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viu pe fiul meu. Sorin"

Stă în puterile noastre - și nu ne vom cruța aceste puteri - să asigurăm îndeplinirea

CUVINTELE EMOȚIONANTE ALE MAMEI TÎNĂRULUI SALVAT
IERI DIMINEAȚĂ,' DUPĂ 251 

SUB RUINELE FOSTULUI
DE ORE DE SUPRAVIEȚUIREDEZVOLTAREA ECONOMIEI NAȚIONALEDOMENIUL HOTĂRÎTOR, DECISIV,1N BĂTĂLIA NORMALIZĂRII

După cumplita încercare 
a trăit-o poporul nostru la 
se poate estima acum. în 
nerale, amploarea catastrofei, 
tremurul ne-a lovit deosebit 
greu, mii și mii de case au fost com
plet distruse sau grav avariate, 
peste 1 500 de oameni și-au pierdut 
viața, iar peste 11 200 au fost răniți. 
Așa cum se știe, au fost avariate 
multe întreprinderi industriale, s-au 
produs mari pagube în industrie, a- 
gricultură. transporturi și telecomu
nicații ; daunele depășesc cu mult 
6 miliarde lei.

Cu toate acestea. într-un timp in
credibil de scurt, s-au făcut mari 
progrese în înlăturarea urmărilor se
ismului, viata economico-socială re- 
intrînd în genere în normal. Orașele 
au fost în cea mai mare parte de
gajate de dărâmături și moloz ; a 
fost restabilită alimentarea cu ener
gie electrică, apă și gaze ; aproape 
toate întreprinderile avariate au re
intrat în funcțiune : pretutindeni, a- 
provizionarea populației se desfășoa
ră normal ; «inistrații au primit ime
diat un larg ajutor, pătruns de înal
tă grijă umanistă. Ritmul exceptio
nal în care s-a lucrat, eficienta ac
țiunilor întreprinse pentru lichidarea 
urmărilor dezastrului au determinat 
aprecieri de reală admirație pe plan 
international. Aceste realități se e- 
videntiază și mai pregnant. prin 
comparație cu situația din alte țări 
încercate de calamități similare și 
unde după multi ani urmările aces
tora continuă să se resimtă din greu,

pe care
4 martie, 
linii ge- 

Cu- 
de

zeci și zeci de mii de sinistrat! tră
ind încă în condiții din cele mai 
precare.

Orînduirea 
izvorul forței noastre de 
nezdruncinat.
— după altele din 
am mai avut de înfruntat ca
lamități naturale — ne-a verifi
cat încă o dată tăria. Iar această 
tărie își are izvorul. înainte de 
toate, in orânduirea noastră so
cialistă. Tocmai datorită acestei orân
duiri, în care poporul este nu numai 
deținătorul întregii puteri, ci si stă- 
pînul deplin al tuturor bunurilor, al 
întregii avuții sociale, au fost posibile 
acea maximă concentrare si mobili
zare a mijloacelor materiale si uma
ne. acea conducere coordonată, uni
tară, operativă și eficientă a tuturor 
sectoarelor de activitate. Odată mai 
mult s-a verificat forța pe care o a- 
sigură poporului nostru deplina sa 
independentă și suveranitate națio
nală. confirmindu-se că aceasta con
stituie o condiție esențială pentru a 
Învinge orice

Orînduirea 
relațiilor noi 
generat acea 
a făcut ca masele 
celor mai diverse eategorii sociale
— de la muncitori la studenți. de 
la ostași la cărturari — să acțio
neze practic ca un singur om. Fi
rește, întotdeauna la nenorocire oa-

socialistă

Un greu examen 
ultimii ani cînd 

înfruntat 
ne-a

greutate.
socialistă, pe temeiul 
create între oameni, a 
imensă solidaritate care 

largi aparținind

menii se într-ajută, spiritul de soli
daritate umană fiind o virtute spe
cifică pe care însăși istoria a dezvol
tat-o în rândul națiunii noastre ; am
ploarea deosebită, multitudinea ac
telor de eroism, prin care oamenii 
și-au riscat viața spre a salva vieți 
relevă progresele în dezvoltarea 
conștiinței socialiste, roadele activi
tății politico-educative, înțelegerea 
profundă a faptului că în condițiile 
socialismului toți formăm o unică ' 
miile, iar atunci cînd unul este 
vit, toți ceilalți se simt datori să 
tervină ca frații și să-1 ajute 
toate puterile.

In toate aceste împrejurări 
afirmat cu o deosebită putere 
Iul partidului, ca forța condu
cătoare a eforturilor întregii na
țiuni. Așa cum partidul a elaborat 
și elaborează, planurile dezvoltării 
economico-sociale, tot astfel și in 
aceste împrejurări excepționale el a 
elaborat planurile uriașei activități 
de Înlăturare a consecințelor cutre
murului și normalizare a vieții eco
nomico-sociale. Organele și organiza
țiile de partid, de sus și pînă jos, la 
nivelul fiecărui județ fiecărui

fa- 
lo- 
in- 
din
s-a 
ro-

oraș, al fiebărei întreprinderi, insti
tuții sau comune, au acționat opera
tiv și cu inițiativă, mobilizând ma
sele largi ale celor ce muncesc în 
frunte cu comuniștii.

Ca un adevărat stat major po- 
litico-organizatoric, ca un autentic 
comandament suprem al întregii na
țiuni a acționat conducerea supe
rioară de partid, in frunte cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu. elaborând zi 
de zi directivele necesare, precizînd 
direcțiile principale și obiectivele 
prioritare, stabilind măsurile practice, 
concrete cele mai imperioase în fie
care fază a operațiunilor. Prezenta 
neobosită a secretarului general al 
partidului la fața locului, pretutin
deni în zonele și punctele cele mai 
greu lovite, exemplul personal al 
bărbăției comuniste, curajului și 
neistovitei sale energii, indicațiile 
practice date zi de zi și ceas de ceas, 
au constituit un puternic factor de 
îmbărbătare și de îndrumare a oa
menilor muncii, binemeritînd recu
noștința întregului popor, exprimată 
în forme dintre cele mai 
nonte.

emoțio-

Pentra a obține si in acest an recolte mari.
cel puțin la nivelul anului trecut

Cuvintul de ordine 
CALITATEA!
iar calitate înseamnă 
lucrări făcute la timp, 

control permanent pe cîmp
• Muncă organizată pe baze de grafice zilnice 
la pregătirea terenului și semănat • Nici. o 
palmă de pămînt să nu rămînă nelucrată, necul
tivată • Locul specialiștilor este pe ogoare, iar 

ziua lor de muncă „ziua-Iumină“
Datoria supremă a oamenilor mun

cii din agricultură — cooperatori, 
mecanizatori, lucrători din întreprin
derile agricole de stat, specialiști — 
este de a depune toate eforturile în 
vederea realizării unei recolte mari, 
cel puțin la nivelul anului trecut. 
Țara are nevoie în acest an, mai 
mult ca oricînd, de recolte superioa
re. pentru ca și pe această cale să 
fie recuperate pagubele cauzate de 
cutremur, să se asigure buna apro
vizionare a populației cu produse 
agroalimentare, satisfacerea nevoilor 
economiei naționale. Aceasta pre
supune ca acum, în campania de 
primăvară, cind se pun bazele 
recoltei din acest an. pretutin
deni să se muncească intens, bine 
organizat, astfel incit fiecare cultu

— Nimeni nu înțelege 
mai bine inima de mamă, 
ca o mamă. Să știți asta. Pa 
dosul palmei mele drepte, 
atunci cind o imploram să 
mă ajute, am simțit picu
rând o lacrimă... Mie ochii 
îmi secaseră. Și lacrima a- 
ceea de mamă, de soră, de 
om care îmi înțelegea du
rerea mi-a redat spe
ranțele. Tovarășa Elena 
Ceaușescu, căci de ea vă 
povestesc, mi-a spus să 
am încredere, să nu disper, 
să am răbdare că se va 
face totul. Asta era Stm- 
bătă. în treisprezece martie, 
după ora șapte, la aproa
pe zece zile de la cutre
mur, cînd era firesc, și 
chiar și mie mi se părea 
firesc, să nu se mai creadă 
în posibilitatea salvării 
vreunei vieți de sub dărâ
măturile aproape complet 
evacuate. Se ajunsese la 
nivelarea terenului. $i to
tuși. Sorin al meu era aco
lo, iar mie inima îmi spu
nea că încă trăiește. Și ini
ma unei mame nu poate să 
nu fie înțeleasă de 
mamă. M-a mîngiiat, 
încurajat, i-am văzut 
încăpeați de lacrimi.
îmi crăpaseră buzele de ar
șița din suflet, mi se stin
sese și glasul, dar cre
deam... Credeam cu tărie, 
cu înverșunare, credeam în 
oameni, in toți cei ce do
vediseră că pot face chiar 
și imposibilul pentru a sal
va și un ultim licăr de 
viață... V-am spus, asta era 
sîmbătă. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a dat ordin să 
«e continue săpăturile chiar 
și acolo unde nu se mai pu
tea spera că există viață. 
Și mi-a promis că a doua 
zi va veni din nou...

Sînt cuvintele mamei Iul 
Sorin Crainic. Cuvintel» 
unei inimi de mamă.

în apartamentul de la 
etajul al nouălea din strada 
Pravăț, un bloc nou din

altă 
m-a 

ochii
Mie

(Continuare in pag. a V-a)

„Oamenii, salvați oamenii !"... și în 
purtatâ cu eroism nu s-a cruțat

această bâtâlie 
nici un efort

ră să fie lnsămînțată in timpul op
tim și. mai presus de orice, la un 
nivel calitativ ridicat.

Condițiile climatice din primăvara 
acestui an au fost, in general, fa
vorabile pentru desfășurarea lucrări-, 
lor in cîmp. în grădinile de legume, 
în vii și livezi. Temperaturile mai 
ridicate decît in alți ani au permis 
ca pregătirea terenului și semănatul 
să înceapă mai devreme', să se poată 
executa în condiții superioare de ca
litate. în cele mai multe unități a- 
gricole s-a acționat prompt, energic 
în vederea folosirii timpului bun de 
lucru. Ploile din primele zile ale a- 
cestei săptămîni. care au cuprins 
principalele zone ale țării, totalizind
(Continuare in pag. a V-a)

La CAP. Puranil de Sus, județul Teleorman se însâmîrrțeazd ultimele 
hectare cu sfeclâ furajerd. Celelalte culturi din prima urgențâ au fost 

cemânate

In 
in

Drumul Taberei, ș-a string 
parcă toată bucuria unei 
capitale. Vecini, rude, co
legi de-ai lui Sorin. Sergen
tul Iosif Albușel. maiorul 
Ene, cascadorul Nicu Ior- 
dache, multi dintre cei care, 
din noaptea de patru spre 
ctnci martie și pină azi. și 
pînă în noaptea asta, și pînă 
mîine în zori, și pină poi- 
mîine n-au încetat și nu 
vor înceta o clipă să lupte 
cu moartea, să-i smulgă sti
hiei victimele captive sub 
dărâmături, să le redea 
vieții.

Sorin Crainic, tînărul de 
19 ani care a bătut pînă 
acum toate recordurile de 
supraviețuire sub dărâmă
turi, și care a fost găsit 
cu foarte multă greuta
te, își reface forțele în 
secția de reanimare a Spi
talului militar central sub 
îngrijirile doctorului Fili- 
ipescu. A slăbit, ochii parcă 
i s-au mărit șl mai mult, 
dar n-a uitat să zîmbească. 
Va împlini 19 ani în au
gust. Fără solidaritatea uma
nă care ne-a adus încă o 
dată biruința în lupta cu 
greaua Încercare prin care 
abia am trecut, tinerețea i 
s-ar fi frânt în plină înflo
rire. Este lucrător calificat 
la „Electromagnetica", ab
solvent de anul trecut al 
școlii profesionale patrona
te de uzină. Tatăl lui. șofer 
pe un T.I.R., se afla în 
timpul cutremurului pe un 
traseu spre Damasc. A a- 
flat de cutremur a doua zi 
după catastrofă, undeva pe 
lingă Ankara. Și-a conti
nuat drumul. O săptămină 
mai tîrziu se afla înapoi, 
acasă. A aflat de la buni
cii lui Sorin că acesta ar fi 
fost prins de dărâmăturile 
fostului bloc „Continental". 
Acolo, de zece zile se afla 
mama băiatului. Elena-Vio- 
rica. perseverând în aștep
tare. refuzînd să creadă că 
fiul i-a fost uci». «perind.

BLOC „CONTINENTAL

zbătindu-se. convingind sal
vatorii să nu ostenească în 
căutări, chiar în cele mai 
imposibile 
speranța 
tă, nu 
cit să-i 
mort, deși ea nu credea in 
moartea lui Sorin, să știe 
unde să-i aprindă o lumi
nare... Zilele, nopțile aces
tei femei sînt o adevărată 
epopee a nelngenuncherii. 
„Acasă urlam, plîngeam,' 
acolo mă împietream. Le 
«puneam tuturor : Băiatul 
meu e acolo 1 Se întîlnea 
cu o fată, i-am dat 15 lei

locuri. Cînd 
părea umbri- 

mai cerea de- 
fie scos fiul.

să aibă de o cafea, avea un 
prieten picolo la bar si s-a 
dus s-o aștepte... Este ti- 
năr. frumos, sănătos, nu 
mi-1 puteau fringe dărâmă
turile..."

Multi dintre cei ce au 
trecut pe la acel apocaliptic 
tablou al dărâmăturilor de 
la ..Continental" și-o vor 
reaminti pe această femeie 
tinără, energică, slabă, cu 
ochii arzîndu-i de febra 
oboselii, dar care nu putea 
accepta Ideea mortii fiului 
ei. Pe băiat tl știau de mic
(Continuare in pag. a IV-a)

prilejul vizitelor făcute la locurile dezastrului}repetate rînduri, cu
Capitală, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a cerut tuturor celor 

ce munceau la îndepărtarea ruinelor:

Nu trebuie cruțat nici un efort, 
nu trebuie abandonată

pînă în ultima clipă speranța 
că ar mai putea exista supraviețuitori"

TN PAGINA A 3-A, INTITULATĂ

UMANISMUL NOU, REVOLUȚIONAR
caracteristică a superiorității 
orînduirii noastre socialiste

• •

relatări despre fapte, acțiuni șl măsuri oglindind grija și preocuparea partidului nostru, 
a secretarului său general pentru sprijinirea și alinarea suferinței celor greu loviți de 

cutremurul din 4 martie

Om lingă om, inimă lingă inimă

Drepturile omului-da!
în această luptă suprao

menească. in acest război- 
cu natura, in care fiecare 
minut și fiecare secundă au 
însemnat un efort fizic și 
moral fără precedent in is
toria Europei, pentru sal
varea vieții oamenilor, 
s-au petrecut .fapte și in- 
tîmplări despre care, multă 
vreme de-acum înainte, se 
vor povesti lucruri pe care 
nici cuvintele și imaginile 
și nici măcar închipuirea 
nu le-ar putea cuprinde. în 
teimeni pe care doar fil
mul și literatura fantastică 
i-au oferit pînă acum cu
noașterii noastre de simpli 
muritori. Cruda realitate 
a depășit de multe ori fan
tezia cea mai bogată și 
poate cea mai ilogică. A- 
ceastă bătălie, omenească 
și românească, cu forțele 
dezlănțuite ale necunoscu
tului — această bătălie 
acum în curs de izbindă 
deplină — reprezintă cea 
mai incredibilă pagină pe 
care sufletul colectiv și e- 
nergia organizată a unei 
națiuni au Scris-o vreodată 
în istoria acestei Țări, și a 
continentului din care face 
parte. Ea a cucerit și a de
pășit. prin realitatea ei 
palpabilă, tot ce au făurit, 
pe planul eroicului și al 
miracolului, legenda și mi
tologia. acele „minuni" pe 
care tradiția orală a po
poarelor le-a evocat înmăr
murită, atribuind doar zei

lor asemenea supraterestrâ 
tărie.

Această tenacitate dez
lănțuită, acest spirit de sa
crificiu unanim. această 
„furie umană" pozitivă, de 
culorile sîngelui și ale nop
ții. această luptă pentru lu
mina zilei și pentru aer, 
pentru dragoste de viață, 
acest „toți pentru unul și 
unul pentru toți" transpus 
în toate neuitatele fapte, 
cunoscute și anonime, des-

Mihnea GHEORGHIU

pre care vorbește astăzi 
fiecare dintre noi și o lume 
întreagă, grăiesc mai pu^ 
ternic și răsună mai adine 
și mai departe decit tot ce a 
învățat omenirea de la mo
raliștii. juriștii si filozofii 
ei. despre dreptul la viată 
și la speranță, despre toa
te ..drepturile omului" de 
pe acest tărim stăpinit încă 
de forțele oarbe ale provi
denței.

Continentul nostru și în
tregul glob au fost martorii 
și arena multor catastrofe 
si cataclisme. Si pămîntul 
acestei mult încercate Țări 
și oamenii ei. de asemenea. 
Dar puține sint exemplele, 
ca acesta, românesc și con
temporan, în care întreaga 
colectivitate umană. întrea
ga societate si fiecare ce
tățean in parte să fi dat o

asemenea probă de curai și 
solidaritate și de cel mai 
nobil umanitarism, să dea 
acest examen crucial de 
etică, astfel incit să fii min- 
dru. alături de toți semenii 
tăi și împreună cu ei. că 
faci parte integrantă din- 
tr-o specie spiritualmente 
superioară și sâ simți. în- 
tr-adevăr. cit de frumos 
sună cuvintul acesta sim
plu : om. Da. da. cărturaru- 
le. sint lucruri pe care filo
zofia ta nu le putea înțele
ge chiar dacă le știa : acum 
le-ai trăit și sufletul și 
mintea ta s-au îmbogățit 
cu o incalculabilă experien
ță de viată ! Bagajul tău 
teoretic despre societate, 
despre această societate, 
societatea socialistă, a fost 
modificat si împuternicit 
prin cea mai evidentă con
fruntare posibilă intr-o via
tă de om : unitatea de con
știință a unui întreg popor, 
al tău. în lupta pentru su
praviețuirea lui morală și 
materială, pentru triumful 
marelui său tel.

Cei care au mai cunoscut 
asemenea suferințe in f-e- 
cut. de pildă. în 1940. 
și-aduc bine aminte de a- 
cele triste și prea numeroa
se exemple de „să scape 
cine poate", de spaime, de
zertare si indiferentă socia
lă, cind oameni fără milă 
și cinste speculau nenoro-
(Continuare în pag. a V-a)

*

in lupta și munca întregului popor

Puterea familiei socialiste
în seara aceea de 4 mar

tie cind urzeam in fata fe
restrei deschise planuri de 
primăvară, respirând tim
puriu adierile calde, deasu
pra noastră s-a clătinat 
candelabrul abia vizibil și 
apoi — de parcă o mină 
misterioasă ar fi atins-o — 
a pornit să bată pendula 
adormită de pe perete. In 
aceeași clipă. în fata gea
mului au început să un- 
duie copacii, iar noi. un mi
nut sau două, ne-am mi
rat de aceste semne ieșite 
din comun. neliniștitoare. 
Și pînă au dispărut ne-am 
dat. seama : a fost cutre
mur !

Am constatat-o nevătă
mați. păstrând câteva um
bre palide ale spaimei, ca 
și cînd se iscă o pală de 
vint sau o perdea de ploaie 
traversează grădina. Feri
ciți sint cei vremelnic ne
știutori !

încă nu puteam ști că la 
fiecare bătaie a pendulei 
dezmorțite din vechea ei 
tăcere, dincolo de Carpați, 
in Capitala patriei și in 
jurul ei se surpă căminele 
oamenilor. Nu puteam ști 
că tic-tacul pendulei mă
soară. ca un metronom al 
teribilei catastrofe abătute 
asupra noastră, ultimele 
clipe a sute și sute de vieți 
omenești, prăbușirea mari
lor clădiri, a întreprinderi
lor și instituțiilor din prea 
frumoasa noastră Capitală.

Nu puteam ști că un cu
tremur fără pereche pră
bușește bolțile peste com- 
patrioți, nu puteam ști că 
tăria și curajul acestui po
por. setea sa de viată și de 
lumină, sețea pentru ori
zontul deschis de partid 
spre ziua de mîine — care 
e o altă față a prezentului 
— sint puse la încercare de 
o catastrofă ce lasă amin
tiri întunecate peste secole.

Ce «-a întîmplat — știm

SUTO Andras

acum. Acum știm ce gigan
tică luptă s-a dus și se 
duce încă din clipa declan
șării catastrofei pentru sal
varea victimelor, pentru 
reașezarea grabnică a 
cursului normal al vieții, 
pentru triumfala Conti
nuare. Acum știm de la 
care dintre prietenii și co
legii din Capitală trebuie 
să ne luăm pentru tot
deauna , rămas bun, în- 
crustînd in această despăr
țire și jurămîntul că idea
lurile ce le-am împărtășit 
cu ei nu le va fringe un 
cutremur. Știm ce avem de 
făcut pe aceste meleaguri 
unde. români, maghiari, 
germani, sub semnul dra
gostei pentru patria comu
nă. cu forța unității fră
țești, vin grăbiți, cu toate 
mijloacele, în sprijinul ce

lor suferinzi, pentru vinde
carea rănilor vieții și ale 
patriei. Piine și singe, se 
trimite din județul Mureș 
cu mașini înaripate și cu 
coloane motorizate. Piine 
și singe pentru luptătorii 
in viață, celor răniți. Piine 
și singe pentru bătălia care, 
ca de atitea ori in timpu
rile grele, este și de data 
aceasta lupta întregului po
por. încordarea sa într-o 
singură voință. Acum știm 
ce s-a întimplat si mai 
știm că în locul lăcașelor 
prăbușite vom ridica altele 
noi pentru familii, pentru 
industrie, pentru cultură. 
Știm, trebuie să știe toată 
lumea că familia noastră 
socialistă nu lasă singur pe 
nici unul din membrii săt.

. Lumina încurajatoare a 
acestui adevăr copleșește 
vălul negru al tragediei. 
Un bărbat — încordat în 
bucuria și suferința poporu
lui său — secretarul ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
trece acum zilnic. în fiecare 
oră. prin locurile dramei, 
cirmuiește cu mină sigură 
lupta _ aceasta gigantică, 
insuflînd curai și deschi- 
zind orizonturile. Iar cînd 
Prin el milioanele de pri
viri se răsfrâng în partid, 
în inimile noastre se poto
lește sentimentul pierzaniei, 
pentru a face loc tndjrjțrii 
cu care izbîrtdim Și în 
această grea bătălie.

4
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MOBILIZARE ENERGICĂ A TUTUROR FORȚELOR, 
ÎNALT SPIRIT DE INIȚIATIVĂ Șl RĂSPUNDERE

Clădiri unde locuiesc mii de oameni
se consolidează
si se repară

Urmare a hotărîril adop
tate de Comitetul Politic 
Executiv in ședința din 
ziua de 14 martie, ca 
toate tortele materiale și 
umane ale Întreprinderilor' 
de construcții și reparații 
— din Capitală și din alte 
Județe — să fie concen
trate la consolidarea ei re
pararea blocurilor mari din 
București, In care locuiesc 
mii de cetățeni, pentru a 
ee crea condiții ca aceștia 
să m reîntoarcă, într-un 
timp dt mai scurt. In apar
tamentele pe care le-au 
•vacuat. brigăzi complexe 
de constructori, sub o stric
tă supraveghere si asistență 
tehnică, inclusiv a proiec- 
tanților de specialitate, au 
trecut la acțiune la princi
palele imobile avariate da 
cutremur.

