care a avut loc în țara dumneavoastră și care a provocat multe 
pierderi de vieți omenești, distrugeri de bunuri materiale, lăsînd multi oa
meni fără adăpost.

Doresc ca, în numele guvernului, al întregului popor ugandez, precum 
și al meu personal, să exprim Excelenței Voastre, poporului român, îndeosebi 
familiilor îndoliate, precum și celor rămași fără adăpost sincera noastră 
compasiune și condoleanțe în aceste împrejurări de mare durere și mîh
nire.

Primiți, Excelență, asigurarea înaltei mele considerațiuni și stime.

Feldmareșal dr. IDI AMIN DADA
Președinte pe viață al Republicii Uganda

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Consternați de dimensiunile tragediei din România, vă rugăm să trans
miteți călduroasa noastră solidaritate partidului și poporului român.

FELIPE GONZALEZ
Prim-secretar

al Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol

LUIS YANES
Secretar cu problemele internaționale , 

al Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol

COMITETULUI CENTRAU
AU PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Profund impresionat de marile pierderi de vieți omenești și bunuri ma
teriale produse de. cutremur, vă rog să primiți sentimentele de compasiune 
ale Partidului Progresist al Poporului din Guyana.

CHEDDI JAGAN

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Profund impresionați, vă transmitem din partea membrilor Partidului 
Avangarda Populară sentimente de solidaritate și prietenie.

MANUEL MORA VALVERDE
Secretar general 

al Partidului Avangarda Populară 
din Costa Rica

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România, 

Secretar general al Partidului Comunist Român
Comitetul ^Executiv Național al Partidului Revoluționar Instituțional își 

exprimă solidaritatea cu poporul român în împrejurările tragediei pe care o 
trăiește provocată de seismul din ziua de 4 martie. Pierderea de vieți 
omenești și gravele pagube materiale suferite de țara prietenă au impresionat 
profund pe mexicani. în aceste dureroase momente împărtășim suferințele 
curajosului popor român și dorim ca în scurt timp această țară să-și 
regăsească liniștea.

CARLOS SANSORES PEREZ
Președintele Comitetului Executiv Național 

al Partidului Revoluționar Instituțional

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,

1 Președintele Republicii Socialiste România
In legătură cu cutremurul care a afectat națiunea română, comuniștii 

panamezi își exprimă profunda lor compasiune și reafirmă solidaritatea lor 
militantă, încrezători în capacitatea poporului român condus de partid, de a 
depăși această nouă încercare.

RUBEN SOUZA
Secretar general al Partidului Poporului

SECRETARULUI GENERAU 
rAE PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 

NICOLAE CEAUȘESCU
Profund emoționați de știrile privind tragicul bilanț al seismului. în 

numele A.K.F.M.—K.D.R.S.M., adresăm dumneavoastră și poporului român 
sentimente de solidaritate.

Vă rugăm să transmiteți familiilor victimelor și tuturor sinistraților expre
sia sincerelor noastre condoleanțe și simpatie frățească.

RICHARD ANDRIAMANJATO
Președintele Partidului Congresul 

pentru Independența Madagascarului

GISELLE RABESAHALA
Secretar general

în legătură cu cutremurul din 4 martie au mai adresat telegrame 
de compasiune tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, conducerii 
de partid și de stat a țării noastre, unor organizații obștești :
James Callaghan, primul ministru 

al Marii Britanii ; Mamdouh Salem, 
primul ministru al Republicii Arabe 
Egipt ; Hedi Nouira, primul ministru 
al Republicii Tunisiene ; Knut Fry- 
denlund, primul ministru ad-interim 
al Norvegiei ; Draja Markovici, pre
ședintele Prezidiului Republicii So
cialiste Serbia ; Bogoliub Nedelkovici, 
președintele Consiliului Executiv al 
Provinciei Socialiste Autonome Ko
sovo ; Milorad Birovliev, membru al 
Consiliului Executiv Federal, pre
ședintele părții iugoslave in Comisia

româno-iugoslavă de colaborare eco
nomică ; Betino Craxi, secretarul ge
neral al Partidului Socialist Italian ; 
Aldo Aiello, membru al Direcțiunii 
Partidului Socialist Italian ; Bon 
Hayward, secretar general al Parti
dului Laburist din Marea Britanie ; 
Edward Heath, fost prim-ministru al 
Marii Britanii : Clodomiro Almeyda, 
secretar executiv în străinătate al 
Unității Populare din Chile ; Sala- 
hattin Kilic, ministrul energiei și re
surselor naturale din Turcia : Jorge 
Lezcano Perez, coordonator național al

COMITETULUI CENTRAU
AU PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN,

Tovarășului secretar general 
NICOLAE CEAUȘESCU 

Dragi tovarăși.
Comitetul Central al Partidului Comunist Finlandez își exprimă adinca 

sa compasiune și simpatie în legătură cu victimele catastrofei naturale care 
a lovit poporul României.

Ne exprimăm solidaritatea noastră cu Partidul Comunist Român și po
porul Republicii Socialiste România în îndeplinirea sarcinii de seamă da 
reconstrucție a distrugerilor materiale provocate de cutremur.

