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In marea bătălie pentru 
normalizarea întregii 
vieți economice, pentru 
progresul necontenit al 
țării TOATE ENERGIILE 
OAMENILOR MUNCII 
- CONCENTRATE SPRE 
REALIZAREA PROGRA
MELOR DE DEZVOL
TARE A ECONOMIEI 

NAJIONALE

PARTIDUL

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
a fost ieri din nou prezent in locuri unde se lucrează 
la înlăturarea urmelor seismului, a vizitat spitale, 

îmbărbătînd pe cei aflați încă in suferință
In cadrul dialogului purtat cu 

oamenii muncii, cu specialiști 
și cadre de conducere, secretarul 
general al partidului

— a indicat, în ansamblul 
preocupărilor pentru normalizarea 
deplină a vieții, noi măsuri pentru 
înlăturarea urgentă a urmărilor 
cutremurului

— a schițat cadrul unor acțiuni 
operative, coordonate, menite să dea 
centrului Capitalei înfățișarea unui 
oraș modern, îmbogățit cu noi 
și frumoase edificii

— a urmărit, în spiritul unui înalt 
umanism, starea sănătății răniților, 
a celor salvați, stabilind măsuri 
pentru continua îmbunătățire a
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în prima parte a dimineții de miercuri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele .Republicii Socialiste România, a fost din nou 
prezent în cîteva din principalele zone din Capitală afectate 
de seism.

Secretarul general al partidului a fost însoțit de tovarășii 
Manea Mănescu, Ion Dincă, de specialiști în domeniul 
proiecrării și construcțiilor.

Această nouă vizită de lucru a fost 
consacrată analizării stadiului acțiu
nilor de îndepărtare a consecințe
lor cutremurului și măsurilor ce se 
impun în. continuare pentru re
facerea zonelor afectate, a blocu
rilor de locuințe, a sediilor unor

instituții publice. comandamente 
militare, care au avut de su
ferit grave avarii. Totodată, au fost 
prefigurate proiecte de construire a 
unor noi edificii în locul, fostelor 
blocuri prăbușite și de sistematizare 
edilitară.

Manifestări elocvente ale inaltei 
conștiințe socialiste, ale forței 

de nebiruit a partidului
Pe întregul parcurs străbătut in 

zona centrală a Capitalei — cea mai 
puternic lovită de seism — pe bule
vardele Nicolae Bălcescu, Republicii

și Ilristo Botev. în Piața Rosetti, pe 
străzile Tudor Arghezi, Alexandru 
Sahia, Brezoianu, precum și pe alte 
artere se văd la tot pasul rezultatele

In Piața Rosetti, discutîndu-se despre configurația noilor construcții

organizatorul eforturilor 
întregului popor în lupta 
împotriva consecințelor 
cutremurului, generatorul 
de energii în bătălia 

v refacerii
Am trăit șl trăim zile de încordata luptâ șl muncâ pentru lichidarea 

grelelor urmări ale puternicului seism din 4 martie.
Poporul nostru a săvirșit șl săvirșește o operă uriașă ; s-a purtat 

o bătăile îndîrjită pentru fiecare fir de viață șl au fost salvate vieți in 
condiții cînd s-ar fl pierdut orice speranță; intr-un timp deosebit de 
scurt au fost soluționate imense probleme privind a|utorarea sinlstra- 
ților; s-au degajat zonele calamitate; s-a asigurat buna aprovizionare 
a populației; s-a realizat reintrarea in procesul productiv a unul șir de 
întreprinderi avariate; se lucrează cu tenacitate pentru compensarea pa
gubelor, pentru depășirea sarcinilor de plan, pentru îndeplinirea neabătută 
a Programului de dezvoltare a patriei și ridicare a bunăstării poporului.

Toate aceste rezultate — care au îmbărbătat poporul nostru șl au 
stîrnit uimire și admirație pe plan internațional — se datoresc eforturilor 
neobosite ale oamenilor muncii sub conducerea nemijlocită a partidului.

Rolul Partidului Comunist Român ca forță politică conducătoare a 
societății, legată organic de popor șl urmată de popor cu nezdruncinată 
încredere, s-a afirmat în aceste împrejurări cu o deosebită putere. Dacă 
s-a acționat șl se acționează organizat, disciplinat, operativ, cqlm și efi
cient, aceasta se datorește faptului că pretutindeni organele șl organi
zațiile de partid, la fiecare nivel, de sus și pînă |os, în fiecare unitate, 
la fiecare loc de muncă au acționat ca adevărate state majore, centri 
vitali de mobilizare și coordonare a tuturor forțelor națiunii. Se dato
rește faptului că pretutindeni activiștii de partid, comuniștii — munci
tori sau ostași, medici sau cărturari, Ingineri sau studenți — au unit 
permanent îndemnul cu propria faptă, cu propriul exemplu, fiind mereu 
în primele rînduri, mereu unde era greul.