La Centrala de construc- 
tli-montaj din Capitală am 
fost informați că numeroa
se brigăzi, alcătuite din in
gineri constructori, maiștri 
și lucrători cu Înaltă cali
ficare din unitățile centra
lei. muncesc fără preget, 
cu toate energiile, ziua și 
noaptea, la efectuarea de 
lucrări de sprijinire a imo
bilelor avariate. Astfel de 
brigăzi pot .fi văzute des- 
fășurindu-și activitatea la 
diferite imobile de pe bu
levardul Magheru. Calea 
Victoriei, bulevardul 1 Mai, 
Piața Gării de Nord, strada 
Alexandru Sahia. bulevar
dul Republicii, 'stnfzile 
Breaoianu, Ion Ghica. Nu
ferilor și altele. In total, 
brigăzile de constructori șl 
specialiști lucrează Ia spri
jinirea a peste 250 de imo
bile avariate. Este de men
ționat că. pînă acum, ope
rațiunile de sprijinire au

fost încheiate la 56 dintre 
marile imobile.

Iată citeva secvențe de 
pe frontul consolidării și 
refacerii principalelor imo
bile deteriorate :

La imobilul din Piața 
Romană, aflat la intersec
ția cu strada Mendeleev, o 
formație de 15 dulgheri, 
aparținlnd grupului de șan
tiere nr. 6 București, exe
cută. Intr-o primă fază, lu- 
cările de susținere a ele
mentelor deteriorate din 
structura de rezistență. În
drumați permanent de că
tre specialiști de la Insti
tutul de proiectări con
strucții tip din Capitală.

In Calea Victoriei, la blo
cul care adăpostește insti
tutul bucureștean de pro
iectări „IPROMET" si cu
noscutul magazin ..Electro
lux", o formație de 50 de 
muncitori de la întreprin
derea de construcții-mon- 
taje siderurgice din Galati 
lucrează la consolidarea pe 
soluții definitive a acestei 
construcții (fotografia de 
sus). Proiectul este elabo
rat chiar de specialiștii 
acestui institut, care asi
gură, totodată. în două 
schimburi prelungite, asis
tența tehnică necesară.

în blocul din canătul 
străzii Cosmonauților (foto
grafia de jos) după ce 
s-a verificat prelirninar 
soliditatea clădirii și s-a 
identificat structura sa de 
rezistență, operația de spri
jinire a părților de con
strucție avariate — reali
zată de o formație de mun
citori «e li;Tfc.E.D. Bucu
rești — este pe sfirșite. 
urmînd ca în zilele urmă
toare «ă se elaboreze pro
iectul de consolidare.

Cristian ANTONESCU
Foto : Ion Lazăr

In primul trimestru

5300 
de apartamente 
in loc de 3000

Concomitent cu eforturile susținu
te pe care numeroși constructori și 
specialiști din unitățile Centralei de 
construcții-montaj din Capitală le 
depun pentru consolidarea rapidă a 
principalelor clădiri avariate de 
seism, in ultimele zece zile au și 
fost date în folosință 500 apartamen
te puse_ la dispoziția celor rămași 
fără adăpost în urma cutremurului.

Măsurile luate de centrala con- 
«trucții-montaj asigură toate condi
țiile ca, pînă Ia sfirșitul trimestrului 
I din acest an. să fie date în folo
sință 5 300 apartamente, față de 3 000 
prevăzute in plan.

O atenție deosebită s-a acordat în 
această perioadă eliminării avariilor 
și punerii în funcțiune a fabricilor 
de betoane și poligoanelor de prefa
bricate. astfel ca, în afara recuperă
rii restantelor și a îndeplinirii sar
cinilor planificate pină la Sfîrșitul 
anului, acestea să realizeze o depă
șire de plan în valoare de peste 3 
milioane lei.

Pentru a face 
sarcini care le 
bucureșteni vor 
substanțial sprijin din partea tova
rășilor lor din județe. în Capitală au 
și sosit primele detașamente ale 
trusturilor de construcții din județele 
Brașov. Cluj și Satu Mare, care pre
iau spre execuție o serie de obiecti
ve în cartierele Pantelimon. Taberei. 
Armata poporului și altele.

față cu succes noilor 
revin, constructorii 
primi în acest an un

„Prin autoutilare contribuim nemijlocit
la înlăturarea daunelor cauzate de cutremur,

la sporirea capacității productive"
La întreprinderea ..Autobuzul" din 

Capitală, concomitent cu eforturile 
pentru buna realizare a producției, 
se dezvoltă acțiunea de fabricare, cu 
forțe proprii, a unor'mașini și uti
laje. „înțelegînd cerințele actuale — 
ne-a spus tov. Ion Nenciu. secreta
rul comitetului de partid — prin 
autoutilare contribuim nemijlocit la 
înlăturarea daunelor cauzate de cu
tremur economiei naționale, la creș
terea' capacității productive a între
prinderii".

Inginerul Dessewffy Tiberiu, șeful 
atelierului proiectare autoutilări. 
prezintă cîteva recente realizări 
acest domeniu : zece mașini 
debitat cu freză disc, care diferă 
dical, din punctul de vedere al con
cepției, de cele existente în dotarea 
întreprinderii — pe această cale im- 
bunătățindu-se radical ritmicitatea 
pe liniile de fabricație ; platforme 
mecanice de 10 tone pentru ridicat 
autobuzele în fluxul tehnologic, care 
permite lucrul sub mașină ; linia 
tehnologică pentru asamblarea carca
selor de autobuze — ceea ce a făcut 
posibil să se fabrice în paralel două 
tipuri de produse, să sporească 
circa 40 la sută producția la secția

ne 
în 
de 
ra-

cu 
de

construcții șasiuri și caroserii, prin 
eliminarea unor „locuri înguste"; 
supraetajarea fluxului tehnologic la 
tactul de echipare-șasiu — construi
tă cu forțele secției respective, la 
propunerea maistrului Wilhelm Cul- 
da — prin care se utilizează mai ra
țional suprafețele de producție.

— în vederea fabricării mașinilor 
de debitat cu freză, ne-a spus 
Nicolae Anghelea. inginerul-șef al 
întreprinderii, am constituit o for
mație de meseriași care execută în 
condiții excelente aceste utilaje. în 
prezent se arată interesate de ma
șinile noastre și alte întreprinderi.

Conducerea întreprinderii „Auto
buzul" are în vedere, pentru peri
oada următoare, conceperea și rea
lizarea de mașini speciale pentru su
dură. dispozitive și asamblare cu 
acționări pneumatice sau hidraulice, 
mijloace de mecanizare a transpor
tului intern, linii de acoperiri galva
nice și tratamente termice, utilaje de 
vopsire ș.a. Colectivul întreprinderii 
va realiza în acest an. ou forțe pro
prii.
cane

Mașina de debitare cu frezd disc — 
utilaj conceput și realizat de spe 
claliștll și muncitorii întreprinderii

utilaje în valoare de 20 mili- 
lei.

Cornellu CÂRLAN

„Repunem in funcțiune întreprinderea
în ziua de 8 martie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu. prezent în mijlo
cul colectivului întreprinderii de ca

și materiale electroizolante din

din cauciuc, lucrările de consolidare a 
practic încheiate

La secția conductori cu Izolație 
halei sînt

bluri
București — unitate puternic lovită 
de seism — a făcut unele observații 
critice și a indicat factorilor de răs
pundere măsurile care trebuie luate 
pentru reluarea în cel mai scurt 
timp a activității productive.

După șapte zile. în aceeași unitate. 
..în intervalul care a trecut — ne 
spune Ioan Macău. directorul între
prinderii — putem afirma că indica
țiile secretarului general al partidu
lui au fost aplicate întocmai. Ca ur
mare. deși în condiții de provizorat 
în ce privește susținerea stîlpilor și 
a părților afectate, pe data de 10 
martie. Ia numai două zile după vi
zita secretarului general al partidu
lui. activitatea întreprinderii a fost 
reluată cu întreaga capacitate. Așa 
cum ne-g c.erijt_ tovarășul Nicolae 
Ceâușescu. concomilent cu prbdtibțiă; 
am trecut la aplicarea soluției defi
nitive do consolidare a halei de la 
secția cabluri de energie".

Prezenți în cele două secții — de 
cabluri »i conductori — puternic afec
tate. ne convingem de temeinicia a- 
cestor informații. Se lucrează orga
nizat. pe două fronturi : al produc
ției și al înlăturării definitive a ur-

melor seismului. Așa cum s-a Indi
cat. din rîndul colectivului s-au or
ganizat echipe pe schimburi și cate
gorii de lucrări, în sprijinul unității 
a venit și un număr de zidari de la 
unele întreprinderi ale Centralei in
dustriale de motoare și materials 
electrotehnice.

— Preocuparea majoră și. totodată, 
angajamentul întregului colectiv — 
ne spune Mihai Iruncă, secretarul 
comitetului de partid pe întreprin
dere — este ca pînă la sfirșitul aces
tei lunt să recupereze integral pier
derile provocate de stagnarea pro
ducției și să realizeze producția fizi
că planificată, printr-o organizare 
temeinică a muncii și funcționarea 
neîntreruptă a utilajelor.

— Ce acțiuni deosebite merită re
marcate ?

— Ceea ce se cuvine evidențiat 
este faptul că toți angajați! între
prinderii. în frunte cu comuniștii, au 
lucrat și lucrează cite 5—6 ore peste 
program, pentru ca activitatea pro
ductivă să intre pe făgașul normal.

Este o dovadă, dintre multe altele, 
de înaltă conștiință muncitorească.

Aurel PAPADIUC

Pentru dezvoltarea producției industriale și agricole

COMUNIȘTII
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ÎN PRIMELE RÎNDURI
Cunoscuta întreprindere bucu- 

reșteană „Automatica" oferă, în 
aceste zile, aspectul unui ade
vărat șantier, în care este greu 
să distingi din primul moment 
cine muncește pentru refacerea 
halelor, instalațiilor și a mași
nilor avariate . și cine pentru 
continuarea producției. Așa cum 
a indicat secretarul general al 
partidului — forțele acționea
ză bine organizat, coordonate cu 
chibzuință. Una din principalele 
preocupări este aceea ca prin 
buna organizare, prin prezența 
neîntreruptă in mijlocul ■'oame
nilor a comuniștilor, in primul 
rind a cadrelor de conducere — 
care se găsesc zi și noapte in 
compartimentele unde au fost 
repartizați — să se asigure o 
stare de spirit robustă, un cli
mat de ordine și disciplină, să 
se desfășoare o activitate pro
ductivă eficientă.

Prezenta regulată la muncă a 
oamenilor, fără ca cineva să se 
uite la ceas dacă au trecut 8 
ori 10 sau 12 ore de muncă, 
atunci cind o sarcină impor
tantă este neterminată, este 
o dovadă a modului disci
plinat în care acționează acest 
colectiv. Am văzut, de altfel, 
la comitetul de partid si
tuația zilnică a prezenței, pe 
schimburi. . Nu este vorba doar 
de înregistrarea formală a unor 
date, ci de urmărirea cu riguro
zitate a stării disciplinare din 
fiecare loc de muncă, cit și de 
aprecierea, de la o zi Ia alta, a 
judiciozității repartizării forțelor 
pentru nevoile producției pro- 
prlu-zise și pentru remedierea 
•tricăciunilor.

Asemenea multor altor comu
niști, și cei de la „Automatica" 
trec în aceste zile un adevărat 
examen da abnegație și înaltă 
conștiință revoluționară. Una 
din dovezile cele mai elocvente 
o constituie inițiativa de a se 
lucra in schimburi prelungite, 
de 12 ore, ca și aceea de a face 
din duminica ce a trecut zi obiș
nuită de muncă. Acestea apar
țin nu unuia sau altuia, ci co
lectivului întreg, care consideră 
că nici un efort nu este prea 
mare pentru ca instalațiile de 
automatizare — atit de necesare 
acum pentru refacerea grabnică 
a unor unități avariate, pentru 
diferite sectoare ale economiei 
— să fie livrate in ritmul aș
teptat.

Șl astfel, de la situația de blo- 
•are totală a producției, lucru
rile au evoluat considerabil, in 
momentul de față lucrîndu-se — 
•uim no spune tovarășul Nicolae 

Olaru. membru al biroului co
mitetului de partid — cu întrea
ga capacitate.

în secția a 4-a, toate cele șase 
ateliere lucrează la întreaga ca
pacitate, secțiile a 5-a și a 6-a 
echipare electrică au intrat, și 
ele de citeva zile în normal, lu- 
crindu-se in schimburi prelungi
te, Se muncește cu indirjire. cu 
tenacitate și abnegație. Și — de 
ce n-am sublinia — cu inițiati
vă. Comunista Aurelia Sălceanu 
— ca să ne referim doar la unul 
din nenumăratele exemple — 
n-a așteptat să i se încredințeze 
o sarcină anume : a sortat și a

Organizația de partid - 
autentic stat major 

al eforturilor 
întregului colectiv

• La 5 martie producția era blocată 
total; în prezent se lucrează cu 
întreaga capacitate • Este folosit 
fiecare spațiu disponibil: ateliere 
mutate la club, în săli de cursuri, 
în localul expoziției • Valoroase 

inițiative muncitorești

ranjat singură, cu prețul unut 
efort deosebit, întreaga magazie 
de materiale.

Un obiectiv Important al co
mitetului de partid și conducerii 
întreprinderii il constituie — așa 
cum s-a indicat — folosirea pen
tru producție a oricăror spații 
existente. reCurgîndU-se chiar la 
improvizații.

Astfel, la... clubul întreprinde
rii au fost mutate atelierele de 
bobinat și aparate din secția a 
3-a, in cele două săli de curs ale 

școlii postliceale — atelierul de 
scheme sinoptice ; o parte din 
muncitorii secției a 4-a de echi
pare electrică montează panouri 
de automatizare în localul ex
poziției de produse din fabrică. 
Este folosit orice spațiu dispo
nibil în care se poate lucra.

Pretutindeni se muncește in
tens, produsele sînt expediate 
îără înt.irziere. în ciuda tuturor 
greutăților, numai în perioada 
5—11 martie au fost livrate în
treprinderilor Electrocentrale 
Curtea de Argeș și Turceni, 
I.M.M.N. Baia Mare. I.C.M.M. 
Reșița, M.A.I.A. și altora insta

lații de automatizare în valoare 
de aproape 4 milioane lei. Se 
fac eforturi pentru onorarea tu
turor comenzilor către benefi
ciari, pentru menținerea unui 
ritm susținut de livrări, în func
ție îndeosebi de priorități, de 
cererile urgente adresate între
prinderii. Astfel că pe rampele 
de expediere se află. în aceste 
zile, instalații de automatizare 
pentru întreprinderea de con
strucții și montaje siderurgice 
Galați, Fabrica de ciment Tașca.

I.E.C. Rm. Vîlcea, întreprinde
rea „Inde.pendența“-Sibiu, însu- 
mind alte circa 5 milioane lei. 
în același timp, se pune pe un 
plan principal exportul, asigu- 
rindu-se comenzile pentru bene
ficiari djn R.D.G., R. P. D. Co
reeană, ~~

Și la 
printre 
numără 
automată necesare siderurgici
lor gălățeni și unor întreprinderi 
beneficiare afectate de cutremur, 
colectivul de aici inzecindu-și 
forțele pentru reducerea cu 
10—15 zile a duratei de execuție 
a acestora.

Firesc. în aceste zile nu se țin 
ședințe. Totul se coordonează in 
mod operativ, se hotărăște și se 
rezolvă „din mers". In același 
timp — citeva minute intre 
schimburi — secretarii de partid 
și șefii secțiilor au grijă să in
formeze oamenii asupra unor 
aspecte importante ale actuali
tății interne, să răspundă la u- 
nele întrebări de interes mai 
larg. Dialogul cu colectivul este 
permanent, neîntrerupt.

în ciuda condițiilor deosebite, 
este totuși necesar ca membrii 
comitetului de partid, comuniș
tii cu munci de răspundere în 
întreprindere să analizeze cu 
exigență, in spirit critic și auto
critic, cauzele intîrzierii unora 
dintre măsurile ce se impuneau 
pentru degajarea mai rapidă a 
unor zone importante, pierzîn- 
du-se astfel timp prețios în pri
mele zile după cutremur. Tră- 
gind concluziile cuvenite, orga
nizația de partid este chemată 
să acționeze cu mai multă fer
mitate pentru valorificarea tu
turor rezervelor existente, în ve
derea obținerii producției plani
ficate și chiar a unor depășiri, 
deocamdată pe spații mai re- 
strînse, prin folosirea cu efici
ență ridicată a fiecărui loc de 
muncă, a fiecărui utilaj, a 
timpului de lucru. în aceste di
recții se cer concentrate acum 
toate eforturile pe plan organi
zatoric și politicO-educativ.

întrucit asemenea 
de grea încercare 
pentru comitetul de partid un 
prilej de a identifica noi. rezer
ve ale producției, după cum si 
un prilej — nu mai puțin im
portant — de a cunoaște mai 
bine oamenii, calitățile lor mo- 
ral-politice. de a pune mai de
plin în valoare capacitatea lor 
de inițiativă, spiritul lor revolu
ționar.

Maria BABOIAN

Siria.
atelierul de autoutilare, 
principalele obiective se 

instalațiile de dozare

momente 
constituie

Se știe,, dezastrul de la 4 martie a lovit puternie țrt agricultura: 
___, s-au prăbușit ori 

zootehnice, au pierit zeci 
sarcina prioritară este de 

se depăși cît mai grabnic 
Totodată, agricultura. ’ 

datoare să-și aducă din

au fost distruse case,
clădiri 
înțeles, 
de a 
creat.
este datoare să-și aducă din plin importanta 
buție la refacerea economiei naționale, greu încercată.

De aceea, este esențial ca în aceste zile, favorabile muncii pe 
cîmp. să se execute in timpul optim lucrările agricole, să se asi
gure acestora o asemenea înaltă calitate lncît de pe acum, din pri
măvară. să fie puse bazele unei recolte bogate.

Cum muncesc oamenii pe cimp. cum acționează organizațiile de 
partid de la sate pentru antrenarea tuturor forțelor tehnice și 
umane in executarea ireproșabilă a lucrărilor de sezon? Cîteva 
răspunsuri la aceste întrebări am 
zilele trecute in județul Dolj.

Ieșind din Craiova, am luat 
drumul de vreo sută de kilome
tri al Calafatului. De-o parte și 
de alta a șoselei, cît vezi cu 
ochii, ogoare arate proaspăt sau 
ogoare brăzdate de zeci și zeci 
de tractoare. Vremea favorabilă, 
cu temperaturi mai ridicate și 
precipitații mai puține ca altăda
tă. a îndemnat la începerea ară
turilor mai din timp. Satele par 
pustii, semn că lumea e la lu
cru ; pe cîmp, oamenii insă- 
mînțează culturile de primă ur
gență, răspindesc îngrășăminte 
chimice sau curăță livezile.

...La Radovan, secretarul co
mitetului comunal de partid. 
Ion Budoiu, ne spune că toată 
suflarea satului este pe cîmp. 
Principalele lucrări aici : a- 
ratul, ridicarea și transpor
tarea grămezilor de porumb ră
mase in toamnă la capătul tar
lalelor, strîngerea cocenilor și a 
altor resturi vegetale, evacuarea 
apei băltite, pregătirea terenu
rilor pentru sfeclă.

Membrii comitetului 
de partid acționează 
pe organizații de 
unde muncesc și 
sarcina să îndrume, să 
bilizeze toate brațele < 
cru. In fiecare 
ora 20. Ia sediul 
de partid comunal se face anali
za operativă a modului cum s-a 
muncit în ziua respectivă, se iau 
măsuri pentru a doua zi. Orga
nizațiile se ocupă acum, pe 
0 parte, de ajutorarea celor 
case dărîmaie ori deteriorate 
cutremur (cetățenii lucrează 
refacerea lor), pe de altă parte, 
de aplicarea hotăririlor rccentpi 
conferințe comunale pentru dare 
de seamă și alegeri. De pildă, 
aici fiecare funcționar de la pri
mărie și cîteva cadre didactice 
au avut de lucrat în acord global 
cite un hectar de porumb : acum 
vor fi repartizate și terenuri de

comunal 
impărțiți 
bază — 

unde au 
i mo
de lu- 

seară, la 
comitetului

de 
cu 
de 
la

deteriorat sute da 
de animale. Bine-de mii

a se recupera pagubele, 
situația grea care s-a 

vindeeîndu-și propriile-i răni, 
i plin importanta sa eontri- 

găsit în cursul unui raid efectuat 

Lupta pentru
o recoltă bogată — 
sarcină de partid

® Tot satul - [
• La comitetul comunal, 
zilnice, operative ale mersului lu
crărilor • La taifas, pe marginea 
șoselei, cînd timpul și pămîntul 

cheamă la muncă?

pe cîmp, Ia lucru 
analize

cultivat sfeclă și vor lucra în 
acest sistem toate cadrele didac
tice, chiar și navetiștii.

Secretarul comitetului de par
tid apreciază că toți comuniștii 
din comună sint harnici și con
stituie exemple bune de urmat, 
sint. in zori, primii la lucru 
și că probleme deosebite nu 
sint. întrebăm care va fi tema 
primei ședințe de comitet, dar 
nu s-a fixat încă. Or. din 
propriile observații culese, din 
discuțiile purtate cu comuniștii 
din comună s-ar putea contura 
cîteva subiecte pentru dezbate
rea comuniștilor: ce trebuie făcut 
pentru ca toate brigăzile de 
cîmp să muncească bine, 
una să

nu 
obțină 6 000 kg de 

porumb la hectar, iar alta,

5 ani 
gata ; 
nein- 
de ladintre inginerii 

astfel

de alături, abia pe jumăta
te ; de ce La cele două creșe pen- 
tru copii se lucrează de... 
și nu se știe cînd vor fi 
cum pot fi curmate unele 
țelegeri
Radovan, astfel îneît fiecare 
să-și vadă numai de muncă și 
toți să contribuie deopotrivă la 
mai buna organizare a lucrărilor 
agricole. Sint, evident, doar 
cîteva sugestii.

...Continuind drumul, trecem 
și prin alte sate : Perișor, Giu- 
bega. Galicea Mare. Pe măsură 
ce înaintăm spre sud. pe ogoare 
vedem tot mai multe tractoare.

De ce ? Pornind de la faptul că 
în această zonă vremea a fost 
mai prielnică și pămîntul s-a 
uscat mai de mult, comitetul ju

Raidul nostru a consemnat că, t____ „„„
majoritatea oamenilor. în frunte cu comuniștii, muncesc cu sirg și 
hărnicie pentru grabnica înlăturare a urmelor cutremurului, pentru 
buna pregătire a unor recolte cît mai bogate. Dar, așa cum am văzut 
In unele locuri organizațiile de partid, comuniștii înșiși nu privesc 
cu răspunderea cuvenită sarcina de a se munci fără răgaz, de a se 
face totul pentru grăbirea lucrărilor și executarea lor in condiții 
optime. Desigur, nu ședințe se cer acum în agricultură. Organelor 
și organizațiilor de partid 11 se cere să conducă efectiv și să o- 
rienteze lucrările agricole, să constituie o forță motrice, mobili
zatoare. să folosească munca de la om la om, celelalte metode ale 
activității politico-educative pentru ca in aceste zile nimeni apt 
de muncă să nu stea cu brațele încrucișate — altfel spits, să 
se facă totul pentru o recoltă bogată. Aceasta este, acum, ’ cea 
mai stringentă sarcină de partid In agricultură.

G. MITROX

dețean de partid a luat Inițiativa 
de a aduce aci și tractoare din 
zonele de deal ale nordului ju
dețului. în sud, arăturile «înt pe 
terminate și, pe măsură ce se 
încheie, tractoarele se deplasea
ză spre nord.

