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Avînd in vedere că, pe baza hotârîrilor și măsurilor 
stabilite de Comitetul Politic Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român pentru înlăturarea 
consecințelor cutremurului și a prevederilor Decretului 
prezidențial țu privire la instituirea stării de necesitate 
s-au asigurat — prin munca plină de abnegație și devo
tament a oamenilor muncii, a unităților militare, forma
țiunilor gărzilor patriotice, tineretului, a întregii populații

— condițiile necesare pentru restabilirea cursului nor
mal al vieții economico-sociale și în capitala țării, 
decretez:

Articol unic. — începînd cu data de 15 martie 1977 
starea de necesitate, instituită prin Decretul prezidențial 
nr. 58/1977, încetează și în municipiul București, precum 
și în unitățile sistemului de telecomunicații și al Radio
televiziunii.

Ședința Comitetului Politic
Executiv al C. C. al P. C. R.
In ziua de 14 martie a.c. a avut loc, 

sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, o nouă ședin
ță a Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv apreciază 
că în jjrma muncii intense desfășurate 
de unitățile forțelor armate și ale Mi
nisterului de Interne, de gărzile pa
triotice, de tineret și numeroși oameni 
ai muncii, acțiunea de degajare a rui
nelor marilor clădiri prăbușite în zona 
centrală a Capitalei a fost încheiată.

De asemenea, se desfășoară în 
condiții bune activitatea de identi
ficare a avariilor mari produse de cu
tremur și de consolidare a clădirilor 
grav afectate. Ținînd seama de impor
tanța și răspunderea deosebită a a- 
cestei acțiuni, a fost constituit un co
lectiv, alcătuit din specialiști de înaltă 
calificare, care coordonează elabora
rea soluțiilor de consolidare a clădiri
lor și dă indicații pentru trecerea la 
executarea lucrărilor corespunzătoare.

Comitetul Politic Executiv a hctărît 
ca un asemenea colectiv să fie trimis 
și în municipiul Craiova pentru a se 
pronunța asupra modului de consoli
dare a marilor imobile vechi din cen
trul orașului, urmînd ca, dacă și în 
alte localități se ridică astfel de pro
bleme, să se procedeze în mod similar.

Comitetul Politic Executiv apreciază 
că, în momentul de față, sarcina esen
țială este consolidarea rapidă a prin
cipalelor clădiri avariate de cutremur. 
In acest scop s-a hotărit întărirea co
lectivelor care au lucrat și lucrează la 
consolidarea provizorie a edificiilor, 
astfel ca ele să poată continua munca 
pentru consolidarea și repararea de
finitivă, într-un timp cit mai scurt, a 
clădirilor respective.

Comitetul Politic Executiv a hotărit 
concentrarea tuturor forțelor mate
riale și umane ale întreprinderilor de 
construcții și reparații, atit din Capi
tală, cit și din alte județe, la acțiunea 
de consolidare și reparare a blocu
rilor mari din București, în care locu
iesc mii de cetățeni, pentru a se crea 
condiții ca aceștia să se reîntoarcă, 
într-un timp cit mai scurt, în aparta
mentele pe care le-au evacuat. Nu
mai după ce se va încheia această 
activitate, unitățile întreprinderilor de 
construcții și reparații vor putea trece 
să lucreze și la clădirile mai mici sau 
la locuințele individuale.

Pentru a se putea efectua cit mai 
repede uriașul volum de reparații pe 
care îl impune lichidarea tuturor ava
riilor suferite de locuințele din Capi
tală, ca și din alte localități, este ab
solut necesar ca cetățenii înșiși să 
participe nemijlocit, cu toate forțele, 
la punerea la punct a apartamentelor 
în care locuiesc. Este o cerință arză
toare pe care trebuie să o înțeleagă 
in modul cel mai responsabil fiecare 
cetățean, deoarece de aceasta depind 
înlăturarea cît mai grabnică a ur
melor cutremurului și normalizarea 
vieții în toate localitățile.

De asemenea, așa cum s-a mai in
dicat, colectivele ministerelor, ale al
tor instituții publice, ale unităților co
merciale și ale O.N.T. trebuie să or
ganizeze formațiuni de lucru care, 
după orele de program, să asigure 
realizarea grabnică a lucrărilor de re
parare a edificiilor respective.

Comitetul Politic Executiv a hotărit 
ca atît în Capitală, cît și în celelalte 
localități din țară să se treacă de în
dată la evacuarea din subsolurile clă
dirilor a depozitelor de combustibil și 
de mărfuri și organizarea unor depo

zite speciale, pe categorii de produse 
și bunuri. Pentru buna desfășurare a 
comerțului, magazinele vor fi aprovi
zionate de către depozitele centrale 
pentru un număr de cîteya zile. De a- 
semenea, s-a indicat să se treacă ime
diat la scoaterea din etajele superioa
re ale clădirilor a caselor de fier, 
fișetelor, arhivelor, bibliotecilor și 
mașinilor de calcul și mutarea lor în 
subsolul clădirilor, ce vor fi special 
amenajate în acest scop, prin măsuri 
de consolidare.

în legătură cu hotărîrea adoptată 
anterior de a se interzice cu strășnicie 
orice fel de intervenții în structura imo
bilelor, Comitetul Politic Executiv a in
dicat să se oprească, de asemenea, 
orice fel de lucrări de instalare a apa
ratelor de aer condiționat în clădiri, 
cu atît mai mult cu cît asemenea chel
tuieli nu se justifică in condițiile climei 
temperate a României.

In legătură cu refacerea fondului lo
cativ afectat de cutremur, Comitetul 
Politic Executiv a stabilit măsuri supli
mentare față de cele comunicate an
terior. Ținînd seama de faptul că și 
alte orașe, în afară de Capitală, au 
suferit avarii serioase, s-a stabilit su
plimentarea planului de construcții de 
locuințe cu încă 10 000 de apartamen
te pentru localități ca : Ploiești, Craio
va, Roșiori de Vede, Alexandria, Bu
zău, Focșani, Tîrgoviște, Galați și al
tele, urmînd ca realizarea lor să fie e- 
șalonată pe timp de 2 ani. Așa cum 
s-a mai indicat, la munca pe șantiere 
trebuie să participe intens colectivele 
întreprinderilor și instituțiilor, fiecare 
în zonele în care urmează să fie repar
tizate locuințe pentru oamenii muncii 
din unitățile respective.

Pentru a se asigura condiții cit mai 
bune de exercitare a funcției de con
ducere a întreprinderilor și instituțiilor, 
precum și de intervenție operativă în 
caz de nevoie a factorilor de decizie ai 
unităților respective, Comitetul Politic 
Executiv a hotărit ca toate cadrele de 
conducere, precum și alte cadre de 
bază din întreprinderi și instituții să lo
cuiască in incinta acestora sau in ime
diata lor apropiere. Această măsură 
este valabilă și pentru instituțiile de 
învățămînt superior, pentru toate uni
tățile școlare. Prin buna repartizare a 
noilor locuințe în cadrul și în jurul in
cintei întreprinderilor și instituțiilor, va 
trebui ca, cel puțin în cazul întreprin
derilor mari, această sarcină să fie so
luționată pînă la sfîrșitul anului curent.

Comitetul Politic Executiv a hotărît, 
de asemenea, să se introducă în plan 
construirea suplimentară, în satele 
care au suferit în mod deosebit de pe 
urma cutremurului, a circa 10 000 de 
locuințe, unele în cadrul viitoarelor 
sate model, așa cum s-a arătat ante
rior, iar celelalte în conformitate cu 
criteriile și exigențele impuse de legea 
sistematizării.

Pentru a se putea asigura realizarea 
acestui mare volum de construcții în
tr-un termen cît mai scurt, Comitetul 
Politic Executiv a hotărît să se creeze 
și o unitate specială a forțelor armate, 
care să execute circa 5 000 de aparta
mente în București, precum și o parte 
a locuințelor noi din orașul Zimnicea.

S-a hotărît, de asemenea, ca în cen
trul Capitalei să se introducă termofi- 
carea și în blocurile ce beneficiază în 
prezent de încălzire proprie, lichidîn- 
du-se în acest fel depozitele de com
bustibil existente în clădirile respecti
ve. In același spirit se va acționa și în 
alte localități din țară unde există în 
prezent sau unde urmează să se cre
eze posibilități de termoficare.

Comitetul Politic Executiv a stabilit 
unele măsuri suplimentare în legătură 
cu modul de despăgubire a cetățeni
lor care și-au asigurat la ADAS locu
ințele și bunurile. Cetățenii care și-au 
construit locuințe proprietate perso
nală cu credit de la stat și ale căror 
apartamente au fost distruse de cu
tremur vor primi apartamente simi
lare celor pe care le-au deținut, ur
mînd ca despăgubirile ADAS la care 
au dreptul să fie vărsate la stat, ei ne- 
avînd altă obligație decît să-și plă
tească în continuare ratele pentru 
rambursarea creditului primit. In felul 
acesta, întreaga pagubă va fi suporta
tă, practic, de stat, proprietarii apar
tamentelor respective nefiind afectați 
din punct de vedere material de dis
trugerile provocate de cutremur. Pror 
prietarii de apartamente construite cu 
credite de la stat care au fost mai pu
țin avariate vor primi despăgubirile 
corespunzătoare din partea ADAS-ului 
pentru a-și putea face reparațiile ne
cesare, urmînd ca ei să își plătească 
în continuare ratele pentru acoperi
rea creditului primit din partea statu
lui. De asemenea, ADAS va plăti des
păgubiri și celorlalți cetățeni ale căror 
locuințe avariate sau bunuri distruse în 
timpul cutremurului au fost asigurate.

Ținînd seama de rezultatele obți
nute în lichidarea focarelor de distru
gere din Capitală, precum și în ca
drul procesului general de normali
zare a activității economice și vieții pu
blice, Comitetul Politic Executiv hotă
răște ca, începînd din ziua de 15 
martie a.c., starea de necesitate să 
înceteze și în municipiul București.

Comitetul Politic Executiv a dezbă
tut și a adoptat în continuare o serie 
de măsuri pentru mai buna organi
zare a activității unor domenii ale 
vieții noastre economice.

Astfel, pentru mai buna organizare 
și coordonare a industriei de morărit 
și panificație, s-a hotărît ca toate în
treprinderile și unitățile de acest fel să 
treacă în subordinea Ministerului 
Agriculturii și Industriei Alimentare, 
în cadrul unei centrale unice pe țară. 
De asemenea, în fiecare județ va 
funcționa o organizație unică de mo
rărit și panificație, care va îndruma 
inclusiv morile comunale și brutăriile 
aflate în subordinea consiliilor popu
lare și ale cooperației. Măsuri simi
lare se vor lua și pentru unitățile lo
cale din celelalte ramuri ale produc
ției industriale. Totodată, s-a hotărît 
ca Ministerul Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcție să coor
doneze întreaga activitate de produ
cere a agregatelor din balastiere, 
pentru construcții, ce se desfășoară 
pe teritoriul țării. Industria locală și 
cooperația meșteșugărească urmea
ză să își axeze în viitor activitatea pe 
producerea bunurilor necesare bunei 
desfășurări a prestărilor de servicii 
către populație.

Comitetul Politic Executiv a hotărit, 
de asemenea, crearea unei centrale 
unice care să organizeze și să con
ducă activitatea piscicolă, organiza
rea reproducției peștelui, realizarea 
unor producții speciale, precum și di
rijarea pescuitului oceanic. Toate uni
tățile din acest domeniu ce vor fi în
globate în centrală vor trece sub di
recta conducere a Ministerului Agri
culturii și Industriei Alimentare îm
preună cu întreaga bază materială 
aparținătoare.

Comitetul Politic Executiv a solu
ționat și alte probleme curente ale ac
tivității economice, politice și sociale 
din patria noastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România, 
Comandantul suprem al Forțelor armate 

ale Republicii Socialiste România

DUMINICĂ ȘI LUNI ÎN CAPITALĂ

TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU,

prezent în zone sinistrate, 
a analizat importante probleme 
privind activitatea de refacere

Indicațiile secretarului general al partidului — un amplu 
plan operativ pentru consolidarea clădirilor, desfășurarea 
lucrărilor de reconstrucție și renovare a fondului locativ, 
salvarea edificiilor de mare valoare arhitectonică, refacerea 
grabnică a unităților hoteliere, îmbunătățirea funcționării 

rețelei comerciale

Se analizează, la fața locului, soluțiile pentru consolidarea clădirilor deteriorate

In cursul dimineții de duminică, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, a făcut o nouă vizită 
de lucru în Capitală pentru a examina modul în care se îndepli
nesc hotărîrile conducerii partidului și statului cu privire la înlătu
rarea cît mai grabnică a urmărilor cutremurului.

Secretarul general al partidului a fost însoțit de tovarășa 
Elena Ceaușescu și de tovarășii Manea Mănescu, Ion Dincă, Paul 
Niculescu și Ion Coman, urmărind, îndeosebi, într-un mare nu
măr de puncte din centrul Capitalei, modul în care se lucrează 
la îndepărtarea ultimelor ruine ale blocurilor prăbușite, la conso
lidarea imobilelor avariate.
Capitala, atit de greu Încercată, 

oferă, la o săptămînă de la cumplitul 
cutremur, imaginea unui oraș care 
a revenit la pulsul său ‘normal. Deși 
grave, rănile sale au inceput să se 
cicatrizeze. Pe unele din' fostele șan
tiere ale luptei pentru salvarea su
praviețuitorilor s-a așternut un strat 
de pămînt proaspăt. La altele se mai 
lucrează însă cu toată prudenta. în

speranța descoperirii ultimelor vic
time ale dezastrului. Ițlolozul a fost 
înlăturat de peste tot. Secretarul 
general al partidului a insistat, din 
nou, în acele puncte unde se mai lu
crează > la evacuarea ruinelor blocu
rilor năruite, să se acționeze în con
tinuare cu toată grija pentru dega
jarea ultimelor viotime.

„Să fie interzise tu desăvirșire 
orice intervenții care afectează 

soliditatea clădirilor"
Pe parcursul vizitei, tovarășul stata, personal, la fața locului, gra- 

Nicolae Ceaușescu s-a oprit la nu- vitatea stricăciunilor, pentru a sta- 
meroase blocuri avariate din perime- bili, împreună cu specialiștii, măsu- 
trul central al Capitalei pentru a con- rile cele mai potrivite care se cer

aplicate în prezent și în perspectiva 
imediată. Secretarul general a intrat 
în numeroase clădiri avariate, a urcat 
la etajele cele mai afectate, a pătruns 
în subsoluri, examinând, împreună cu 
specialiștii, modul cum se prezintă 
structurile de rezistență sau zidurile 
neportante.

S-a constatat cu acest prilej că 
avarierea unui șir de imobile se da- 
torește și faptului că anumite insti
tuții și întreprinderi care le-au folo
sit au făcut o serie de reamenajărl 
ale spațiilor interioare. Secretarul 
general al partidului a atras atenția 
factorilor cu răspunderi în acest do
meniu că intervențiile de orice gen 
care afectează soliditatea clădirilor 
trebuie interzise cu desăvirșire. S-a 
arătat, de asemenea, că cei care s-au 
făcut vinovați de asemenea abateri- 
trebuie, în mod firesc, să poarte în
treaga răspundere a faptelor lor.

S-a constatat, de asemenea, că ma
joritatea clădirilor care au suferit 
avarii, deși destul de grave în unele 
cazuri, au totuși structura de rezis
tență intactă. Consultîndu-se pe larg 
cu specialiștii prezen.fi la fata locu
lui, examinînd, împreună cu arhi- 
tecți, proiectanți și constructori, fie
care caz în parte, secretarul gene
ral al partidului a stabilit o serie 
de sarcini și măsuri concrete privind 
lucrările ce trebuie executate, eșalo
narea lor optimă pe diferite etape 
și obiective.

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Răspunsul oamenilor muncii la chemarea partidului pentru îndeplinirea
integrală a planului de dezvoltare economico - socială a patriei

ÎN ÎNTREPRINDERI AVARIATE

Totul pentru Winra iiEdicatiiler

grabnică iu craiiul economic
Situația lucrărilor la C.E.T. București-vest 

de panificație „Dîmbovița" și
Centrala electrică și de termofi- 

eare București-vest este una din 
unitățile energetice care au avut de 
suportat pierderi dintre cele mai se
rioase în urma seismului. Acest im
portant obiectiv a fost vizitat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu de două 
ori in săptămînă trecută. Criticile 
aduse dxsecretarui.-camei'aL.Tii.parti
dul ui’ el; prilejuF'iârimef vizite au 
fost înțelese pe deplin.

Acum, aici sînt concentrate Impor
tante forțe umane și utilaje de mare 
capacitate. Peste 200 de oameni din 
cadrul termocentralei muncesc în 
schimburi de cite 12 ore pentru 
dezafectarea cit mai rapidă a halei 
turbinelor.

— în 
preciza 
ției de 
degajat 
căzut deasupra lui. Specialiștii vor 
începe reparațiile și revizia 
grup.

La aceste acțiuni au fost 
sate echipe de muncitori 
„Energoconstrucția", 
si „Electromontaj", <dt și formații de 
gărzi patriotice.

— Dacă toți factorii de conducere 
de la trusturile energetice de con
strucții și montaj se află pe șantier 
— menționa Petre Apostolache, se
cretarul comitetului de partid al în
treprinderii ‘ „Electrocentrale" din 
București — nu același lucru se poa
te spune despre principalul nostru 
proiectant, Institutul de studii și pro
iectări energetice. Este adevărat că 
sînt prezenți o serie de proiectanți, 
dar, lipsind cadre din conducerea 
I.S.P.E., deciziile nu se pot lua ope
rativ.

seara zilei de 14 martie — 
ing. Eugen' Toma, șeful sec- 
cazane — grupul nr. 2 va fi 
complet de plafonul care a

la acest

mobili- 
de la 

„Energomontaj"

★
Traducînd în fapte indicațiile tova

rășului Nicolae Ccaușescu, date cu 
prilejul vizitelor de lucru prin între
prinderile de morărit și panificație 
ale Capitalei, oamenii muncii din a- 
cest sector și-au mobilizat toate e- 
nergiile pentru restabilirea grabnică 
a activității unităților productive a- 
fectate de cutremur. Numai în ulti
mele trei zile au fost puse în func
țiune trei mori principale cu o ca
pacitate zilnică de prelucrare de 525 
tone.