Rolul de forță organizatoare a poporului îndeplinit cu cinste de partid 
șl-a găsit expresia cea mal elocventă în activitatea neobosită a condu
cerii partidului, a Comitetului Politic Executiv, autentic comandament su
prem, politico-organizatoric, a secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Înalt exemplu de dirzenle revoluționară, comunistă, manlfestindu-șl 
încă o dată calitățile strălucite de conducător, prezent din zi șl pină în 
noapte și din noapte pînă în zi în locurile cele mai lovite, secretarul 
general al partidului a precizat, permanent, direcțiile prioritare de ac
țiune, obiectivele imediate încadrate în ample perspective de refacere 
in condiții superioare trecutului, insuflind încredere și bărbăție, dînd mi
nunate exemple de umanism socialist, binemeritind manifestările calde 
de dragoste si stimă cu care a fost pretutindeni înconjurat.

AȘA CUM A DOVEDIT EXPERIENȚA TUTUROR ACESTOR ANI, SUB 
CONDUCEREA PARTIDULUI AM ÎNVINS ORICE ÎNCERCĂRI Șl AM REU
ȘIT MARILE IZBÎNZI CARE AU SCHIMBAT DIN TEMELII ÎNFĂȚIȘAREA 
ȚARII Și CONDIȚIILE DE VIAȚĂ ALE POPORULUI.

AȘA VOM ÎNVINGE Șl ÎN ACEASTĂ ÎNCERCARE, CĂCI FORȚA PO
PORULUI ESTE ÎNSUTITĂ SI ÎNMIITĂ PRIN CONDUCEREA DE CĂTRE 
PARTID, PRIN UNITATEA DE NECLINTIT A SOCIETĂȚII NOASTRE IN 
JURUL PARTIDULUI, A CONDUCERII SALE ÎN FRUNTE CU ACELA PE 
CARE OSTAȘII ȚĂRII — Șl ÎN ACESTE ÎMPREJURĂRI TOȚI NE CON
SIDERĂM OSTAȘI I — ÎL NUMESC COMANDANTUL SUPREM.
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Ceea ce nu poate fi 
înfrînt

/

eforturilor, ale muncii titanice, orga
nizate, pline de dăruire, eroism și 
sacrificiu, desfășurate de organele și 
organizațiile de partid, de activiștii 
de partid și de stat, ai organizațiilor 
de masă și obștești, de forțele noas
tre armate, de gărzile patriotice și 
unitățile Ministerului de Interne, de 
muncitori, tineri, elevi și studenți, 
pentru a aduce la îndeplinire hotărî- 
rile stabilite de conducerea partidu
lui și statului cu privire la accele
rarea înlăturării gravelor consecințe 
ale cutremurului din seara zilei de 
4 martie. Toate acestea atestă o dată 
mai mult forța partidului nostru, ca
pacitatea sa de a mobiliza și con
duce masele, de a face față oricăror 
încercări. înalta conștiință socialistă 
a poporului român, resursele inepui
zabile ale societății noastre.

Pretutindeni, la fiecare popas, 
secretarul general al partidului este 
intimpinat cu deosebită căldură de 
cetățenii Capitalei, care îi adresează 
din inimă mulțumiri pentru activi
tatea sa neobosită în vederea norma
lizării situației, expresia sentimente
lor lor de nețărmurită dragoste și re
cunoștință față de cel care zi și 
noapte a fost alături de cei greu în
cercați, fiind permanent la postul de 
comandă al vastei operații de sal
vare a vieților omenești, al frontu
lui refacerii.

Zestrea edilitară a Capitalei
să se îmbogățească cu noi edificii,
caracteristice arhitecturii noastre

La blocul fdstului restaurant „Du
nărea", in bună parte prăbușit în urma 
cutremurului, s-a indicat să se trea
că la demolarea sa pe baza unor so
luții care să nu afecteze clădirile din 
jur. Cu același prilej au fost anali
zate aspecte principale privind siste
matizarea întregii zone cuprinse in
tre bd. Nicolae Bălcescu și str. 
Biserica Enei, pînă la hotelul Union. 
Aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut să se treacă de îndată la în
tocmirea unor proiecte de construcții 
care să se încadreze armonios în 
ansamblul edilitar din acest perime
tru. S-a indicat ca proiectanții să 
aibă în vedere folosirea unor motive 
tradiționale românești, pentru ca zes
trea edilitară a Capitalei să se îm
bogățească cu edificii cit mai fru
moase, caracteristice arhitecturii 
noastre. în acest cadru de preocupări 
s-a abordat și problema folosirii mai 
judicioase a unor clădiri publice din

acest perimetru al Capitalei, între 
acestea numărîndu-se și vechea baie 
centrală, și s-a indicat, în acest caz. 
organizarea sub egida Ministerului 
Sănătății a unor complexe de băi pe 
lingă secțiile de fizioterapie dotate 
cu instalații moderne, cu personal de 
specialitate.