...La sediul C.A.P. „1 Mai" 
din Maglavit îl întâlnim pe tova
rășul Traian Voinea, secretarul 
comitetului de partid al coope
rativei. Ce fac oamenii? Unii sînt 
la arat, alții la insămințat ma
zăre, unii pregătesc terenul pen
tru sfeclă, alții la tăiatul vițel 
de vie, cițiva la curățatul și 
stropitul pomilor. „Dar și prin 
sat stă cam multă lume bună 
de muncă, se pierde încă timp 
la taifas" — observăm noi. 
„Da, uneori mai avem de luptat 
cu o anumită mentalitate. Așa 
a fost de curînd, cu recoltatul 
porumbului rămas necules din 
toamnă. Se încălzise vremea, dar 
unii ieșeau greu din casă. A- 
tunci, în organizațiile de bază 
am ținut adunări generale ope
rative și fiecare comunist a pri
mit sarcina să mobilizeze la po
rumb cite o familie. Se înțelege 
că această măsură politică, de a 
munci de la om la om, a dat 
rezultate". „Am văzut că în 
urma cutremurului au căzut pe
reții la șase grajduri". „Exact, 
însă numai două trebuie recon
struite. și pe acestea le vom 
prinde în planul de investiții ; 
pe celelalte le vom repara". 
Totuși, rămîne de neînțeles și 

faptul că ade nejustificat 
trecut o săptămlnă de la cutre
mur și comitetul de partid încă 
nu-și pune problema de a mal 
aduna oamenii de pe marginea 
șoselei spre a-i îndemna la trea
bă : la strîngerea cărămizilor și 
molozului, la începerea repara
țiilor. Ceea ce înseamnă că 
aici trebuie schimbată. în pri
mul rînd. mentalitatea greșită a 
unor tovarăși din conducerea 
cooperativei, a organizației de 
partid.
In aceste zile, In satele doljene
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UMANISMUL NOU, REVOLUȚIONAR
caracteristiiă a superiorității orînduirii noastre sotialiste

Au căzut ziduri ? Le vom reclădi. Le reclădim.
Din zidul omeniei noastre revoluționare nu s-a clintit o cărămidă.

. ..„Salvați oamenii I", au fost primele cuvinte care, din momentul încre
menirii seismografelor, au fulgerat în bezna acelei nopți. Ca o replică 
umană instantanee, ca o undă de șoc a vieții. Pămîntul părea că încă se 
clatină, moartea pîndea la fiecare colț de stradă, din fiecare cărămidă, 
c'pd, printre dărîmături, s-au întins primele mîini salvatoare spre oameni. 
Bărbați și femei care mai păstrau în celule violența minutului de spaimă, 
unii care nu știau încă nimic despre cei de-acasă, n-au pregetat. Cu riscul 
propriei vieți s-au repezit să salveze viețile unor necunoscuți. Și-au sfîșiat 
cămașa să lege primul pansament. Au făcut din brațe tărgi. Au strins părin
tește la piept copiii scoși de sub ruine.

Resorturile puternice de conștiință ale organismului social, mai 
puternice decît stihia, au pus în mișcare toate forțele, umane și mate

riale — devenite undă de șoc a vieții, a vitejiei, a abnegației. Calm, cum
pănit, cu sînge rece. Așa cum o cerea tuturor secretarul general al partidului, 
așa cum o arăta tuturor prin înaltul său exemplu personal, strateg neînfricat 
și lucid, aflat mereu și mereu în prima linie a bătăliei : „Salvați oamenii I" 
O țară întreagă l-a urmărit și l-a urmat în această crîncenă bătălie, zi de zi, 
ceas de ceas ; l-a văzut și l-a auzit spunînd, repetînd, îndemnînd necontenit, 
cu infinită grijă și dragoste : „Salvați oamenii I" Chiar și acolo unde și cînd 
părea să nu mai pîlpîie nici o speranță, bătălia salvării, condusă de coman
dantul suprem, care revenea de cîte două-trei ori pe aceleași tragice locuri 
în cursul aceleiași zile, din zori și pînâ în noapte, continua cu îndîrjire. Pînă 
la istovire, pînâ la imposibil, pînâ la jertfă.

Omenia a devenit ordin de zi — supremul ordin de fiece clipă pen
tru ostașul, minerul și activistul de partid de la locurile dezastrului, pentru 
șoferul și medicul de pe ambulanță, pentru chirurgul și sora din sala de

operație, pentru constructorul și gospodina care au pregătit apartamentele 
destinate sinistraților, pentru cei care au dăruit sînge, pentru cei care au copt 
pîine, au reaprins lumina și căldura în case. Pentru milioanele de brațe și 
cugete din marele, infinitul lanț uman al solidarității. Ce a putut declanșa 
acest „miracol", cum îl consideră cei ce nu cunosc plămada sufletească a 
omului României socialiste ? Doar forța de nebiruit a conștiinței socialiste, 
a noilor relații de colaborare și întrajutorare necunoscute altădată, 
a principiilor eticii comuniste — tot atîtea „structuri de rezistență'' 
ale omului nou, însuflețit de spirit revoluționar. Omul crescut, format, călit 
de orînduirea noastră socialistă, făurit de Partidul Comunist Român. „Mira
col" — nu. Noi îi spunem UMANISM REVOLUȚIONAR.

Au căzut ziduri ? Le vom reclădi. Le reclădim.
Din zidul omeniei nu s-a clintit o cărămidă. Zidul omeniei noastre 

s-a cimentat. Cu sînge, cu sudoare, cu încredere.OAMENII, SALVAȚI OAMENII!" ssM-aș fi crezut că am

acesta a fost ordinul, îndemnul ferm, cald, uman
repetat la fiecare punct de luptă de președintele

țarii, tovarășul Nicolae Ceaușescu
;,După ce ne-au scos din dărîmă

turi pe noi, adică pe mine și pe cei 
doi copii ai noștri — povestește 
Aurelia Hristea. care a locuit în Popa 
Rusu 11 șl care locuiește acum în 
Ziduri Moși 6 — doi tineri au rămas 
ca să-1 scoată de-acolo pe soțul meu. 
El era cu un picior și cu o mină 
prinse sub o saltea peste care căzuse 
o grindă mare din beton. Grinda nu 
putea să fie ridicată cu macaraua că 
s-ar fi sfărimat peste soțul meu. 
Și-atunci. cei doi tineri au muncit 
timp de 16 ore fără întrerupere, stre- 
curați printr-o spărtură, lungiți pe 
burtă. Cu dalta și ciocanul au spart 
grinda bucățică cu bucățică. 16 ore, 
cum vă spuneam... Nu știu, ce 
Îmi pare că nu știu numele 
băieți".

Am aflat ulterior că acolo, 
acel timp, oamenii au umblat ___
pe în vîrful picioarelor ca să nu se 
clintească cumva echilibrul precar al 
blocurilor de beton «ub care se gă
sea un om.

Poate că Aurelia Hristea va afla, 
plnă la urmă, numele celor doi. Pînă 
atunci ei rămin, pentru familia Hris
tea, pentru noi toți, un simbol al 
bătăliei pentru viață. Cu dalta și cio
canul. cei doi au desprins așchie cu 
așchie, cioplind betonul ca pe o sta
tuie — o statute în care omul nu este 
reprodus în piatră, ci este eliberat 
din ea. Mii și mii de oameni au dăl
tuit astfel, în aceste zile, prin tena
citatea lor, prin curajul și 
ciul lor, prin neodihna lor 
să chipul salvatorului — 
aurul omeniei.

„OAMENII, SALVAȚI
Nn !“. îndemnul acesta, adresat de 
președintele tării celor do pe drama
ticele șantiere, suna ca o poruncă a 
vieții. După fiecare prezentă a 
tovarășului Ceaușescu tn mijlocul e- 
ehlpelor de salvatori, pornea cu șl

mai multă rîvnă munca acelor oa
meni. Noi căi de acces se găseau spre 
adincurile molozului, noi metode de 
a pătrunde mai repede spre supra
viețuitori. încă din primele ore au 
fost aduse cele mai perfecționate 
utilaje ale tehnicii construcțiilor, un 
arsenal impresionant. Dar apriga bă
tălie pentru viața fiecărui posibil su
praviețuitor au dat-o, de fiecare 
dată, oamenii ; ei s-au strecurat în

notez numele" — spune interlocutorul 
nostru) a fost o galerie de mină că
tre cel mai de preț filon : al vieții. 
Merita orice efort.
„OAMENII, SALVAȚI OAMENII !“
...Doi tineri. Alexandru Loghin, 

student la tehnica de calcul, și Claus 
Andronic, muncitor la întreprinderea 
„Flamura roșie", s-au prezentat la 
conducătorul lucrărilor din str. Tudor 
Arghezi 1, simbătă, în prima dimi-

rău 
acelor

tn tot 
aproa-

sa cri fi- 
dureroa- 
săpat In

OAME

■■■Și in această bătălie, purtată 
cu eroism de mii de oameni, 
nu s-a cruțat nici un efort

locuri în care accesul părea Imposi
bil ; ei, adesea cu riscul vieții lor, au 
pătruns spre cei care-i așteptau.

,— La un moment dat — spune Ion 
Furir, primul vicepreședinte al Con
siliului popular din sectorul 2 — 
ne-au venit în ajutor două echipe de 
mineri de la Filipeștii de 
Numai cu 
efortul lor

. în subsolul clădirii din Sahia 3. Cu 
cită grabă, dar și cu cită atenție lu
crau ! Mai mult cu miinile au scur
mat în moloz tunelul, ca nu cumva 
să rănească vreun om cu uneltele lor. 
După nu știu cite ore. efortul lor a 
fost răsplătit : din subsol au scos doi 
tineri, între care o fată care se a- 
flase la etajul 7 al clădirii, în vi
zită. împlinea 22 de ani.

Galeria săpată de acei mineri 
(„Ce păcat că nu m-am gîndit să le

Pădure, 
ei, cu dibăcia și cu 
s-a putut pătrunde

neață de după c-.itremlir., șl au cerut 
să lucreze la salvarea»'’'te!or rămași 
vii. Au mai plecat de acolo ieri după- 
amiazâ, cînd locul a rămas nivelat. 
Pentru prima oară au dormit, marți, 
cîteva ore, intr-o ambulanță.

„Nu știți cită atenție ni s-a ce
rut ! — istorisește Ion Iliescu (funcțio
nar in comuna Voluntari, prezent cu 
efortul său zi și noapte la blocul din 
Alexandru Sahia 58, timp de 11 zile). 
Aveam utilaje mari, DH-uri — aici 
le-am învățat denumirile, înainte le 
ziceam sitnplu : excavatoare, buldoze
re, macarale — dar cind apărea cel 
mai mic semn că ar exista un su
praviețuitor, mașinile se opreau, Iși 
opreau parcă și ele respirația. Și-a- 
tunci oamenii luau cu mina piatră 
cu piatră. Am fost un grup care pînă 
la urmă lucram ca un singur om, 
frați am devenit. Cornel Trandafira,

Nimeni n-a rămas fără adăpost

nici măcar o noapte!
Ce «-a Inttmplat în primele ore 

după cutremur cu oamenii ale căror 
locuințe au fost transformate în mo
loz sau grav avariate ? Cum s-a pu
tut asigura ca toți cei rămași fără lo
cuințe să nu rămînă oameni fără aco
periș 1 Chiar de a doua zi dimineața 
au fost organizate cu operativitate și 
înalt spirit organizatoric numeroase 
adăposturi pentru sinistrați, devenite 
adevărate cămine provizorii, unde cei 
loviți de sinistru au găsit. In afară 
de cele necesare vieții, căldura su
fletească și solicitudinea gazdelor. 
Complexul 
dențesc 
Grupul 
P.T.T.R., 
auto de pe șoseaua 
București — Pi
tești, Liceul de 
chimie nr. 7 din 
bulevardul Preci
ziei — iată cîteva 
din 
care cei 
fără 
găsit locuințe pro
vizorii.

Ne aflăm la 
unul din aceste 
cămine — situat în 
clădirile Grupului 
școlar P.T.T.R. din 
Drumul Taberei. 
La cîteva ore după 
ceput amenajarea 
cei rămași fără locuință, cele mai 
spațioase fiind destinate familiilor 
mai mari, și, totodată, aprovizionarea 
suplimentară a cantinelor, pregătirea 
băilor. Pentru păstrarea bunurilor re
cuperate ale sinistraților s-a rezervat 
o clădire specială In incinta grupului 
școlar.

Intrim Intr-una din camere. Aici 
și-a găsit adăpost și liniște familia 
muncitorului Nicolae Iordache, cu 
cind copii, toți de virată școlară. A- 
easă era doar mezinul, Nelu Iorda
che. Venise de la școală, prînzise la 
cantină, acum lși făcea lecțiile. Tatăl 
era la lucru, mama — în oraș, iar cei
lalți frați — la cursuri. Ne-a poves
tit cum, aproape în toate după amie
zile. elevi de la Grupul școlar P.T.T.R. 
U duc «ă-i arate aparatele pe care 
lac ei practică.

— Țl-a fost frică, Nelule, că rămî- 
Mti fără casă I

— Mi-a fost frică doar cînd s-a dă- 
rtmat. Dar tata mi-a spus că la'noi 
în tară nimeni nu rămîne pe drumuri.

între timp sosește și mama băia
tului. De pe fața ei au dispărut urmele 
puternicelor traume. „Ne simțim in
tr-adevăr la adăpost, ne 
ea. Trăim într-o locuință 
nească, deși ’provizorie, și
avea o locuință a noastră. Ce lu
cru nemaipomenit este să ai în- 
tr-un timp atît de scurt, din nou, 
casa ta. Am simțit asta chiar de a 
doua zi după prăpădi Și nu numai

spune 
ome- 
vom

stu- 
Regie, 

școlar 
Școala

adresele la 
rămași 

case și-au

Reprezentantul Ligii internaționale de Cruce Roșie, dl. JEAN- 
MICHELL GOUDSTICKER, care se afla in vizită la căminul 
de la Regie, ne-a declarat :

„Pe mine mă interesează în primul rînd problemele umani
tare. E uluitor cum ați putut concentra intr-un timp atît de scurt 
atîtea forțe umane. Camere primitoare, hrană consistentă, grija 
emoționantă pentru a alina traumele sufletești — toate acestea 
nu pot să nu te impresioneze. Mă îngrozesc la gîndul că, în alte 
condiții, alternativa ar fi putut fi... cerul liber sau trotuarul".

care familie sinistrată să se simtă 
aici „ca acasă". Chiar în momentul 
cind au pășit aici, îndată după cu
tremur, pe măsuțele din camere i-au 
întîmpinat vaze cu flori. Cantina stu
dențească a fost în măsură, imediat, 
să-și sporească capacitatea pentru 
1 500 de „abonați" in plus. S-au or
ganizat servicii speciale pentru bă- 
trîni și copiii pină la 2 ani. Un grup 
de medici asigură, zi și noapte, asis
tenta necesară. Cei mici primesc zil
nic cadouri : de la prăjitura supli
mentară la mingea sau căruțul cum

părate din bursa 
______________ studentului.

Familia Hagiu 
Rehan a sosit aici 
în dimineața zi
lei de 5 martie cu 
patru copii si va 

cu cinci, 
timp s-a 

Gabriela, 
sigur că 

fi ajutați.

student la Politehnică, Adf Romeo 
Siderache, student și el. Ion Cojo
caru, muncitor la un institut de cer
cetări, Constantin Pistol, mecanic la 
I.U.T. Odată, cupa excavatorului a 
dezvelit o spărtură spre o încăpere 
din care 
vedeau o 
au tăcut 
strecurat 
zicînd că _____
a pornit din nou excavatorul și a mai 
tras o cupă. In clipa aceea am în
ghețat. Din moloz se ridica și se 
mișca un băț. Apoi bățul a dispărut. 
Am scurmat acolo cu miinile. Așa am 
găsit-o, stind intr-un fotoliu și cu 
un tranzistor in mina, pA Maria Ena- 
che... „Vă așteptam" — ne-a spus ea. 
Eu. Cojocaru și Pistol o să mergem 
miine la spital să-i ducem flori.

Mai au putere, mai au suflet, mai 
au duioșie, mai au timp și pentru ca 
acelei femei — pentru viata căreia 
atitea au făcut — să-i ducă flori...

„OAMENII. SALVAȚI OAMENII !" 
era ordinul comandantului suprem, 
repetat mereu și mereu. BT răsuna in 
conștiințe și îmbărbăta. ;-

...Lpqotpnenț-colojipl, Vgsile Turmâ- 
cu din comandamentul gărzilor pa
triotice ne povestea, la capătul aces
tei titanice curse pentru salvarea 
unor vieți omenești ;

— Sint impresionat de forța cu 
care au muncit oamenii acolo pe gră
mezile de moloz. Am văzut soldați 
care nu mai aveau puterea să vor
bească. dar cărau cu brațele cărămizi. 
L-am văzut pe inginerul constructor 
Ion Grosu, alături de care am lucrat, 
l-am văzut, vă spun, dirijînd cu singe 
rece fiecare operație, deși în sufletul 
lui plingea. Elabora cu repeziciune 
strategia fiecărei mișcări, creierul a- 
cestui om lucra ca un computer, n-a 
dat nici cel mai mic semn de obosea
lă, deși n-a dormit aproape deloc in 
tot acest timp. Și citi ca el am văzut !

Soldați, muncitori, studenți, cas
cadori, medici, activiști de partid — 
oameni ai acestui popor, rămași 
adesea anonimi, au scris o pil
duitoare pagină de eroism. încă 
un om și încă ' unul, supravie
țuitori după zeci și sute de ore în 
bezna de gheată a dărîmăturilor, au 
revăzut lumina zilei, s-au inters la 
viață prin efortul — uneori supra
omenesc — al acestor batalioane de 
salvatori.

Miine. salvați și salvatori se vor 
amesteca din nou in tumultul străzii. 
Poate că drumurile lor se vor mai 
întîlni, poate nu. Vor trăi însă mereu 
bucuria drumului comun al societății 
noastre socialiste către valori morale 
fără precedent, mai tari decît orice 
încercare și restriște.

...în această bătălie pentru viață, 
punctată cu eroism de sute si mii de 
oameni, nu s-a cruțat nici un efort.

se mai păstrase ceva, se 
bibliotecă, o masă. Mașinile 
imediat. Ion Cojocaru s-a 
prin spărtură. A ieșit însă 

nu-i nimeni. Atunci. Pistol

seism, aici s-au in- 
camerelor pentru

noi. lntrebați-1 și pe ceilalți. Mulți 
au și intrat in noile apartamente", 

într-adevăr, în numai 11 zile de la 
seism, numărul celor ce și-au găsit a- 
dăpost aici a scăzut de la 116 familii 
la 23. Deci, marii majorități le-au șl 
fost repartizate, potrivit măsurilor 
stabilite de conducerea partidului, 
locuințe noi, înzestrate cu toate cele 
necesare. în curtea interioară se află 
în permanență un autocamion, gata 
oricind să încarce lucrurile familiei 
care urmează să plece la noua adre
să. Dar, plecînd, oamenii care și-au 
găsit aici ocrotire nu uită să mulțu
mească celor care i-au găzduit, cara 
le-au asigurat nu numai masă și casă, 
ci, nu mai puțin 
și solidaritatea 
restriște.

...Complexul
unde sint găzduiți peste 1 500 de si
nistrat!. Aceeași bună organizare, a- 
ceeași grijă deosebită pentru ca fia-

prețioase. și căldura 
umană în clipa de

studențesc Regie,

născut 
„Eram 
vom
dar acum ne dăm 
cu adevărat sea
ma ce înseamnă 
omenia comunis
tă, ne spune Ha
giu Rehan. Stu
denții s-au îm
prietenit cu copiii 
noștri si se poar- 

frați mai mari. Nută cu ei ca niște 
pot să exprim în cuvinte cită recu
noștință purtăm în noi"..

La multe uși nu răspunde nimeni. 
Oamenii sint plecați la muncă — în 
uzine, pe șantiere, în laboratoare, in 
școli. Cu siguranța că se află la a- 
dăpost. cu hotărîrea de a pune umă
rul, alături de întreaga populație, 
pentru normalizarea întregii activi
tăți.

Aflăm 
tului de 
oră ; de 
odihnă in stațiunea Slănic Moldova 
s-au primit pentru sinistrați 81 kg de 
dulciuri și portocale (în pachete pe 
care scrie grijuliu : „poftă bună !“). 
Iar undeva în preajmă, o femeie vor
bește la un telefon public. Reținem 
fără voie, în fugă : „Da.... da... el e 
la lucru... toți, auzi tu, absolut toți 
ne simțim bine... La revedere, dragă, 
și pe curînd la noua adresă !“.

de la comandamentul punc- 
sinistrați o știre de ultimă 
la oamenii muncii veniți la

Laurențlu DUȚA
Paul DOBRESCU

Kovdcs Natalia, strada Codrii Neamțului, bl. 2, apart 157 t „Am tot ce 
dorește o gospodină"

atîția frați și a ti tea surori
Sunăm la ușa apartamentului 157 

din blocul 2 de pe strada Codrii 
Neamțului, bloc pus la dispoziția 
persoanelor sinistrate de pe urma 
cutremurului din 4 martie. In vesti
bulul spațios, gazda ne prezintă o 
femeie cu un copil de mină : „O cu
noștință de-a mea". Dumitrescu, par
că am reținut că s-a recomandat. 
După ce a plecat femeia cu copilul, 
Natalia Kovacs, titulara apartamen
tului. ne-a mărturisit :

— De fapt n-o cunosc, abia acum 
am văzut-o pentru prima dată. A 
venit să ne aducă un sufertaș cu 
mincare caldă, crezind ' că poate 
n-avem. Dar avem mincare suficien
tă. Iată aici o ladă încărcată cu ali
mente ce ne-au fost date de cei care 
ne-au întimpinat cu flori cind am 
venit aici. Am bucătăria plină, am 
aragaz, frigider, veselă, crătițj, oale, 
tot ce-și poate dori o gospodină. Dar 
atiția oameni, pe care nu l-am cu
noscut niciodată și nici acum nu 
știu cine sint, cum îi cheamă, ne-au 
înconjurat cu grijă, cu căldură, de 
parcă ar fi rudele mele cele mal a- 
propiate, frații și surorile mele.

De fapt, Natalia Kovacs e pentru 
noi o cunoștință mal veche, dacă se 
poate spune așa. Prima oară am in- 
tilnit-o în holul blocului „F“ din 
Complexul studențesc Regie, spriji- 
nindu-se de brațul fiului său Andrei. 
Era chiar in ziua in care Comitetul 
Politic Executiv hotărîse, la propu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
să se acorde apartamente mobilate 
gratuit, haine și ajutoare bănești 
celor care și-au pierdut locuința și. 
avutul in ÎTrnpul devastatorului cutrS^" 
mur. Ne-a -țiovasUt atunci clipete.de 
groază prim care a-trecut în momen
tul prăbușirii blocului din strada Bre- 
zoianu 7. Și atunci ne-a vorbit despre 
generozitatea oamenilor, despre fap
tul că însăși haina cu care era îm
brăcată îi fusese dată de cineva De 
care nu-1 cunoscuse și al cărui nume 
nu și-l amintea. Cu emoție ns-a re- , 
latat despre atenția cu care medicii 
s-au ocupat de rana de la picior, , 
despre căldura cu care studenții au 
înconjurat-o și gestul lor plin de de
licatețe de a-i aduce mincare de la 
cantină, știind că i-ar fi fost incomod 
să se deplaseze la cantină.

— Știam că vom fi ajutați, am sim
țit din prima clipă sprijinul perma- 1 
nent al oamenilor, al conducerii de 
partid și de stat. Dar ce s-a făcut i

pentru noi depășește orice Închipui
re. Sint pur și simplu impresionată 
de cită omenie există, astăzi. în 
România socialistă. Este un adevăr 
pe care l-am știut, dar pe care l-am 
simțit eu însămi. . ca niciodată. Ce 
mult s-au schimbat și oamenii și so
cietatea din vremurile cînd eram 
tînără. Pe atunci un om în situația 
mea se putea socoti un năpăstuit al 
soartei, un rămas pe drumuri. Azi — 
numai după 12 zile de la cutremur — 
vă primesc în noua mea locuință. In 
care am tot ce-mi trebuie. Poftiți. 
Camera mea : mobilă nouă, televizor, 
radio, perdele, covor. Pînă șl lenjerie 
de pat. La Andrei — el e muncitor

ta Arta grafică și de azi a plecat la 
lucru — la fel. tot confortul. La bu
cătărie ați văzut. Duminică am fost 
la magazin și ne-am ales îmbră
cămintea; Nici nu știți cit de mult 
ne-au ajutat toate aceste acte de ome
nie să ne recăpătăm încrederea în 
noi și să depășim traumele psihice 
pe care le-am suferit. Mulțumesc din 
inimă partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru grija permanentă 
ce ne-o poartă. Mulțumesc poporului 
nostru atît de generos pentru efortu
rile ce le face pentru noi.