La fabrica „Dîmbovița", bunăoară, 
unde numai cu patru zile în urmă

și întreprinderile 
„Griul"

secretarul general al partidului a 
criticat faptul că nu s-au întreprins 
măsurile care se impuneau pentru 
reluarea activității productive a a- 
cestei unități, s-a trecut imediat la 
aprovizionarea cu materiale, aparate 
de sudură ș.a. Pentru refacerea și 
darea în exploatare a secției de mo
rărit nr. 1 — cea mai importantă ca
pacitate a unității — au fost concen
trate aici echipe specializate de mun
citori de la întreprinderea „Electroni
ca" și Combinatul de industrializare a 
lemnului Pipera. O informație de ul
timă oră : această secție a Intrat în 
probe tehnologice și există condiții 
ca începînd cu ziua de 15 martie să 
funcționeze la întreaga

într-un stadiu avansat 
lucrările de refacere a 
panificație „Griul". La . _ 
morărit nr. 2, care a avut grav afec
tată- structura de rezistență și dis
truse o serie de utila’4. 300 de mun
citori și tehnicieni lucrează, zi și 
noapte, pentru încheierea grabnică a 
lucrărilor din prima fază a progra
mului de refacere, in scopul punerii 
în funcțiune a morii chiar în aceste 
zile. (Ion Lazăr, Iosif Pop).

capacitate, 
se află și 

fabricii de 
secția de

RITMUL DE LUCRU
zilnic, la nivelul maxim

HIDROCENTRALA POR
ȚILE DE FIER: în fiecare zi 
— o producție suplimentară 
de 3,6 milioane kilowali- 
oră energie electrică. In 
aceste 
cele 5 
funcțiune 
lei au 
maximă. ____ ___  .
hidroagregatul nr. 1 a intrat în revi
zie planificată. Lucrările erau prevă
zute să fie terminate la 31 martie, 
dar colectivul de aici, acționînd cu 
abnegație și dăruire, zi și noapte, a 
reușit să scurteze această perioadă cu 
19 zile. De la 12 martie, hidroagrega- 
tul nr. 1 a' fost conectat la sistemul 
energetic național. în felul acesta, 
producția suplimentară de energie 
electrică pe care o dă hidrocentrala 
Porțile de Fier in fiecare zi se ridică 
la 3,6 milioane kiiowați-oră. (Virgiliu 
Tătaru).

zile de muncă rodnică, 
hidroagregate aflate în 

în cadrul hidrocentra- 
fost puse sub sarcină 
încă înainte de cutremur

și în zilele de duminică și luni, 
siderurgiștii 
însemnate 
tone cocs,
250 tone .... ______
produse obținute peste sarcinile de 
plan la zi. Depășirile de plan înregis
trate de la începutul anului și pînă 
în prezent însumează circa 7 500 tone 
cocs metalurgic,. 4 000 tone fontă, 
10 000 tone sleburi laminate, 5 300 
tone tablă groasă, 6 100 tone tablă și 
bandă laminată la rece, 1 700 tone 
tablă zincată ș.a. (Dan Plăeșu).

gălățeni au obținut 
succese: aproape 100
peste 650 tone fontă, 
tablă groasă și alte

cu 2 milioane lei. Lucrînd în schim
buri prelungite, punind în valoare 
noi resurse, metalurgiștii de aici au 
expediat, înainte de termenul prevă
zut, diverse produse unor întreprin
deri care au avut de suferit în urma 
cutremurului. Au fost livrate 20 role 
refractare pentru Combinatul de oțe
luri aliate Tirgoviște, 11 role refrac
tare pentru Combinatul siderurgic 
Galați, 30 mosoare pentru laminorul 
de benzi de aluminiu al corpbinatu- 
lui din Slatina. (Ștefan Dinică).

GALAȚI: Produse side
rurgice peste prevederi. 
Respectîndu-și angajamentul luat, 
de a spori producția suplimentară

Duminică s-a muncit fără preget
in industrie și agricultură

Sute de mii de oameni ai muncii au lucrat duminică, 13 martie, în 
fabrici și uzine, pe ogoare, pentru a îndeplini și depăși sarcinile de plan, 
pentru a efectua lucrările stringente de sezon în agricultură. în industrie, 
obiectivul principal îl constituie suplimentarea producției la sortimente 
absolut necesare economiei naționale, concomitent cu îndeplinirea inte-

grală a tuturor indicatorilor de plan. In agricultură, eforturile sînt con
centrate spre accelerarea lucrărilor agricole de primăvară, pentru a se 
pune baze solide recoltei bogate din acest an. Prezenți la fața locului, în 
întreprinderi și pe ogoare, redactori și corespondenți ai „Scînteii“ 
transmit :

COMĂNEȘTI: Cărbune, 
cit mai mult cărbune. Mine* 
rii din Comănești au scos la 
suprafață, în prima decadă a a- 
cestei luni, o cantitate de 
tone cărbune peste prevederile 
nului. Cu acestea, cantitatea 
cărbune suplimentară înscrisă 
graficul întrecerii de la începu
tul anului și pînă acum se ridi
că la 1 600 tone. (Gheorghe Baltă).

500 
pla- 

de 
pe

flllJD : Și-ou suplimantat 
angajamentul. Colectivul 
prinderii metalurgice Aiud și-a supli
mentat angajamentul pe acest an

OLT: Pe baza folosirii In
tensive a mijloacelor teh
nice unit^tde industriale din 
acest, județ. în pigioada 5—12 martie 
a.c. s-a obținut o producție peste plan 
în valoare de 8,5 milioane Iei. Cele 
mai de seamă realizări s-au con
semnat la întreprinderea de alumi
niu Slatina, unde s-a recuperat în-. 
treaga producție nerealizată în noap
tea de 4 spre 5 martie, cînd, 
cauza seismului, s-a întrerupt
mentarea cu energie electrică a ha
lelor de electroliză. Producție supli
mentară au dat și întreprinderile de 
produse cărbunoase 
serve din Caracal.

din 
ali-

Slatina, de con- 
(Emilian Rouă).

• în JUDEȚUL DÎMBOVIȚA — 
în unități din Tirgoviște, Fieni. Gă- 
ești, Moreni, Pucioasa și Titu — s-a 
lucrat duminică, fără întrerupere, 
realizîndu-se o producție ce depă
șește 36 009 000 lei, din care peste 
plan — 18 285 000 lei. în această zi 
s-au produs 5 000 tone ciment, 250 
tone var, 11 000 mp plăci din azboci
ment, 2 400 MW/oră energie electri
că, 500 000 ’ 
căți lămpi 
tone țiței, 
combine și 
compresor, 
bumbac, 200 tone nutrețuri 
nate și alte produse. 
Soci).

becuri speciale. 1 500 bu- 
cu vapori de mercur, 50 
30 cutii de viteză pentru 
tractoare, 220 frigidere cu 
9 000 mp țesături din 

combi- 
(Constantin

• Pentru a contribui la compen
sarea pierderilor provocate de re
centul seism, in 61 de întreprinderi 
industriale din JUDEȚUL BRAȘOV 
s-a lucrat și în cursul zilei de dumi
nică. Cei 36 596 de muncitori, ingi
neri și tehnicieni prezenți la lucru 
au realizat o producție industrială 
în valoare de 24 milioane lei, mate
rializată între altele in 50 autoca
mioane, 470 radiatoare, 10 tone de 
utilaj cljimic și armături industriale, 
2 000 bucăți rulmenți, 40 tone cără
mizi refractare, 10 tone prafuri de 
turnare. 150 mc elemente prefabrica
te, 8 tone confecții 
(Nicolae Mocanu).

metalice ș.a.

BUZĂU. Lucrătorii 
zoiene, in frunte cu 
transformat ziua de duminică într-o 
adevărată zi de muncă record. în 
această zi, mecanizatorii și coopera
torii au pregătit terenul pe 1820 
hectare, au însămânțat 1 850 hectare, 
din care 1 500 cu sfeclă de zahăr, au 
grăpat ogoarele pe 4 200 hectare, au 
dccolmatăt canale în lungime de 
4 km etc. (Mihai Bâzu).

ogoarelor bu- 
comuniștii, au

• Duminică, colectivul de la ÎN
TREPRINDEREA BUCUREȘTEANA 
„TIMPURI NOI" a fost prezent la 
lucru la ora obișnuită. S-a muncit 
în toate secțiile și cu întregul efec
tiv, obținîndu-se, la sfîrșitul zilei, o 
producție marfă de 900 000 lei. Tot 
în cursul zilei de duminică au fost 
finisate și așteaptă să fie expediate 
la export trei loturi de compresoare, 
către parteneri din Italia și Republi
ca Democrată Germană. (Cristian 
Antonescu).

ALBA. Timpul prielnic de lucru a 
fost folosit duminică de cooperatorii 
din județul Alba, de toți locuitorii 
satelor pentru intensificarea unor 
lucrări agricole de sezon. Au fost 
curățate 1 200 ha de pășuni, s-au

Dumimcd, 13 martie
la

a.c., intregul
prezent

colectlv de muncă de la întreprinderea de mecanică fină din Capitală a fost 
lucru. în imagine, un aspect din secția de strungârle Foto : I. Ștefan

î I
. * • < 1 ti 1 >

316 hectare
... ... hectare cu ovăz, 

borceag. în comuna Igmu

efectuat arături pe 
s-au însămințat 190_ 
mazăre,
au ieșit în cîmp peste 2 800 locuitori, 
care au lucrat lâ fertilizarea cultu
rilor, la curățirea pășunilor. La Cră- 
ciunelu de Jos au fost însămînțale 
30 hectare, au fost curățate 200 hec- 
tare de pășuni. Aceeași participare 
masiva la muncă ă fost și la Dăia 
Română, Noșlac și alte localități. 
(D. Ștefan). ' '

Și III a fabricat 35 tone de produse 
prin extrudare. La ÎNTREPRINDE
REA DE POMPE DIN CAPITALA, 
duminică au fost fabricate peste 
de pompe de diferite tipuri și 
mensiuni. (Ilie Ștefan).

150 
di-

• Hotărîți să recupereze grabnic 
pierderile provocate de cutremur, 
duminică, oamenii muncii de la ÎN
TREPRINDEREA DE MECANICA 
FINA DIN CAPITALA au lucrat in
tens, bine organizat, cu întregul po
tențial productiv. în ansamblu, dumi
nică s-a realizat o producție în va
loare de 2,6 milioane lei, cu 500 000 
lei superioară prevederilor inițiale. Și 
la ÎNTREPRINDEREA DE PRELU
CRARE A MASELOR PLASTICE, 
duminică, 13 martie a.c., s-a muncit 
cu hotărîre și dăruire. în atelierul I 
au fost preluorate 100 tone granule 
pentru izolații și cabluri electrice, 
la atelierul II s-au realizat 15 tone 
de produse prelucrate, iar atelierul

TIMIȘ. Duminică, peste 40 000 
mecanizatori, țărani cooperatori 
lucrători din I.A.S. au muncit 
tens pe ogoare. în această zi au fost 
arate peste 600 de hectare, pe alte 
5 100 hectare s-a pregătit terenul în 
vederea însămînțării și au fost se
mănate cu culturi din epoca I peste 
1 500 hectare. începînd de luni, la 
chemarea comitetului județean de 
partid, în toate unitățile agricole se 
execută șanțuri și rigole pentru eli
minarea apei care băltește pe tere
nuri. (Cezar Ioana).

de 
șl 

in-

industria JUDE- 
au realizat, du- 
suplimentară în

0 Colectivele din 
ȚULUI HARGHITA 
minică o producție 
valoare de peste 4 milioane lei. Cele 
mai bune rezultate au fost înregis
trate la U. F. E. T. Gheorgheni, 
C.E.P.L. Topltța. întreprinderea me
canică și întreprinderea de stofe de 
mobilă și țesături tehnice din Ghoor- 
gheni. (I. D. Kiss).

DURATA SCHIMBURILOR
după nevoile sporite ale producției
• Muncitorii, tehnicie

nii și inginerii Combinatu
lui petrochimic din Pitești 
și-au unit eforturile cu cele ale 
petroliștilor argeșeni, pentru a obți
ne și 
tități 
zilele 
du-se 
— in 
drul 
peste 
țiței.

livra economiei naționale can- 
cît mai mari de produse. în 
de 12 și 13 martie — lucrîn- 
continuu în toate schimburile 
instalațiile rafinăriilor din ca- 
combinatului s-au
plan aproape 3 600

prelucrat 
tone de

0 „Vom scurta termenele 
cutie a obiectivelor aflate 
strucție" — iată deviza sub ___
ționează în aceste zile COlCCtiVOlS 
de constructori din județul 
Satu Mare. La toate 
vele ce se înalță In această parte 
a țării lucrătorii 
munca pe șantiere în două schim
buri prelungite, în așa fel incit 
să poată fi devansate termenele de 
punere în funcțiune a acestora. Tot
odată. s-a reanalizat structura trans
porturilor. ceea ce a dus la evitarea 
distantelor mari, a curselor „în gol", 
staționărilor nejustificate a mijloace-

de exe- 
în con- 

care ac-

obiecti-

au organizat

lor
se

auto, fiind create astfel premi- 
și pentru economisirea de însem

nate cantități de combustibil. La o- 
biectivele sociale, constructorii săt
măreni au organizat munca în două 
schimbliri a cite 10 ore. Ei sînt pre
ocupați. totodată, de obținerea, unor 
însemnate economii de ciment, oțel- 
beton și alte materiale atît de nece
sare acum pe frontul reconstrucției.

0 Lucrînd intens, in schimburi 
prelungite, COlCCtlVUl ÎOÎre- 
prinderil „6 Martie" din 
Timișoara 8 trecut cu t08te for_ 
țele la sporirea producției de scule, 
dispozitive și utilaje destinate șantie
relor de construcții. Colectivul de aici 
a hotărit să majoreze de la 5 milioane 
lei la 8,5 milioane lei angajamentul 
asumat pe acest an privind depăși
rea sarcinilor de plan. Spre termo
centralele Palas-Constanța și Tur- 
ceni au fost expediate cite un ascen
sor pentru transportul materialelor 
la mari înălțimi. în Capitală au fost 
trimise trei platforme telescopice au- 
toridicătoare, 150 vibratoare pentru 
prepararea betonului, numeroase tru
se de clești și alte scule de șantier. 
La - 
fost

Craiova si Turnu Măgurele au 
livrate cite 4 schele metalice, iar

la Piatra Neamț, Bacău și Slobozia 
— un număr de 7 mașini de tencuit.

e în întreprinderile din Ploiești, 
Cimpina, Boldești-Scăeni, Filipeștii 
de Pădure, Sinaia, Comarnic, din cele
lalte centre muncitorești din

țlll Paîîhova, se munce?te cu ab
negație și hărnicie în trei schimburi și 
schimburi prelungite. Deși unele uni
tăți greu lovite de cutremur nu func
ționează la întreaga capacitate. \ to
tuși, într-o singură zi. la 13 martie, 
valoarea producției obținute pe ju
deț s-a ridicat la circa 88 milioane 
lei. Astfel, la. întreprinderea de me
canică fină din Sinaia s-au produs 
într-o zi. peste prevederile planului, 
640 de pompe de injecție în echiva
lență, la instalații de cracare catali- 

. tică. reformare catalitică, la secțiile 
de anhidridă maleică și dimetilteref- 
talat de la Combinatul 
Brazi s-au realizat 
produse petroliere, 
buri aromate și 11 
trochimice. iar la 
utilaj chimic Ploiești — o importan
tă cantitate de agregate pentru uni
tățile avariate, printre care și un coș 
de fum de 30 m înălțime pentru ra
finăria „Vega".

___  petrochimic 
în plus 300 tone 
25 tone hidrocar- 
tone produse pe-, 
întreprinderea de

PENTRU OBȚINEREA UNEI RECOLTE RECORD, CEL PUȚIN LA NIVELUL ANULUI TRECUT

Principala preocupare : CALITATEA LUCRĂRILOR

tarlaleleLucratorii din agricultura județu
lui Dolj sint hotărîți să obțină în 
acest an recolte, bogate, spre a-și 
aduce întreaga contribuție la buna 
aprovizionare a populației, la satis
facerea nevoilor economiei națio
nale. Cum se lucrează in aceste 
sile 1

C.A.P. Amăriștn de Sus (prima 
fotografie). Se pregătește te
renul pentru însămînțarea sfeclei 
de zahăr. Aici, utilajele lucrează in 
flux la discuit, grăpat și erbicidat, 
urmărindu-se ca pămîntul să fie 
cit mai bine lucrat. La C.A.P. A- 
mărăștii de Jos (fotografia a doua) 
se muncește intens la însămînțarea

sfeclei de zahăr. Terenul a 
jalonat și bine pregătit.

Pe terenurile C.A.P. Dobrotești 
(fotografia a treia) au fost concen
trate 25 de tractoare la executarea 
arăturilor. Se lucrează grupat, în 
schimb prelungit pînă la ora 21. 
Peste noapte, tractoarele rămîn în 
cimp, unde se face alimentarea cu

carburanți. Pe una
C.A.P. Praporu (fotografia a patra), 
era in plină desfășurare plantarea 
cartofilor timpurii.

Iată insă că pe alocuri se consta
tă unele neajunsuri. Pe una din par
celele fermei „Banu Mărăcine", a- 
parținind I.A.S. Craiova, se semă
na lucernă. Dar cum ? Terenul nu

era bine pregătit, iar semănătoarea 
nu avea marcatorul lăsat, din care 
cauză rindurile ieșeau strîmbe. Cu 
totul de neînțeles este faptul că 
în cîmp nu se afla nici un specia
list, pentru a urmări resnectarea 
strictă a regulilor agrotehnice. (Fo
toreportaj realizat de Aurel Pa- 
padiuc).

î mJ

mai lung
schimb

Cei 60 de ani ai lui nu în
seamnă vîrstă, ci experiență. A 
dovedit-o in noaptea cutremu- 

. rului șt după aceea.
— Hai să vedem ce s-a-ntîm- 

plat...
Cu felinarul in mină cercetă 

structura de rezistență bucată cu 
o 

un 
de in-

bucată, apoi lovi cu palma 
grindă, cum ar fi 
prieten pe umăr, in 
credere.

— Ține bine, am 
bună...