în zona Pieței Rosetti, unde s-au 
prăbușit mai multe blocuri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu impreună cu spe
cialiștii a cercetat starea generală a 
construcțiilor afectate. S-a constatat 
că toate edificiile ce încadrează cu
noscuta piață trebuie să fie con
solidate operativ, intrucit structura 
lor de rezistență nu a fost afectată. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a indi
cat să se înceapă proiectarea unor 
noi construcții, care să completeze 
ansamblul actual al pieței. Secretarul 
general al partidului a recomandat 
proiectanților să se aibă in ve-

^Tragedia a trecut de 
punctul ei culminant. 
Reacția poporului nos
tru la cataclismul si 
distrugerile care s-au 
abătut asupra țării 
n-a fost o lungă 
litanie dezolantă, ci un 
imn închinat vieții 
fără moarte și triumfu
lui muncii și forței 
creatoare.

Poporul român a 
dovedit, încă o dată, 
în această clipă fără 
pereche de grea din 
istoria sa, in care cu
tremurul a izbucnit ca 
un uragan subteran, 
extraordinarele calități 
care l-au slujit și 1-atl 
ajutat, de-a lungul 
vicisitudinilor de tot 
felul, de care n-a dus 
lipsă, să-și păstreze 
neștirbită ființa na
țională, să-și cucereas
că libertatea, suvera
nitatea, devenind stă- 
pîn pe destinele sale.

Acest cumplit cata
clism, care se părea că 
e în stare să disloce 
fecunditatea pămîn- 
tului și interdepen
dența dintre regnuri, a 
dat și măi mult la 
iveală, în mod exem
plar, nu numai dra
gostea noastră de țară 
și dragostea noastră 
de oameni, dusă ade
sea pînă la sacrificiu, 
ci și voința dirză de-a 
ne împlini chemarea

și destinul, uniți lao
laltă, voința dirză de-a 
fi noi în fapte și in 
gîndurile noastre, în 
visele noastre comune, 
care sînt cărările aces
tui scump pămînt, în 
cutezanța care dă 
mișcării ovalul pur și 
neodihna mării, a dat 
la iveșlă puterea mi
lenară a neamului și 
avîntul nostru de fie-

Virgil
TEODORESCU

care zi, care nu pot fi 
de nimeni și niciodată 
infrinte.

Nenumărate sînt 
faptele de eroism și 
dăruire de sine care 
au stîrnit admirația 
tuturor.

Exemplul cel mai 
înalt ni l-a oferit 
conducerea partidului 
și statului, cel care se 
află în fruntea po
porului, iubitul nostru 
tovarăș Nicolae 
Ceaușescu, flacără vie 
a speranței șl a vieții.

în acest cumplit ca
taclism. Uniunea scri
itorilor a pierdut pe 
unii dintre cei mai 
străluciți și mai dă- 
ruiți membri ai săi. 
Ne-au părăsit lăsin- 
du-ne moștenire exem

plul activității lor pro
digioase.

începind cu această 
teribilă primăvară, iu- 
biții noștri colegi și 
prieteni nu mai pot fi 
întîlniți decît în poe
mele și scrierile lor.

Acolo s-au mutat 
pentru vecie.

Dar golul lăsat de 
ei trebuie împlinit de 
noi cei care am rămas.

Trebuie să ne încor
dăm puterile și să ne 
sporim efortul creator, 
dăruind poporului ope
rele de mare valoare 
pe care ei le-ar fi 
scris, fără îndoială, 
dacă ar fi rămas în 
viață.

Trebuie să fim me
reu prezenți slujind 
nobilele idealuri ale 
edificării unei lumi 
mai bune și mai drep
te, cărora ne-am în
chinat viața, luptind 
din răsputeri pentru 
instaurarea unei socie
tăți clădite pe liberta
te, muncă și echitate, 
ducînd in universalita
te geniul poporului 
nostru.

Să ne continuăm 
zborul înalt acum cînd 
am ieșit de sub mo
loz și dărîmături.

Să ne continuăm 
zborul înalt și să nu 
uităm o clipă că aero
dromurile se constru
iesc aici, pe pămint.

(Continuare în pag. a III-a)

Urări da sdnâtate și viațâ lungâ celui din urma salvat — tinârul muncitor Sorin Crainic

Glorie eroismului vostru 
• nemărginit!