Emil MARIN ACHE
Foto : E. Dichiseanu

Apriga bătălie pentru viată
o continuă medicii

Uneori, o străfulgerare de-o clipă 
esțe de-ajuns pentru a ni se releva 
cu mare exactitate dimensiunea uma
nității înconjurătoare. Cunoșteam și 
pretuiam înalta profesionalitate a oa
menilor in alb. Dar zilele și nopți
le acestea, de datorie neîntreruptă, 
le-au dat cea mai aleasă confirma
re posibilă. Ne impresionau și pînă 
acum rigoarea, disciplina, promptitu
dinea în intervenții și organizarea

In alb. Dar 
de neîntre-

• •

Mihai CARANFIL

Revedere: Rude, colegi de muncii vin la patul de spital ai Anetei Bâlășcău, 
supraviețuitoare din ruinele blocului cofetăriei „Scala". Discută despre 

încredere, despre șansă, despre omenie

exemplară a oamenilor 
zilele și nopțile acestea, 
ruptă datorie, le-au dat cel mai înalt 
calificativ. Ne trezeau întotdeauna un 
sentiment de stimă pilda de devo
tament, puterea de dăruire a oame
nilor în alb. Dar zilele și nopțile a- 
cestea, de neîntreruptă datorie, au 
relevat peste orice așteptări spiritul 
de sacrificiu al întregului corp me
dical, gata să încerce imposibilul, 
să-l realizeze nu de puține ori.
- Și ?...
— ...și viata de spital, care iși aro 

regulile, legile ei. a trebuit replia
tă după alte reguli, după alte legi, 
ne spune dr. Silviu Dașchievici. di
rector adjunct la ipitalul „Coltea" 
din Capitală. Timp măsurat in mi
nute. Capacitatea unității noastre ? 
700 de paturi. In noaptea seismului 
au fost văzuti. tratați, iar o parte 
din ei internați. 470 de accidentați, 
într-o oră — rețineți : O ORA — me
dicul de gardă Grigore Bușu, de la 
chirurgie, impreună cu secundarul 
Fiore» Găgeanu au organizat la lu
mina luminărilor, a lanternelor și 
lămpilor cu gaz (acumulatorii care 
furnizau lumina de siguranță in să
lile de operații au fost răsturnați de 
violenta cutremurului și scoși din 
funcțiune) punctul de triere unde sa 
consultau, pansau, suturau și inter
nau cazurile grave...

La suturi, dr. Ioniță Vulcănescu, 
cu o grupă de studenți mediciniști, 
impreună cu sora Ana Cobliuc și a- 
Bistenta Ana Iosub, care au asigurat 
pansamentele, și-au făcut din plin
datoria. Alte forțe antrenate aici : 
surorile de gardă din serviciile
stomatologie, oftalmologie, dr. Ște
fan Neagu, Florea Găgeanu, me
dicul de laborator Pricop. secundarii 
Florea Bcgeanu. Leopold Besadovschi, 
A. Bălan. Plus ginecologul Alexandru 
Marin, din Ghimpați, și Cristina 
Neagu, neurolog la Spitalul central, 
care și-au oferit serviciile. Așadar, 
din prima oră. viața bătrinului așe- 
zămînt spitalicesc a Început să rit
meze alert, cu eficacitate maximă. în 
răstimpul acelorași 60 de minute, s-a 
amenajat un spațiu de 70 de paturi 
pentru cazurile grave. Mai exact 
spus, un adevărat spital de urgență. 
Și aici forțele au fost distribuite cu 
operativitate exemplară. Celor apro
ximativ 50 de medici și 50 de stu
denți — care au transportat pacienții, 
au spălat rănile, au improvizat ațele, 
au pansat — plus surorile, asisten
tele, infirmierele, le-au fost Încredin
țate răspunderi precisa.

Aflăm de la chirurgul Ștefan Nea- 
gu, asistent la Institutul medico-far- 
maceutic : Intre primele accidentate 
a fost adusă Elena Chiriță, vînzătoare 
la fosta cofetărie „Scala". Vîrsta I 
36 de ani. Stare de colaps. Tensiu
nea : 4. Ambele picioare aproape sec
ționate. Dr. Viorel Crîngu ordonă, 
încă acolo, la punctul de triaj : „Per
fuzie. Imediat perfuzie !“ începea 
una dintre dramaticele bătălii pentru 
viața unei femei, mamă a doi copii, 
în sala de operații, fără ca nici o 
secundă să înceteze perfuzia cu 
singe, dr. Bușu — asistat de medicii 
Nicolae Goiccanu, Viorel Crîngu, ds 
anestezistele Marilena Mitu, Mariana 
Hell — ia rapid irevocabila decizie : 
amputarea picioarelor. Preț absurd, 
dar de neocolit în această împreju
rare. Pentru viață. A doua zi e che
mat specialistul ortoped conf. dr. 
O leg Medrea. „Elena Chiriță va 
merge. Cu proteze, dar va merge". 
Azi, aflată In afară de orice pericol, 
știe și ea acest lucru. Rudele Insă 
știu și mai mult despre această pri
mă bătălie a chirurgilor da la „Col- 
țea“, ciștigată pentru viață. în noap
tea tragică a inceputului de martie. 
Oamenii In alb și-au făcut exemplar 
datoria la lumina lămpilor cu gaz 
pentru ca lumina acestei vieți să nu 
se stingă.

Elena Chiriță mai era încă în sala 
nr. 2 de operații cînd era urcat un 
alt accidentat, Vasile Gh., cu o frac
tură deschisă la gamba stingă. „Tre- 
ceți-1 în sala nr. 1“. Dr. Bușu șl-a 
schimbat doar mănușile și a trecut 
și el dintr-o sală, unde terminase 
intervenția chirurgicală. In alta. In 
care o nouă operație abia urma să 
înceapă. L-a asistat dr. Mircea Citi
rea. Radiografia este supusă a doua 
zi experienței prof. Alexandru Prișcu, 
care decide : „E o fractură mai de
osebită. Trebuie făcută extensie. Ca
zul se cere Încredințat ortopezilor". 
Astfel, refacerea sa completă se pro
duce in cele mai bune condiții.

Trezește respect această unică 
Ință de organizare disciplinată, 
dăruire fără margini pentru ca 
470 de accidentați ce au trecut pra
gurile „Colței", în dramatica noapte, 
să primească prompt, competent, 
exemplar, îngrijirea medicală nece
sară. De la multi dintre ei am putut 
auzi aceste cuvinte emoționante : 
„Sint în afara oricărui pericol. Așa 
spun medicii și eu îi cred".

Este supremul cuvlnt da mulțu
mire.

vo- 
de 
cel

Die TANASACHB

clipete.de


PAGINA 4 SC1 NT El Amiercuri 16 martie 1977

„Contul 1977 — ajutoare sinistrați cutremur” 

Impresionanta expresie a spiritului civic 
al poporului român, a relațiilor noi 
din societatea noastrâ socialista

Cînd răsăreau zorii alianței 
muncitorești-țărănești

martie 
se în- 
pentru 

cu ță- 
viguros

Ieri, la ghișeele C.E.C., 
printre oamenii de omenie

• La unitățile C.E.C. din munici
piul Brașov s-au prezentat și in 
cursul zilei de ieri numeroși cetățeni 
care au depus diferite sume de bani 
în „Contul omeniei". Printre aceștia 
se numără muncitorul Gheorghe Mă
celar, care a depus suma de 1 000 lei. 
Tot câte 1 000 lei au depus Florica 
Ștefan, Ion Rinea, Gheorghe Lăcătuș 
Și alții.

• La. ghișeul C.E.C. deschis Ia 
întreprinderea de confecții Focșani, 
muncitoarele de aici au depus pină 
acum jn „Contul 1977“ peste 46 000 lei.

• Printre depunătorii în „Contul 
omeniei" întîlniți la agenția C.E.C. 
din orașul Orșova se numără pen
sionarul Jak Iosif, care a depus 
suma de 1 000 lei, Livia Dăinescu, 
angajată la primăria orașului, Gri- 
gore Benga de la întreprinderea tex
tilă „Cazanele" și alții, care au de
pus diferite sume de bani, după po
sibilitățile fiecăruia.

• Numeroase cadre didactice de la 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" 
din Iași au depus în numerar la 
agențiile C.E.C. suma de 53 000 lei, 
iar angajații de la Casa Universita
rilor — 10 000 lei.

• Numeroși muncitori, ingineri și 
tehnicieni de la întreprinderea de 
tricotaje „1 Iunie" din Timișoara 
au depus ptnă acum la agențiile 
C.E.C. peste 100 000 lei în „Contul 
omeniei".

• în cursul zilei de 15 martie, nu
meroși angajați de Ia Combinatul de

Muncitorește, cu
• Activiștii Comitetelor .județene 

Neamț și Covasna ale P.C.R. au ho- 
tărît să ofere retribuțiile lor pe cite 
o lună de zile pentru ajutorarea si- 
nistraților și sprijinirea acțiunii de 
reconstrucție.

• Cadrele de conducere și acti
viștii Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, precum și 
din cadrul uniunilor sindicatelor pe 
ramură vor contribui Ia ajutorarea 
familiilor sinistrate prin înscrierea 
In „Contul 1977" a retribuției pe o 
lună de zile. La rfndul lor. lucrătorii 
aparatului tehnico-administrativ din 
aceste sectoare de activitate au ho-

celuloză și hirtie din Drobeta-Turnu 
Severin au depus in „Contul ome
niei" suma de 143 000 lei, iar cei de 
la Șantierul naval, peste 100 000 lei.

• Printre cetățenii din municipiul 
Alba Iulia care s-ău prezentat ieri, 
15 martie, la ghișeele C.E.C. se nu
mără Gheorghe Dobrotă. Ovidiu 
Cormoș și Partenie Franchini, care 
au depus cite 1 500 lei fiecare.

• La sucursala C.E.C. din muni
cipiul Buzău s-a prezentat, intre 
mulți alții, și cetățeanul Grigore Niță 
din comuna Bisoca. El a depus în 
„Contul omeniei" suma de 5 000 lei.

• Din economii personale, pionie
rii de la Școala generală nr. 1 Huși, 
județul Vaslui, au depus 4140 lei.

• Elevii Liceului real-umanist din 
orașul Beclean. județul Bistrița-Nă- 
săud, au luat inițiativa de a confec
ționa din materiale economisite de 
ei mobilierul necesar unei grădinița 
de copii din orașul Zimnicea.

• Din economiile personale, cadre 
didactice și elevi de Ia școlile gene
rale nr. 2, 14, 4 și 9, de la Liceul 
pedagogic, Liceul industrial de chi
mie, Liceul economic și Grupul sa
nitar din Drobeta-Turnu Severin au 
depus pină acum în „Contul omeniei" 
suma de 33 600 lei.

• Cadre didactice și elevi de la 
licee din Deva, Ilia, Hunedoara și 
Hațeg au depus în contul ajutorării 
sinistrați lor peste 60 000 lei.

inima și fapta 
tărit să cedeze lupar, pină la sfîrșitul 
anului, retribuția pe 1—2 zile.

• Un mare număr de activiști de 
partid și de stat din județul Suceava, 
reprezentanți ai organizațiilor de 
masă și obștești, cadre de conducere 
din întreprinderile și unitățile eco
nomice. primarii orașelor si comu
nelor sucevene au hotărit să ofere 
în „Contul 1977“ retribuția cuvenită 
pe o lună.

• Angajații de la Termocentrala 
Rovinarl. județul Gorj, au hotărit să 
depună in „Contul 1977" retribuția 
pe o lună de zile.

• „în afară de oontributiile indi
viduale depuse la C.E.C., in fiecare 
lună vom lucra o zi suplimentar în 
beneficiul sinistraților și reconstruc
ției" — au hotărit minerii din Valea 
Motruiui.

• Formațiile de muncă de la în
treprinderea județeană de industrie 
locală Bacău au subscris în „Contul 
omeniei" suma de 2 000 000 lei, re- 
prezentînd valoarea unei zile de 
muncă pe fiecare lună pină lâ finele 
anului și retribuția pe cite o. lună 
de zile a cadrelor de conducere.

• Pe lista depunătorilor în „Con
tul omeniei" in dreptul harnicilor 
constructori de mașini din Reșița 
este trecută suma de peste 4 500 000 
lei, reprezentind gratificatia cuvenită 
pentru anul 1976.

• Formații de lucru, sute și mii de 
constructori de utilaje petroliere de 
la întreprinderea „1 Mai" din Plo
iești au depus în „Contul omeniei" 
4 000 000 lei, care înglobează jumă
tate din gratificația anului 1976 și 
valoarea retribuției unei zile de 
muncă.

• Angajați și formații de lucru de 
la întreprindere*  forestieră pentru 
exploatare și transport din Piatra 
Neamț contribuie la fondul de aju
torare cu suma cuvenită pentru gra- 
tificațiile pe anul trecut, sumă care 
se ridică la 1 000 000 lei.

• Cadre medico-sanitare din ju
dețul Sălaj donează gratificațiile cu
venite pentru anul 1976 in sumă de 
peste 500 000 lei. La fel au procedat 
și numeroși angajați de Ia întreprin

derea de produse ceramice din Zalău, 
care au depus suma de 100 000 lei. i

• Cu 1 000 000 lei și-au inscris 
contribuția in „Contul 1977“ lucră
torii Direcției regionale C.F.R. Iași, 
gumă oe reprezintă gratificațiile pe 
anul trecut, precum și cu 8 000 000 
lei, reprezentind o parte din retri
buție pe 1977.

• Geologii din Cimpulung Moldo
venesc contribuie la „Contul omeniei" 
cu suma de 1 200 000 lei, reprezentind 
retribuția pe cite o zi din fiecare 
lună pină la sfîrșitul anului, iar nu
meroși muncitori, ingineri și tehni
cieni de la întreprinderea de indus
trializare a cărnii din Suceava au 
donat suma de 1 500 000 lei cuvenită 
drept gratificație pentru activitatea 
desfășurată în anul 1976.

• Numeroși ceferiști din Orade*  
donează retribuția unei zile de mun
că pe timp de 10 luni. • Muncito
rii, inginerii și tehnicienii de la 
Combinatul de prelucrare a lemnu
lui și uzina de alumină din Oradea 
și de la Combinatul de lianți și asbo- 
ciment Aleșd depun în „Contul ome
niei" gratificațiile ce li se cuvin pe 
anul 1976.

• Cadre medico-sanitare din jude
țul Covasna au hotărit să depună 
în „Contul solidarității" 600 000 lei, 
reprezentind gratificația cuvenită 
pentru activitatea desfășurată la 
anul trecut.

• Numeroși constructori de mașini 
de la întreprinderea mecanică din 
Cugir au hotărit să doneze în „Con
tul 1977“ din retribuția lor suma de 
peste 2 000 000 lei.

Răspunsul țăranilor cooperatori
• Pentru hărnicia lor, locuitorii 

comunei Cristești, județul Mureș, ro
mâni și maghiari, au obținut premiul 
al doilea pe județ in anul 1976 în 
întrecerea patriotică pentru buna 
gospodărire și înfrumusețare a loca
lităților. Ei au hotărit ca premiul 
obținut, în valoare de 50 000 lei. să 
fie depus în folosul sinistraților.

• în afară de depunerile indivi
duale la C.E.C., locuitorii comunei 
Zagra, județul Bistrița-Năsăud, au 
valorificat pină în prezent, prin pre
darea la fondul de stat, produse agri
cole în valoare de peste 10 000 lei, 
după care toată suma a fost depusă 
in „Contul 1977".

• Pentru a veni în sprijinul efor
tului general de înlăturare cit mai 
grabnică a pagubelor provocate de

cutremur, țăranii cooperatori din ju
dețul Mehedinți au donat pină acum 
importante cantități de griu și po
rumb. precum și sume de bani.

• Cooperatorii din localitățile Nă- 
dlag și Pecica din județul Arad au do
nat în „Contul omeniei", din surplu
sul de produse agricole, peste 30 000 
kg griu. și 10 000 kg porumb • De la 
conducerea U.J.C.A.P. Arad aflăm 
că pină in prezent au fost depuși în 
„Contul 1977“ peste 1 200 000 lei din 
retribuția unor membri cooperatori 
din județul Arad care au hotărit să 
doneze contravaloarea a cita 1—5 
norme convenționale.
• Și țăranii cooperatori din Ro

dești, județul Neamț. »-au oferit să 
depună în „Contul omeniei" produsa 
agricole în valoare de 78 000 lei.

Cu 70 de ani în urmă, la 11 
1907, muncitorimea Capitalei 
trtinea intr-un mare miting 
a-și exprima solidaritatea 
rănimea răsculată, protestul
Împotriva sălbaticei reprimări a răs
coalei de către autoritățile burghezo- 
moșierești. Era una din numeroasele 
acțiuni prin care in cursul desfă
șurării răscoalei din 1907 „s-au ma
nifestat pentru prima dată în mod 
mai activ — după cum s-a arătat în 
Programul P.C.R. — colaborarea șl 
solidaritatea în luptă a muncitorimii 
ou țărănimea", și-a 
preșie rolul clasei 
purtătoare con
secventă a năzu
ințelor de progres 
și eliberare socia
lă ale întregului 
popor.

Încă de la în
ceputurile ■ afir
mării ei în viața 
social-politică a 
tării, mișcarea 
muncitorească din 
țara noastră s-a 
preocupat de pro
blema țărăneas
că. Organic im
plantată in realitățile României, miș
carea muncitorească nu putea rămine 
indiferentă față de soarta celor mai 
largi pături de exploatați și asupriți, 
reprezentind covirșitoarea majoritate 
* populației țării. Socialiștii români, 
prin scris și prin viu grai, au denun
țat exploatarea cruntă la care era 
supusă țărănimea de către moșieri și 
arendași, s-au preocupat de organi
zarea luptei țărănimii, au creat clu
buri socialiste la sate. Este un merit 
incontestabil al socialiștilor de a fi 
apreciat corect marele potențial re
voluționar al țărănimii române, po
sibilitățile făuririi alianței muncito- 
rești-țărănești. „Țăranul român — 
scria gazeta „România muncitoa
re" in 1902 — miine poate 
mai 
tor al steagului roșu“, motiv 
care „noi, socialiștii, prindem cel mai 
mare dor de muncă pentru realizarea 
dezrobirii țărănești".

Cînd. in 1907. uriașa energie revo
luționară a țărănimii a făcut să se cu
tremure clasele exploatatoare din 
România, cercul „România 
toare" a publicat în organul său 
presă manifestul „Către lucrători 
țărani, către studenți". în care 
arată că dintre toate mijloacele_
luptă țăranii au ales revoltele „pen
tru că ei nu au 1*  îndemină un altul. 
Toate mijloacele legale de luptă : în
truniri, presă, alegeri, nu există pen
tru țărani..." înfierindu-se 
nea, în numărul următor 
M acria : „nu gloanțe și 
sa dau eelor flămînzl și

găsit o vie ex- 
muncitoare. ca

duiți, ci reforme trainice și tămă
duitoare a rănilor".

în aceste condiții a avut loc adu
narea convocată în Capitală la 
11 martie de cercul „România mun
citoare" și de Comisia generală a sin
dicatelor — pentru ca „să se de
monstreze solidaritatea muncitorilor 
conștienți cu țărănimea apăsată, să 
se cerceteze și să se arate cauzele 
răscoalelor țărănești". Manifestul prin 
care se anunțase adunarea muncito
rească îi prevenea pe guvernanți că 
ei „nu au în fața lor o turmă fri
coasă care să se împrăștie la cel din
ții semn de amenințare, ci o clasă

70 de ani de la marea manifestare
de solidarizare 0 muncitorimii

din Capitală cu țărănimea 
in 1907răsculată

(Urmare din pag. I)
fi maiorul Anton Ene. și 
cascadorul Nicolae Ior- 
dache, și multi dintre cel 
ce s-au dus să pună umărul 
ca să-1 scoată după atît de 
anevoioase căutări din cap
cana neagră, strimtă, hîdă și 
colțuroasă a morții. înce
puseră 6ă-l cunoască din 
povestirile mamei, șl din 
fotografiile pe care ea le 
arăta, și cei ce nu-1 știu- 
seră niciodată pe Sorin : 
colonelul Velișcu, tanchistul 
Oprică — cel ce spunea 
mereu „mai încerc, nu mă 
las 1“ — pompierul Costică 
Eugen, căpitanul Șelaru, 
locotenentul Ilie Marin... 
Soldatul Adrian Zeamănea- 
gră, prieten de-al lui So
rin. aflat în permisie, s-a 
dus să-l caute sub dărîmă- 
turi, alăturîndu-se batalio
nului prezent aci, încă din 
prima zi de după cutremur. 
Dar cine ar putea pomeni 
aici pe toți acei eroi ano
nimi care n-au pregetat 
zile șl nopți să caute, să 
frlngă grinzile de beton, să 
taie încîlceala fierului con
torsionat sub strivire, să 
disloce, să sape, să rlcîie, 
*6-și zdrelească milnile, să 
spere, mai ales să spere.

cil nădejdea’ tot mai ârză-' 
.toare,.. .fiecare viață, 
smulsă din ghearele morții 7

Mama lui Sorin este în
săși întruchiparea speran
ței. Față ovală, ochi strălu
citori, gura cu buze subțiri 
în care culoarea a revenit 
după sărutul fiului, vocea 
acum din nou puternică, o 
femeie „spirt", una din a- 
cele mame românce de care 
și morții i s-ar face frică 
și ar fugi să-și caute de 
lucru pe alte coclauri.

— Și ieri. duminică, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întors, așa cum mi-a 
promis. „Unde-i mama bă
iatului ?“ — a întrebat. Stă
team pe bordura trotuaru
lui și m-am apropiat. Vă 

nu-1 
eu 

Tre-
zece 

auzit

spun cinstit, acum 
mai credeam nici 
pe Sorin în viață, 
cuscră zece zile și 
nopți. Dar cind l-am 
pe tovarășul Ceaușescu di nd 
ordin generalului : „Vei 
săpa din nou, oricît va fi 
nevoie, și-i vei găsi copi
lul", speranța mi-a revenit. 
Mi-a spus : „Te rog să a- 
siști la săpături și să nu 
disperi... Pînă nu vedem 
ras curat platoul de la te
melia clădirii nu închidem 
lucrările !“ Asta mi-a redat

tăria speranței «i cind 
m-am auzit strigată 4e of
tași că Sorin fusese găsit, 
acolo, tocmai acolo unde 
simțisem eu cu inima mea 
de mamă că se află, a fost 
ca și cînd aș fi primit o 
veste sigură, dar îndelung 
așteptată. Ca atunci cînd 
ești convins de ceva și știi 
că trebuie să se 
Și s-a întîmplat.

Iosif Albușel, 
vîrsta lui Sorin, 
mișeîndu-se dintr-o gaură 
săpată în ultimele grămezi 
de ruine, undeva sub 
larea locului care se 
puse, o sirmă.