Șeful de echipă Ștefan ____
de la șantierul 5 al grupului 5 
construcții din Capitală, și-a 
ciștigat apelativul de tată nu 
numai pentru că doi din oamenii 
cu care lucrează sînt feciorii 
lui, ci pentru grija părintească 
manifestată față de toți, pentru 
experiența lui de pe zeci de șan
tiere. După primul spasm al 
pămințului din noaptea de 4 
martie, toți „fiii" lui au alergat 
la șantier și au intrat in cel 
mai lung schimb din viață — 
o săptămînă de muncă neîntre
ruptă. Comentariul laconic al 
lui nea Ștefan a fost pe măsura 
faptelor :

— Cutremuru-i cutremur, oa
menii sînt oameni, tată !

Nea Ștefan urma să intre In
tr-un lung concediu de 38 de 
zile, dreptul lui legal pentru 
anii 1975 și 1976.

— Am să-mi fac toate con
cediile cînd oi ieși la 

învățăturile lui nea 
Matei către 
arătat roadele și in noaptea cu
tremurului și 
educat in crezul muncii cinstite, 
pline de abnegație, pe toți cei 
zece copii ai săi pe care i-a 
crescut singur — mama copiilor 
a decedat la ultima naștere. Pe 
trei i-a făcut constructori („Nu 
e meserie mai frumoasă decit 
să construiești trainic, pentru 
oameni"). In noaptea de po
mină a trăit bucuria de 
a-și vedea fără nici o fisu
ră, in picioare, clădirile du
rate de el, dar mai ales cti
toriile lui de suflet : de la lucru 
n-a lipsit nimeni. Ba chiar și 
soțiile oamenilor s-au mutat pe 
șantier, in Calea Giurgiului ; 
unele cu copii mici după ele. Au 
ajutat cum au putut ; le-au pre
gătit de mîncare constructori
lor, au făcut curat, au frecat 

' podele și au spălat geamuri la 
blocul nr. 5 ce trebuia terminat 
cit mai repede. Termenul de 
predare din grafice era 31 apri
lie. La 11 martie s-au mutat in 
bloc primii locatari. Unul dintre 
ei. Ion Pompiliu Stănică, mărtu
risește :

— M-am trezit in fața blocu
lui Nestor, unde locuiam, și nu 
puteam înțelege. Refuzam să 
pricep grămada aceea imensă 
de moloz, sub care erau oameni 
ingropați. Soția, eu, cei doi co
pii eram in viață. Dar numai cu 
ce aveam pe noi. După citeva 
zile ni s-a dat o adresă și ni s-a 
spus că era noua noastră locuin
ță. Am venit de pe stradă așa 
cum ne vedeți și am găsit o casă 
care ni s-a spus că e a noastră. 
Am găsit toate la locul lor, mo
bilă, așternuturi, frigider, tele
vizor, radio, pină și flori. Toate 
așezate de mina altora pentru 
noi. Miinile astea aș vrea să le 
String.

Vna din acele mîini e a lut 
nea Ștefan Matei, un nume din 
cronica acestor zile de grea în
cercare. .

bătut 
semn

făcut treabă

Matei,

pensie.
Stefan

,fiii“ săi și-au

după aceea. I-a

George ALFRED NEAGU
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DUMINICĂ ȘI LUNI
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU,

PREZENT IN ZONE SINISTRA TE, A ANALIZA T IMPORTANTE

PROBLEME PRIVIND ACTIVITATEA DE REFACERE

In timpul vizitei în cartierul Militari

î cooperarea intre proiectanți, 
hitecți, constructori—proiecte 
refacere riguros fundamentate
il general al partidului a 
ipra ideii, cu valoare de 
generală, că toate imobi- 
ise care pot fi consolidate 
ite. In acest scop, trebuie 
n punct de vedere teh- 
2 taliile ce se cer luate in 
, elaborîndu-se. în func- 
îluziile expertizelor de 
proiecte bine fundamen- 

;erii științifice și de efi- 
mică. Ca primă urgență, 
să se asigure, in toate 

abilitatea construcțiilor, 
iCrările de consolidare și 
se desfășoare în condi

wwo hotelieră—la întreaga 
^citate pînă la începerea 

sezonului estival
Nicolae Ceausescu a 

<t. de asemenea, situația 
or unor importante unități re 
ateliere a Capitalei; la unele, 
ile pot fi remediate cu

ții de absolută securitate. S-a relevat, 
totodată, că, încă din această primă 
etapă, trebuie, să se aibă, in , vedere 
soluțiile definitive ce se vor adopta. 
Este necesar ca aceste proiecte să fie 
întocmite cit. mai curînd, asigurîn- 
du-se, încă din această fază, o strîn- 
să cooperare între proiectanți, arhi- 
tecți și constructori. Proiectele care 
se elaborează, ca și calitatea lucră
rilor trebuie să confere clădirilor ce 
se consolidează soliditatea cores
punzătoare. să le permită să reziste 
la solicitările fizice de genul celor 
provocate de recentul cutremur.

ușurință, la altele sînt destul de 
grave — între altele datorită unor 
succesive lucrări de reamenajare. 
compartimentare nejustificată a în
căperilor. greșeli de proiectare sau 

execuție, supraîncărcare cu elemente 
de finisaj grele, defecțiuni la turna
rea betoanelor. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să se cerceteze 
cauzele care au agravat efectele cu
tremurului, iar eventualii vinovați să 
fie trași la răspundere.

In discuția purtată de secretarul 
general al partidului cu Ion Cosma, 
ministrul turismului, s-a atras aten
ția că lucrările de reparare a hote
lurilor. care în majbritatea’ Carurilor 
nu.,au suferit avarii grave, trebuie 
decelerate, pentru ca rețeaua aces
tor unități să poată funpțiofl.a din 
plin încă de la începutul sezonului 
estival. La complexul Athenee Pa
lace, de pildă, a remarcat. între al
tele, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
nu se lucrează cu suficiente forte la 
remedierea stricăciunilor provocate 
de cutremur, deși acestea pot fi în
lăturate fără dificultate.

La imobilul Ministerului Comerțu
lui Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale, cercetîndu-se starea 
generală a construcției, s-a constatat 
că. deși se văd și aici semnele solici
tării seismice, nici structura de re
zistență. nici pereții despărțitori nu 
au avut de suferit. N-au apărut 
crăpături evidente decît acolo unde 
au fost executate lucrări ulterioare 
de împărțire a încăperilor, unde s-au 
zidit ușile de trecere dintre birouri 
— lucrări care împreună cu mobila 
greoaie, fișetele de. fier instalate la 
niveluri superioare au contribuit și 
ele la îngreunarea construcției. Por
nind de la concluzia că imobilul 
este o construcție trainică, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a dispus execu

tarea grabnică a lucrărilor de restau
rare a clădirii, urmînd ca ulterior să 
i se dea o destinație conformă cu ca
racteristicile sale constructive.

Evacuarea s-a dovedit nejustificată 
și pripită și în cazul clădirii vecine 
aparținând Ministerului Economiei 
Forestiere și Materialelor de Con
strucții. Sînt evidente și aici efectele 
unor modificări constructive nejus
tificate. schimbarea liniei structurii 
de rezistentă prin deplasarea unor

Magazinele neafectate să găzduiască 
celelalte unități comerciale

Consolidarea blocurilor impune, 
din capul locului, soluții definitive

în cursul vizitei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a abordat și unele proble
me referitoare la funcționarea rețe
lei comerciale a Capitalei. S-a rele
vat că. in împrejurările acestui mo
ment, în care o serie întreagă de 
clădiri ce adăposteau la parterul lor 
mari unități comerciale necesită re
parații, se impune ca unele unități 
să se restrîngă pe spații mai mici, 
făcind loc și altor magazine, ale că
ror localuri au devenit improprii ac
tivității comerciale. S-ă menționat, 
de asemenea, necesitatea optimizării 
rețelei de unități, prin amplasarea în 
centrul orașului a acelor magazine 
care vînd articolele cele mai solici

în cursul după-amiezii de luni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, a inspectat din nou 
modul în care se desfășoară lucrările de reparații și consolidare 
a construcțiilor avariate, îndeplinirea celor stabilite în acest sens 
de conducerea de partid.

Secretarul general al partidului a fost însoțit de tovarășa 
Elena Ceaușescu și de tovarășii Manea Mănescu, Ion Dincă și 
losif Uglar.
Secretarul general al partidului a 

străbătut bulevardul Magheru, Calea 
Victoriei, Splaiul Independenței, bu
levardele Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Petru Groza, Armata Poporului și 
Păcii, oprindu-se într-o serie de 
puncte pentru a constata la fața lo
cului progresele înregistrate in refa
cerea patrimoniului edilitar al Capi-' 
talei.

De la o zi la alta orașul își reca
pătă tot mai mult înfățișarea sa de 
altădată. Rănile sale au încăput să 
se cicatrizeze, ruinele au fost înde
părtate in cea mai mare parte a 
punctelor afectate de năpraznicul 
cutremur din 4 martie. Imaginea pe 
care o oferă astăzi Capitala, la nu
mai 10 zile de la seism, este ro

Refacerea fondului locativ — 
una din principalele priorități

Odată cu degajarea ruinelor, una 
din prioritățile procesului general de 
normalizare a activității economice și 
vieții publice a Capitalei a devenit 
refacerea fondului locativ afectat de 
cutremur. Aceste probleme au reți
nut cu precădere atenția secretarului 
general al partidului in cursul vizitei 
sale de luni.

După ce zile și nopți in șir a fost 
mereu alături de poporul său atit de 
greu încercat de distrugătorul cutre
mur. îmbărbătîndu-1 neobosit prin 
pilduitorul său devotament fată de 
patrie, aflindu-se în permanență la 
postul de comandă al vastei și com
plexei bătălii care a asigurat salvarea 
vieții multor oameni, ajutorarea si- 
nistraților. punerea la adăpost a unor 
bunuri de mare valoare. înlăturarea 
ruinelor și reluarea activității 
productive a întreprinderilor afec
tate, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
nedrămuindu-și forțele, a fost din 
nou prezent luni după-amiază pe 
frontul luptei împotriva efectelor 
cutremurului, pentru a examina 
mersul lucrărilor pe șantierele refa
cerii, pentru a stabili măsurile cele 
mai potrivite ce se cer întreprinse 
în această etapă în vederea normali
zării întregii vieți economico-sociale 
a Capitalei și a țării. 

pereți Interiori. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat să se treacă de 
urgentă la renovarea generală a clă
dirii.

Una din indicațiile cu valoare ge
nerală făcute pe parcursul acestei 
Vizite de secretarul general al parti
dului s-a referit La necesitatea de a 
impulsiona lucrările de stabilizare, 
reparare și consolidare a construc
țiilor, cerîndu-se ca în acest scop să 
fie concentrate forte superioare.

tate de populație. Această acțiune 
trebuie să însoțească activitatea de 
consolidare a construcțiilor avariate, 
în cadrul cărora va trebui să se pre
vadă și modernizarea. în sensul in
dicat. a rețelei comerciale.

Suita de indicații și recomandări 
ale secretarului general al partidu
lui s-a conturat ca un plan operativ 
de mare valoare practică, menit a 
impulsiona ritmul lucrărilor de refa
cere și consolidare a clădirilor afec
tate, pentru ca viața Capitalei să-și 
reia cursul normal, pentru continua
rea neabătută a operei de construi
re a societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră.

dul unei munci pline de abnegația 
și dăruire. Făcind din plin dovada 
înaltelor calități morale ale poporu
lui nostru, ostașii forțelor armate, 
lucrătorii Ministerului de Interne, 
membrii gărzilor patriotice, lo
cuitorii Capitalei au încheiat în- 
tr-un termen foarte scurt degajarea 
ruinelor marilor imobile din centrul 
Capitalei năruite de cutremur. Toți 
oamenii muncii au răspuns intr-un 
glas la chemarea conducerii partidu
lui, a secretarului său general, dove- 
dindu-și prin fapte înalta lor conști
ință patriotică, lucrind fără preget, 
zile și nopți în șir, pentru a înlătura 
cit mai curînd consecințele cutremu
rului.

Inscriindu-se în contextul preocu
părilor constante ale secretarului 
general al partidului pentru ajuto
rarea sinistraților. pentru asigurarea 
unor condiții de locuit cit mai bune 
cetățenilor Capitalei, vizita din a- 
coastă zi a inserts pe itinerarul ei, 
ca și cea din ziua precedentă, edi
ficii și blocuri care au avut de suferit 
de pe urma cutremurului. Numeroa
se echipe de muncitori, de specialiști 
în diferite ramuri ale construcțiilor 
lucrează din plin, cu toată energia, 
ziua și noaptea, la repararea strică
ciunilor provocate de seism, la efec
tuarea lucrărilor de consolidare.

In cursul vizitei la blocul de pe bd. 
Magheru în care se află sălile Tea
trului ..C. I. Nottara". la imobilul de 
pe Calea Victoriei nr. 1—5. la cele 
două blocuri noi de ne bulevardele 
Armata Poporului și Păcii, unde s-a 
oprit și într-una din zilele trecute, 
secretarul general al partidului a 
purtat un amplu dialog cu specialiștii 
prezenți la fața locului.

Apreciind faptul că s-a tre
cut cu toată hotărîrea la mun
ca de consolidare și reface
re, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat ideea că prima urgență 
în ordinea de priorități a acestor ac
tivități o reprezintă consolidarea (i 

refacerea acelor blocuri din care lo
cuitorii s-au evacuat. S-a arătat că 
la aceste imobile trebuie să se con
centreze forțe superioare, pentru ca 
lucrările să fie terminate cit mai 
grabnic, pentru ca locuitorii din a- 
ceste clădiri să-și poată reocupa cît 
mai curind apartamentele, să poată 
reveni în cel mai scurt timp la viața 
lor normală. S-a subliniat în acest 
sens că trebuie reparate mai întîi 
blocurile mari. în care locuiesc

Secretarul general al partidului a 
insistat din nou asupra ideii că în 
efectuarea primelor operații de con
solidare a blocurilor trebuie avute în 
vedere din capul locului soluțiile de
finitive. gîndite în așa fel incit să 
asigure construcțiilor o mare rezis
tență.

Remarcînd la unul din imobilele la 
care s-a oprit faptul că execuția sa a 
fost defectuoasă, secretarul general 
al partidului a cerut ca asemenea de
ficiențe să fie eliminate din activita
tea constructorilor. In același timp, 
s-a indicat ca la refacerea și repa
rarea zidurilor interioare, a tuturor 
componentelor constructive ce nu 
constituie elemente de sprijin și re
zistență să se folosească materiale 
ușoare, care să nu îngreuneze în mod 
inutil edificiile, materiale în același 
timp durabile și frumoase.

Insistind din nou asupra necesită
ții unei bune colaborări între arhi- 
tecți. proiectanți și constructori, 
secretarul general al partidului a 
menționat faptul că. avînd în vedere 
urgența unor lucrări, diferitele ope
rațiuni pot fi executate în paralel. S-a 
cerut în acest sens ca odată ou. re

Sînt cercetate locuințe care au suferit de pe urma cutremurului

sute de cetățeni, dintre care o bună 
parte și-au lăsat bunurile în aparta
mentele evacuate.

în același timp, avînd în vedere 
uriașul volum de reparații pe care-1 
reclamă lichidarea tuturor avariilor 
suferite de clădirile Capitalei, s-a 
relevat necesitatea participării largi 
a cetățenilor la «munca de refacere. 
Ei înșiși trebuie să asigure curățirea 
apartamentelor lor. efectuarea mici
lor reparații.

pararea imobilelor să se verifice șl 
să se pună în funcțiune rețelele de 
apă, telecomunicații și de termofi- 
care. pentru ca apartamentele din 
blocurile refăcute să poată fi puse 
cît mai curînd la dispoziția loca
tarilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. rele- 
vînd importanta deosebită a sarcini
lor de mare răspundere ce revin co
lectivelor de constructori în consoli
darea rapidă a principalelor clădiri 
avariate de cutremur, a cerut să se 
ia toate măsurile necesare pentru 
concentrarea eforturilor, a potenția
lului uman și material existent la 
aceste obiective prioritare.

înscriindu-se în șirul neîntrerup
telor sale acțiuni consacrate înlătu
rării grabnice a efectelor cutremu
rului. această nouă vizită a secre
tarului general al partidului în Bucu- 
reștiul atît de afectat de puternicul 
seism de la 4 martie a mobilizat noi 
energii, a condus la adoptarea la 
fața locului a unor noi măsuri me
nite să intensifice vasta activitate 
desfășurată în prezent în vederea 
revenirii Capitalei pe făgașul normal 
al vieții sale economice și sociale.
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Spre familiile sinistrate s-au îndreptat din primele clipe
SPRIJINUL PUTERNIC, ADÎNCA OMENIE 
IKW A SOCIETĂȚII NOASTRE

•
încă din primele momente ale luptei dramatice cu stihiile dezlăn

țuite ale naturii cuvintele cel mai des auzite, cuvintele cel mai mult 
repetate în indicațiile și recomandările secretarului general al parti
dului, în ordinele date pe frontul refacerii de către comandantul su
prem al forțelor armate, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au fost: 
Să facem totul pentru a salva viețile oamenilor I Să nu precu
pețim nici un efort pentru a asigura celor care au suferit de pe urma 
cutremurului tot ceea ce este necesar pentru a-i reda vieții I în apriga 
bătălie dusă în aceste zile, și în aceste nopți, la fel ca în decursul 
întregii sale existențe, partidul a pus în prim-planul politicii sale — 
omul I

Măsurile luate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. au

fost primite de miile de sinistrați, de întregul nostru popor cu vie 
emoție și nețărmurită recunoștință.

Zilele acestea, familiile de sirtistrați s-au mutat și continuă să se 
mute în noile apartamente, în care au găsit tot ce au nevoie — de la 
mobilă și mochetă pînă la. vase de bucătărie, de la televizor, radio și 
frigider pînă la vaza cu flori proaspete pe masă. Cîțiva dintre noii 
locatari ai noilor adrese au trăit clipe de neuitat, cînd primul oaspete 
care le-a trecut pragul a fost însuși președintele țării I

Dar ceea ce nici un aparat foto nu va reuși să redea este acel 
simțămînt unic pe care-l numim atît de simplu: recunoștință. Față 
de partid, față de secretarul său general. Un gind curat, un cuvînt de 
mulțumire. Pentru omenie.