Sîntem convinși că clasa muncitoare din România, sub conducerea parti
dului său comunist, va îndeplini cu succes această importantă sarcină.

Cu salutări de solidaritate,

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST FINLANDEZ

COMITETULUI CENTRAU 
AU PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Norvegia, vă 
exprimăm condoleanțe și profunda noastră compasiune în legătură cu 
catastrofa seismică care s-a abătut atît de crud asupra României și a poporu
lui român.

Sîntem convinși că sub conducerea partidului și a guvernului se vor 
întreprinde măsurile necesare pentru ameliorarea situației sinistratilor șl 
pentru înlăturarea distrugerilor provocate.

MARTIN GUNNAR KNUTSEN
Președintele 

Partidului Comunist din Norvegia,

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN NORVEGIA

COMITETULUI CENTRAU
AU PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Dragi tovarăși, \
în numele Comitetului Central și al tuturor comuniștilor irakieni vă 

exprimăm regretul nostru cel mai profund pentru tragicul cutremur care a 
cauzat poporului român mari pierderi de vieți omenești și materiale.

Ne exprimăm convingerea că Republica Socialistă România va recupera 
în curînd pagubele produse de greaua catastrofă seismică.

Vă rugăm, dragi tovarăși, să transmiteți condoleanțele noastre familiilor 
îndoliate.

AZIZ MOHAMED
Prim-secretar al C.C. al P.C. Irakian

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Partidul nostru a fost profund mîhnit și îndurerat de vestea privind 
cutremurul devastator ce s-a abătut asupra României.

Sîntem alături de partidul și poporul României în tristețea provocată 
de acest mare dezastru.

Vă rugăm să transmiteți sincerele noastre sentimente de compasiune 
membrilor familiilor îndoliate, celor răniți și întregii națiuni române încer
cate de această durere.

MUHAMMAD FARHAD
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Bangladesh

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Profund impresionați de gravul dezastru care a lovit țara dumneavoastră, 
în numele Comitetului Central exprimăm partidului, guvernului și poporului 
român sentimentele noastre de solidaritate.

DIONISIO RAMOS
Secretar general

al Partidului Comunist din Honduras

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al P.C.R.,

COMITETULUI CENTRAU
AU PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Dragi tovarăși,
Cu adîncă emoție și durere ani fost informați de marele dezastru ce a 

lovit tara și poporul Republicii Socialiste România.
Din partea P.C. din Grecia, a membrilor, activiștilor și adepților săi, 

vă exprimăm profunda simpatie și regretul nostru pentru victimele și ma
rile distrugeri ale recentului cutremur. Ne aflăm alături de dumneavoastră 
pentru orice sprijin care să contribuie la ameliorarea situației.

Pentru C.C. al P.C. din Grecia,

HARILAOS FLORAKIS
Prim-secretar

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Românta

Am fost profund șocat cînd am aflat despre cutremur și despre tragicele 
pierderi de vieți omenești suferite de țara dumneavoastră vineri 4 martie 
1977.

îmi amintesc cu cea mai mare plăcere și admirație despre vizita mea 
de anul trecut în frumoasa dumneavoastră capitală și intîlnirile mele cu așa 
de multi români. Cred că orice asistentă internațională de care aveți nevoie 
trebuie să vă fie pusă la dispoziție fără întîrziere.

Vă rog să acceptați din partea mea și a partidului meu expresiile de 
compasiune și solidaritate.

GOUGH WHITLAM
Lider parlamentar 

al Partidului Laburist Australian

Comitetelor de Apărare a Revoluției 
din Cuba: Comitetul Național al Fron
tului Unității Poporului din R. P. 
Polonă ; Consiliul Național al Fron
tului Popular Patriotic din R. P. 
Ungară ; Spyros Kyprianou. pre
ședintele Camerei Reprezentanților 
din Republica Cipru ; Sadok Moka- 
dem, președintele Adunării Naționa
le Tunisiene : Dunstan W. Kamana, 
președintele Consiliului O.N.U. pen
tru Namibia ; Shiro Suzuki, secretar 
general al Asociației de prietenie 
Japonia-România ; Maria Teresa de 
Otero Silva, președintele Institutu
lui venezuelean de prietenie cu 
România : Stefano Vetrano, secretar 
general al Asociației italiene pentru

relațiile culturale și științifice cu 
România ; Societatea renano-westfală 
de relații cu străinătatea din Dort
mund — R. F. Germania ; Youssef 
El Sebai, secretar general al Orga
nizației de solidaritate cu popoarele 
afro-asiatice ; Consiliul japonez do 
luptă împotriva bombelor atomice cu 
hidrogen ; J . II. Methaven, director 
general al Confederației Industriilor 
Britanice ; Colaboratorii fabricii de 
roți dințate Renk AG — Augsburg î 
Yoshizo Ikeda, președintele Asocia
ției industriei japoneze pentru expo
ziții plutitoare ; Dietrich Wilhelm 
Von Menges — Kirchfeldstahl ; Jean 
Dulac, primarul localității Beloeil 
(Belgia) și membrii consiliului co
munal.
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