— Credeam că se 
un camarad de-al meu a- 
colo. M-am dus să văd și 
am întrebat cine e ? „Un 
om de la 4 martie" — am 
auzit și am văzut prin în
tunericul spart de fiare și 
ziduri doi ochi privindu-mă. 
Era Sorin. Am strigat după 
maică-sa. Tatăl lui Sorin a 
venit să mă ajute. Băiatul 
a cerut apă, i-am dat o ju
mătate de pahar de ceai, 
apoi m-a ajutat să îndoi 
sîrmele de beton care aco
pereau ieșirea. M-a între
bat : „în cit sintem?". I-am 
răspuns : în cincisprezece 
martie. A suportat ușor ie

întimple 1
detînăr

a văzut

nive- 
înce-
virise

fi cel 
năpraznic luptător și inălță- 

pentru

munci- 
de 
Si 
se 
de

represiu- 
al gazetei 
mitraliera 
deznădăj-

conștientă și organizată, gata să lup
te pină la ultimul om pentru apăra
rea drepturilor sale".

Și, intr-adevăr, adunarea a reunit 
peste 5 000 de participanți ; za
darnic au încercat autoritățile să in
timideze pe organizatorii adunării, 
aducînd patru companii de vinători 
în jurul sălii Băilor Eforiei. Sala a 
devenit neincăpătoare pentru miile 
de muncitori veni ți din toate cartie
rele Capitalei. „Poate că niciodată 
Bucureștiul n-» avut o Întrunire atît 
de impunătoare ca aceea pe care so
cialiștii au ținut-o duminică, 11 mar
tie". scria presa timpului.

La adunare au vorbit I. Constanti- 
nescu, muncitor tăbăcar. președintele 
adunării, V. Anagnoste, muncitor ciz
mar. M. Gh. Bujor, student, redactor 
al gazetei „România muncitoare", și 
doctorul Cristian Racovski. Ei au 
condamnat cu asprime politica cla
selor dominante față de țărănime, au 
arătat cit rău aduce țărănimii men
ținerea marii proprietăți moșierești.

Subliniind „rolul imens social și 
economic" al țăranilor, M. Gh. Bu
jor arăta că aceștia „au fost descon
siderați totdeauna. Intrați in sate : 
acolo nu veți găsi lumină școlară, 
peste 80 Ia sută sint analfabeți, nu 
veți găsi administrație cinstită, nu 
veți găsi justiție, nu veți găsi deeît 
jaf și împilare". Bujor sublinia, de 
asemenea, că în timpul răscoalei 
„clasa muncitoare * fost singura 
care... s-a ocupat de nevoile țărăni
mii". De aceea, spunea el pe bună 
dreptate, răscoalele „pe lîngă alte 
urmări vor avea și pe aceea că

vor dezvolta conștiința solidarității 
de interese ce există Intre exploa
tatul de Ia orașe și eel de la sate, 
vor strînge legăturile Intre acești 
exploatați, le vor da același ideal și 
vor constitui același mare partid al 
muncii".

în spiritul cuvîntărilor, adunarea 
a adoptat o moțiune care, după ce 
arăta că „întreaga răspundere a răs
coalelor cade asupra claselor stăpi- 
nitoare și a partidelor (lor) politice", 
cerea „luarea tuturor moșiilor stăpi- 
nite astăzi de proprietari fără acte 
de proprietate", „desființarea clasei 
arendașilor intermediari", „fixarea 

prin lege * unui 
---- ~ maxim de arendă 

de către comisi- 
uni mixte", „in
terzicerea Învo
ielilor cu munca 
și plata în natu
ră", iar ca mijloc 
pentru dobindirea 
acestor reforme, 
introducerea vo
tului obștesc".

Moțiunea re
prezenta de fapt 
primul document 
programatic al 

mișcării socialiste elaborat la fla
căra răscoalei. Cerințele privind 
îmbunătățirea situației țărănimii 
erau cele mai înaintate care 
s-au formulat în acel timp în 
societatea românească, unele din
tre ele, ea desființarea relațiilor 
agrare bazate pe munca în natură și 
votul obștesc implicînd profunde re
forme social-economlce și politice.

Solidaritatea clasei muncitoare cu 
țărănimea răsculată s-a manifestat, 
totodată, în acel timp. în multiple și 
variate forme — de la partici
parea directă la acțiuni ale acesto
ra, cum s-a întimpLat. de pildă, la 
Galați, unde muncitorii din port s-au 
alăturat țăranilor ce pătrunseseră în 
oraș, și pină la demonstrații pe stră
zile orașelor (la Botoșani. Buhuși 
etc) sau eliberarea cu forța a unor 
țărani arestați, cum s-a întîmplat la 
Pașcani, unde muncitorii ceferiști au 
forțat ușile vagoanelor în care erau 
transportați țăranii arestați spre a fi 
judecați.

Erau tot atitea semne prevestitoa
re ale zorilor alianței muncitorești- 
țărănești ce avea să se închege pes
te citeva decenii, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, și care 
avea să devină cea mal puternică 
forță socială și politică a toci etății 
noastre, factorul decisiv în victoria 
revoluției populara și construirea »o- 
cialismului pe pămîntul României, a 
orînduirii dreptății aociala pentru 
toți cei ce muncesc.

Nicolae COPOIU

tinarului Sorin Crainic
șirea la lumină. Credeam 
că o să-1 orbească lumina 
zilei și i-am acoperit ochii 
cu o căciulă. A dat-o la o 
parte, întrebind : „Unde-i 
mama 7“ Mai departe, știți. 
Eu consider că, acum, mai 
am un frate.

Cu toții mai avem un 
frate. Mama lui Sorin e nu
mai bucurie. O bucurie care 
i-a biruit istovul așteptării, 
redindu-i puterile.

Cineva, in mulțimea a- 
ceea care a petrecut-o de 
la spital, unde Sorin Crai
nic a rămas sub atenta su
praveghere a medicilor, a 
întrebat spre cei care ticsi
seră apartamentul din stra
da Pravăț : „Cine-i eroul 
care l-a salvat cu adevă
rat ? Să povestească el !“ 

Mama lui și-a înălțat 
vocea : „Pe Sorin al meu, 
un singur om l-a salvat: to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
Și o mamă, o mamă ca și 
mine, care mi-a înțeles nu 
numai durerea, ci. mai a- 
les, speranța: tovarășa 
Elena Ceaușescu... Uitați, 
aici pa mina asta a căzut 
lacrima ei... Plîngea ca 
mine, deși eu nici puteri să 
plîng nu mai aveam. Iar a- 
cum simt că nu-mi mai în
cape bucuria în suflet. So-

rin al meu. al nostru, al 
tuturor, trăiește. Dacă a- 
jung, ei ' " ' *”
să-i văd 
redat pe
urez viață lungă și ferici
re pînă Ia adinei bătrîne- 
țe și să se bucure »i din
ții de copiii lor așa cum 
mă bucur eu de al meu. 
N-am crezut că pentru sal
varea unui singur om se 
pot face atîtea. Și vreau ca 
viața asta să răsplătească 
binele... Ziarele scriu că 
Sorin a supraviețuit 251 de 
ore bătind toate recorduri
le... Eu alte recorduri as fi 
vrut să bată... Căci orele 
acestea au fost pentru mine 
mii de minute, zeci și zeci 
de mii de secunde, și încă 
și mal multe bătăi de 
inimă...".

Da, a bătut încrezătoare, 
nebiruită în speranțele ei, 
o inimă de mamă. Și altă 
inimă de mamă l-a înțeles 
durerea) și mai ales spe
ranța. speranța noastră a 
tuturor, niciodată biruită 
de greutăți, niciodată înco
voiată de necazuri, ei me
reu tenace, viguroasă, plă
mădind eroi.

trebuie să ajung 
pe cei ce mi l-au 
Sorin, vreau să le

Artiștii plastici 
iau parte la

acțiunea de salvare 
a patrimoniului 
cultural național

Efectele grave ale cutremurului 
s-au abătut, după cum se știe, și 
asupra unor monumente istorice și 
de cultură. Cum se muncește pentru 
salvarea valorilor culturale, pentru 

restaurarea și protejarea, lor ?

La Popești-Leordenl, sculptorii George Apostu, 
Alexandru Brețcan ș.a., lucrează de citeva zile pen
tru a salva de sub dărîmături opere valoroase din 

patrimoniul național
CornelFoto:

cultural
Radu Constantinescu

„în prima fază, ne spune tova- 
‘ ' .1 Moisescu, director 

direcției patrimoniului 
național, s-au luat măsuri 

asigurare a asistenței tehnice 
specialitate pentru consolidare 

restaurare. Echipe de muncitori 
specialiști au intervenit în Bucu- 

la complexul arhitectonic de 
Văcărești, Palatul Mogoșoaia, 

depozi- 
artă populară din 
nr. 120 (clădirea 
actul Unirii de

rășul Cristian 
adjunct al 
cultural 
de 
de 
și 
și . 
rești 
la Văcărești, Palatul 
Muzeul de artă populară, 
tele Muzeului de 
Calea Victoriei 
unde s-a semnat

la 1859) ș.a. AI doilea front de lu
cru în aceste zile : echipe de spe
cialiști ambalează, transportă și de
pozitează colecții din instituții mu
zeale și case memoriale. Am consti
tuit alte echipe de specialiști spre 
a acorda asistență tehnică în muni
cipiile Craiova, Ploiești, Buzău, 
Focșani, Tîrgoviște, Iași ș.a.

Grav avariat este, de exemplu, 
complexul din 
foarte valoros 
secolul XVIII, 
rilor a afectat

Popeștt-Leordeni, un 
monument Istoric din 
unde prăbușirea zidu- 
mobilierul din inte

afara
intervenit

O URGENTĂ ÎNDATORIRE CETĂȚENEASCĂ

rior. în 
aici au 
țiativă ___ __ . . ____ _
plastici : Alexandru Brețcan, 
ge Apostu, Buculei Mihai, Cadar 
Ion, Dumitru Juravle, asistați teh-' 
nic de ing. Irina Brețcan din ca
drul direcției noastre".

...Sintem în comuna Popeștl- 
Leordeni, pe ruinele monumentului 
amintit 
portanța acestui monument, ca ți 
despre 
(mobilier, 
ține s-au pronunțat ’ specialiști 
putați ca Vasile Drăguț, Alexandru 
Efremov — ne spune Alexandru 
Brețcan. în toamna trecută eu am 
fotografiat întregul edificiu, inte
riorul și exteriorul, mobilierul, ope
rele aflate aici : sperăm ca pe 
această bază restaurarea diferite-

specialiștilor noștri, 
prompt, din ini- 

personală, o jerie de artiști 
Geor-

rnai înainte. „Despre im-
valoarea operelor de artă 

fresce) pe care le con- 
re-Să participă cu toții la repararea propriilor noastre locuințe

„Pentru a se putea efectua cît mai repede uriașul volum de 
reparații pe care le impune lichidarea tuturor avariilor suferite 
de locuințele din Capitală, ca și din alte localități, este absolut 
necesar ca înșiși cetățenii să participe nemijlocit, cu toate forțele, 
la punerea la punct a apartamentelor în care locuiesc. Este o 
cerință arzătoare pe care trebuie să o înțeleagă în modul cel 
mai responsabil fiecare cetățean, deoarece de aceasta depind 
înlăturarea cît mai grabnică a urmelor cutremurului și normali
zarea vieții în toate localitățile".

Am reprodus acest pasaj din Co
municatul Comitetului Politic Execu
tiv din 14 martie, care pune în fața 
întregii populații din orașele afec
tate de cutremur problema de care 
depinde acum nemijlocit asigurarea 
în timpul cel mai scurt a unor con
diții normale de locuit.

Un raid Întreprins ieri pa străzii» 
Capitalei ne-a întregit imaginea 
angajării ferme a bucureștenilor 
tocmai pentru remediere*  cu forțe

Poud din nenumăratele exemple ce se puteau da ieri din Capitală : familia Ion Dumitrescu și familia Ștefan Dinicd 
reparîndu-și, cum e firesc, casei®

proprii * tuturor defecțiunilor ivite 
in apartamente, in construcțiile 
anexe, in gospodăria fiecăruia. Ast
fel, mii de oameni, din. absolut toate 
sectoarele Capitalei, pe toate străzile, 
au devenit, in orele lor libere, zidari, 
zugravi, tinichigii. Lucrările se des
fășoară relativ ușor și repede acolo 
unde avariile sint mai simple, unde 
este vorba numai de deslipirea. ten
cuielilor, de fisuri mai mici în zi
duri ș.a.m.d. Dar este la fel de ade
vărat că și stricăciunile mai mari pot 
fi remediate tot de către locatari, 
impunîndu-se însă în aceste situații 
un sprijin competent și calificat din 
partea meseriașilor de la întreprin
derile de specialitate. Chiar ieri, la 
primele ore ale dimineții, la mai 
multe centre ale I.C.R.A.L.-ului „Foi
șor" s-au prezentat zeci de locatari 
din străzile sectorului 3 — Moșilor, 
Agricultori, Matei (Voievod. Vatra 
Luminoasă — solicitînd numai cîte un 
meseriaș care să le dea îndrumările 
necesare. în alt sector al Capitalei, 
la I.C.R.A.L.-Colentina, s-a prOoedat 
din capul locului metodic : colective 
formate din ingineri proiectanți și 
tehnicieni constructori au stabilit ne
cesarul de reparații la cea mai mare 
parte din imobilele afectate, stabi
lind la fața locului, împreună cu lo
catarii, reparațiile ce trebuie execu
tate. necesarul de materiale, iar unde 
s-a putut — și in cele mai multe 
cazuri s-a putut — toate lucrările au 
fost încredințate chiriașilor sau pro
prietarilor.

Toți cetățenii cu care am vorbit 
și-au exprimat părerea că acum, în 
acest moment, au nevoie de asistență 
tehnică — numai pentru lucrările 
complexe, cum ar fi rezidirile, refa
cerile acoperișurilor ș.a. Ei au ințe-

Ies că în aceste zile nu poate fi 
vorba să se irosească timpul 
rlașilor cu zugrăveli, tapete 
asemenea lucrări.

Desigur, nu este ușor ca 
noapte, fiecare dintre noi să 
atare să tencuiască, să zidească sau 
să repare un acoperiș. Iată de ce 
este absolut necesar ca toate aceste 
lucrări să se desfășoare ________
într-un spirit de deplină întrajuto
rare ; în această acțiune 
primă importanță îl au 
comitetele de cetățeni, asociațiile de 
locatari, care au datoria să depisteze 
si să mobilizeze pe toți meseriașii, 
inclusiv pe pensionari, la îndrumarea 
și executarea nemijlocită a lucrărilor 
de reparații — pe fiecare cartier, pe 
fiecare stradă, pe fiecare grup de 
imobile. Tot acești meseriași, cit și 
cei de la întreprinderile specializate 
trebuie să le arate cu răbdare veci
nilor, rudelor și prietenilor lor cum 
se prepară mortarul, varul, cimentul, 
cum se așază o tencuială ș.a.m.d. 
în această privință nici un ajutor nu 
este de prisos. De altfel, ajutorul ca
lificat nu lipsește. In același sector 
2. incă de simbătă, s-au format 16 
echipe de zidari, 8 
chigii, 9 echipe de 
echipe de instalatori 
citorii de la fabrica 
„Suveica". l.C.M. 6, 
I.C.R.A.L. 2. Fabrica 
electronice, FIEPER, 
„Conect", I.I.R.U.C. 
în timpul lor liber, 
imobilele cetățenilor care, 
sau bătrini, 
pare singuri.
ieri la această acțiune participă zil
nic alți 250 de tineri uteciști de la 
Grupul școlar pentru prelucrare®

mese-
și alte

peste 
fie in

organizat,
un rol de 
deputății.

echipe de tini- 
dulgheri și 7 
— dintre mun- 
de cinescoape, 

„Electronica", 
de calculatoare 
C.I.L. Pipera, 

și U.R.A. Obor. 
. aceștia repară 

bolnavi 
nu pot să și le re- 
Totodată, incepind de

lemnului, C.I.L. Pipera. „Electro
nica" și de la alte unități industriale. 
Ei sint organizați în echipe de cîte 
zece — tîmplari, zugravi, tinichigii, 
instalatori și electricieni — reparti
zate la fiecare din cele, cind centre 
de construcții și reparații din sector. 
Sint inițiative bune pe care și cele
lalte consilii populare din Capitală 
trebuie să le preia. De ase
menea. acum, cind este de executat 
un uriaș volum de reparații, fiecare 
dintre' noi trebuie să se gîndească — 
aceasta fiind o datorie cetățenească 
de cea mai mare importanță — că 
fiecare cărămidă, fiecare scindură, 
fiecare foaie de tablă care mai pot 
fi folosite trebuie recuperate. Este 
momentul să demonstrăm mai mult 
ca oricind că știm să fim și sintem 
gospodari. Doar tot ceea ce facem este 
în propriul nostru interes. Socotim că 
este necesar să popularizăm expe
riența bună din sectorul 2. unde 
I.C.R.A.L. a deschis două noi depo
zite — pe strada Bujorul Alb nr. 113 
și strada Bujoreni nr. 2 — unde se 
pun la dispoziția cetățenilor și ma
teriale de construcții provenite de la 
marile imobile surpate de cutremur.

Așa cum știm cu toții, cum vedem 
la fiecare pas, statul a făcut și face 
în continuare eforturi imense pentru 
lichidarea urmăritor cutremurului ; 
la rindul nostru, fiecare dintre noi 
avem acum o datorie civică, de 
onoare : să participăm cu toții, cu 
toate forțele la refacerea in cei mai 
scurt timp a întregului fond locativ, 
proprietatea noastră a tuturor.

Gh. GRAURE 
x. Fl. CIOBANESCU

lor părți 9ă poată fi făcută cu suc
ces. In prima etapă am cules de 
sub dărimături mobilierul, bucată 
cu bucată, și l-am depozitat în ca
sele gospodarilor Ionescu Ilie și 
Băjenaru Nicolae. Am izbutit «ă 
salvăm aproape intact jilțul dom
nesc, amvonul pictat și sculptat cu 
balustradă ș.a. După noi vine echi
pa pictorului Blendea pentru partea 
picturală, care necesită atente ope
rații de extragere (tabloul votiv al 
ctitorilor este unic în pictura ro
mânească a începutului de secol 
XIX, din puținele lucrări datorate 
lui Nicolae Polcovnicul, eminent 
portretist)."

Sculptorul George Apostu confir
mă valoarea artistică deosebită a 
sculpturii in lemn pentru strîngerea 
și depozitarea căreia se află aici, 
lucrind alături de ceilalți, zi de zi. 
Lucrez aici ca „pălmaș", conștient 
că trebuie să facem totul, orice sa
crificiu, pentru salvarea bunurilor 
poporului nostru. Din bucățile pe 
care le vedeți aici vor renaște, prin 
restaurarea atentă, migăloasă, strălu
cite mărturii ale rafinamentului ar
tistic al meșterului care le-a lucrat 
acum mai bine de 200 de ani".

înainte de a ne despărți, sculp
torul Alexandru Brețcan (unul din
tre valoroșii restauratori, inițiator al 
unor noi 
pieselor 
ționeze : 
scoatere 
moloz a

metode de 
în lemn) a 
„Acțiunea 
de sub 
resturilor

reconstituire * 
ținut să men- 
de salvare, de 
dărîmături și 
din minunatele

opere de artă grav avariate tre
buie grabnic urmată de energice 
operațiuni de triere, inventariere, 
numerotare, poziționare, fotografie
re, împachetare și depozitare în
tr-un mediu asemănător, pentru a 
preîntîmpina deteriorarea prin des- 
foliere. De aceea sintem convinși că 
vor veni alături de noi o serie de 
tineri restauratori, istorici de artă, 
studenți, foarte necesari acum la 
operațiunile migăloase de triere și 
inventariere. îi așteptăm".
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Alături de poporul român, 
pentru înlăturarea urmărilor seismului 

Noi expresii ale sprijinului oferit României de guverne, 
instituții publice, organizații, firme și cetățeni din străinătate

Convorbiri româno-etiopiene

Marti au continuat să sosească din 
diferite părți ale lumii știri despre 
noi mărturii ale solidarității interna
ționale cu poporul român greu în
cercat de distrugătorul cutremur.

Guvernul Republicii Populare Mon
gole a hotărit să acorde un ajutor 
țării noastre în valoare de circa un 
milion tugrici, constînd din stofă și 
pături de lînă și conserve de carne.

Primul ministru al Pakistanului, 
Zulfikar Aii Bhutto, a informat că 
guvernul acestei țări oferă României 
un ajutor în valoare de 1 milion da 
rupii constînd din diverse produse.

Republica Populară Bangladesh 
donează, la rîndul ei. o cantitate de 
circa 2 200 kg ceai.

Semiluna Roșie din Libia a donat 
Crucii Roșii din tara noastră pen
tru ajutorarea victimelor cutremuru
lui un cec în valoare de 250 000 do
lari.

în declarația făcută reprezentanți
lor presei, dl. Abdul Rauuf Burkhis, 
președinte al Semilunii Roșii din Li
bia. prezent în Capitală, a spus. în
tre altele : Venind în țara dumnea
voastră cu acest ajutor modest din 

s 'artea Semilunii Roșii, exprimăm 
entimentele pe care le nutrește po

porul libian față de poporul român. 
Relațiile dintre cele două popoare ale 
noastre sînt foarte strînse. Ele s-au 
intensificat în urma intilnirii dintre 
șefii statelor noastre, Moamer El-Ged- 
dafi și Nicolae Ceaușescu. în Libia 
există foarte mulți prieteni români 
care lucrează, fie ca medici și ca
dre medicale medii, fie ca specia
liști în diferite domenii tehnice. Toa
tă această activitate contribuie la în
tărirea legăturilor dintre noi. Poporul 
libian este recunoscător pentru spri
jinul acordat de poporul român.

Membrii Camerei Reprezentanților 
Dietei japoneze au donat. în cursul 
zilei de marți, suma de un milion de 
yeni pentru poporul român, ca o 
expresie a compasiunii și solidarită
ții lor pentru pierderile suferite in 
cutremur.

Consiliul municipal al orașului A- 
tena a oferit pentru sinistratii bucu- 
reșteni suma de 500 000 de drahme, 
iar primăria orașului Larisa 20 000 de 
drahme.

De asemenea, firme, societăți, oa
meni de afaceri din diferite zone ale 
globului contribuie Ia rindul lor. prin 
donații, la înlăturarea consecințelor 
seismului. De la Roma am fost in
formați că au făcut donații primă
ria orașului Pisa — 5 milioane lire 
italiene ; familia Galaction, originară 
din România. 4 milioane lire ; Elena 
Penați, de origine română, și soțul 
ei. Leopoldo. 100 000 de lire : Adria
na Civerino — 500 000 de lire ; fir
ma Fonderie Ceresi — 10 milioane de 
lire, iar firma Romital — un milion 
de lire ; municipiul Caserta — 5 mi
lioane de lire, iar Ordinul Cavale
rilor de Malta a oferit 4 autoam- 
bulanțe, medicamente și 2 milioane 
lire italiene. Cadariu Elena, cetă- 
teancă română, și soțul ei. Pietro, 
au trimis peste 100 kg medicamen
te ; Lepri Scheffer și soția sa. Mi- 
haela, de origine română, au donat 
60 kg de medicamente. Studenții Au
rel Căciulă și s0ția — 15 kg de me
dicamente. . ■ .1’.^'/.