Aseară, în tihna noilor cămineV

...Seară ploioasă de primăvară. Lu
minile orașului se‘oglindesc pe asfal
tul lucios. Mijloacele de transport in 
comun duc și aduc oameni_de la și 
înspre locurile de muncă, 
luminate ale marilor hale i 
trădează rfocotul muncii, 
luminate ale blocurilor 
tihna căminului. Viața 
pulsează viguros, in ritmul 
Ne oprim în fata blocului 
din strada Ziduri Moși. în 
magazinului Bucur-Obor. Este 
din blocurile care au fost repartiza
te celor ce și-au pierdut locuința și 
bunurile în timpul puternicului cu
tremur de acum 10 zile. Sunăm la 
apartamentul cu nr. 18. Ne deschide 
Ana FALAMAȘ, fostă locatară a 
imobilului prăbușit în str. Tudor 
Arghezi.

— Poftiți, vă rog. Locuiesc îm
preună cu fiica mea, Evelina, elevă în 
clasa a IlI-a. încă nu s-a întors de 
la școală. Iertați-mă, tocmai trebălu- 
iam pe la bucătărie. Azi s-a făcut ra
cordul la aragaz și pregă'team prima 
noastră cină in noul apartament.

Ne invită să-i vizităm apartamen
tul. Spațios, mobilat cu tot ce tre
buie.

Ferestrele 
industriale 
Ferestrele 
punctează 

orașului 
obișnuit, 
cu nr. 6 

spatele 
unul

— Aici avem apartament de două 
camere cu tot confortul. N-am cu
vinte 
dului 
turor 
urma

să mulțumesc conducerii parti- 
pentru grija ce ne-o 
celor ce am avut de 
indicațiilor date de

poartă tu- 
suferit. In 
tovarășul 

Ceaușescu

ni s-au dat acum și mochete. Le-am 
ales în ton cu mobila. O să mai pri
mesc un birou pentru fetiță și o su
fragerie.

Din primele clipe am simțit grija 
cu care sintem înconjurați, dar vă 
spun drept că nu ne-am așteptat la 
atita generozitate din partea societă
ții : de la casă și mobilă pină la ve
selă și 
inclusiv 
noastră 
cuvinte, 
muncă.

...Apartamentul 31 din 
Noii locatari : Sultana 
CU, pensionară, Monica 
RESCU, inginer la Institutul de cer
cetări pentru tehnica de calcul, și mi
cuțul Daniel, de 4 ani. Viața își ur
mează mai departe cursul ei. Sub 
privirile mamei, pe mocheta nouă, 
micuțul Daniel ba își împrăștie 
jucăriile și își răsfață ursulețul, 
ba ascultă poveștile bunicii. Are 
și el povestea lui. împreună cu bu
nica a stat aproape 10 ore sub dărî- 
mături.

— Nu mi-a fost frică, numai 
era frig, 
o să vină 
au venit, 
frumos, și 
fiu mare vreau să mă fac soldat care 
să salveze copii... Nu mă mai joc cu 
pușca, că nici soldatul meu n-avea 
pușcă. M-a zgîriat cu barba cind m-a 
sărutat, dar eu nu m-am supărat.

lingura cu care să mincăm, 
ce să mincăm ! Recunoștința 
nu poate fi exprimată prin 
ci prin faptele noastre de

același bloc. 
GRIGORES- 

GRIGO-

$i bunica spunea 
oamenii si ne salveze 
Un soldat mare, mare 
puternic. Si eu cind o

a-

secretar general Nicolae

Daniei, vornicul de patru ani, pretinde că nu i-a fost frică sub dar,maturi. 
„Soldatul care m-a salvat, mare, mare și puternic, m-a zgîriat cu barba 

cînd m-a sărutat, dar bu nu m-am supărat"

Ne spune bunica :
— Sint femeie in virstă și am tre

cut prin multe greutăți. Niciodată 
n-am cunoscut atita bunătate și n-am 
crezut că poate exista atita omenie, 
lncepind cu modul in care a fost 
organizată salvarea noastră, apoi tra
tamentul și atenția cu care am fost, 
îngrijită in spitalul militar... Cind 
am auzit că la propunerea tovarășului 
Ceaușescu vom primi case și mo
bili și haine și tot ce ne trebuie, 
vă rog să mă credeți că mi s-au 
înmuiat picioarele de emoție. Nici 
nu-mi venea să cred. Omul
cesta, care întruchipează curajul 
și omenia poporului nostru, a fost 
tot timpul lingi noi, s-a intere
sat de soarta fiecăruia in parte, a 
făcut încă o dată dovada unui con
ducător care-și iubește cu toată fiin
ța poporul, care suferă- odată cu po
porul și care știe în momentele cele 
mai grele cum să ne îmbărbăteze și 
să ne ajute să nu demobilizăm, să 
depășim cu curaj orice greutate. La
crimile de recunoștință ale unei bă- 
trine pentru partidul omeniei, pentru 
conducătorul său sint poate semni
ficative. Dar fiica mea și nepotul 
meu vor ști să răsplătească prin 
munca lor bunătatea cu care am fost 
și sintem înconjurați. O singură do
rință aș mai avea — să știu cum îl 
chema pe oșteanul care ne-a salvat.

...în apartamentul 16 am găsit o 
activitate febrilă. Se făceau noi aran
jamente ale mobilei, potrivit cu gus
tul noilor locatari, familia Augustin 
BAlANESCU. Un apartament spa

ns, de trei camere decomandate. ■
— In Militari aveam tot 3 camere, 
e-a spus capul familiei. Nu ne-a 

mai rămas de-acolo decit o lustră, 
scăpată ca prin minune. De vineri 
ne-am mutat aici. Ceea ce am găsit 
aici a depășit toate speranțele noas-

tre : mobilă, frigider, aragaz, televi
zor, radio, veselă, lenjerie. Absolut 
tot confortul. Am avut fericirea să 
primim vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in noua noastră, locuință. 
Ne-a emoționat grija cu care s-a in
teresat pină la amănunt de ce ne 
trebuie, ne-a îmbărbătat să depășim 
încercarea prin care am trecut. 
In urma indicațiilor tovarășului 
Ceaușescu ni s-au dat și mochete și 
vom primi și o sufragerie elegantă. 
Chiar in seara aceasta am ascultat 
la televizor hotărirea in legătură cu 
modul în care vor fi rezolvate pro
prietățile personale. Încă o dovadă 
a înaltului umanism ce caracterizează 
activitatea partidului și a conducăto
rului nostru. Practic, noi vom avea un 
apartament ca și înainte, plătind mai 
departe ratele ce ne rămăsese de la 
vechea locuință, fără sâ pierdem 
nimic. Este de-a dreptul emoționantă 
grija cu care societatea se intere
sează de soarta noastră, efortul pe 
care-l face pentru a ne simți cit mai 
bine. Multe a distrus cutremurul. Un 
singur lucru n-a putut și nu va pu
tea distruge nimeni : umanismul so
cietății noastre, omenia acestui popor 
care ne-a redat liniștea și încrederea 
in noi, permițindu-ne să ne conti
nuăm activitatea, să devenim apți de 
muncă și să ne putem manifesta în 
mod concret, prin activitatea noastră, 
sentimentele de mulțumire și recu
noștință pentru generozitatea cu care 
am fost tratați. Pentru mine și fami
lia mea. ca de altfel pentru toți cei 
ce au avut de suferit pierderi ma
teriale, acest cataclism va trece fără 
urmări numai datorită modului in 
care conducerea de partid, personal 
tovarășul secretar general, înțelege să 
trateze omul.

Seara tîrziu, cînd am părăsit blocul 8 
din Ziduri Moși, la parter o e- 
chină întreagă formată din reprezen
tanți ai municioalității, direcției co
merciale și I.C.R.A.L. era încă pre-

„Primul oaspete in noua noastră casă 
profund și ne-a îmbărbătat activitatea

zent.ă, așteptînd noi locatari, gata 
oricind să dea o mină de ajutor noilor 
venițl. Bucătăria apartamentului cu 
nr. 1 era transformată pur și sim
plu într-un depozit de alimente : 
lăzi cu conserve, fructe, mezeluri, 
pline, ulei, apă minerală etc. Hrană 
pentru noii veniți. probi ud o dată în 
plus grija deosebită, pînă la amă
nunt, cu care sînt, Înconjurați cei ce 
au avut de suferit de pe urma cu
tremurului.

...Seară ploioasă de martie. Lumi
nile orașului se reflectă in asfaltul 
umed. Viața orașului pulsează vigu
ros, în ritmul refacerii, al depășirii 
cu calm a urmărilor furiei naturii. 
Oamenii sînt mai tari.

a fost președintele țării, secretarul general al partidului. Ne-a emoționat 
titanică și atît de profund umană a tovarășului Nlcolae Ceaușescu în aceste 

împrejurări"

3b
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că 
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Emil MARINACHE
Foto : Ion LAZAR•ti

Noua adresă a familiei Hristea — apartamsntul nr. 2 din aceiași bloc, in imaginea surprinsă cu citeva seri în 
urmă, Aurelia Hristea și fiul ei Răzvan Foto : M. CAR.kA'FIl

Pentru o largă acțiune de masă în vederea înlăturării urmărilor cutremurului

i ] K5K2G LOCATE!
Dacă duminică am fi exclus zgo

motele făcute de tramvaie, de ma
șini, în Capitală nu s-ar fi auzit de- 
cît loviturile de ciocane, 
sfredelelor și zgomotul 
răstraului. Și .duminică, 
toate imobilele afectate 
principalele acțiuni 
desfășurate în toate 
Capiîalei a fost înlăturarea mi
cilor stricăciuni — refacerea 
tencuielilor, cîrpirea acoperi
șurilor, reconstrucția coșurilor 
de fum ș.a.m.d. — de către lo
catarii înșiși cu sprijinul priete
nilor, vecinilor, colen’lor, sub 
îndrumarea meseriașilor ca!:fi- 
cați de la întreprinderile 
construcții și reparații.

— D n aprcane 5 000 de case

ronțăitul 
specific fe- 
în aproape 

una dintre 
cetjțsnești 
sectoarele

c’s

din 
sectorul 4, zicea direbtorul I.C.R.A.L., 
multe au suferit d? pe vr ’.a c-.re- 
murului. De aici, necesitatea de a 
stabili o ordine a ’•terăriîec : te că 
ele sînt executate de cetățeni, fie că 
le reparăm noi : 1) recuperarea tu
turor materialelor dc construcție 
încă bune ; 2) reparațiile pe acoperi
șuri ; 3) repararea coșurilor ; 4) re
pararea tuturor instalațiilor de apă, 
de gaze și curent. Forța noastră de 
lucru este corespunzătoare. Atit con-

siliul-popular municipal, cit și al sec
torului ne-au ajutat mult și cu mate
riale de construcții. Astfel, avem 
acum în stoc peste 200 de tone de 
cime.it, 100 000 de cărămizi, carton, 
ipsos, tablă, galvanizată, cherestea, 
grinzi, dulap’i. Iată de ce, în scurt 
timp, am reușit să deschidem un 
larg front de lucru care a cuprins în- 
tr-o singură zi jumătate din numărul 
imobilelor degradate, iar pînă azi 
am reușit să reparăm stricăciunile Ja 
300 de case. Astăzi e zi-record : vom 
repara alte 50—60 de imobile. în a- 
cest număr nu am inclus însă și ca
sele pe care și le vor repara cetă
țenii singuri, așteptînd de la noi 
doar asistență tehnică. Urmînd în
demnul conducerii partidului, foarte 
mulți cetățeni au pus mina pe cio
can și pe mistrie și își fac cu forțe 
proprii micile reparații. De remarcat 
că în unele sectoare au fost alcătui
te din rîndul tineretului echipe spe
ciale care vin în timpul liber și dau 
cetățenilor o îndrumare tehnică, o 
mină de ajutor.

Ne-am continuat drumul pe su
tele de străzi ale sectorului, care 
impînzesc orașul de la Sf. Gheorghe 
pînă în Balta Albă. în drum l-am 
întâlnit și pe șeful centrului de re
parații nr. 2.

— Lucrările merg bine — și-a .in
format el directorul. Foarte mulți 
cetățeni ne ajută. Practic, toți loca
tarii curăță cărămida de mortar, fac 
ordine in jur., Ba, ia imobilul nr. 23

de pe strada Traian, Lucaci nr. 15, 
Traian nr. 69, locatarii parcă ar fi 
calificați ca zidari I

Trecem și pe la depozitul de pe str. 
Călărași nr. 293. Era deschis și tix.t 
de marfă. Responsabilul, om între
prinzător, scrisese cu cretă pe un 
afiș bătut pe poartă : „Avem canti
tăți suficiente de ciment, var, ipsos, 
carton, țiglă, tablă, uși, ferestre, ni
sip, cahle, azbociment". înăuntru — 
lume multă. Cumpăra fiecare ce avea 
nevoie. Am urmărit făcîndu-și cum
părăturile 42 de oameni și am sim
țit din nou că e la înălțime spiritul 
civic al bucureșteanului nostru. Fie
care cumpăra doar materialele de 
care avea strictă nevoie. Am văzut 
oameni cumpărînd doar 40 de cără
mizi, dear 2—3 mp de tablă. Atit cit 
îi trebuia fiecăruia.

Așa după cum am văzut, există 
suficiente materiale de construcție, 
unitățile. comerciale pun la dispozi
ție toate sculele necesare, iar între
prinderile de construcție acordă a- 
sisten. i tehnică. Exri.’ă daci condiții 
ca fiecare dintre noi să participe 
dup” pricepere și forțele de care dis
pun.m la repararea propriei locu
ințe, să ne ajutăm unii pe alții pen
tru. ca toate micile reparații să le 
facem cu posibilități proprii, să șter
gem cit mai degrabă urmele lăsate 
iu casele noastre de cutremur.

Gh. GRAURE

Micul d pozlt cu alirrienie pentru no i locaiari, pentru coi care trebuit 
6ă mai sosească

A

I
După ce au dobîndit 
nouă adresă, la noile 
partamenta acordate 
stat, zeci de familii 
sinistrați pot fi întîlnlte, 
în aceste zile, în mari 
magazine din Capitală 
unde — în conformitate 
cu hotărirea Comitetuiui 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. — beneficiază gra
tuit de îmbrăcămintea ne
cesară. în imaginea sur
prinsă cu citeva zile în 
urmă la magazinul Bucur- 
Obor, sînt doi dintre lo
catarii blocului 6 de pe 
strada Ziduri Moși, probîn- 
du-și hainele: Emilia Dă- 
nescu de la apartamen
tul 10 și Inginerul pensio
nar Victor Globaru, apar

tamentul 9
Foto: S. CRISTIAN
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In contul 1977—ajutoare sinistrat! cutremur
IMPRESIONANTE MANIFESTĂRI ALE SOLIDARITĂȚII UMANE

Din țoală țara continuă să ne sosească la redacție noi și 
noi vești despre fapte ale omeniei și solidarității amplificate 
la scara întregului nostru popor.

Publicăm în rîndurile următoare cîteva din relatările 
transmise ieri de reporterii și corespondenții „Scînteii".

Fiecare după puteri, 
toți din toată inima

• Printre cetățenii din județul 
Alba care s-au prezentat în fața ghi- 
șeelor C.E.C. se află și șoferul Pe
tru Vasiu împreună cu soția sa Va
leria, domiciliat în localitatea subur
bană Oarda de Jos — Alba Iulia, 
care a depus în „Contul 1977“ suma 
de 1 000 lei. „în 1970, cînd gospodăria 
mi-a fost grav avariată de inunda
ție, cu ajutorul statului și al oame
nilor de omenie, am reușit să mi-o 
refac repede. în acele momente 
grele, multi cetățeni din București 
și din toată țara ne-au venit în aju
tor cu inima deschisă. Aducem acum, 
la rîndul nostru, o modestă contribuție 
la ajutorarea sinistratilor, la opera 
ce reconstrucție". Iată și alti cetă
țeni din Alba Iulia care au cunoscut 
în 1970 căldura și omenia tării și care 
au trecut acum pe Ia agențiile 
C.E.C.: Viorica Sintimbreanu (strada 
Iașilor nr. 36), Aurel Romcea (str. 
Ampoiului nr. 12), Nicolae Truță 
(str. Republicii nr. 170) și alții.

• Pină luni, 14 martie, dimineața, 
ghișeul C.E.C. din incinta Combina
tului siderurgic Galați a înregistrat 
mii de depunători individuali, suma 
totală ridicindu-se la 600 000 lei.
• Personalul didactic și adminis

trativ al liceului „Nicolae Bălcescu" 
din București contribuie la „Contul 
1977“ cu retribuția tarifară a unei 
zile pe lună pînă la sfîrșitul anului 
in sumă de 70 000 lei, precum și cu 
45 000 lei din gratificați» cuvenită pe 
acest an. La rîndul lor, elevii sub
scriu cu 35 000 Iei din economiile 
personale.

Donăm o parte din veniturile 
noastre

• Activiștii comitetelor județene 
P.U.R. Ilfov, Dolj, Timiș au hotărit 
să ofere retribuțiile lor pe cite o lună 
de zile pentru ajutorarea sinistrați- 
lor și sprijinirea acțiunii de recon
strucție.

• Personalul didactic șl de instru
ire de la Academia „Ștefan Gheor
ghiu" a hotărit să contribuie la fon
dul de ajutorare a sinistraților și 
pentru reconstrucție cu retribuția 
tarifară netă pe o lună.

Lucrătorii politico-diplomatic! al 
Ministerului Afacerilor Externe au 
hotărit să contribuie la ajutorarea si- 
nlstratilor și sprijinirea acțiunii de 
reconstrucție oferind retribuția lor 
pe cite o lună de zile.

• Sute și sute de forestieri din 
exploatările de pădure și de Ia fabri
cile de cherestea din județul Sucea
va au hotărit ca întreaga gratificație 
cuvenită pentru activitatea produc
tivă desfășurată în anul 1976, care se 
ridică la cîteva milioane lei, să fie 
destinată fondurilor de ajutorare a 
sinistraților. Aceeași donație au fă
cut-o și numeroși mineri suceveni 
de la Ostra, Broșteni, din bazinul 
Domelor, de la Fundu Moldovei și 
Cîmpulung Moldovenesc, Ia care au 
adăugat și retribuția pe o zi din lu
nile următoare.

• Alături de alte contribuții bă
nești, Comitetul județean Hunedoara 
al U.T.C. a destinat fondului ome
niei 100 000 lei, reprezentînd o parte 
din economiile realizate prin efec
tuarea de către tineri a unor lucrări 
voluntar-patriotice care au fost fi
nanțate.