La rîndul lor, au oferit ajutoare u- 
nele firme din Republica Federală 
Germania, astfel : firma BASF a do
nat 50 OO0 mărci vest-germane. iar 
firmele BAPP și Rentier 10 000 de 
mărci. Firmele iraniene John Hol
lingsworth au oferit 210 000 riali 1 
Manila Kaghaz — 150 000 de riali ; 
MAZ Motor Company — 10 000 de do
lari. Firma suedeză Granges Metal 

DREPTURILE
(Urmare din pag. I)
cirea celorlalți ca să mal 
facă niște bani. Nu-i po
trivit s-o mai spunem, dar 
știm că așa a fost atunci, 
cind o veche si apusă men
talitate individualistă era 
încă puternic înfiptă in 
subconștientul multora din
tre concetățeni. Ce a mai 
demonstrat cutremurul din 
4 martie ? A demonstrat 
rolul educației In care au 
fost crescute generațiile 
maturizate in ultimele trei 
decenii, a demonstrat ca
racterul altruist si umanist 
al societății noastre. A de
monstrat nașterea si proli

Verken oferă credite cu dobîndă re
dusă pentru achiziționarea de benzi da 
cupru și aluminiu pentru radiatoare de 
mașini. Fabrica de acumulatori „Tu
dor" din Spania donează 10 000 de 
dolari și este gata să livreze cu an
ticipație contractele în curs de deru
lare și să prelungească termenele de 
plată. O altă firmă spaniolă, „Cor- 
pisque", a donat 500 000 de pesetas. 
Exportatorul turc Husein Dinciurek 
a oferit 10 000 lire turcești. Firma 
kuweitiană Bahtco — 10 000 dolari ; 
aceeași sumă a fost donată de socie
tatea franceză Sucre Denrees șl de 
firma greacă Poufinas. Societatea 
John A.A.G. din Elveția vine în spri
jinul lucrătorilor din construcții cu 
cinci agregate pentru tăiat betonul. 
Firma Gelert din Austria a depus 
pentru sinistrații din țara noastră 
suma de 15 000 dolari, iar M.T.U. 
Friedrichshaffen din R. F. Germania 
— 10 000 mărci vest-germane.

Pe aeroportul Otopeni. avioane din 
Republica Democrată Germană au a- 
dus în ultimele 24 de ore peste 21 000 
kg alimente pentru copii, zahăr, len
jerie. îmbrăcăminte, veselă. încălță
minte și alte bunuri din ajutorul ofe
rit de guvernul acestei țări. Societă
țile de Cruce Roșie din Finlanda $1 
Olanda au trimis lapte praf, medica-, 
mente și alte produse. Firma japone
ză Tosihiba Cerahicos a trimis pentru 
unitățile spitalicești truse sanitare.

în numeroase țări ale lumii au lo« 
diverse acțiuni de solidaritate cu po
porul român greu încercat de seismul 
de la 4 martie. In Republica Demo
crată Germană, Societatea națională 
de Cruce Roșie, venind în întîmpi- 
narea unor colective, a populației, a 
deschis contul special „Nr. 777“ pen
tru donații destinate sinistratilor din 
tara noastră. Acestui cont i s-a făcut 
publicitate la radio, televiziune și în 
presă. Ca urmare, numeroase colec
tive depun sume de bani în acest 
cont. între acestea se numără cel 
al Trustului de alimentație publică 
din Berlin, care a subscris suma de 
26260 mărci, tipografia ziarului 
„Neues Deutschland".

Muncitorii de la întreprinderea de 
mașini textile din Grossenhain au 
hotărit ca pină la 23 August, ziua e- 
liberării României, să realizeze o 
mașină pentru filaturi in valoare de 
45 000 de mărci, pe care să o trimită 
în dar unei unități din industria u- 
șoară a țării noastre. La rîndul lor, 
muncitorii întreprinderii de aparate 
medicale din Leipzig au trimis pen
tru cei suferinzi un aparat de res
pirație și altul de anestezie. Direc
ția generală de teatre și orchestre 
din Berlin a organizat un concert 
susținut de soliști de prestigiu, inclu
siv din țara noastră, in favoarea si
nistratilor români.

în Olanda. Societatea de caritate 
„Mensen in Nood". Consiliul mondial 
al bisericilor, alte organizații cu ca
racter umanitar au lansat apeluri că
tre populație, pentru a ajuta poporul 
rofhân și. au .deschis conturi speciale 
Ia bănci. Ștefan Metz, de origine ro
mână, prim-solist in orchestra Radio- 

■ •rtrtuzitrrrit olandeze, și-a exprimat 
hotărîrea de a organiza la Amster- 

.' daiif"'âb£îa .concerte in favoarea., si
nistrat ilor din țara noastră. Un grup 
de profesori de la Universitatea din 
Amsterdam au lansat un apel către 
toate centrele universitare olandeze 
pentru a contribui prin fonduri sau 
aparatură de laborator la refacerea 
rețelei de învățămint din România.

Colectivul Uzinei din Tallin, capi
tala R.S.S. Estone, dorind să contri
buie la lichidarea cit mai grabnică a 

ferarea la scară națională 
a unui spirit necunoscut 
pînă atunci la această sca
ră și manifestat atît de 
simplu și de zguduitor de 
frumos : totul pentru oa
meni !

Ieri se încheiase bătălia 
Bucureștiului pentru lichi
darea urmărilor celor mai 
tragice ale coșmarului trăit 
de oraș și de țară. Pe tere
nul uneia din casele înalte 
prăbușite se așternuse țari
na tăcerii. Atunci, o mamă 
îndurerată, îndemnată ire
zistibil de o presimțire nu
mai de ea încercată, a ce
rut, cu glas stins. Coman
dantului Suprem să se reia

OMULUI -
săpăturile, fiindcă ..sim
țea" că fiul ei trăiește a- 
colo, undeva, la cîtiva stîn- 
jeni sub pămînt. Ordinul a 
venit prompt, în ciuda de
monstrației științifice și a 
evidenței sfirsitului im
placabil. Totul s-a luat de 
la început, cu alte mașini, 
cu alți oameni, cu lopata 
și cu mîinile. Si adolescen
tul a fost găsit. încă o via
tă de om salvată 1

Un Părinte a răspuni a- 
pelului unei Mame. ■ unui 
apel bazat pe o simplă pre
simțire, pe simpla chemare 
a dragostei rhaterne. Cum 
se poate interpreta o ase
menea extraordinară naște-

urmărilor cutremurului care a afec
tat România, a hotărit ca în luna 
martie să livreze țării noastre peste 
30 de excavatoare pentru fundații. 
Astfel, intr-o singură lună, va fi o- 
norat aproape jumătate din contrac
tul anual pentru asemenea utilaje.

Membrii unei brigăzi a muncii so
cialiste din cadrul trustului de con
strucții din orașul Trnava — Repu
blica Socialistă Cehoslovacă — au ho
tărit să lucreze un schimb peste o- 
rele de program, iar suma astfel ob
ținută să o depună in fondul de a- 
jutorare a oamenilor muncii români. 
Ei au lansat o chemare tuturor bri
găzilor muncii socialiste din Ceho
slovacia pentru a se alătura acestei 
inițiative. La rindul său, colectivul 
intreprinderii „Keramika" a hotărit 
să sprijine vastul volum de lucrări 
de construcții din țara noastră prin 
donarea a 250 000 mp plăci din azbo
ciment, 10 000 tone ciment și 25 000 
mp țigle.

In Spania, Colegiul arhitecților. 
Banca centrală și mai multe firme 
care întrețin relații economice cu în
treprinderi românești au inițiat diferi
te forme' de ajutorare a României.

în Berlinul occidental, radiotelevi- 
ziunea și Societatea de expoziții și 
tîrgurî, cu sprijinul Ansamblului 
„Nunta Zamfirei" din județul Con
stanța, aflat în aceste zile la Tîrgul 
de turism, au organizat în seara de 
13 martie un spectacol de muzică și 
dansuri românești. Suma încasată, 
— 6 000 mărci vest-germane ’— a fost 
depusă în favoarea sinistraților din 
țara noastră. Spectacolul, înregistrat, 
va fi transmis la televiziunea locală 
cu chemarea ca populația să depună 
fonduri pentru ajutorarea poporului 
român.

La rîndul său, primarul guvernant 
al Berlinului occidental, Klaus 
Schuetz, a făcut o chemare, reluată 
de presă și radioteleviziune, prin 
care invită cetățenii să contribuie la 
sprijinirea poporului român pentru 
înlăturarea urmărilor cutremurului. 
Cîțiva membri ai Filarmonicii din 
Berlinul occidental, originari din 
România, au luat inițiativa de a or
ganiza un concert în beneficiul si
nistraților. Pianistul Eugen Cicero, 
originar - din țara noastră, va scoate 
un disc in beneficiul celor care au 
suferit de pe urma seismului.

în Belgia, organizațiile „întrajuto
rarea socialistă", „Caritas", „Crucea 
Roșie" au deschis conturi speciale 
pentru colectarea de fonduri.

Asociația de prietenie Marea Bri- 
tanie — România a înființat un fond 
de ajutorare a eforturilor de recon
strucție ale poporului român.

Firma suedeză „Bulten Kanthal" a 
trimis constructorilor noștri cinci 
tone de bride (piese de fixare) 
pentru a-i ajuta, pe această cale, la 
lucrările de refacere a construcțiilor 
avariate.

în ..Contul 1 000" al Băncii române 
de comerț exterior au făcut donații, 
intre alții. Andrea Velis (Grecia) — 
1 000 dolari : firma Salco Footwear 
ltd. (Canada) — 1 000 de dolari cana
dieni ; Societatea Ravel VV. Bera 
(R. F. Germania) — 10 000 de mărci 
vest-germane ; Gummi — Jaiger KG. 

.— 3 000-de mărci vest-germane.; di-r 
verși deputați din Japonia — 9 580 
de dolari ; Institutul de tehnologie și 
economie apicolă al „Apimondiei" cu 
sediul la București — 5 000 dolari. 
3 000 de ruble și 100 000 lei. Cetățenii 
Mihael Dumitru și George V. Bage- 
nică din S.U.A. — 500 și respectiv 
100 de dolari : Firma Shell Interna
tional Petroleum (Londra) — 5 000 
de lire sterline.

DA!
re din nou a unei vieți 
omenești ? Cum să se tra
ducă. in limbajul tehnic al 
legilor omenești, acest act 
de supraomenească drepta
te făcută dreptului la viață 
al unui cetățean care, dacă 
știu bine, abia anul acesta 
avea dreptul la vot ? Drep
turile omului și ale cetă
țeanului, asigurate de o so
cietate bazată literalmente 
pe forța morală unanimă a 
poporului ! Așa să se 
traducă !

în toate limbile pămîn- 
tului !

A fi sau a nu fi om : a- 
cșasta e problema.

Tovarășii Emil Bobu. membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, și Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. s-au întîlnit. în cursul zilei 
de marți, cu o delegație etiopiana, 
condusă de maior Demisie Deresa, 
membru al Comitetului Permanent 
al Consiliului Militar Administrativ 
Provizoriu al Etiopiei Socialiste, care 
face o vizită în țara noastră.

Cronica zilei
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Chiriță Apostol se destituie din func
ția de vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular al 
municipiului București. Prin același 
decret, tovarășul Nicolae Iordache se 
eliberează din funcția de adjunct al 
ministrului economiei forestiere și 
materialelor de construcții și se de
legă țn funcția de vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular al municipiului București.

★
Universitatea cultural-științifică 

București aduce la cunoștința publi
cului bucureștean că începind cu dala 
de 17 martie iși reia activitatea în 
sala din str. Biserica Amzei nr. 7.

Cursurile de limbi străine, de pre
gătire pentru admiterea în învăță- 
mîntul superior, își reiau activita
tea luni, 21 martie după programul 
afișat la sediu și la școlile nr. 3 din 
Șoseaua Nicolae Titulescu, nr. 151 
din str. Atelierului și nr. 4 din 
bulevardul Ilie Pintilie.

(Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVE
BOX: Primele campionate mondiale 
de tineret vor avea loc la București 

Hotâririle Comitetului executiv A.I.B.A. 
pe marginea unei propuneri românești

Recent, la Sidney (Australia) s-au 
desfășurat lucrările Comitetului exe
cutiv al Asociației internaționale de 
box amator (A.I.B.A.).

Cea mai importantă hotărire a a- 
cestei sesiuni a fost aceea eu privire 
la organizarea periodică a unor 
campionate mondiale pentru tineret. 
Este vorba de o propunere făcută 
de Federația română de box încă în 
urmă cu cîțiva ani și care treptat a 
ciștigat adeziunea diferitelor organis
me ale A.I.B.A. și a marii majori
tăți a federațiilor naționale. în 1976, 
la Congresul consultativ A.I.B.A., 
care a avut loc cu prilejui Jocurilor 
Olimpice de la Montreal, se obținuse 
o largă aprobare de principiu a ini
țiativei române, urmind ca organul 
executiv al A.I.B.A., la prima sa se
siune, să ia hotărîri definitive.

FOTBAL: Astăzi reîncep campionatele 
diviziilor A și B

Astăzi reîncep campionatele divi
ziilor A și B. Se vor juca1 meciurile* * 
etapei' a XVIII-a, pritna'*din ‘ returul 
campionatelor. In divizia A. de la 
ora 16, vor avea loc următoarele 
șapte partide : F.C. Constanta — 
Steaua (in tur : 0—1), S.C. Bacău — 
U.T.A. (0—0). Jiul — F.C.M. Galați 
(1—0), Universitatea Craiova — Pro
gresul (5—1). F.C. Argeș — A.S.A. 
(0—2). F.C.M. Reșița — Politehnica 
Iași (1—1) și F.C. Bihor — Rapid 
(0-2).

• îngerașii negri j FESTIVAL — 
9; 11.30; 14; 16.45; 19,15. AURORA
— 9; 11,15; 13.30; 15,45: 18; 20.
• Riul de aur : CENTRAL — »,15;
11.30; 13.45; 16; 18; 20.
• Lumea circului : FAVORIT — 
9.30; 12.30; 16; 19, GLORIA — 8,45; 
11,30; 14,15; 17; 19,45.
• Răscoala : PACEA — 15; 17,15; 
19.31).
• Șatra : GRIVIȚA — S: 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20, FLAMURA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. CIULEȘTI
— 9; 11; 13.15; 15.30: 17,45; 20.
• Accident : TOMIS — 9; 11,15;
13.30; 15.30; 17,45; 20.
• Adevăratul curaj : ARTA — »;
11,15: 13.30; 15.45; 18; 20.

Meciurile Dinamo — Politehnica 
Timișoara și Sportul studențesc — 
Corvinul au fost aminate, ele urmind 
a fi reprogramate la o dată la care 
vor avea loc jocuri pentru „Cupa 
României".

teatre
• Teatrul National București (sala 
mică) : Comedie de modă veche 
— 19.
• Opera Română : Giselle — 19.
• Teatrul Mic: Profesiunea doam
nei Warren — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Flacăra independenței 
(spectacol In sprijinul sinistrati
lor) — 19.30.
• Teatrul ..Ion Creangă" (la Gră
dinița 2. str. I. C. Frimu) : Bun 
găsit — 10.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de informații privind situația 
din cele două țări și preocupările ac
tuale ale popoarelor român și etiopian, 
precum și cu privire la dezvoltarea 
relațiilor dintre Republica Socialistă 
România și Etiopia Socialistă.

La convorbiri au luat parte Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe. Constantin Vasiliu. 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. Vasile Ionel, adjunct al mi
nistrului apărării naționale.

(Agerpres)

t V
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală
16.30 Curs de limba germană
17,00 Telex
17.10 Documentar artistic
16,05 Cadran mondial
18.30 Mereu înainte I Program de cînte- 

ce patriotice
18,50 Noi, femeile
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,55 Forța umanismului socialist. Un 

om pentru oameni
20,25 Telecinemateca. Ciclul „Ecranizări 

după mari opere literare". „Colo
nelul Chabert".

22.10 Diversitatea cutremurelor pe glob
22.30 Telejurnal

PROGRAMUL II

20,00 Pagini alese din creația camerală 
românească

20.30 Blocnotes — informații utilitare
20,50 Telex
20,55 Tineretul Capitalei
21.30 Flacăra vie a științei

După cum ne-a declarat, la întoar
cerea de la Sidney, tov. Gheorghe 
Guriev, președintele F.R.B. și mem
bru al comitetului executiv A.I.B.A., 
proiectul românesc de organizare a 
campionatelor mondiale pentru ti
nerii între 17 și 19 ani inclusiv a fost 
aprobat în unanimitate. Comitetul 
executiv al . A.I.B.A. a apreciat că 
prin organizarea campionatelor mon
diale pentru tinerii pugillști se vor 
face însemnați pași înainte pe calea 
dezvoltării boxului în lume. De a- 
semenea, ca o recunoaștere a meri
telor Federației române de box în 
această privință, s-a luat hotărîrea 
de a se organiza în România prima 
ediție a competiției. Această ediție 
inaugurală a campionatelor mondiale 
pentru tineret va avea loc la Bucu
rești între 3 și 15 septembrie 1979.

Partidele etapei a XlX-a se vor 
desfășura simbătă. 19 marții*.  ite la'" 
ora 16. Duminică dimineața se va 
fâuni lotul reprezentativ pentru 
pregătirea meciului amical Roma
nia — Turcia din 23 martie. Lotul 
este format din fotbaliști de la opt 
cluburi din divizia A ; Iordache. Sa- 
meș, Vigu, Anghelini. Dumitru. Troi, 
Iordănescu, Zamfir (Steaua). Cristian 
(F.C. Argeș). Chera». Sătmăreanu II. 
Dudu Georgescu (Dinamo). Grigore 
(Sportul studențesc). Bblbni (A.S.A.), 
Mulțescu (Jiul). Bălăci (Universita- 
tea Craiova). Dănilă (Politehnica 
Iași).

Duminică, 20 martie, va începe și 
returul campionatului diviziei C.

• Teatrul „Țăndărică" (la grădi
nița Fabricii de confecții șl trico
taje) : Acasă Ia voi — io. (la gră
dinița 218, Drumul Taberei) : Aca
să Ia voi — 16.

cinema
• Rindunele și amazoane : MIO
RIȚA — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19.30.
• Cuibul salamandrelor : FERO
VIAR — 9: 11.15; 13.30: 16: 18: 20. 
MODERN — 9; 11.15; 13.30; 15.30;
17,45; 20. PALATUL SPORTURI
LOR ȘI CULTURII — 18.

Lucrările agricole de primăvară
Cuvîntul de ordine - calitatea

(Urmare din pag. I)
între 10 și 20 litri pe metrul pătrat, 
au contribuit la ameliorarea umidi
tății în stratul. arabil. întrucît aria 
ploilor s-a restrins, iar temperatura 
solului se menține ridicată, lucrările 
agricole de primăvară pot și trebuie 
să se desfășoare cu intensitate. Da
tele centralizate la Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare a- 
testă creșterea simțitoare, în ultimele 
zile, a Suprafețelor insămînțate, a 
ritmului altor lucrări de sezon. Ast
fel, pînă ieri, 15 martie, au fost 
executate arături de primăvară 
pe 984 000 hectare — 81 Ia sută din 
prevederi — au fost grăpate ogoarele 
pe o suprafață totală de 1 569 000 hec
tare — 51 la sută din plan — și au 
fost Insămînțate 218 000 hectare — 23 
la sută din terenurile destinate 
Culturilor din prima epocă.

Așa cum s-a apreciat în ultima 
ședință a comandamentului central, 
prin intensificarea ritmului de lu
cru. în a doua parte a acestei 
săptămint trebuie să se încheie ară
turile de primăvară și semăna
tul culturilor din prima epocă, 
în afară de floarea-soarelui. în acest 
scop au fost stabilite viteze zilnice 
pe feluri de lucrări și culturi la ni
velul țării, al fiecărui județ in parte, 
precum și pentru fiecare unitate a- 
gricolă. Conducerile unităților agri
cole, specialiștii, cu sprijinul organi
zațiilor de partid și al comandamen
telor locale, au datoria ca, printr-o 
muncă intensă, bine organizată să 
asigure realizarea vitezelor zilnice 
prevăzute, astfel incit insămînțarea 
fiecărei culturi să se încadreze in li
mitele timpului optim.

Obținerea unor recolte mari — sar
cină de mare răspundere în acest an 
— depinde de respectarea riguroasă 
a normelor agrotehnice. în numeroa

„LE MONDE"

în țările oc.DE.: 7 milioane de tineri 
sint victime ale șomajului

Sub acest titlu, ziarul francez „LE MONDE" publică un articol care 
reoă o imagine veridică a dramaticei probleme a șomajului în princi
palele țări capitaliste.

„Nu prea există șan
se pentru ca situația 
șomajului să cunoască 
o cit de mică amelio
rare in 1977, nici in 
tarile Pieței comu
ne. nici in țările 
O.C.D.E. , (Organizația 
pentru cooperare si 
dezvoltare economică) 
— precizează cotidia
nul citat. Aceasta este 
concluzia pe care o 
trag două studii, unul 
al Organizației Inter
nationale a Muncii 
(O.I.M.). celălalt al 
Comisiei C.E.E.

Raportul O.I.M. pu
blicat joi. 10 martie, 
este in mod special 
consacrat șomajului in 
rîndurile tineretului. 
Raportul indică atinge
rea unui nivel record: 
7 milioane de tineri 
sub 25 de ani. In cele 
24 de tari membre ale 

O.C.D.E.. sint actual
mente fără lucru. Ei 
reprezintă 40 la sută 
din totalul șomerilor. 
In Marea Britanic, de 
pildă, numărul tineri
lor fără lucru a cres
cut de la 28 000 in 1968, 
la 175 000 in 1975 si la 
peste 200 000 la sf irsi- 
tul anului trecuț. In 
Franța, la sfîrșitul lu
nii ianuarie, potrivit 
statisticilor Ministeru
lui Muncii. 451 291 de 
cereri de serviciu ne
satisfăcute din totalul 
de 1 068 448 (adică 42,23 
la sută) aparțineau ti
nerilor sub 25 de ani. 
In luna februarie, șo
majul s-a agravat si 
mai mult. Statisticile 
vor fi publicate, pro
babil, la sfîrșitul săp- 
tăminii viitoare, dar 
barometrul indică o 
nouă deteriorare (o

se unități agricole, cadrele de condu
cere, specialiștii au sprijinit îndea
proape pe mecanizatori să facă pre
gătirea terenului la un nivel calitativ 
ridicat, controlează îndeaproape, la 
fața locului, cum se face semănatul, 
astfel incit să rezulte culturi înche
gate, cu o densitate optimă de plan
te la hectar. Conducerea parti
dului a subliniat necesitatea de 
a se pune capăt practicii de a se ra
porta realizarea planului fizic Ia in- 
sămințări fără a se ține seama de 
calitatea lucrărilor, de felul cum a- 
cestea au fost executate. Toate lu
crările agricole de primăvară — a- 
plicarea îngrășămintelor, arat, pre
gătirea patului germinativ, semănat 
— trebuie să poarte amprenta înal
tei calități, astfel îneît să fie puse 
temelii solide recoltei acestui an.

Calitatea lucrărilor executate *t,  
prin urmare, nivelul recoltelor de
pind, în primul rînd, de munca zeci
lor de mii de mecanizatori. Trebuie 
subliniat, de asemenea, că specia
liștii din unitățile agricole, In 
lumina sarcinilor care le revin pe 
baza reglementărilor legale, răspund 
direct și nemijlocit de calitatea lu
crărilor agricole. Aceasta impune ca 
fiecare specialist să urmărească, la 
fața locului, pe cîmp, cu exigență și 
răspundere, cum se execută fiecare 
lucrare.

Organele și organizațiile de partid, 
comandamentele locale au datoria să 
acționeze ferm și energic pentru a 
întări răspunderea mecanizatorilor, 
cooperatorilor și specialiștilor din a- 
gricultură față de calitatea lucrărilor, 
să combată orice tendință de super
ficialitate ori neglijență. Trebuie fă
cut totul pentru a se obține recolte 
mari în acest an pe toate terenurile, 
aceasta fiind în interesul dezvoltării 
necontenite a economiei naționale, 
al ridicării bunăstării întregului 
nostru popor.

creștere de 3,8 Ia șuti 
a șomajului fată de ni
velul lunii ianuarie).

Raportul O.I.M. esti
mează că principalele 
cauze ale acestei si
tuații le reprezintă lip
sa de corelare a siste
melor de învățământ 
cu necesitățile practice 
si- neîncrederea cercu
rilor de afaceri fată de 
tineri".

în legătură cu a- 
ceeași problemă, docu
mentul elaborat de 
Comisia C.E.E. si citat 
de ziarul „Le Monde" 
preconizează o amplă 
ofensivă vizînd. în con
cepția autorilor. înlă
turarea cauzelor care 
generează incapacita
tea economiei din ță
rile capitaliste de a a- 
sigura satisfacerea ce
rerilor tot mai nume
roase de locuri de 
muncă.

• Învingătorul : MUNCA — 10; 11; 
14; 16; 18; 20.
• Apașii : COSMOS — 9,30; 11,3®| 
13,30: 16; 18; 20.
• Solitarul de la Fortul Humboldt ■
FLOREASCA — 9; 11; 13; 15.30;
18; 20.
• Dacii: DRUMUL SĂRII — 15,30; 
17,45; 20.
• Legenda șerifului din Tennes
see : LIRA — 9,30; 11,45: 13; 15,30; 
17,45; 20.
• Scăldatul mlnjilor : VIITORUL
— 9,30; 11,30; 13,30; 1^30; 17,30;
19.30.
• Copil de suflet : FERENTARI
— 9,30; 11,30; 13,30: 15,30; 17.30;
19.30.
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Cutremurul a putut dărî- 
ma clădiri, dar nu ne-a 
putut clinti voința și fisura 
hotărîrea. Desigur, gravitatea 
daunelor pe care le-a provocat 
cutremurul. întinsele avarii pri
cinuite fondului locativ, ca și în
treprinderilor industriale, edificii
lor social-culturale. impun în con
tinuare eforturi mari, s-ar putea, 
spune gigantice pentru reconstruc
ție. Poporul nostru a salutat și 
salută cu sentimente de recu
noștință ajutoarele oferite sub mul
tiple forme de numeroase țări și po
poare, organizații internaționale sau 
persoane particulare — expresii vii 
a.le solidarității cu poporul român in 
aceste împrejurări grele. România 
salută orice sprijin, prin livrarea cu 
prioritate a utilajelor necesare înlo
cuirii mașinilor avariate, ca și prin 
credite în condiții mai avantajoase. 
Apreciind însemnătatea acestui fac
tor, poporul nostru este, totodată, 
pa deplin conștient că refacerea și 
reconstrucția depind in primul rind 
și in mod hotăritor de munca și efor
turile proprii. în acest sens, sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu : „aș
teptăm principalul de la munca po
porului român. Prin eforturile po
porului nostru vom reuși să refacem 
tot ceea ce * fost distrus, așa cum 
de altfel am reușit să facem aceasta 
și în alte prilejuri".

Este bine cunoscut că scopul între
gii politici a partidului de construire 
a socialismului, țelul suprem căruia 
ii este subordonată întreaga sa acti
vitate îl constituie omul, îmbunătă
țirea continuă a condițiilor sale de 
viață. Umanismul socialist propriu 
orinduirii noastre, caracterul profund 
uman al politicii partidului, înalta 
grijă față de om și-au găsit, în aces
te momente grele, întruchipări vi
brante, de la eforturile cu adevă
rat titanice depuse pentru salvarea 
fiecărui fir de viață și pînă la multi
plele forme de ajutorare a sinistra
ților — cazarea in locuințe noi, do
tarea gratuită de către stat cu toate 
Ml« necesare unei vieți civilizate, 

îmbrăcăminte, odihnă și condiții de 
refacere psihică — ca și suplimen
tarea considerabilă a construcțiilor 
de locuințe etc. Cum pe bună drep
tate remarcau • agențiile de presă 
străine, asemenea ajutoare ca ace
lea acordate sinistraților din Româ
nia nu-și găsesc precedent pe plan 
internațional.

Temelia trainică a înfăptuirii tu
turor acestor măsuri, principalul 
front in bătălia refacerii îl constituie 
economia națională, activitatea pro
ductivă. îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan ale cincinalului. 
Se poate spune că TOATE — asigu
rarea ajutoarelor necesare sinistra
ților,. reclădirea imobilelor distru
se și avariate, refacerea și dezvolta
rea mai departe a orașelor și «ațe
lor patriei, crearea condițiilor unei 
vieți tot mai bune pentru întregul 
popor, capacitatea de a ne continua 
mersul accelerat înainte pe calea 
psogresului și civilizației socialiste 
— toate depind de rezultatele obți
nute in economie. în măsura in care 
vom izbuti să imprimăm și de aici 
înainte dinamism și robustețe dez
voltării economiei naționale, un ritm 
Înalt de creștere economică, toate ce
lelalte probleme ale dezvoltării so
ciale iși vor găsi o soluționare să
nătoasă și eficientă. Tocmai această 
cerință esențială, această verigă de
cisivă a fost evidențiată ca obiectiv 
major și fundamental de secretarul 
general al partidului care, dînd re
plica cuvenită acelor comentatori 
străini ce apreciau că planul de 
dezvoltare a României ar fi rămas 
„un petic de hirtie", sublinia ; „Nu 
numai că planul nu va fi afectat, 
redus, dar sintem hotărîți să facem 
totul pentru a asigura o dez
voltare mai rapidă » țării, pen
tru creșterea suplimentară a pro
ducției peste prevederile planului 
cincinal. Acesta este răspunsul 
nostru, in felul acesta vom acționa 
și sîntem convinși că vom reuși".

Aceste cuvinte și-au găsit confir
marea deplină prin puterea faptelor, 
prin acțiunile sutelor și sutelor de 
mii de oameni ai muncii care, în 
aceste zile, au izbutit să repună în 
funcțiune instalațiile avariate din 
întreprinderi, să realizeze producții 
considerabil sporite față de prevede

rile olanului. Ca întotdeauna, mi
nunata noastră clasă muncitoare s-a 
dovedit la înălțimea rolului său în 
societate, dind pildă vie de muncă 
eroică. în fabrici și uzine au fost or
ganizate schimburi prelungite, s-a 
lucrat duminica, au apărut nume
roase inițiative pentru mai buna va
lorificare a rezervelor interne, ceea 
ce a permis ca, in pofida avariilor și 
stagnărilor determinate de cutremur, 
să se asigure realizarea unor pro
ducții . suplimentare. ,

în ciuda ravagiilor provocate de 
calamitate, poporul nostru iși cunoaș
te bine viitorul. Chipul de miine al 

Dezvoltarea economiei naționale
țării, condițiile de viață de care «e 
vor bucura oamenii muncii în anii 
următori au fost prefigurate clar 
prin prevederile cincinalului, ale 
Programului de dezvoltare econo- 
mlco-socială a țării adoptat de Con
gresul al XI-lea al partidului. Iar 
cutremurul a putut dărîma sau 
zdruncina clădiri și edificii, dar nu 
ne-a putut clinti voința, nu ne-a pu; 
tut fisura hotărirea de a înfăptui 
acest program. Obiectivele stabilite 
vor fi transpuse in viață pentru că 
aceasta este voința poporului, pen
tru că acesta este interesul său, pen
tru că la aceasta îl cheamă partidul, 
călăuza sa încercată.

Buna organizare a pro
ducției, ordinea și discipli
na riguroasă se impun 
acum cu o forță înzecită. 
Practic, aceasta înseamnă a munci 
bine, mal organizat și mai eficient, 
luîndu-se toate măsurile ce se impun 
pentru revenirea la normal, pentru 
recuperarea pierderilor in toate sec
toarele de activitate. Ordinea și dis
ciplina riguroasă, organizarea supe

rioară și conștiinciozitatea in Înde
plinirea sarcinilor — cerințe a căror 
importanță deosebită pentru reali
zarea planului a fost incă dinainte 
subliniată de partid — se impun, in 
condițiile actuale, cu o forță și într-o 
măsură inzecită.

O pirghie principală aflată in mîna 
fiecărui om al muncii, a fiecărui co
lectiv o constituie creșterea produc
tivității. Cu atît mai mult în actua
lele condiții, organizațiile de partid, 
conducerile tuturor unităților econo
mice trebuie să mobilizeze colecti
vele pentru a realiza neabătut și 
chiar a depăși programele de creș-

tere suplimentară a productivității 
muncii elaborate Ia începutul aces
tui an — spre a da astfel societății 
produse mai multe, spre a compensa 
pierderile suferite -de economia na
țională. Un singur procent de creș
tere suplimentară a productivității 
muncii în 1977 echivalează cu o pro
ducție de cirea 7 miliarde let Iar 
pentru asigurarea unei înalte pro- 
duotivjtăți se cer, Înainte de toate, 
o intensă utilizare a forței de mun
că, a mașinilor și utilajelor, un ridi
cat grad de mecanizare $i automa
tizare. '

Calitate, calitate și iar calitate 1
— iată o „prioritate a priorităților" 
pentru toate colectivele din indus
trie. Sute și sute de întreprinderi 
lucrează în aceste zile in schimburi 
prelungite. realizînd sporuri de 
producție de 20—30 la sută. Dar chiar 
și in aceste condiții de înalt dina
mism, pe primul pian trebuie să se 
situeze calitatea. De pe urma cutre
murului s-au deteriorat multe bunuri
— și sub nici o formă nu trebuie 
să permitem ca, prin lucru de slabă 
calitate, prin neglijențe sau superfi
cialitate in producție, să se cauzeze 
alte pierderi economiei naționale. 
Nici un efort nu trebuie cruțat pen

tru ca pretutindeni pe poarta fabri
cilor să iasă numai și numai produse 
de calitate.

Cu cea mai înaltă responsabilitate, 
cu neobosită energie, trebuie urmă
rită reducerea consumurilor mate
riale. Dacă în perioada dinaintea 
cutremurului s-au făcut unele pro
grese în folosirea rațională a mate
riilor prime, materialelor și ener
giei electrice, cu atît mai mult 6» 
impune acum o maximă grijă pen
tru economisirea lor. Datorită pier
derilor suferite, toate materialele și 
materiile prime au devenit acum 
mult mai prețioase — și fiecare om 

ai muncii trebuie să se dovedească 
un gospodar cu o exigență de neîn
duplecat in utilizarea lor.

Neabătut înainte pe fron
tul progresului tehnic. Per- 
severență, tenacitate, un susținut 
efort creator se impun în acțiu
nea de modernizare a producției co
respunzător exigențelor revoluției 
științifico-tehnice. Nicăieri și in nici 
un caz condițiile excepționale de 
muncă să nu ducă la sistarea sau 
diminuarea preocupărilor pentru mo
dernizarea produselor, pentru intro
ducerea tehnicii noi. Este, desigur, 
pozitivă și demnă de relevat stră
duința colectivelor de muncă de a 
realiza cit mai multă producție peste 
plan. Important este, totodată, să se 
realizeze nu orice fel de producție, 
ci produse care, din faza proiectării 
și pină la finalizare, să se defi
nească prin caracteristici tehnice 
superioare. Participarea de masă a 
oamenilor muncii la lichidarea ur
mărilor cutremurului să se conver
tească într-o participare de masă la 
activitatea de promovare neabătută, 
in continuare, * progresului tehnic.

Cu și _mai multă perseverență și 
cutezanță trebuie să se desfășoare, 
în fiecare întreprindere, acțiunea de 
autodotare. în acest domeniu au fost 
obținute anterior unele rezultate 
bune. dar. ținind seama de marile 
pierderi de utilaj cauzate de cutre
mur. amplificarea acțiunii de auto
dotare capătă caracterul unui impe
rativ economic slringent. Constituie 
un titlu de mîndrie pentru colecti
vele din industrie să asigure, cu 
propriile forțe, refacerea mașinilor 
și utilajelor avariate, realizarea de 
utilaje noi necesare dezvoltării pro
ducției. Este lăudabilă inițiativa 
unor întreprinderi cu puternice sec
toare de autodotare care s-au anga
jat să participe la acțiunea de refa
cere a utilajelor avariate din alte 
întreprinderi și de dotare a acestora 
cu utilaje noi.

O temeinică organizare a lucrului 
pînă în cele mai mici amănunte se 
cere pe fiecare șantier de investiții 
— fie că este vorba de construcțiile 
de locuințe, atît de arzător necesare 
pentru înlăturarea urmărilor cutremu
rului. sau de noile obiective produc
tive. Prin folosirea deplină a mijloa
celor tehnice existente pe șantiere, 
prin buna aprovizionare a fiecărui 
punct de lucru cu beton, materiale 
și utilaje, printr-o înaltă disciplină, 
există condiții ca fiecare obiectiv 
de investiții din acest an și din cin
cinal să se realizeze la timp și chiar 
mai devreme. Un prețios ajutor în 
acest sens îl primesc șantierele din 
partea unităților producătoare de 

Din punct de vedere administrativ-juridic „starea de ne
cesitate s-a ridicat, dar se poate spune că din punct de 
vedere moral-politic ea se menține pentru comuniști și toți 
oamenii muncii, că în conștiința poporului spiritul de mobi
lizare pe care aceasta îl presupune dăinuie și va dăinui pînă 
cînd, prin muncă plină de abnegație, vom șterge orice urme 
ale dezastrului^ vom asigura reintrarea pe făgașul normal 
a vastei activități constructive, înfăptuirea neabătută a obi
ectivelor edificării societății socialiste multilateral dezvol
tate pe pămîntul românesc, spre binele și fericirea poporu
lui nostru — popor încercat și curajos, dîrz și plin de dem
nitate.

materiale de construcție, chemate 
să-și suplimenteze producția pentru 
a satisface deopotrivă nevoile con
strucției și reconstrucției.

Este bine cunoscut rolul important 
pe care îl are agricultura in dez
voltarea generală a economiei, in sa
tisfacerea cerințelor de materii 
prime ale industriei și aprovizio
narea populației, în creșterea ve
nitului național. Mai ales acum, 
în primăvară, cind se pun ba
zele noii recolte. se cere ca 
lucrările agricole de sezon — arătu
rile. însămînțările etc. — să fie fă
cute exemplar, cu respectarea stric
tă a regulilor agrotehnice, mobilizin- 
du-se întreaga obște, întreaga suflare 
a satelor, astfel incit să obținem o 
producție agricolă superioară nive
lului atins anul trecut. Agricultura 
poate și trebuie să aducă o mare 
contribuție la recuperarea daune
lor suferite de economia națională.

în împrejurările actuale, cind sar
cini atît. de mari și de complexe re
vin tuturor sectoarelor de activitate, 
cresc și mai mult rolul și răspunde
rile organelor șl organizațiilor de 
partid, rolul organelor de stat, a! or
ganismelor colective de conducere. 
Locul comuniștilor, al activiștilor de 
partid este acum, mai mult ca ori- 
cînd, pe teren, în mijlocul oamenilor, 
ajutîndu-i cu vorba și cu fapta, insu- 
flindu-le elan și încredere în pro
priile forțe, acționînd pretutindeni ca 
organizatori dinamici ai marelui 
efort de reconstrucție, de reintrare 
in viata normală la orașe și la sate.
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TELEGRAME DE COMPASIUNE
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român
Stimate tovarășe secretar general.
Vestea catastrofei care s-a produs în țara dumneavoastră ca urmare a 

cutremurului din 4 martie ne-a mișcat profund.
In numele meu, al Comitetului Central al partidului nostru, al tuturor co

muniștilor chilieni, vă transmit dumneavoastră. Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tuturor compatriotilor dumneavoastră cele mai sincere 
sentimente de compasiune și de mihnire față de pierderile numeroase și irepa
rabile de vieți omenești, între care se numără și personalități marcante ale 
țării dumneavoastră, ca și față de amploarea daunelor materiale.

Sîntem convinși că poporul român, sub conducerea partidului său comu
nist, va putea să vindece in cel mai scurt timp posibil rănile provocate de 
această teribilă catastrofă.

Cu salutări frățești.
LUIS CORVALAN

Secretar general al Partidului Comunist din Chile

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Transmitem Comitetului Central al Partidului Comunist Român și 
guvernului tării dumneavoastră expresia sentimentelor noastre de solidaritate 
și simpatie în legătură cu pierderile umane și materiale suferite în urma 
cutremurului de pămînt.

WILLIAM KASHTAN
Secretar general al Partidului Comunist din Canada

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Populația din Berlinul occidental a luat cunoștință cu adîncă emoție 

4e grava catastrofă naturală care a afectat țara și poporul dumneavoastră.
Vă transmitem dumneavoastră, Comitetului. Central al P.C.R. și întregului 

popor al Republicii Socialiste România cele mai profunde condoleanțe.
Ne Înclinăm eu venerație în fața victimelor cutremurului și membrilor 

familiilor lor.
Direcțiunea partidului, membrii și prietenii Partidului Socialist Unit 

urmăresc cu admirație încordarea eroică a tuturor forțelor poporului român 
pentru înlăturarea consecințelor catastrofei naturale.

Direcțiunea Partidului Socialist Unit 
din Berlinul' occidental

GERHARD DANELIUS
Președinte

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Urmăresc cu cea mai profundă emoție știrile despre cutremurul care a 
lovit România și capitala sa. Vă rog să primiți Urarea fierbinte pentru o cit 
mai grabnică refacere a zonelor lovite, prin puternica participare a poporului 
român, cit și a tuturor popoarelor prietene.

Al dumneavoastră,
PIETRO NENNI

Președintele Partidului Socialist Italian

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Ne-au impresionat adine pierderile produse tării dumneavoastră prietene 
de recentul cutremur care s-a abătut asupra ei.

în aceste momente, vă adresez dumneavoastră, poporului român prieten și 
familiilor victimelor cele mai sincere și adînci sentimente de compasiune.

Sîntem convinși că marele dumneavoastră popor, sub conducerea dum
neavoastră înțeleaptă, va învinge această catastrofă într-un spirit de curaj și 
perseverentă.

FARUK KADDUMI
Șeful Departamentului Politic

al Organizației pentru Eliberarea Palestinei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general a\ Partidului Comunist Român

Aflfrvd despre știrile tragice privind recentul cutremur care a lovit 
Capitala revoluționară București. Comitetul Central al Uniunii Socialiste 
Sudaneze exprimă marea îndurerare și adîn'ca sa simpatie Comitetului Central 
al P.C.R. și familiilor îndoliate ale acelor cetățeni care și-au pierdut viața 
în urma loviturii crunte a cutremurului.

Comitetul Central al Uniunii Socialiste Sudaneze dorește să reafirme 
solidaritatea sa cu marele popor român, care cu siguranță că va ieși din 
această catastrofă mai puternic și mai hotărît, pentru realizarea prosperității 
și fericirii sale, pentru pacea mondială.

ABDUL GĂSIM MOHAMED IBRAHIM
Secretar general al Uniunii Socialiste Sudaneze

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
în numele Partidului Comunist din Columbia, exprimăm profunda noastră 

compasiune fată de dureroasa tragedie care a afectat țara dumneavoastră. 
Transmitem familiilor victimelor cutremurului sincere condoleanțe și solida
ritatea noastră.

Cu salutări frățești,
Partidul Comunist din Columbia

GILBERTO VIEIRA
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Columbia

TELEGRAME PRIMITE PE ADRESA
TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

Doamnei ELENA CEAUȘESCU
Profund mișcată de nenorocirile care au avut loc în țara dumneavoastră, 

v# rog să primiți condoleanțele mele cele mai sincere pentru pierderile umane 
șuferite.

CARMEN ROMANO DE LOPEZ PORTILLO

Excelenței Sale Doamnei ELENA CEAUȘESCU
COMITETUL CENTRAL AL P.C.R.

Membrii Consiliului național de cercetări din Filipine_ mi se alătură 
pentru a vă exprima adîncă amărăciune și compasiune în legătură cu gravele 
calamități suferite recent de țara dumneavoastră.

MEDINA

Manifestări 
consacrate 
aniversării 

centenarului 
Independenței

BUDAPESTA. — Cu prilejul 
centenarului Independentei de 
stat a României, comitetul Fron
tului. Popular Patriotic din ora
șul Gyula a organizat o festivi
tate la care au luat parte repre
zentanți ai organelor de partid 
și de stat, organizațiilor de ma
să și obștești, precum și ai Uniu
nii Democratice a Românilor din 
Ungaria. Festivitatea a fost des
chisă de dr. Istvan Horvath, vi
cepreședinte al Comitetului oră
șenesc al Frontului Popular Pa
triotic. Despre semnificația cen
tenarului a vorbit loan Budai, 
directorul liceului „Nicolae 
Bălcescu" din orașul Gyula. De 
asemenea, a fost deschisă o ex
poziție de fotografii intitulată 
„Imagini din România socialis
tă".

PRAGA — La Praga a avut 
loc vernisajul unei expoziții de 
pictură contemporană româ
nească.

După ce a evocat drumul 
parcurs de poporul român in cei 
100 de ani de la dobindirea in
dependenței. Josef Svagera. ad
junct al ministrului culturii al 
R. S. Cehoslovace, și-a exprimat 
admirația pentru modul in care 
populația țării, sub conducerea 
P.C.R., acționează în prezent 
pentru lichidarea consecințelor 
catastrofalului seism de la 4 
martie.

LONDRA. La Earlsfield Hali 
din Londra, sub auspiciile Aso
ciației de prietenie Marea Bri- 
tanie — România, a fost deschi
să expoziția fotodocumentară 
„România-aspecte". însoțită de 
standuri cu artizanat si cărți 
românești. Declarind deschisă 
expoziția. Harry Golden, secre
tarul asociației, a subliniat sem
nificația realizărilor obținute de 
poporul român in anii contrac
ției socialiste și hotărirea lui de 
a depăși greutățile provocate de 
cutremurul din 4 martie.

BOGOTA — In capitala Co
lumbiei, precum și la Bucara- 
manga. capitala departamentului 
Santander, au fost organizate 
săptămîni ale culturii românești. 
Cu acest prilej au fost prezenta
te publicului columbian o expo
ziție cuprinzînd imagini din 
România, conferințe despre sem
nificația evenimentului și des
pre realizările poporului român 
pe caleti construirii societății 
socialiste multilateral dezvolta
te. filme de lung metraj și un 
ciclu de filme documentare.

întrunirea Adunării R. S. F. Iugoslavia
Tovarășul Veselin Giuranovici a fost ales președinte 

al Consiliului Executiv Federal 
Constituirea noului guvern

BELGRAD. — întrunite în ședință 
comună, cele două Camere ale Adu
nării R.S.F. Iugoslavia — Consiliul 
Federal și Consiliul Republicilor și 
Provinciilor — au ales, la propunerea 
Prezidiului R.S.F.I., pe Veselin Giu
ranovici în funcția de președinte al 
Consiliului Executiv Federal.

La propunerea noului premier, de
legații celor două Camere au ales, de 
asemenea, membrii și vicepreședinții 
Consiliului Executiv Federal și au 
numit secretarii federali și președin
ții Comitetelor federale. Dobrosav 
Ciulafici, Miloș Minici, Berislav Șe- 
fer și Antun Vratusa au fost aleși vi
cepreședinți ai Consiliului Executiv 
Federal. Adunatea R.S.F.I. a numit 
următorii secretari federali : Miloș 
Minici — pentru afacerile externe, Ni
kola Liubicici — pentru apărarea na
țională, Franio Herlevici — pentru a- 
facerile interne. Imer Pulja — pen
tru problemele pieței și prețurilor, 
Momcilo Tcmovici — pentru finanțe, 
Emil Ludviger — pentru comerțul

exterior, și Ivan Franko — pentru 
justiție și organizarea administrației 
federale.

în expunerea sa. V. Giuranovici * 
arătat că direcțiile principale ale ac
tivității Consiliului Executiv Federal 
vor continua să fie transformarea 
sistemului politic, social-economic în 
conformitate cu noua constituție, în
făptuirea obiectivelor stabilite In 
planul de dezvoltare a Iugoslaviei — 
toate acestea in vederea traducerii In 
viață a politicii interne și externe a 
Iugoslaviei, definite la Congresul al 
X-lea al U.C.I.
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Referindu-se la activitate*  Iugo
slaviei pe planul politicii externe, 
ndul premier a spus că țara sa mi
litează în permanentă șl cu hotărire 
pentru ca în relațiile dintre state ei 
popoare toți să respecte, în mod con
secvent. principiile independenței, e- 
galității în drepturi, suveranității, 
integrității teritoriale și dezvoltării 
sociale și economice libere, fără a- 
mestec din afară, dispunînd în mod 
suveran de bogățiile naturale.