• Numeroși angajați de la între
prinderea județeană Hunedoara de 
Industrie locală au hotărit să doneze 
c atificațiile cuvenite pe anul 1976,

urnind peste 2 milioane lei.
• Comitetele și comisiile de femei 
n județul Vrancea au deschis la

CARNET CULTURAL
La Opera Română

Astă-seară: „Bălcescu“
în vinerea funestă, 

la Opera Română se 
cinta „Manon". A ur
mat o noapte întrea
gă de fapte de cu
raj între zidurile 
mute, cu apeluri și 
răspunsuri prin obscu
ritatea străpunsă de 
fasciculele lanterne
lor, ale luminărilor e- 
lectrice de recuzită. 
Sîmbătă în zori, cîntă- 
rețul Constantin Ga
bor (sosit de acasă la 
Operă) a completat co
mandamentul de coor
donare a acțiunilor de 
intervenție. Echipe în 
trei schimburi au ve
gheat fără întrerupere 
la securitatea instala
țiilor. Bărbați din găr
zile muncitorești au 
plecat în Ferentari la 
degajări de moloz ; 
femei erau plecate 
pentru prim-ajutor la 
blocul năruit din stra
da Apolodor ; șapte 
donatori de'singe erau 
îndrumați către spita- 
lui Filantropia. Pînă 
marți, muzele au tăcut. 
De marți, cîntul și-a 
reînnodat firul. într-o 
sală, corul cintă sub

conducerea lui Stelian 
Olariu ; într-alta, Ma
ria Nistor-Slătinaru, 
Elena Dima, Cornel 
Stavru, Octav Enigă- 
rescu, Valentin Teo- 
dorian. Pompei Hă- 
rășteanu — ambele 
distribuții — cîntă di
rijați de Cornel Trăi- 
lescu și urmăriți de, 
regizorul Jean Rinzes- 
cu : „Fidelio" (specta
col omagial Beethoven 
programat pentru 26 
martie). Orchestra re
petă „Walkyria" cu 
dirijorul Paul Popescu 
(nu lipsește nici Vic
toria Âbramovici, care 
acum nu mai are lo
cuință). După repeti
ție, coriștii pleacă să 
ajute la degajări de 
moloz ; Oleg Danovski 
— după terminarea e- 
xercițiilor pentru pre

Manifestări dedicate răscoalelor țărănești
din 1907

MEHEDINȚI. în sala bibliotecii ju- 
:țene s-a organizat o seară de poe- 
î patriotică sub genericul : „Patria 
partidul in lirica patriotică".

La întreprinderea de confecții Por- 
e de Fier și întreprinderea de va- 
xane s-a organizat acțiunea „Mari 
:rsonalități ale poporului român în 
școala din 1907".
„Țăranul român — purtătorul înal

• Minerii din Rodna, județul Bis- 
trița-Năsăud, se înscriu în „Contul 
1977“ cu o depunere în numerar de 
840 000 lei, angajații din cadrul com
plexului C.F.R. Bistrița — cu 470 000 
lei, textiliștii de la „NETEX“ — 
350 000 lei, lucrătorii din cadrul în
treprinderii de industrializarea lap
telui — 260 000 lei, iar constructorii 
de la I.J.C.M. — cu 250 000 lei.

• Numeroși conducători auto, re
vizori tehnici și controlori de la 
întreprinderea de transport urban 
din Cluj-Napoca au depus în contul 
omeniei, in mod individual, diferite 
sume, care depășesc cifra de 82 000 
lei.

• Concomitent cu participarea ac
tivă a fiecărui cetățean al Craiovei 
la reconstrucția orașului, sute de oa
meni ai muncii de cele mai diverse 
profesii și categorii sociale depun 
în „Contul 1977 — ajutoare sinistrați 
cutremur11. Impresionant, gestul mun
citorilor de la „Electroputere", între
prindere care a suferit mult din cau
za seismului : ei au depus la C.E.C. 
pină ieri peste 223 000 lei.

• Comisia de femei din cartierul 
Săsar-Baia Mare a depus 9 000 lei.

• Printre depunătorii întîlniți la 
ghișeele C.E.C. din Arad se aflau 
Maria Belcu, pensionară (strada Ho- 
doș Constanta nr. 3 Arad), în virstă 
de 83 de ani, care a depus suma de 
1 500 lei, Florica Stegan, casnică, E- 
manoil Sfăt, Iosif Miron, Andrei 
Kaufmann, Ștefan Cioban, toți din 
Arad, cu depuneri între 300 și 1 000 
lei fiecare.

Focșani un magazin pentru vînzarea 
obiectelor confecționate în cercurile 
care funcționează in diferite locali
tăți. Sumele Încasate din vînzări sînt 
donate în contul omeniei.

• Constructorii de la Trustul ju
dețean Bacău — muncitori, ingineri, 
maiștri și tehnicieni — au subscris 
la fondul de ajutorare a sinistra
ților cu suma de 3,5 milioane 
lei, reprezentînd retribuția unei zile 
pe lună pînă la finele anului și gra
tificați» ce li se cuvenea Pe anul 
1976.
• Un mare număr de muncitori și 

muncitoare de la întreprinderea de 
confecții din Birlad — localitate 
afectată de cutremur — depun in 
„Contul 1977“ suma de aproape 

1 000 000 lei, repfezentind gratlfica- 
tilte ce li se cuveneau pentru anul 
1976.

• Profesori, învățători și educa
toare din județul Olt contribuie la 
fondul solidarității cu retribuția pe 
o jumătate de lună, precum și cu 
gratificațiilfe cuvenite pentru anul 
1976.

• Cu peste 2 000 000 lei contribuie 
la fondul de ajutorare a sinistraților 
medicii și personalul medical din ju
dețul Timișoara, sumă ce reprezintă 
gratificațiile pe 1976.

• Numeroși muncitori, tehnicieni 
și ingineri de la întreprinderea de 
mecanică fină din Sinaia au depus 
in contul omeniei jumătate din va
loarea gratificațiilor ce li se cuvin 
pe anul 1976, care se ridică la peste 
1 000 000 lei, iar cei de la întreprin
derea de hîrtie Bușteni vor depune 
1 000 000 lei din gratificatii și din re
tribuția pe 5 zile din acest an.

• Mii de muncitori, ingineri și 
tehnicieni de la întreprinderea de 
tractoare Brașov contribuie la contul 
omeniei cu 10,5 milioane lei, sumă 
ce reprezintă 3 la sută din retribu
ția tarifară timp de 10 luni și cu 1,6

gătirea viitoarei pre
miere coregrafice
(„File de istorie"), face 
la fel cu un grup de 
balerini. Pe culoarul 
de la intrarea artiști
lor, o vitrină cu foto
grafii. programe de 
sală și o inscripție : 
„Mihaela Mărăcineanu, 
născută în 1942. dece
dată la 4 martie 1977“. 
„Ne-am angajat, noi, 
colectivul Operei Ro
mâne — ne spune Pe
tre Codreanu. directo
rul acestei instituții — 
să prezentăm în afara 
stagiunii obișnuite 
cîte un spectacol, lu
nar, în Contul omeniei. 
Reluăm firul repre
zentațiilor cu opera 
«Bălcescu»". (A. San
du), 

TEATRUL NAȚIONAL BUCUREȘTI își reia 
azi activitatea cu prezentarea pieselor: Un 
fluture pe lampă (la sala mare) și Viața unei 
femei (la sala mică). Ambele spectacole au 
loc la ora 19. De asemenea, TEATRUL MIC 
prezintă spectacolul „Nu sintem îngeri" (la ora 
19.30), iar TEATRUL „ȚĂNDĂRICĂ" (la gră
dinița nr. 216), spectacolul Acasi la voi — la 
ora 10,30.

telor tradiții de muncă și viată pe 
meleagurile mehedințene" — a fost 
tema medalioanelor literare organi
zate la bibliotecile orășenești din ju
deț. La toate casele de cultură și că
minele culturale din județ s-au or
ganizat evocări cu tema : „70 de ani 
de la izbucnirea răscoalelor țărănești 
din 1907 — pagină glorioasă din lupta 
țărănimii pentru o viață mai bună". 

milioane lei din fondul de beneficii 
pe 1976. La rîndul lor, angajații în
treprinderilor de cariere și balastiere 
și de la I.T.A. au donat gratificația 
pe 1976.

• Comitetul județean Mehedinți 
al femeilor și Consiliul județean al 
pionierilor vor organiza expoziții cu 
vinzare de bunuri donate de femei

Contribuția 
de pe

Cu fiecare zi se adaugă noi și 
semnificative dovezi ale impresio
nantului spirit de solidaritate umană 
care îi caracterizează și pe oamenii 
muncii din județul Sibiu — români, 
germani, maghiari — în aspra bătă
lie pentru înlăturarea efectelor cu
tremurului. Fină luni, 14 martie, la 
agențiile C.E.C. din județ își înscri
seseră numele pe lista depunătorilor 
în „Contul 1977“ circa 4 000 de cetă
țeni. O bună parte din depună
tori provin din comunele Tîrnava, 
Dirlos, Micăsasa și Hoghilag, care au 
fost grav afectate de inundațiile din 
ultimii ani și care în acele momente 
grele au simțit din plin ajutorul 
țării. Lista depunătorilor din comuna 
Micăsasa, de exemplu, s-a deschis 
cu primarul Cornel Păcurar care, pe 
lingă retribuția pe o lună donată în 
„Contul 1977“, a mai depus la agenția 
C.E.C. și 200 lei.

• Țăranii cooperatori din comuna 
Văleni, județul Olt, au stabilit ca, pe 
lingă importante sume de bani de

Răspunsul oamenilor de artă
• Uniunea compozitorilor, in co

laborare cu Filarmonica ..George 
Enescu", va organiza un concert de 
muzică românească, încasările re
zultate urmînd a fi donate în contul 
sinistraților. In același scop. Uniunea 
compozitorilor va colabora și cu 
alte instituții muzicale, cum sînt 
Opera Română, Conservatorul „Ci- 
prian Porumbescu", Teatrul satiric- 
muzical „C. Tănase", cu ansamblurile 
de cîntece și dansuri din Capitală, 
pentru realizarea unor concerte, re
citaluri, programe artistice.

• Membrii instituțiilor cultural- 
artistice din județul Mureș — Teatrul 
de stat. Ansamblul artistic „Mure
șul", „Filarmonica și Teatrul de 
păpuși — au depus în contul ajuto
rării sinistratilor întreaga gratifica
ție ce Ii se cuvenea pe anul trecut. 
Suma se ridică la mai mult de 
300 000 lei. Totodată, aceste institu
ții vor susține fiecare cîte 3—6 spec
tacole, ale căror încasări vor fi de
puse în „Contul 1977“. La rîndul lor, 
artiștii plastici mureșeni organizează 
o expoziție cu vînzare. sumele în
casate urmînd a fi depuse în același 
cont al solidarității.

Seria spectacolelor pe care in
stituțiile de artă din Timișoara le 
prezintă pentru realizarea de be
neficii m „Contul. 1977“ n fost 
inaugurată duminică 13 martie cu 
baletul „Lacul lebedelor", sus
ținut de Opera Română. După 
cum aflăm de la Comitetul de 
cultură și educație socialistă al 
județului Timiș, contribuția din spec
tacole special organizate de către 
Opera Română. Filarmonica Bana-

Scrisori și 
pe adresa

• Cu chitanța nr. 276845, un grup 
de oameni ai muncii aflați la trata
ment în stațiunea Bazna-Băi a depus 
in „Contul 1977“ suma de 3 100 lei.

• Directorul Băncii de investiții, 
sucursala Dîmbovița, tovarășul Mili- 
tiade Georgescu, ne anunță prin te
lex că numeroși angajați din aceas
tă instituție au decis să doneze gra- 
tificatiile pe anul 1977.

• Din fondul de gratificații pe 
anul trecut, angajații Direcției juder 
tene de poștă și telecomunicații Bra
șov se înscriu în contul întrajutoră
rii cu 500 000 lei.

LA MUZEUL DE ARTA 
AL REPUBLICII

Activitate intensă 
in atelierele de restaurare

La Muzeul de artă al Republicii 
Socialiste România se desfășoară o 
activitate intensă. Patrimoniul artis
tic a 9 muzee din Capitală temporar 

dezafectate (muzeele Zambaccian, Tat- 
tarescu. Aman. Simu, Muzeul Acade
miei „G. Oprescu", Th. Pallady, co
lecțiile Dona și Avakian), însumind 
peste 100 000 de lucrări, este transfe
rat pentru a fi pus la adăpost în de
pozitele muzeului. Peste 400 de oa
meni. întreg colectivul Muzeului de 
artă participă la această operațiune.

„încă din noaptea seismului, de la 
ora 22. eram aici — ne spune tov. 
director Al. CebuC. Țin să relev în 
mod deosebit promptitudinea, spiri
tul de inițiativă și grija pe care în
treg colectivul nostru le-a manifes
tat în aceste împrejurări. în spiritul 
unei deosebite probități profesionale, 
lucrările sînt preluate, triate și re
partizate în funcție de tehnica în 
care au fost realizate.

în afara atelierului nostru de 
restaurare, am organizat alte două 
ateliere specializate, menite să re
pare unele sculpturi și lucrări de 
ceramică. Aș remarca, de asemenea, 
spiritul de întrajutorare pe care l-au 
manifestat' in aceste împrejurări co
legii de la Muzeul Țării Crișurilor 
din Oradea, care s-au oferit să ne 
trimită imediat specialiști restau
ratori". (Marina Preutu).

t V
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoalft.
16,30 Curs de limba engleză
17,00 Telex
17,05 Marșuri patriotice interpretate de 

muzica reprezentativă a armatei
17,25 Școala de pe Arieș. Film docu

mentar, producție a studioului 
„Al. Sabia»

17,35 Sfatul specialistului în agricultură
18,10 Eroii de la Plevna. Documentar 

TV 

și școli. Toate sumele ce se vor ob
ține vor fi donate în „Contul 1977“.

• Ceferiștii orădeni au hotărit să 
doneze în contul omeniei retribuția 
de o zi pe lună, timp de 10 luni, iar 
cooperatorii de la „Electrometal" 
Oradea vor depune în același cont 
2 la sută din retribuția pe timp de 
10 luni, reprezentînd 800 000 lei.

lucrătorilor 
ogoare

puse individual în „Contul 1977“, să 
doneze în folosul sinistraților și 30 
tone de cereale.

» în afară de suma de 100 000 lei 
depuși în „Contul 1977“. țăra
nii cooperatori din comuna Mi- 
lișăuți, județul Suceava, vin in 
sprijinul locuitorilor din zonele 
afectate de seism cu 30 000 kg 
cartofi. 10 000 kg grîu, 10 000 litri 
lapte și 5 000 kg carne.

• Ieri dimineața, printre de
punătorii prezenți Ia sucursala 
C.E.C. de pe strada Republicii din 
Salonta, județul Bihor se aflau mem
brii C.A.P. din localitate — inginerul- 
șef Teodor Isăilă și inginerul horti
col Ștefan Szabo, care au depus cite 
1 000 lei fiecare, cooperatoarele Ilea
na Darvasi, Elisabeta Domjan și 
Ștefan Molnar, care au donat cite 
500 lei fiecare.

• Țăranii cooperatori din comuna 
Fulga (Prahova) au depus în contul 
omeniei din produsele proprii 10 000 
kg grîu și secară și 1 500 kg carne.

tul. Teatrul Național. Teatrul ger
man de stat. Teatrul maghiar de 
stat și alte colective artistice din 
Timișoara la fondul solidarității de
pășește suma de 400 000 lei. în același 
timp, personalul acestor instituții 
vine în ajutorul sinistratilor cu suma 
de peste 250 000 lei, reprezentînd do
nații din retribuție.

•• „Cenaclul Flacăra" își propune să 
participe cu un milion lei la ajuto
rarea sinistraților și la reconstrucție, 
prin organizarea de spectacole în 
numeroase orașe din tară, precum și 
în Capitală.

• Duminică, în 15 localități ale ju
dețului Suceava au avut loc specta
cole artistice în cadrul Festivalului 
„Cintarea României". întreaga sumă 
provenită din încasări a fost depusă 
in contul omeniei.

Cercul de pictură al Casei de 
cultură a sindicatelor din Baia Mare 
a donat 20 de tablouri familiilor al 
căror cămin a fost distrus.

•> Artiști români aflați în turneu 
peste hotare, printre care Magdalena 
Popa și Ștefan Bănică in U.R.S.S., 
organistul Iosif Gerstenengst în Sue
dia și Danemarca, Doina Limbășanu 
în R.D. Germană, au anunțat că. 
împreună cu organizatorii din aceste 
țări, vor realiza spectacole suplimen
tare. a căror rețetă să fie destinată 
contului de ajutorare a sinistratilor.

Membrii cenaclului din Deva 
și ai filialei din Petroșani ale Uniu
nii artiștilor plastici au anunțat ca 
o primă contribuție la „Contul 1977“ 
suma de 25 000 lei, provenită din 
valorificarea unor lucrări personale.

telegrame 
redacției
• Cu cîte o zi din retribuția luna

ră cuvenită pînă la sfîrșitul anului 
s-au înscris să contribuie la acțiu
nea de ajutorare a sinistraților și la 
reconstrucție numeroși angajați de la 
Institutul de cercetări pentru pedo
logie șl agrochimie.

• De Ia conducerea Institutului de 
Economie Mondială ni s-a comunicat 
ieri că pentru „Contul 1977“ cerce
tătorii de aici vor contribui cu cîte o zi 
din retribuția lor lunară pînă la sfîr
șitul anului.

Spectacole de poezie 
și muzică patriotică
BUZĂU. Acțiuni cultural-educa

tive cu pregnant conținut patriotic 
sînt înscrise în aceste zile pe afișul 
fiecărui așezămint cultural de la 
sate. Astfel, între manifestările artis
tice de ținută se numără spectacolul 
de poezie și muzică' patriotică desfă
șurat la căminul cultural al comunei 
Gherăseni, susținut de artiștii Tea
trului popular buzoian, cenaclul „Pro 
patria" și formațiile artistice ale ca
sei municipale de cultură. La cămi
nul cultural din Zărnești a .avut loc 
dezbaterea „Cu scriitori, pe urmele 
răscoalei din 1907 în județul Buzău11, 
urmată de un recital al formației de 
muzică a cenaclului „Viata Buzău
lui". „Ne este omenia triumfător 
stindard" — a fost genericul specta
colului de poezie și muzică patrio
tică desfășurat pe scena Casei de 
cultură din orașul Rimnicu-Sărat.

Mărturii literare 
despre războiul 

pentru independență
IAȘI. Biblioteca. centrală univer

sitară „Mihai Eminescu" din Iași 
găzduiește, în holul principal, o ex
poziție care prezintă aspecte din răz
boiul pentru independenta de stat a 
României, oglindite în literatură, arte 
plastice și muzică. Sînt expuse lu
crări, pe această temă, din operele 
lui Vasile Alecsandri, Mihail Sado- 
veanu, Nicolae Grigorescu, Ciprian 
Porumbescu etc. Unele exponate re
prezintă rarități ale fondului cultura) 
național aflate în biblioteca ieșeană.

18,25 Cîntece patriotice
18,45 Forum cetățenesc
19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
20.00 Pasărea Phoenix — Documentar 

despre orașul Zimnicea în primele 
ore ale renașterii sale

20.20 Seară de teatru : „Timp eroic» de 
Petru Vintilă. Premieră TV

21,55 Orizont tehnico-științific
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL II 
20,00 Viața economică a Capitalei
20,25 De la baroc la clasicism
21,05 Telex
21,10 Tenacitate și abnegație
21,40 Țară de dor — antologie lirică

Numărul accidentalilor si decedatilor 
in urma cutremurului de la 4 martie 1977

Potrivit datelor cunoscute în sea
ra zilei de 14 martie, numărul to
tal al persoanelor accidentate în 
urma puternicului cutremur din 
seara zilei de 4 martie se ridică la 
11 275, din care 7 576 în municipiul 
București și 3 699 în restul țării.

Numărul total al persoanelor a- 
flate internate în spital la această 
dată este de 2 369. din care 1 500 in 
București și 869 în alte localități 
ale țării.

................  .

De la Ministerul Sănătății
Situația epidemiologică în munici

piul București și în celelalte locali
tăți calamitate — ne informează Mi
nisterul Sănătății — este bună. Nu 
se înregistrează nici o creștere a 
frecvenței tulburărilor acute diges
tive. Apa distribuită poate fi băută, 
ea prezentînd toate calitățile de po- 
tabilitate, atît din punct de vedere 
chimic, cît și bacteriologic. Mirosul 
de clor în apa de băut nu prezintă 
nici un risc, clorizarea fiind o mă
sură sigură de dezinfectie. Se reco
mandă populației din imobilele în 
care s-a întrerupt apa curentă ca la 
reluarea distribuției apei să lase ro
binetele deschise, sub supraveghere, 
cel puțin o oră, pentru a se asigura 
curățarea conductelor, iar în prima

vremea
Ieri In țarA : Vremea a fost umedă 

și s-a răcit în majoritatea regiunilor. ; 
Cerul a fost acoperit. Au căzut ploi 
temporare in Maramureș, Crișana, Ba
nat, Transilvania, Oltenia, Muntenia șl 
jumătatea de sud a Dobrogei și cu ca
racter izolat în Moldova. La munte a 
nins. Vîntul a prezentat intensificări 
locale în estul Olteniei, vestul Mun
teniei, Dobrogea, nordul Moldovei și la 
munte, cu viteza pînă la 40—55 km la 
oră Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 4 grade la Miercurea Ciuc, 
Tainici, Cîmpina, Pitești, Dedulești și 
Pîcleș și 10 grade la Sighetu Marmației, 
Chișinău Criș, Sînnicolau Mare, Timi
șoara și Berzeasca. ’In București : Vre
mea a fost umedă, cu cerul acoperit. 
Ploaie intermitentă. Vîntul a suflat po
trivit. Temperatura maximă a fost de 
7 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 16,

Alături de poporul român, 
pentru înlăturarea urmărilor seismului

Numeroase state, organizații inter
naționale și persoane din străinătate, 
cetățeni străini aflați în România își 
manifestă compasiunea profundă fată 
de poporul român, greu încercat în 
urma cutremurului, care a provocat 
uriașe pagube materiale țării noastre, 
pierderi de vieți omenești. în același 
timp, într-uh gest de cald umani
tarism, de solidaritate, sînt oferite 
donații în bani și diverse bunuri spre 
a fi folosite la înlăturarea urmărilor 
seismului.

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Arabe Siriene. Abde] 
Rahman Khleifawi, a invitat într-o 
audientă pe ambasadorul tării noas
tre la Damasc. Exprimînd cu acest 
prilej sentimente de compasiune pen
tru pierderile suferite de România, 
premierul sirian a arătat că. în spi
ritul bunelor relații care leagă ță
rile și popoarele noastre. Republica 
Arabă Siriană dorește să contribuie 
la eforturile stele pe care le face 
poporul român pentru înlăturarea ur
mărilor provocate de seism și prin- 
tr-un ajutor material. Astfel, gu
vernul sirian a hotărit să acorde un 
ajutor în valoare de un milion de 
lire siriene, constînd din griu, orez 
și zahăr, precum și suma de 5 000 
dolari în numerar.

într-o recentă ședință, guvernul 
austriac a solicitat ca organizațiile 
de ajutor, obștești, firmele și aso
ciațiile să facă tot ce le stă în pu
tință în vederea sprijinirii poporului 
român, greu încărcat de cutremur. 
Guvernul acestei țări a acordat deja 
un ajutor de 3 milioane șilingi. Tot
odată. el a hotărit să dubleze valoa
rea ajutorului colectat de organiza
ții, instituții și firme. în urma aces
tui apel, repetat și prin mijloacele 
de informare, cetățenii austrieci de
pun sume de bani în conturile des
chise de guvern, Crucea Roșie, Aso
ciația Caritas și alte organizații, pen
tru sinistrații români.

Guvernul spaniol a hotărit să a- 
corde un ajutor in valoare de 50 000 
dolari, format din zahăr, cereale, lap
te praf și alte produse.

Președintele guvernului cantonai 
Zflrich, A. Mossdrof. a anunțat că 
autoritățile acestui canton au stabi
lit să ofere României prin Crucea 
Roșie elvețiană un ajutor de 100 000 
franci elvețieni.

O expresie a solidarității poporu
lui finlandez cu poporul român o con
stituie și faptul că în contul deschis 
de Asociația de prietenie Finlanda— 
România s-au depus pînă la această 
dată peste 32 000 mărci finlandeze, 
între cei care și-au adus contribu
ția la realizarea acestui fond se nu
mără membrii consiliilor municipale 
Helsinki și Kuopio, personalul di
dactic al Academiei Partidului Co
munist Finlandez, colegiul redacției 
ziarului „Kansan Uutiset", membrii 
corului Casei de cultură Kulturitalo.

Asociația de prietenie Japonia— 
România a organizat în zilele de 12 
și 13 martie, în centrul orașului To
kio, manifestații de Simpatie pentru 
tara noastră. în cuvîntările rostite cu 
acest prilej, membri ai conducerii 
asociației au invitat populația niponă 
să sprijine material eforturile po
porului român, greu încercat de 
seism. în vederea refacerii vieții e- 
conomice și sociale din țara sa prin 
donații în bani la conturile speciale 
deschise de băncile japoneze.

Concernul GutehofnungshGtte
(G.H.H.) din Republica Federală 
Germania a făcut cunoscut că a 
hotărit să acorde o donație în valoa
re de 100 000 mărci vest-germane, 
2 autobasculante de 320 C.P. Tot
odată. concernul a anunțat că este 
gata să livreze utilaje și echipament 
din programul său de fabricație, dacă 
la asemenea instalații aflate în țara 
noastră s-au înregistrat avarii.

Societatea franceză Cideco a a- 
nunțat că este gata să ofere un cre
dit. fără dobîndă, pentru 3—4 mili
oane dolari în vederea unor viitoare 
comenzi prin intermediul întreprin
derii Metalimportexport. La rîndul

Numărul total al celor decedați 
pînă luni 14 martie, ora 18.00, este 
de 1 541, din care 1 391 în Capitală 
și 150 în restul țării.

Numărul celor decedați în Capi
tală include și 157 de persoane care 
au încetat din viață în spitale în 
urma rănilor și afecțiunilor grave 
ce le-au fost pricinuite de seism, 
cu toate îngrijirile deosebite acor
date de cadrele medicale pentru a 
le salva.

zi, ca măsură suplimentară de pre
cauție, să se consume apa fiartă.

Clădirile prăbușite au fost dezin
fectate în mod eficient, pentru a pre
veni orice risc dă răspîndire a in
fecțiilor.

Unitățile din sectorul alimentar 
sînt supuse controlului sanitar, asi- 
gurîndu-se, în acest fel, respectarea 
tuturor regulilor de igienă la păstra
rea și prepararea alimentelor.

Ministerul Sănătății insistă ca toți 
cetățenii să se prezinte la medic, la 
primele semne de boală, la cea mai 
apropiată unitate sanitară, indiferent 
de apartenența teritorială, policlini
cile pentru adulți și copii asigurînd 
un program continuu, atît în timpul 
zilei, cit și al nopții.

(Agerpres)

17 și 18 martie. în țară : După o răcire 
ușoară, produsă la începutul interva
lului, vremea se va încălzi treptat. Ce
rul va fi variabil, mai mult noros. Vor 
cădea ploi, care vor avea și caracter 
de averse, mai frecvente în jumătatea 
de vest a țării. Vînt moderat. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 2 și plus 
8 grade, izolat mai coborite în depre
siuni. iar maximele între 6 și 14 grade, 
local mai ridicate. La munte se vor sem
nala laooviță și ninsoare. Tn Bucu
rești : Vreme în răcire ușoară la în
ceputul intervalului, apoi în încălzire. 
Cerul va fi variabil, favorabil ploii 
slabe. Vînt moderat. Temperatura ușor 
variabilă.

A apărut revista 
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său, firma Transafer din Franța o- 
feră credit cu dobîndă inferioară ni
velului practicat pentru eventuale 
comenzi ale aceleiași întreprinderi 
românești. ‘

La rîndul său, guvernul Noii Zee- 
lande a informat că donează 25 000 
dolari.

Firma canadiană Gradek a fă
cut o donație de 2 500 dolari, iar 16 
firme austriece au oferit pentru si
nistrații din România 1 152 000 și
lingi. De asemenea, compania Hldro- 
mito Espagnola a dăruit un cec în 
valoare de 1 milion pesetas.

în spiritul aceleiași solidarități 
umane, numeroase organizații din 
Întreaga lume au hotărit să ofere, 
sub forma unor donații în bani, me
dicamente, alimente, îmbrăcăminte, 
sprijin țării noastre pentru înlătura
rea consecințelor seismului, pentru 
ajutorarea celor care au avut de su
ferit de pe urma cataclismului. Ast
fel. Societatea austriacă „Salvați co
pilul" a oferit Un ajutor de 250 000 
șilingi în vederea achiziționării de 
aparate pentru laboratoarele școlare 
și dotării unor cămine de copii.

De la Atena am fost informați 
că au făcut donații armatorii greci 
G. Vardinoyannis — 30 000 dolari. 
Loukas Hadjioannou — 5 000 dolari, 
Callilsis — 5 000 dolari, omul de a- 
faceri L. Hadzivassiliou — 10 000 do
lari. firma Papadopoulos și Abgarian
— 250 000 drahme, firma Mahera — 
36 000 de drahme, Iar firma Alloauf
— 37 000 de drahme. Diferite alte 
firme, instituții și persoane particu
lare au depus o sumă de circa 100 000 
de drahme.

La rîndul său. firma iraniană Perse 
Transport a donat 30 000 de dolari, 
concernul austriac Voest Alpine — 
500 000 de șilingi, firma austriacă 
Gellertozv Comp. KG — 250 000 de 
șilingi. Banca de Credit Anstalt 
Bankverein — 100 000 șilingi aus
trieci, iar firma Express din Viena
— 1 700 dolari. Firma Schenker din 
R.F. Germania a oferit 4 000 de do
lari, iar societatea japoneză Nihon 
Hoso — 1 700 dolari.

Membrii clubului „Prietenia inter
națională11, care activează in cadrul 
Uniunii Tineretului Socialist din Cra
covia. s-au oferit să trimită, pentru 
cei ce au suferit de pe urma cutre
murului, medicamente.

La apelul-Societății de Cruce Ro
șie olandeze, pînă în prezent s-a 
colectat in această țară de la popu
lație suma de 250 000 guldeni, desti
nată Sinistraților din România.

Organizația „Ajutorul Bisericii 
daneze" a donat 2,5 milioane co
roane.

Au acordat ajutor și un număr de 
organizații religioase. Astfel, Con
venția de Sud a Bisericilor Baptiste 
din S.U.A. a oferit 30 000 dolari. Or
ganizația Adventistă 50 000 dolari, 
organizația „Joint" din S.U.A. a ofe
rit 30 000 dolari, iar Congresul Mon
dial Evreiesc suma de 10 000 dolari.

în numeroase zone ale Statelor 
Unite ale Amerlcii. organizațiile ro- 
mâno-americane au inițiat comite
te de acțiune care colectează bani și 
diverse bunuri pentru sprijinirea po
porului român.

în ultimele 24 de ore, pe pistele 
aeroportului au aterizat 11 avioane 
din Republica Democrată Germană, 
care au adus medicamente, alimente 
pentru copii, aparatură medicală, 
corturi. Din Republica Federală Ger
mania au sosit, cu medicamente și 
aparatură medicală, patru avioane.

Au mai adus medicamente și apa
ratură medicală avioane austriece, 
portugheze și israelicne.

Pe aeroportul Qtopeni, concomitent 
cu ajutoare din partea unor guverne 
și societăți naționale de Cruce Roșie, 
sosesc și ajutoare trimise de firme și 
persoane particulare.

Astfel. în ultimele 24 de ore s-au 
primit de la firmele elvețiene Intra- 
Vcndag și Isola-John 6,3 tone ca
bluri. țevi și materiale de protecție, 
iar de la societatea Goth Co, L.T.D. 
265 kilograme de medicamente. Din

SOSIREA ÎN CAPITALA 
A UNEI DELEGAȚII 

ETIOPIENE
Luni a sosit în Capitală o delegație 

etiopiană. condusă de maior Demisie 
Deresa, membru al Comitetului Per
manent al Consiliului Militar Admi
nistrativ Provizoriu al Etiopiei Socia
liste.

La sosire, pe aeroportul Otopenl. 
delegația a fost întimpinată de tova
rășii Emil Bobu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al Con
siliului de Stat. Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. 
general-colonel Vasile Ionel, adjunct 
al ministrului apărării naționale. 
Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe. Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R. (Agerpres)

Ministrul afacerilor externe 
al României va face 
o vizită in Turcia

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste Romania. Geor
ge Macovescu, va face o vizită o- 
ficială în Turcia. în perioada 21—23 
martie a.c., la invitația ministrului 
afacerilor externe al Republicii 
Turcia, Ihsan Sabri Caglayangil.

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Na

ționale. Nicolae Giosan. a primit 
mesaje de mulțumire din partea pre
ședintelui Congresului National Bra
zilian. Petronio Portella, și a pre
ședintelui Camerei Deputatilor, Mar
co Maciel, pentru felicitările ce le-au 
fost adresate cu prilejul alegerii lor 
în aceste funcții.

★
Președintele Marii Adunări Na

ționale a Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Giosan. a adresat un 
mesaj de felicitare președintelui 
Consiliului National Palestinean, 
Khaled Al-Fahoum, cu prilejul re
alegerii sale în această funcție.

★
Luni, 14 martie a.c.. George Ma

covescu, ministrul afacerilor externe, 
a primit în audientă pe Nyoka Busu 
Noengo. noul ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Zair în Republica Socialistă Româ
nia, în legătură cu apropiata prezen
tare a scrisorilor de acreditare.

Franța, Automobil-club a trimis 
10 000 kilograme medicamente, lapte 
praf și alte produse, laboratorul 
Glaxo — 320 kilograme alimente 
pentru copii. Din Japonia a sosit pe 
calea aerului, din partea firmelor 
Hitachi Metals L.T.D., Toshiba Ce
ramics și „Labor and management 
mission to Europe" — circa 130 kg 
medicamente șl alte produse farma
ceutice.

Dr. Ion Gerota, din Franța, de ori
gine română, a venit cu mașina per
sonală pentru a aduce 500 kg ali
mente, medicamente și aparatură 
medicală.

Comitete de urgență, avînd drept 
scop strîngerea de medicamente, 
alimente pentru copii, îmbrăcămin
te și alte bunuri, au fost inițiate de 
personalități canadiene de origine 
română și autohtonă în Montreal. 
Quebec, City, Toronto și în alte 
orașe din Canada.

într-o scrisoare, pictorul mexican 
Andres Solgo, care ne-a vizitat țara 
în 1976, a menționat că dorește să 
ofere sinistraților români toate înca
sările pe care le va obține la apro
piata expoziție personală intitulată 
„România, Iugoslavia și Ungaria, 
văzute de un pictor11.

Savantul grec Thomaidi din Ale- 
xandroupolis s-a oferit să trimită 
țării noastre un ajutor de 100 000 
drahme.

Mai multe brigăzi de muncitori de 
la întreprinderea de servicii și am
balaje din județul Pesta — R. P. Un
gară — au adresat o scrisoare prin 
care anunță că doresc să trimită co- 
lete cu îmbrăcăminte pentru copii 
ai familiilor sinistrate.

Oamenii muncii din numeroase în
treprinderi cehoslovace au început 
să organizeze, din proprie inițiativă, 
schimburi speciale, iar fondurile re
zultate din acestea au hotărit să le 
transmită oamenilor muncii din 
România.

Nistor Răileanu, de origine româ
nă, din S.U.A., a trimis 200 kg medi
camente, iar din R.F.G., de la 
Kohnen Paul au sosit medicamente 
și alte produse farmaceutice.