Scrutin parlamentar in India

Doamnei ELENA CEAUȘESCU
Dorese să vă exprim îngrijorarea mea față de groaznicul cutremur de 

pămînt ce a avut loc de curînd în țara dumneavoastră și să transmit, prin 
dumneavoastră, sentimentele mele de solidaritate cu poporul și guvernul din 
România,

MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA

Doamnei ELENA CEAUȘESCU
Profund emoționate de teribila .catastrofă care a lovit țara și poporul 

dumneavoastră, de care sîntem atît de apropiate, dorim să vă exprimăm 
profunda noastră simpatie, sinceră solidaritate și urări de grabnică refacere.
ASOCIAȚIA FEMEILOR UNIVERSITARE DIN GRECIA

„Dezvoltarea socialistă - 
singura cale pentru 

eliberarea de exploatare1* 
Declarația președintelui 

R. P. Benin

De aproape două 
luni, viata politică a 
Indiei este dominată 
de intensa activitate a 
partidelor în vederea 
alegerilor generale 
parlamentare de la 16 
martie, a șasea con
sultare populară de la 
proclamarea indepen
denței în 1947. Dimen
siunile geografice și 
demografice ale Indiei 
se răsfrîng. firește, a- 
supra operațiunilor e- 
lectorale : sînt chemați 
în fata urnelor 320 mi
lioane de alegători 
(dintr-o populație de 
circa 610 milioane), 
pentru a alege pe cei 
540 de deputați din 
Camera inferioară a 
parlamentului ; ținînd 
seama și de faptul că, 
de la precedentele a- 
legeri din martie 1971, 
corpul electoral a cres
cut cu 46 milioane, 
numărul birourilor de 
votare a fost mărit la 
peste 380 000, iar per
sonalul afectat acesto
ra va depăși trei mi
lioane ; scrutinul pro- 
priu-zis va dura cinci 
zile (16—20 martie), 
iar rezultatele finale 
vor fi cunoscute la 22 
martie.

în confruntarea e- 
lectorală sînt angajata 
numeroase partide po
litice, între care. în 
primul rînd. partidul 
de guvernămînt. Con
gresul Național Indian, 
al cărui lider este ac
tualul prim-ministru,

Indira GandhL După 
cum se știe, acest 
partid se află neîntre
rupt la cîrma tării din 
1947, • imediat după 
dobîndirea indepen
dentei, cînd era con
dus de Jawaharlal 
Nehru. Patru dintrs 
principalela partide ale 
opoziției — Partidul 
Socialist. Cong-O, 
Bharatiya Lok Dai șl 
Jana Sangh — au for
mat așa-numitul par
tid „Janata" (al po
porului). sub conduce
rea lui Morarji Desar. 
Printre liderii noului 
partid — de fapt, o 
coaliția electorală — 
figurează și Jagjivan 
Ram, demisionat da 
curînd din guvern, 
unde deținea portofo
liul agriculturii. La 
campania electorală au 
luat parte activă co
muniștii indieni, care 
militează pentru apă
rarea intereselor vita
le ale clasei muncitoa
re. pentru promovarea 
unei politici externe 
de pace și colaborare 
internațională. Comu
niștii indieni resping 
orice sprijin pentru 
,,Janata", ca grupare 
de dreapta, de orien
tare reacționară.

în centrul dezbate
rilor electorale s-au 
situat problemele dez
voltării economico-so- 
eiale ei. îndeosebi, 
„Programul în 20 de 
puncte" de redresare 
a economiei, lansat de

actualul guvern în Iu
lie 1975. Pe această li
nie. candidații parti
dului Congresului sub
liniază eforturile gu
vernului pentru com
baterea inflației, redu
cerea șomajului și 
creșterea puterii de 
cumpărare a salariilor, 
concomitent cu lupta 
împotriva scumpirii 
produselor de primă 
necesitate. La acest 
capitol sint prezentate 
progresele realizate în 
ultimul timp, ca, de 
pildă, creșterea cu 10 
la sută a volumului 
producției industriale, 
precum și o producție 
agricolă record, ceea 
ce a permis Indiei să 
renunțe la importul 
de cereale. „India — 
a afirmat în legătură 
cu aceasta premierul 
Indira Gandhi — a a- 
juns la stabilitate eco
nomică".

Campania electora
lă. pe parcursul căre
ia a fost suspendată 
starea de urgență in
stituită în iunie 1975, 
a prilejuit confruntări 
aprinse între principa
lii competitori, în toa
te cele 22 de state ale 
Indiei, presa interna
țională. comentatorii ei 
observatorii politici ■- 
preciind că șansele 
cele mal mari de vic
torie le are. în conti
nuare. Congresul Na
țional Indian.

L. RODESC»

Excelenței Sale Doamnei ELENA CEAUȘESCU
Profesorii și studenții Universității filipineze ni se alătură în a vă 

transmite dumneavoastră și poporului dumneavoastră sincera noastră 
compasiune în legătură cu distrugerile, și în special pierderile de vieți 
omenești, cauzate de recentul cutremur.

Sîntem convinși că măreața dumneavoastră țară va învinge aceste momente 
dificile.

Universitatea Feminină Ftlinineză,
Ambasador HELENA BENITEZ
Vicepreședinta Consiliului de tutelă

Doctor LETICIA PEREZ DE GUZMAN
Președinte

Doamnei ELENA CEAUȘESCU
Prin persoana dumneavoastră nobilă și generoasă, transmitem poporului 

român sentimentele noastre de durere pentru tragedia prin care trec guvernul 
și familiile din România prietenă.

Colegiul ALAUSI — Ecuador

Doamnei ELENA CEAUȘESCU
Particip din toată inima la nenorocirea pricinuită de calamitate.

LOUROS
(Grecia)

COTONOU. — La Cotonou ■ avut 
10c o sesiune specială a Comitetu
lui Central al Partidului Revoluției 
Populare a Beninului, a Consiliului 
Național al Revoluției și a Guvernu
lui Republicii Populare Benin. Au 
fost dezbătute proiectele Constitu
ției și planului trienal de dezvoltare 
a țării, documente ce urmează a fi 
supuse dezbaterii publice înainte de 
a fi adoptate de Consiliul Național 
al Revoluției.

în încheierea lucrărilor a luat cu
vântul președintele C.C. al P.R.P.B., 
președintele R. P. Benin, Mathieu 
Kerekou, care a subliniat că dezvol
tarea socialistă este singura cale is
torică pentru deplina eliberare a po
porului de exploatarea capitalistă.

Lucrările sesiunii Consiliului 
National Palestinean

CAIRO — în raportul politic pre
zentat în cadrul lucrărilor sesiunii 
Consiliului Național Palestinean, 
Faruk Kaddumi. președintele depar
tamentului politic al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, a făcut 
o prezentare a evoluției problemei 
palestinene de la ultima reuniune a 
acestui organism, care a avut loc în 
iunie 1974. Kaddumi a subliniat, în
tre altele, necunoașterea tot mai lar
gă a organizației pe plan internațio
nal, O.E.P. fiind prezentă la lucră
rile diferitelor organisme ale O.N.U. 
sau ale unor conferințe interna
ționale.

Faruk Kaddumi a exprimat hotărâ
rea organizației de a continua lupt*  
pînă la afirmarea deplină a dreptu
rilor poporului palestinean. Lupta 
palestineană, a adăugat el, vizează, 
totodată, consolidarea poziției OE P., 
pe plan arab și internațional. în ca
litate de reprezentant unic si legitim 
al poporului palestinean.

Organizați*  pentru Eliberare*  Pa
lestinei, a relevat, de asemenea. 
Kaddumi. acordă importanță rela
țiilor pe care le întreține eu toate 
țările socialiste si eu celelalte state 
iubitoare de pace.

*

„Grație unei mobilizări fără precedent, unui gigantic 
efort colectiv, viața iși regăsește ritmul normal"

Presa Internațională despre activitatea desfășurată de poporul român, 
sub conducerea partidului, pentru înlăturarea consecințelor cutremurului

Eforturile pline de abnegație ale poporului român, strins unit in 
jurul conducerii de partid și de stat, pentru înlăturarea, in cel mai 
scurt timp, a urmărilor cutremurului de la 4 martie, pentru readu
cerea întregii vieți pe făgașul normal continuă să facă obiectul unor 
ample relatări In presa de peste hotare, în emisiunile posturilor de 
radio și televiziune din ștrăinătate.

Sub titlul »Cu dăruire totală*,  zia
rul sovietic „PRAVDA" inserează o 
Corespondență din București în care 
se arată că acum. în întreaga tară, 
răsună deviza „înainte de termen". 
Pretutindeni — scrie ..Pravda" — oa
menii muncii tși dăruie deplinătatea 
forțelor pentru ca viata să reintre cît 
mai repede pe făgașul normal. Se 
refac întreprinderile industriale, se 
repară imobilele de locuit, în toate 
școlile și institutele de învățământ 
ale republicii au reînceput cursurile. 
Ziarul informează că s-a anunțat ri
dicarea stării de necesitate în Bucu
rești. Constructorii capitalei române 
— arată „Pravda" — muncesc în 
două schimburi, cu prelungirea zilei 
de lucru, pentru darea în folosință, 
înainte de termen, a noi locuințe, 
pentru repararea si consolidarea 
celor afectate de seism.

Ziarul „SELSKAIA JIZN" publică 
o relatare Întitulată „Muncă plină 
de abnegație", în care arată că sute 
de mii de locuitori al Bucureștiului 
au lucrat in ziua lor liberă pentru 
lichidarea urmărilor calamității na
turale. Oameni al muncii din între
prinderi industriale si instituții, stu- 
denți si elevi, practic întreaga popu
lație muncitoare a Capitalei române 
a luat parte la curățirea străzilor, la 
refacerea clădirilor. La rîndul său, 
ziarul „IZVESTIA", relatînd despre 
eforturile care se întreprind. în pre
zent. în România pentru înlăturarea 
urmărilor seismului, subliniază că 
oamenii muncii români lucrează fără 
a precupeți timpul si zilele libere 
pentru a reface ceea ce s-a distrus 
și pentru a compensa, prin succe
sele Iot în muncă, pagubele provo
cate de cutremur economiei naționa
le.

Agenția CHINA NOUA informea
ză despre vizitele efectuate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la între
prinderile bucureștene afectate de 
cutremur. Șeful statului român — 
relevă agenția chineză — a salutat 
imensele eforturi ale oamenilor mun
cii si ale colectivelor întreprinderilor 
în opera de reconstrucție si a dat 

instrucțiuni în legătură cu măsurile 
ce trebuie luate pentru restabilirea 
producției și ajutorarea populației 
sinistrate»

Ziarul ' bulgar „RABOTNICESKO 
DELO" publică un reportaj intitulat 
„România în aceste zile", în care 
evidențiază eforturile bărbătești de
puse de oamenii muncii români pen
tru înlăturarea pagubelor de pe urma 
cutremurului. Ziarul „TRIJD" inse
rează in paginile sale o corespon
dență din București, avînd ca titlu 
„Zi de recorduri în muncă", în care 
se arată că ziua de duminică a fost 
transformată intr-o zi de muncă 
obișnuită în Întreaga țară, in vede
rea înlăturării urmărilor cutremuru
lui, subliniindu-se conștiință înaltă a 
numeroaselor colective de oameni ai 
muncii, a sute de mii de cetățeni, 
studenți și elevi.

Sub titlul „Viața revine la cursul 
normal", ziarul iugoslav „BORBA" 
inserează o relatare în care, între 
altele, se precizează că, în multe 
cartiere ale Bucureștiului, aprovizio
narea cu gaze, apă și curent electric 
este normală, magazinele sînt bine 
aprovizionate. Ziarul „POLITIKA" 
tipărește corespondența intitulată 
„La București este liniște", „POLI- 
TIKA EKSPRES" publică, sub titlul 
„Viața a învins stihia", o relatare în 
care arată că „ritmul intens de cu
rățire a locurilor unde s-au dărâmat 
clădiri continuă zi și noapte. Dumi
nică, toți bucureștenii și-au suflecat 
minecile, participînd la înlăturarea 
urmărilor catastrofei. Răspunzind la 
chemarea organizatorilor, ei participă 
in masă la acțiuni voluntare". Ziarul 
„VIESNIK" publică o corespondență 
a trimisului său special, intitulată 
„Efort al întregului popor pentru 
normalizarea vieții", in care infor
mează că președintele Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu și cu tovarășul 
Manea Mănescu au vizitat întreprin
deri. spitale și alte instituții din 
București, precum și zone in care se 
desfășoară lucrările de Înlăturare * 
dărâmăturilor.

Ziarele cehoslovace informea
ză că in București și în alte orașe 
din România afectate de cutremur 
viata reintră în normal. TELEVI
ZIUNEA cehoslovacă a transmis în 
cadrul telejurnalului secvențe înfăți- 
șind aplicarea uneia dintre cele mai 
importante măsuri sociale : mutarea 
sinistraților in noile apartamente 
primite gratuit din partea statului.

Ziarul „NEUES DEUTSCHLAND" 
relevă „progresele înregistrate prin 
eforturile eroice ale celor ce mun
cesc, militarilor și tineretului în 
activitatea de înlăturare a pagubelor 
cauzate de catastrofă". Emisiunile 
RADIOTELEVIZIUNII din R.D. Ger
mană au informat despre participarea 
a zeci de mii de oameni ai muncii 
din București și din. alte orașe ale 
tării la acțiunile de înlăturare a 
dărimăturilor și de repunere în func
țiune a întreprinderilor avariate.

Ziarul grec „AVGHI" consacră o 
pagină specială tragicelor evenimente 
din România, intitulată „Forța unui 
popor", care are drept moto cuvin
tele președintelui Nicolae Ceaușescu 
referitoare La manifestarea in țara 
noastră, în condițiile create de groaz
nicul cutremur, a noii etici a omu
lui, a disciplinei, abnegației și erois
mului — elemente ce caracterizează 
pe omul constructor al socialismului, 
în relatările trimișilor speciali ai 
ziarului sint consemnate momente 
emoționante din activitatea echipe
lor speciale, munca lor încordată, de 
ore și zile în șir. pentru salvarea 
vieților omenești. „Aceasta — scrie 
ziarul — constituie o dovadă concretă 
că munca de înlăturare a urmărilor 
seismului a devenit o cauză a între
gului popor, care luptă cu întreaga 
sa energie pentru'a depăși in cel mai 
scurt timp consecințele cutremurului, 
cu cit mai puține pierderi". Amin
tind că exemple similare au fost 
date de poporul român și in cazul 
calamităților naturale din anii prece- 
denți, care au provocat, de aseme
nea, mari pierderi economiei națio
nale. ziarul comentează..Printr-o 
mobilizare fără precedent a energii
lor unite și a mijloacelor tehnice 
disponibile, , printr-un efort colectiv 
gigantic, perfect coordonat și diri
jat, al tuturor organizațiilor și al în
tregului popor, viața, care a fost 
tulburată pentru citeva ore. iși re
găsește pas cu pas ritmul anterior".

Același ziar publică, în pagina 
externă, o corespondență din Bucu
rești intitulată ' „România recon
struiește Bucurestiul prin muncă 
voluntară". în care se arată că acti
vitatea pentru combaterea urmărilor 
seismului continuă în ritm intens. 
Sint evidențiate măsurile adoptate 
de Comitetul Politic Executiv și se 
relevă prezența permanentă a 
tovarășului Nicolae Ceausescu, a 
tovarășei Elena Ceaușescu. a altor 
cadre de conducere de partid și de 
stat în zonele afectate de cutremur, 
în fabrici, uzine și întreprinderi, 
printre familiile sinistrate care au 
primit locuințe noi dotate cu tot ne
cesarul. Ziarul „RIZOSPASTIS" pu
blică, în prima pagină, o corespon
dentă din București intitulată „Ex
presia plenară a omului socialist", 
în care, referindu-se la măsurile 
adoptate de conducerea României 
pentru ajutorarea sinistraților. evi
dențiază sentimentele de recunoștință 
față de Partidul Comunist Român, 
față de regimul socialist pentru ade
văratul umanism și grija manifestate 
în această situație.

Cotidianele turcești de mare tiraj, 
cum sint „TERCUMAN" și „MILLI
YET", continuă să publice ample 
informații în legătură cu activitatea 
de revenire a vieții la cursul nor
mal în România, cu eforturile între
gului popor pentru înlăturarea ur
mărilor seismului și restabilirea eco
nomiei. atît de greu lovită.

TELEVIZIUNEA din Elveția a 
transmis un reportaj despre efortu
rile pe care poporul român le de
pune pentru refacerea tării. Comen
tariul pe marginea reportajului a 
evidențiat calitățile morale de care 
3 dat dovadă în aceste momente de 
grea cumpănă poporul român — 
omenia, demnitatea, spiritul de sa
crificiu și solidaritate.

TELEVIZIUNEA spaniolă a pre
zentat o amplă emisiune a trimisu
lui său special la București, in care 
au fost înfățișate aspecte elocvente 
ale activității patriotice desfășurate 
de unitățile militare, brigăzile de 
salvare și de populație pentru sal
varea persoanelor rămase sub dărâ
mături, subliniindu-se devotamentul 
și perfecta disciplină în care se des
fășoară această acțiune.

■■■ansa

agențiile de presă transmit:
0 reuniune la nivel înalt, 

la care au participat președinții Mo- 
zambicului. Zambiei, Angolei, Bot- 
swanei și Tanzaniei, precum și re
prezentanți ai mișcării de eliberare 
națională din Rhodesia, s-a încheiat 
în portul mozambican Beira. Cei 
cinci șefi de stat au examinat 
în principal probleme legate de in
tensificarea ajutorului pe care. țările 
lor îl acordă mișcărilor de eliberare 
națională din Africa australă și. în
deosebi. . luptei poporului Zimbabwe 
împotriva regimului minoritar al 
premierului rhodesian Ian Smith.

In favoarea unei noi or
dini economice internațio
nale ”ma’ iuste Ș*  mai Puțin defa
vorabile pentru țările în curs de dez
voltare" s-a pronunțat directorul 
general al F.A.O. (Organizația Na
țiunilor Unite' pentru Alimentație și 
Agricultură). Edouard Saouma. într-o 
alocuțiune rostită la Clubul american 
din Roma, Saouma a arătat că „si
tuația alimentară pe termen lung 
rămine gravă. Fenomenul foametei 
continuă să afecteze circa 500 mi
lioane de oameni și, dacă recentele 
tendințe ale producției agricole vor 
persista, țările în curs de dezvoltare 
vor trebui să facă față in anul. 1985 
unui deficit de cereale de 85 milioa
ne tone", a conchis el.

Guineea-Bissau - • decla’ 
rat Luis Cabrai, cu prilejul realegerii 
sale in funcția de președinte al Con
siliului de Stat — își va întări pre
zența in cadrul grupului țărilor 
nealiniate, considerînd că acestea 
„constituie o mare forță de apărare 
a popoarelor împotriva dominației 
imperialiste".

Opoziție față de alegerea 
Parlamentului (vest)-euro- 
pean. Ron Tyomas, președintele 
grupului „Tribune", din cadrul Parti
dului laburist din Marea Britanie, 
care numără aproape 80 de deputați, 
a declarat că stingă partidului se 
opune oricărei inițiative care vizează 
progresul integrării Europei occi
dentale. După ce a criticat aparte
nența Marii Britanii la C.E.E.. Tyo
mas a declarat că un sistem federal 
vest-european constituie „o eroziune 
fundamentală a suveranității po
porului britanic".

Acorduri de cooperare 
sovieto-turce. La Moscova au 
luat sfirșit convorbirile între Andrei 
Gromiko, ministrul afacerilor exter
ne al U.R.S.S.. și Ihsan Sabri Ca- 
glayangil, ministrul de externe al 
Turciei, care au discutat aspecte ale 
relațiilor bilaterale și unele proble
me internaționale de interes comun. 
Cei doi miniștri au semnat acorduri 
privind dezvoltarea cooperării eco
nomice și colaborării tehnico-științi- 
fice.

Portugalia și Piața co
mună» Revenind la Lisabona după 
turneul întreprins în capitalele mai 
multor țări vest-europene, primul 
ministru portughez. Mario Soares, a 
precizat că Portugalia va depune ce
rerea oficială de aderare la Piața 
comună înainte de sfirșitul acestei 
luni. El a apreciat că un răspuns 
favorabil al „celor nouă" ar putea 
surveni înainte de sfirșitul anuluL

Președintele S.U.A., Jimmz 
Carter, l-a primit pe cancelarul Aus
triei, Bruno Kreisky, aflat într-o vi
zită neoficială în Statele Unite. Oas
petele a conferit, totodată, cu Cyrus 
Vance, secretarul de stat american, 
în cursul întrevederilor au fost evo
cate îndeosebi — relevă agenția As
sociated Press — probleme interna
ționale de interes reciproc si s-a pro
cedat la o trecere in revistă a rela
țiilor bilaterale.

Un proiect de lege prlv,nd 
interzicerea importurilor de crom 
din Rhodesia de către Statele Unite 
a fost aprobat de Camera Reprezen
tanților a S.U.A. Această măsură, 
care beneficiază de sprijinul guver
nului. va fi supusă spre aprobare si 
Senatului. Ea ar urma să abroge 
amendamentul Byrd din 1971. în Vir
tutea căruia companiile americane au 
reînceput să importe crom din Rho
desia. in pofida embargoului hotărît 
de Națiunile Unite asupra comerțu
lui cu guvernul minoritar rasist de 
la Salisbury.

La Sarajevo B a deschis cel 
de-al VIII-lea Tîrg internațional al 
turismului și sportului. Expun 136 
firme din Iugoslavia și din alte țări.

Delegația cubaneză, eonr 
dusă de Fidel Castro, președintele 
Consiliului de Stat și al Consiliului 
de Miniștri, a început convorbirile 
oficiale la Addis Abeba cu delegația 
etiopiană condusă de Mengistu Haile 
Mariam, președintele Consiliului Mi
litar Administrativ Provizoriu, con
sacrate extinderii și întăririi relații
lor dintre cele două țări.

Au început convorbirile 
Oficiale *ntre Prlmul ministru *1  
Olandei, Joop den Uyi și Piotr Ja- 
roszewicz. președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone, aflat in vi
zită la Haga. Au fost abordate pro
bleme ale relațiilor bilaterale, con- 
statîndu-se dezvoltarea lor pozitivă 
și exprimîndu-se dorința de extin
dere a acestora. ,

Egiptul a cerut Consiliu
lui de Securitate să
problema reconvocării Conferinței 
de la Geneva pentru pace în Orien
tul Apropiat. în acest context, amba
sadorul egiptean la O.N.U.. Abdel 
Meguid. a declarat că guvernul de 
la Cairo apreciază că Consiliul de 
Securitate ar trebui să examineze ra
portul secretarului general al O.N.U. 
privind rezultatele recentului său 
turneu în Orientul Apropiat. în ve
derea evaluării șanselor de reconvo- 
care a Conferinței de la Geneva.

Seria atentatelor organizate 
de elemente teroriste continuă în 
Irlanda de Nord. Luni, seara, un om 
de afaceri britanic. James Nicholson, 
a fost asasinat în automobilul său 
de către persoane necunoscute. Iar 
șoferul său a fost grav rănit. Cu o 
zi înainte, la Belfast, explozia a șase 
bombe a provocat doi răniți șl im
portante pagube materiale în cen
trul orașului. De asemenea, dumini
că. un polițist a fost asasinat în su
dul țării.

Amînarea plebiscitului 
din Filipine. Președintele Filipi- 
nelor. Ferdinand Marcos, a anunțat 
amânarea pentru 21 aprilie a plebisci
tului din 13 provincii sudice, anunțat 
anterior pentru data de 17 martie. 
Scopul plebiscitului constă in stabi
lirea opțiunilor populației din pro
vinciile respective în ce privește 
crearea unei regiuni autonome în 
cadrul statului filipinez.