La Banca Română de Comerț Ex
terior continuă să sosească donații 
prin care cetățeni și firme din di
verse țâri depun bani in valută pen
tru a ajuta populația sinistrată din 
România. Cităm din registrul băncii: 
Gheorghe Ștefănescu, din Italia, de 
origine română — 2 000 dolari ; Ghe- 
saghelos Andrei din Grecia — 1000 
dolari ; Nicolae Ionescu din dispozi
ția O.N.U.D.l.-Viena — 1 000 dolari ; 
Compania Alessia Steam Ship din 
Londra — 10 000 dolari ; Rally Bras 
and Coney Ltd. din Marea Britanie
— 2 000 dolari ; Firma Egonia Reg. 
Tr. Kollingase din Viena — 100 000 
de șilingi austrieci ; Compania Ky- 
pros Naviera din Pireu — 5 000 do
lari ; Firma japoneză Meisei aud 
Comp. Ltd. — 1000 dolari ; Firma 
Klaus Steiîman din R. F. Germania
— 9 000 de mărci vest-germane ; 
întreprinderea mixtă româno-en- 
gleză Areode Ltd. din Londra — 
2 000 de lire sterline ; Firma Nicho
las G. Moon Dreas Shipping S.A. 
and Good Faith Shipping din Atena
— 3 000 dolari ; Societatea Japan 
Productivity Center din Tokio — 
1 000 dolari; Compania Darvazeh 
Trading and Riffat Nabusi din Am
man — 1 000 dolari ; Central British 
Fund — 5 000 lire sterline ; Banca-An- 
glo-Românâ din Londra — 2 500 lire 
sterline : Banque Nationale de Paris — 
50 000 de franci francezi ; Fndirp din 
Paris — 10 000 de franci francezi ; 
Hart Wool, firmă din Amsterdam — 
1 000 de dolari. Pasa Promotor de 
Accidente S.A. din Mexic — 5 000 de 
mărci vest-germane ; doamna Maria 
Pinatabrata din Austria — 1 000 de 
șilingi austrieci Peiciu Ștefan din 
Bruxelles — 100 de dolari.

Tinărul inginer Maung Than Htun, 
care a făcut studiile la București, ș-a 
prezentat la sediul ambasadei noas
tre din Libia, oferind pentru sinistra
ții din România 500 dolari.
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Presa și posturile de radioteleviziune din întreaga lume 
continuă să publice ample relatări despre angajarea plenară 
a poporului român în vasta operă de înlăturare a consecințelor 

cutremurului

Pretutindeni organizare exemplară, 
dmciplină, ordine fermă in lupta dirză 

pentru normalizarea deplină a vieții
Activitatea eroicâ a poporului nostru pentru înlâturarea urmârilor 

cutremurului, imaginea unei țâri plenar angajate pentru readucerea vieții 
pe fâgașul normal fac în continuare obiectul unor ample relatâri și 
comentarii, corespondențe din presa internațlonalâ sau difuzate de agen
țiile de presâ și posturile de radio și televiziune.

„Comitetul de dezarmare trebuie să aibă 
un rol dinamic in examinarea problemelor 

încetării cursei înarmărilor"
Intervenția reprezentantului român

GENEVA 14 (Agerpres). — Comitetul de dezarmare a încheiat o primă 
serie de ședințe neoficiale consacrate examinării problemelor relative la 
îmbunătățirea structurii și procedurilor comitetului.

„PRAVDA" : Bărbăție 
și solidaritate

Sub titlul „București : Bărbăție și 
solidaritate", ziarul „PRAVDA" pu
blică un amplu reportaj, in care se 
subliniază între altele : „Pretutindeni 
predomină calmul, atmosfera de lu
cru, entuziasmul oamenilor muncii, 
in fruntea cărora merg comuniștii. 
Ei se află. în aceste zile, in locurile 
cele mai grele...". Vorbind, apoi, de 
activitatea de ajutorare a oamenilor 
loviți de „teribila stihie". „Pravda" 
scrie : „Solidaritatea oamenilor mun
cii a devenit o trăsătură inseparabilă 
a modului de viață socialist. în spri
jinul persoanelor calamitate — și a- 
ceasta a devenit evident încă din 
primele zile și au simțit-o cu toții — 
s-a ridicat zidul viu al voinței unite 
a poporului român, condus de P.C.R. 
„Unul pentru toți și toți pentru 
unul !“ — iată principiul de care au 
fost pătrunse acțiunile oamenilor în 
activitatea de salvare". „Sinistrații nu 
au fost lăsați în voia soartei — scrie 
„Pravda". în împrejurările nenoroci
rii care s-a abătut asupra lor. ei au 
simțit de la bun început sprijinul, 
«mărul puternic al întregului popor".

Sub titlul „Bucureștiul astăzi", zia
rul „IZVESTIA" scrie : „în aceste 
zile grele pentru România, personalul 
medical din București, ca și din cele
lalte orașe lovite de cutremur, s-a 
aflat cu adevărat în prima linie a 
bătăliei". Relevînd. apoi, că atît pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. cit și 
alți conducători de partid și de stat 
ău vizitat în aceste zile Spitalul mi
litar central din București, precum 
și alte • unități sanitare. „Izvestia" 
arată că „zeci și zeci de familii ră
mase fără adăpost au primit aparta
mente noi, confortabile, dotate cu tot 
necesarul unei vieți civilizate". Săp- 
tămînalul „ZA RUBEJOM", într-un 
amplu articol intitulat „Un cutremur 
cum n-a cunoscut Europa în ultima 
sută de ani", subliniază dimensiunile 
eforturilor poporului român pentru 
recuperarea. pierderilor, refacerea ra
pidă a construcțiilor distruse, activi
tatea eroică a echipelor de salvare.

„RABOTNICESKO 
DELO“ : „Un imens 

șantier de reconstrucție"
Sub titlul „Un imens șantier de 

reconstrucție", ziarul bulgar „RA- 
BOTNICESKO DELO" relevă că in 
capitala României continuă lupta 
dîrză pentru refacerea orașului, pa
ralel cu eforturile de a da în folo
sință. cit mai grabnic, noi locuințe 
pentru familiile rămase fără adăpost. 
Se evidențiază, de asemenea, activi
tatea depusă pentru refacerea siste
mului energetic național.

Săptămînalul „KOMUNIST". organ 
al Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia. publică, sub titlul „Mai tari 
decît stihia", un comentariu în care 
se arată, între altele, că. în aceste 
momente, România este confruntată 
cu sarcini complexe și grele. Va fi 
necesar, precizează autorul, să se de
pună eforturi supraomenești si să se 
investească enorme mijloace mate
riale pentru înlăturarea consecințe
lor cutremurului și pentru normali
zarea vieții. „Zi de zi. ceas de ceas

Măsuri pentru lichidarea 
urmărilor cutremurului 

în Bulgaria și
R. S. S. Moldovenească

Zeci de mii de oameni ai muncii 
bulgari au lucrat duminică cU mult 
spor în trei schimburi pentru a 
ajuta și la lichidarea urmărilor, 
și la compensarea pagubelor prici
nuite în Bulgaria de cutremurul din 
4 martie.

Consiliul de Miniștri al R.S.S. Mol
dovenești a alocat suma de 1,5 mi
lioane de ruble pentru acordarea de 
ajutoare nerambursabile sinistraților 
de pe urma cutremurului. Au fost 
creăte peste o mie de echipe specia
le de constructori. Guvernul sovietic 
a trimis în R.S.S. Moldovenească im
portante cantități de materiale de 
construcție. 

se întreprind măsuri pentru înlătu
rarea gravelor pagube pricinuite de 
catastrofă. Oamenii muncii din 
România, într-un spirit de disciplină, 
demnitate și sacrificiu depun, cu 
curaj și abnegație, eforturi uriașe 
pentru ca. în termenul cel mai scurt, 
economia să revină îa o producție 
normală. Toate acestea demonstrează 
că poporul și guvernul acestei țări 
socialiste și prietene dispun de 
energie suficientă pentru a depăși 
consecințele tragice ale stihiei și 
pentru a crea condițiile necesare re
luării vieții și activității normale, 
pentru construirea cu succes a socia
lismului.

Sub titlul „Eroi necunoscuti ai tra
gediei românești", ziarul „POLI- 
TIKA" publică o corespondentă de 
la trimisul său special, în care se re
latează despre eforturile neîntrerupte 
depuse de echipele de salvare.

Corespondentul agenției M.T.I. re
latează despre activitatea neobosită 
depusă de cetățenii orașului Zim- 
nicea — localitate greu încercată de 
seism —, ajutați de locuitori ai sate
lor învecinate, organizați în brigăzi 
voluntare, pentru construirea. in 
prima etapă, de locuințe provizorii 
necesare celor rămași fără adăpost. 
Aprovizionarea cu alimente a zim- 
nicenilor — arată corespondentul 
M.T.I. — este rezolvată prin trans
porturi dirijate special spre această 
localitate. Acum, in zilele care au 
urmat marii tragedii, orașul reînvie.

TELEVIZIUNEA ITALIANĂ a 
transmis, pe Canalul 1 — care are 
cea mai largă audiență — o emisiune 
specială de o oră despre situația din 
România. Comentariul a evidențiat 
că totul s-a mobilizat : armata, găr
zile patriotice, cetățenii. „S-a lucrat 
organizat., cu o eficacitate impresio
nantă. Am avut impresia că în 
România nu există disperare". La 
rindul său, ziarul „L’UNITA", sub 
titlul „La București dărimăturile au 
fost înlăturate", arată, printre altele: 
„Cu o rapiditate de-a dreptul sur
prinzătoare. din București au dispă
rut urmele cele mai evidente ale cu
tremurului din 4 martie". Organul 
P.C. Italian arată că. acum, se proce
dează la o verificare atentă a stării 
edificiilor, precum și a operelor de 
artă din Capitală, care au fost exa
minate minuțios piesă cu piesă.

„PAESE SERA" : Voința 
de oțel a Partidului 
Comunist Român

„PAESE SERA" consacră o jumă
tate de pagină din numărul sau de 
duminică modului în care țara noastră > 
a reacționat la cutremur, relevînd că 
Partidul Comunist a fost în centrul 
organizării. „Marele merit de a împie
dica teama, de a nu o fi lăsat să se 
strecoare printre oameni nici chiar 
în primele ore și de a fi salvat, 
astfel, țara de la haos, de la dezor
dine, de la enormele consecințe ne
gative pe care acestea le comportau 
— scrie comentatorul ziarului — re
vine Partidului Comunist Român. 
Partidul a fost în această tragedie 
mare și teribilă voința de oțel, ra
țiunea ascuțită ca tăișul unei spade. 
„LA STAMPA" publică o corespon
dență din București în care se ara
tă că, în prezent, rănile se cicatri

Tîrgul international de la Leipzig
Tovarășul Erich Honecker a vizitat standul românesc

LEIPZIG. — După cum s-a anun
țat, duminică s-a deschis ediția de 
primăvară a Tirgului internațional 
de ,1a Leipzig. Pe o suprafață de 
340 000 mp își prezintă produsele 
9 000 de expozanți din 60 de țări, 
printre care și România.

Tovarășul Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G.. președin
tele Consiliului de Stat al R.D.G., 
însoțit de Willi Stoph, președintele 
Consiliului de Miniștri, Horst Sinder- 
mann, președintele Camerei Popu
lare, Werner Krolikowski și Werner 
Lamberz, membri ai Biroului Poli
tic al C.C. al P.S.U.G., Horst Solie, 
ministrul comerțului exterior, și alte 
persoane oficiale, a vizitat duminică 
standul de produse metalurgice al 

zează, sinistrații primesc ajutoare. 
Se informează despre inițierea cam
paniei de strîngere de ajutoare din 
rindul populației.

Presa poloneză continuă să rela
teze pe. larg despre activitatea plină 
de abnegație a poporului român pen
tru readucerea vieții pe făgașul nor
mal. „TRYBUNA LUDU" publică o 
corespondență a trimisului său spe
cial In care evidențiază că, duminică, 
a fost o zi de lucru intensă in 
România.

„STANDARD MLODYCH" prezintă, 
sub titlul „Viața revine la normal", 
acțiunile de înlăturare a urmărilor 
cutremurului la București. Ploiești, 
Craiova și Zimnicea. „KURIER POL- 
SKI" arată, la rindul său, că Româ
nia nu își schimbă prevederile pla
nului cincinal cu toate distrugerile 
suferite.

Presa finlandeză acordă în conti
nuare spații ample relatărilor de la 
operațiunile de salvare a vieților o- 
menești și de înlăturare a urmărilor 
cutremurului din România. Ziarul 
„HELSINGIN SANOMAT" scrie : 
„Activitatea neobosită a președinte
lui țării a dat rezultate și ea era 
absolut necesară. El a cerut asidui
tate, și românii au fost plini de asi
duitate. Mormanele de dărîmături 
s-au micșorat, spitalele au fost ime
diat repuse în funcțiune, mii de oa
meni sinistrați au fost adăpostiți. 
România a luptat".

„VOLKSSTIMME" : 
Normalizare rapidă

Ziarul austriac „VOLKSSTIMME", 
din 13 martie, sub titlul „Normali
zare rapidă", arată că viața in 
România revine rapid la un curs 
normal datorită bunei organizări a 
complexei activități și unei discipli
ne exemplare. Se menționează că 
s-a trecut deja la aplicarea măsu
rilor privind repartizarea gratuită de 
locuințe, dotate cu tot ceea ce este 
necesar, pentru sinistrați.

Continuind să informeze despre 
eforturile poporului român pentru 
înlăturarea urmărilor cutremurului, 
ziarele turcești publică ample mate
riale. însoțite de fotografii. Astfel, 
ziarele ,.BARIS", „SABAH", „MILLI 
GAZETE" publică fotografii infâți- 
șind pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
însoțit de tovarășa Elena Ceaușescu 
si de alți conducători de partid și de 
stat, inspectînd la fața locului mo
dul cum sint aplicate hotăririle Co
mitetului Politic Executiv pentru 
salvarea vieților omenești, a bunu
rilor materiale și pentru deblocarea 
principalelor artere ale Capitalei. 
Sint inserate, de asemenea, reportaje 
emoționante care evidențiază erois
mul și solidaritatea oamenilor mun
cii din România în lupta lor pentru 
refacerea și progresul patriei.

întreaga presă egipteană publică 
numeroase știri și fotografii privind 
munca plină de abnegație care se 
desfășoară în România pentru înlă
turarea efectelor cutremurului. „LE 
JOURNAL D’EGYPTE" subliniază că 
„datorită eforturilor întregii popu
lații. numeroase întreprinderi indus
triale și-au reluat activitatea". TELE
VIZIUNEA DIN CAIRO a evidențiat 
„eroismul cu care populația Bucu- 
•reștiului și a celorlalte localități din 
România lovite de cutremur acțio
nează pentru lichidarea efectelor 
acestui puternic seism".

Relatâri asupra eroismului oame
nilor muncii din România, sub con
ducerea partidului, pentru înlăturarea 
urmelor cutremurului publică, de a- 
semenea, presa pakistaneză, liberiană 
și columbiană.

Republicii Socialiste România. Oas
peții au fost întîmpinați și salutați 
de ambasadorul țârii noastre la Ber
lin, Constantin Niță, și de directo
rul pavilionului.

Tovarășul E. Honecker și ceilalți 
conducători ai partidului și statului 
au fost informați asupra exponatelor 
și a dezvoltării pe mai departe a in
dustriei metalurgice din țara noastră.

Cu acest prilej, tovarășul Erich 
Honecker a exprimat sentimentele 
de simpatie și solidaritate față de 
poporul român greu încercat și a 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu urări de succes în 
acțiunea de înlăturare cît mai grab
nică a urmărilor cutremurului din 4 
martie 1977.

Au fost analizate propuneri privind 
crearea unui subcomitet plenar sau 
grupe de lucru pentru negocierea 
unor probleme specifice de dezar
mare, conducerea lucrărilor comite
tului pe o bază mai democratică cu 
asigurarea egalității depline a tutu
ror statelor membre, participarea la 
lucrări și a altor state care nu fac 
parte din comitet.

Luînd cuvintul in cadrul dezbate
rilor, șeful delegației române, amba
sadorul Constantin Ene, a arătat că 
Comitetul de dezarmare trebuie să 
aibă un rol dinamic în examinarea 
problemelor de maximă importanță 
ce-i sînt încredințate. In nici un caz, 
sublinia ambasadorul român, nu tre
buie acceptată situația prezentă, în 
care comitetul se plasează în urma 
evenimentelor. înregistrînd pasiv evo
luțiile ce au loc în alte părți. Comi

După primul tur de 
municipale

Stînga - 52 la
Uniunea stîngii — formată din 

partidele comunist, socialist și ra
dical de stînga — și-a consolidat în 
mod sensibil pozițiile în cadrul pri
mului tur de scrutin al alegerilor 
municipale desfășurate duminică în 
Franța, preluînd de la gruparea ma
jorității prezidențiale conducerea a 
circa 30 de orașe cu peste 30 000- lo
cuitori fiecare — informează agenția 
France Presse.

In 221 de mari orașe, Uniunea 
stingii a obținut 52 la sută din vo
turile exprimate, față de 46.5 la sută 
deținute de formațiunile politice ale 
majorității — tendințele gaullistă și 
republican independentă giscardiană 
— menționează aceeași sursă.

Agenția France Presse notează că 
participarea la vot în cadrul primu
lui tur de scrutin al alegerilor mu
nicipale. de la 13 martie, a fost deo
sebit de puternică in ansamblul ță
rii. cuprinzînd circa 80 la sută din 
corpul electoral.

într-o primă declarație făcută pre
sei in legătură cu rezultatele scruti
nului. Georges Marchais, secretar 
general al Partidului Comunist 
Francez, a spus : „Constatăm un pro
gres sensibil al stîngii, care își men-

Lucrările Consiliului Național Palestinean
Khcled Al-Fahoum reales

CAIRO — La sediul Ligii Arabe 
din Cairo își continuă lucrările cea 
de-a XIII-a sesiune a Consiliului Na
țional Palestinean (Parlamentul).
La deschiderea sesiunii, președintele 
R. A. Egipt, Anwar 
a rostit o cuvintare. 
ședinței de duminică, 
ții la această reuniune

El Sadat, 
în cursul 
parti cipan- 
au reales

in funcția de președinte al Consiliu
lui pe Khaled Al-Fahoum, cunoscută 
personalitate palestincană. A fost a- 
doptată, de asemenea, ordinea de zi

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
Președinte al Consiliului 

de Stai al Republicii Gui- 
neea-Bissau a £ost reales’ in 
unanimitate, de către Adunarea Na
țională Populară a țării, Luis de Al
meida Cabral. Au fost realeși, de a- 
semenea, toți ceilalți membri ai Con
siliului de Stat, iar comandantului 
Joao Bernardo Vieira i-a fost reîn
noit mandatul de președinte al Adu
nării Naționale Populare.

Convorbiri polono-olai?? 
deZC. Președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone, Piotr Ja- 
roszewicz, a sosit luni într-o vizită 
oficială in Olanda, la invitația pri
mului ministru al acestei țări, Joop 
den Uyl.

0 comisie prezidențială 
americană va vizita Lao- 
SUl, anunta un comunicat de presă 
al Ministerului Afacerilor Externe al 
R.D.P. Laos. Vizita a fost propusă 
pentru zilele de 20 și 21 martie de 
către secretarul de stat al S.U.A., 
Cyrus Vance. Pentru a-și arăta bu
năvoința și intenția de a ameliora 
relațiile cu S.U.A., se relevă în co
municat, autoritățile R.D.P. Laos 
și-au dat acordul față de propunerea 
americană.

Conferința Națiunilor Uni
te asupra apei 3 început in 
localitatea argentineană La Mar del 
Plata. Participanții vor dezbate pro
bleme care se referă la asigurarea a- 
provizionării cu apă a tuturor regiu
nilor lumii. 

tetul trebuie să se transforme intr-un 
factor activ de inițiativă, care să ar
monizeze pozițiile statelor si să fa
ciliteze soluții.

întreaga activitate a comitetului 
trebuie astfel concepută incit să răs
pundă celor două necesități pe care 
delegația română le consideră esen
țiale : democratizarea întregii func
ționări a comitetului și rolul dina
mic al acestuia în stimularea proce
sului de negociere.

Comitetul trebuie supus autorității 
Adunării Generale a O.N.U., iar în 
cursul negocierilor sale să se asigure 
ca pozițiile altor state nemembre ale 
comitetului să fie luate în conside
rare. Negocierile comitetului trebuie 
purtate asupra tuturor problemelor 
înscrise pe agendă în totalitatea sa, 
și nu numai asupra unor teme anume 
selectate.

scrutin al alegerilor 
din Franța
sută din voturi
ține în ansamblu municipalitățile pe 
care le conducea și ciștigă voturile 
mai multor orașe încă din primul tur 
de scrutin".

După ce s-a referit la avansul ob
ținut de Partidul socialist la alegerile 
de duminică, Franțois Mitterand, 
prim-secretar al P.S.F., a relevat că : 
„s-a înregistrat o considerabilă înain
tare a stingii, care va cîștiga in al 
doilea tur de scrutin voturi într-un 
mare număr de orașe". El a arătat că 
avansul stîngii unite se confirmă și 
pregătește în condiții favorabile ale
gerile legislative.

Jacques Chirac, președintele Parti
dului Adunarea pentru Republică, 
fost prim-ministru, care a candidat 
,1a Paris — unde pentru prima dată 
in ultimii 100 de ani urmează să fie 
ales un primar al orașului, — a 
menționat „flotarea înregistrată în 
rindul grupării majorității" guverna
mentale și faptul că aceasta apare 
oarecum divizată, așa cum s-a ob- 
,servat intr-un număr de zone ale 
Franței.

Cel de-al doilea tur de scrutin ur
mează să aibă loc la 20 martie. în 17 
din cele 18 sectoare ale capitalei 
franceze.

președinte al consiliului
a sesiunii, care cuprinde discutarea 
rapoartelor politic, financiar și eco
nomic, constituirea unei Comisii de 
lucru, alegerea noului Comitet Exe
cutiv al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei, elaborarea unui comu
nicat final privind rezultatele re
uniunii.

Luni dezbaterile au început prin- 
prezentarea de către Faruk Kaddumi, 
șeful Departamentului politic al 
O.E.P., a unui raport asupra activi
tății acestui departament.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., Alek* 
sei Kosîghin, l-a prirtiit luni la 
Kremlin pe ministrul afacerilor ex
terne al Turciei, Ihsan Sabri Ca- 
glayangil, care se află într-o vizită o- 
fitială in U.R.S.S. In aceeași zi, la 
Moscova au început convorbirile ofi
ciale dintre Andrei Gromîko. minis
trul afacerilor externe al U.R.S.S., și 
omologul său turc.

In cadrul manifestărilor de
dicate centenarului Independen
ței de Stat a României, cine- 
clubul națiunilor, patronat de 
Ministerul de Externe brazilian, 
a prezentat filmul „Dacii".

Comunicatul comun pri- 
vind vizita in R.D.P. a Yemenului a 
delegației guvernamentale cubaneze, 
în frunte cu Fidel Castro, prim-secre
tar al C.C. al P.C. din Cuba, pre
ședintele Consiliului de Stat și al 
Consiliului de Miniștri ai Republicii 
Cuba, a fost dat publicității la Aden.

Primul ministru al Pa
kistanului, Zulfikar AIi Bhutto, 
a adresat națiunii un mesaj televizat 
în care a propus grupărilor de opo
ziție un dialog asupra problemelor 
ce stau în fața țării. El a subliniat, 
totodată, că rezultatele alegerilor de 
la 7 martie pentru Adunarea Națio
nală, care au adus o victorie decisivă 
Partidului Poporului din Pakistan 
(155 locuri din cele 200), constituie o 
problemă definitiv rezolvată și care 
nu comportă discuții.

Telegrame de compasiune
Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
Am aflat cu adîncă îngrijorare despre dezastrul produs de cutremurul 

care a avut loc în România. Avînd în vedere pierderile de vieți omenești 
în urma cutremurului, vă transmit dumneavoastră și poporului român prie
ten sincera mea compasiune.

Urînd poporului român fericire și sănătate și forțe depline pentru a-șl 
reface țara, primiți sentimentele mele de respect.

B. ECEVIT
Președintele general

al Partidului Republican al Poporului
Ankara

Președintelui Republicii Socialiste România ‘ 
NICOLAE CEAUȘESCU

Profund mișcat de teribilul cutremur de pămînt care a lovit România, 
vă adresez dumneavoastră, ca și poporului român, în numele meu personal și 
in numele Adunării pentru Republică, asigurarea profundei noastre simpatii 
in aceste împrejurări dureroase.

JACQUES CHIRAC

Președintelui Republicii. Socialiste România 
NICOLAE CEAUȘESCU

în numele social-democraților italieni, vă transmitem expresia profun
dei noastre dureri pentru catastrofa care a lovit România, asigurindu-vă în 
același timp de angajamentul și totala noastră disponibilitate pentru a ajutora 
și contribui la opera de reconstrucție.

PIER LUIGI ROMITA MAURO FERRI
Secretar general Șeful secției internaționale

al Partidului Socialist Democratic Italian a P.S.D.I.

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Stimați tovarăși.
Cu profundă durere am primit vestea cutremurului catastrofal ce a 

pustiit tara dumneavoastră și a gravelor pagube cauzate, pierderea ireparabilă 
de forte de producție și diverse bunuri materiale, dobindite de către poporul 
român cu mari eforturi de-a lungul anilor de construcție a socialismului, 
sub conducerea partidului său comunist.

In aceste grave momente. Comitetul Central al Partidului Muncii din 
Spania dorește să exprime totala solidaritate a partidului nostru cu Partidul 
Comunist Român, guvernul și poporul român și vă asigurăm că clasa 
muncitoare și popoarele Spaniei se simt în aceste momente de grele încercări 
și mai frățesc unite cu dumneavoastră.

Sintem convinși că eroicul dumneavoastră proletariat și poporul 
dumneavoastră vor ști să înfrunte cu fermitate și spirit revoluționar 
consecințele acestei imprevizibile calamități și se vor pune în acțiune fără 
întîrziere pentru reconstruirea tării, sub conducerea Partidului Comunist 
Român. în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, depășind cu succes toate 
obstacolele care ar putea apărea în drumul lor.

Dorim, de asemenea, să punem la dispoziția dumneavoastră deplina 
noastră colaborare și ajutorul de care veți avea nevoie. Rămînem in așteptarea 
primirii din partea dumneavoastră a indicațiilor oportune care să permită 
realizarea acestei colaborări și ajutor.

Pentru Comitetul Central 
al Partidului Muncii din Spania,

NAZARIO AGUADO AGUILAR

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român

Am luat cunoștință cu consternare și mare tristețe de seismul care a 
lovit țara dumneavoastră. In aceste împrejurări dureroase, vă rog să bine
voiți a accepta. în numele Biroului Politic și al tuturor militanților U.S.F.P., 
expresia condoleanțelor noastre cele mai sincere.

ABDERRAHIM BOUABID
Prim-secretar al Uniunii Socialiste 

a Forțelor Populare din Maroc

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Am aflai cu profundă durere despre consecințele dezastruoase ale seis
mului ce a lovit tara dumneavoastră și care a cauzat victime și paguba 
materiale. «

Vă adresez dumneavoastră și întregului popor român profunda mea 
simpatie și doresc ca. in cel mai scurt timp. Republica Socialistă România 
să înlăture consecințele cutremurului și să continue rolul constructiv pe 
care îl are în prezent, atît pe plan intern, cît și internațional.

KAMAL JUMBLATT
Președintele

Partidului Socialist Progresist din Liban

Excelenței Sale
Președintelui NICOLAE CEAUȘESCU

Vă rog să acceptați, domnule președinte, expresia celor mai profunde 
sentimente de simpatie în legătură cu tragedia care a lovit poporul român 
și pentru victimele marii catastrofe.

GHEORGHIOS MAVROS
Președintele

Uniunii Centrului Democratic

Tn legătură cu cutremurul de la 4 martie au mai adresat 
telegrame de compasiune tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
conducerii de partid și de stat, unor instituții și organizații
obștești :
Luis Echeverria Alvarez, președin

tele Consiliului director al Centrului 
de studii economice și sociale al 
lumii a treia, fost președinte al Me
xicului : Jorge Cruikshank Garcia, 
președintele Partidului Popular So
cialist din Mexic ; Jose Pedro Car
doso, din partea conducerii Partidu
lui Socialist din Uruguay ; Anton 
Benya, președintele Consiliului Na
țional din Austria ; senatorul Petro- 
nio Portella, președintele Congresului 
Național din Brazilia ; Nii Okai Pese- 
maku, președinte, și dr. P. Mensah 

Acheampong, vicepreședinte ai Aso
ciației de prietenie Ghana-România ; 
primarii orașelor Sofia, Praga, Bel
grad, Zagreb, Skoplje, Varșovia, Bu
dapesta, Alger, Copenhaga, Atena, 
Roma, Tokio, Haga, Ankara, Lusaka ; 
comuniștii secției Trucazzano Milano 
a Partidului Comunist Italian : Aso
ciația invalizilor din Forțele Armate 
din Setubal — Portugalia : consiliul 
de conducere al întreprinderii „Sete- 
nave" din Setubal — Portugalia ; 
M. Savides, președintele Camerei da 
comerț și industrie din Cipru.

• BETON POLIMER. 
Betonul polimer este un mate
rial de construcție care nu are 
nimic comun cu betonul obiș
nuit din ciment, pietriș și apa. 
El ia naștere din amestecul u- 
nor substanțe chimice — carac
terizate prin dimensiunile mari 
ale moleculelor (polimeri) — cu 
diferite adaosuri, de pildă, pie
triș, și un material care deter
mină solidificarea polimerilor. 
Betonul polimer poate fi turnat 
sau presat în forme, la fel ca 
și betonul obișnuit. El este mult 
mai dur decit betonul armat și 
de cinci pînă la șase ori mai 
rezistent decit acesta ; totodată, 
este mai rezistent la acțiunea 
diverșilor agenți chimici.

© „VULKANOLOG" 
A PLECAT IN CURSĂ. 
Primul vas sovietic special echi
pat pentru studierea activității 
vulcanice submarine — „Vulka- 
nolog" — a plecat în cursă în 
Oceanul Pacific. Experții de pe 
bordul vasului au la dispoziție 

aparatură care permite studierea 
fundului mării indiferent de a- 
dîncime. Ei vor culege date pri
vind timpurile magnetice și 
termice ale vulcanilor, vor în
registra zgomotele produse de 
ele, vor studia direcțiile de îna
intare a lavei, vor fotografia 
porțiuni ale fundului mării care 
prezintă interes pentru studiile 
lor. Expediția va dura 75 de 
zile.

• MUZEU AL AERU
LUI Șl SPAȚIULUI COS
MIC. în cadrul manifestărilor 
consacrate bicentenarului S.U.A., 
la Washington a fost inaugurat 
la mijlocul anului trecut „Mu
zeul național al aerului și spa
țiului cosmic", descris într-un 
mesaj prezidențial ca „darul pe 
care America și l-a făcut sie-și, 
de ziua sa". Ineditul acestui 
muzeu constă în faptul că adă
postește un mare număr de a- 
parate de zbor legate nemijlo
cit de istoria aviației și explo
rării Cosmosului. Intre altele, 

sînt expuse aparatul cu care 
s-au înălțat pentru prima oară 
de la sol, in 1903. frații Wright, 
care s-au numărat printre pri
mii pionieri ai aviației, precum 
și avionul „Spirit of St. Louis", 
cu care Lindbergh a traversat, 
primul în lume. Oceanul Atlan
tic, in 1927. Este expusă, de a- 
semenea, capsula cu care au re
venit pe Pămînt primii oameni 
ce au pășit pe Lună. Și un amă
nunt semnificativ : directorul 
muzeului este astronautul Mi
chael Collins, care a rămas par
cat pe o orbită circumlunară, in 
timp ce colegii săi Neil Arm
strong și Buzz Aldrin explorau 
suprafața selenară.

• MĂSURI ÎMPOTRI
VA FUMATULUI. Marca 
Britănie este hotărîtă să inten
sifice lupta împotriva fumatu
lui. După cum a declarat recent 
secretarul de stat pentru servi
ciile sociale, în această țară 
cancerul pulmonar răpune anual 
36 000 de vieți, ceea ce înseam
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nă un deces la fiecare 15 minu
te. Fumatul a devenit principala 
cauză a morții premature. Una 
din măsuri va fi introducerea 
cuvintului „grav" în textul a- 
vertismentului tipărit pe amba
lajele țigărilor („fumatul poate 
dăuna grav sănătății dv“). De 
asemenea, reclamele pentru 
mărcile de țigări cu un înalt 
conținut de gudron vor fi inter
zise cu desăvîrșire, iar fumatul 
în locuri publice — spitale, mij
loace de transport în comun, 
teatre, magazine etc — va fi li
mitat.

© DRAMATURG AN
TIFASCIST. A încetat nu de 
mult din viață, în vîrstă de 80 
de ani, dramaturgul vest-german 
Karl Zuckmayer, autorul cele
brei comedii „Căpitanul din 
Koepenick" (1931), o puternică 

satiră antimilitaristă, al cărei 
erou, un umil meseriaș, ajunge 
comandantul unei garnizoane 
orășenești, prin simplul fapt că 
îmbracă o uniformă de căpitan 
(ecranizarea cu același titlu a 
rulat și pe ecranele noastre). 
Piesa a stîmit mînia naziștilor 
și, la venirea lui Hitler la pu
tere, Zuckmayer a trebuit să se 
exileze în America, unde, între 
altele, a scris „Generalul diavo
lului", piesă cu un puternic ca
racter demascator, antinazist.

© „VABOT-1", OMUL 
MECANIC. Unul din cei mai 
perfecționați roboți din lume a 
fost construit în cadrul Univer
sității Vaseda, din Tokio. „Va- 
bot-l“, cum a fost denumit ro
botul, este înzestrat cu simțul 
vederii, auzului, poate vorbi, se 
deplasează și execută diferite 

operațiuni la comenzi verbale : 
ridică greutăți, stivuiește lăzi, 
vopsește automobile. „Cunoștin
țele" robotului sint depozitate 
într-un miniordinator, montat în 
dreptul pieptului. „Vabot-1“ își 
servește creatorii cu ceai, cău- 
tînd cu cele două telecamere 
ce-i slujesc drept ochi ceaini
cul, apucindu-1 și turnînd con
ținutul în ceașcă, dansează, se 
plimbă, răspunde la unele în
trebări. Specialiștii din industrie 
manifestă un deosebit interes 
față de „omul mecanic", apre
ciind că după unele perfecțio
nări „Vabot-1“ va putea fi uti
lizat pentru executarea unui șir 
de operațiuni în producție.

® „FERĂSTRĂU" DIN 
JET DE GAZE. Un dispozi
tiv cu jet de gaze pentru tăiatul 
rocilor dure a fost elaborat de 
către cercetătorii uzinei „Me- 
sserschmidt — Bolkow — 
Blohm" din Miinchen. Dispoziti
vul este aprins cu un amestec 
de hidratină și tetroxid de azot. 

iar jetul cu gaze degajat are o 
temperatură de 3 000 grade Cel
sius.

• CĂRȚI AROMATE. 
O editură franceză a publicat 
cîteva volume pentru copii, ale 
căror pagini sînt parfumate. 
Fructele sau florile desenate de
gajă un parfum corespunzător 
în momentul în care desenele 
respective sînt ușor frecate cu 
un tampon special.

• GHEIZERELE DIN 
ABISURI. Pe fundul Pacifi
cului la adîncimi de -3 000 m în 
dreptul Ecuadorului a fost des
coperită o regiune bogată în 
gheizere. Ele iau naștere prin 
pătrunderea apei de mare în fi
surile existente între două for
mațiuni de plăci tectonice. La 
adîncimi considerabile în inte
riorul acestei zone active a 
Terrei, apa se încălzește la tem
peraturi ce depășesc chiar punc
tul de fierbere, pentru a fi apoi 
din nou eliberată prin jeturi ce 

ajung pînă la 45 m înălțime. 
Gheizerele suboceanice au atras 
atenția oamenilor de știință nu 
datorită eventualei lor utilizări 
câ surse de energie — posibili
tate deocamdată exclusă — ci 
prin indiciile pe care le-ar pu
tea furniza asupra amplasării 
unor posibile zăcăminte de mi
nereu.

© PĂDURE MOBILĂ. 
O mică pădure din Pamir se de
plasează anual cu 100 de metri. 
Ea crește pe un strat de pămînt 
care acoperă o jumătate de hec
tar din suprafața un«i ghețar. 
Pădurea a fost descoperită de 
glaciologi cu trei decenii în ur
mă și de atunci a străbătut o 
distanță de peste trei kilometri, 
coborînd în același timp de la 
altitudinea de 3 100 metri la cea 
de 2 800 metri. Se presupune că 
o puternică avalanșă a împins pe 
ghețar o porțiune de sol înve
cinată. Din plantele tinere și se
mințele purtate de pătura de 
pămînt s-a născut insula de ve
getație de pe colosul de gheață.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : București, Piața Sclnteii. Tel. 17 60 10. 17 60 20 Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzorll din întreprinderi și instituții. In străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul export-import 
presă, P. O. BOX 136—137 telex : 11 226, București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCINTEII w 360