Energiile acestea 
dislocate barbar, sub 
pămînt. în valuri ne
gre. absurde, amare, 
energiile acestea smin
tite ce-au paralizat o 
clipă luminile nopții 
bucureștene din 4 
martie, energiile aces
tea negre ce au ruinat 
atitea edificii au co
mis pină la urmă in 
marea lor nerușinare 
și un atentat asupra 
luminii, asupra vie
ții. asupra luminii unor 
conștiințe remarcabi
le. asupra vieții unor 
oameni simpli și paș- 

^nici și dornici de lu
mină și de pace. Un 
cutremur, e adevărat, 
oricum l-am lua. ră- 
mine un cutremur, nu 
putem trece peste el. 
nu putem sări peste 
el, trăim cu picioarele 
pe pămînt și el vine 
din adincul ' pămintu- 
lui. din burta uneori 
plină de colici a pă- 
mîntului. un cutremur 
te poate îngropa sub 
dărîmăturile propriei 
tale case, te poate cu
tremura din temelii, te 
poate răpune, te poa
te încărunți, nu-i 
vorbă, te poate face 
să-ți pierzi firea, îți

poate paraliza gin- 
durile. îți poate cutre
mura ființa și conști
ința. da, un cutremur 
e o pacoste ce vine 
din adincurile pămin- 
tului și peste care nu 
poți sări, nu ești pa
săre să trăiești zbu- 
rind. sau să te des
prinzi de pămînt cînd

D. R. POPESCU

el se cutremură, da. e 
o pacoste, dar nu mai 
mult decît o pacoste 
trecătoare, oricîte jert
fe ar cere, nu e mai 
mult decît un vis ne
gru, un val negru, 
absurd și amar. Tra
gedia ce a avut e- 
picentrul în Vrancea a 
acoperit cu moloz și 
trupurile unor colegi 
de-ai noștri, a "stins 
intr-o clipă flacăra a- 
titor versuri ce puteau 
fi nemuritoare, a sără
cit cultura română de 
capodopere ce nicio
dată nu vor mai fi 
scrise. Cutremurul a 
tras cortina peste vo
cații strălucitoare și

de neinlocuit. Dar nu 
este prima oară in lu
me cînd absurdul își 
cere vămile. Să ' ne a- 
mintim de genialul 
dramaturg al Greciei 
antice căruia din cer 
i-a căzut în cap zdro- 
bindu-i țeasta o broas
că țestoasă. Din cerul 
virgin al patriei sale 
a venit absurda broas
că. moartea ca o broas
că țestoasă și l-a tre
cut intr-o clipă in lu
mea umbrelor. Era 
însă prea tîrziu. el 
nu mai putea fi în- 
frint. îsi desăvirșise o- 
pera, omul își desăvâr
șise cintecele ce au 
făcut apoi nemuri
toare patria sa. Absur
dul ca o broască țes
toasă căzută din cer, 
ca o bucată de beton 
căzută din senin, ca un 
cutremur, ca un val 
negru peste care nu 
poți sări — pacostea 
aceasta amară nu poa
te insă copleși ener
giile și luciditatea 
noastră, nu poate decît 
să ne unească și mai 
trainic forțele, spre 
desăvîrșirea . construc-
(Continuare 
în pag. a V-a)
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organizatorul eforturilor întregului popor 

în lupte împotriva consecințelor cutremurului, 

generatorul de energii în bătălia refacerii

Carnetul de partid 
înseamnă linia întîi

INIȚIATIVELE COMUNIȘTILOR - 
unesc, mobilizează, dinamizează 
• Cum s-au născut și cum se îndeplinesc importante angaja
mente patriotice • Ceea ce nu se poate în mod obișnuit, se 
poate prin spirit revoluționar • Fapte, acțiuni, rezultate la între

prinderea „Refractara" - Alba lulia

Comuniștii. oameni intre oameni — totdeauna in linia intii. Zile și 
nopți, la locurile năprasnic lovite. Acfionind, cu voința lor de otel, cu 
fapta care a generat acțiune, cu pilda lor insuflefitoare, la salvarea de 
vieți omenești, la înlăturarea urmărilor calamității, la urgentele refacerii. 
Zile și nopți de dăruire eroică, de acțiune lucidă, de abnegație și tenaci
tate comunistă. Vrmind vibrantul exemplu dat națiunii de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de întregul partid al comuniștilor romăni — mai mult 
ca oricind inima și conștiința acestui încercat popor.

Din noianul de fapte exemplare, săvlrșite de comuniști exemplari, 
înscrise în cronica eroică a acestor tile, înregistrăm aici doar citeva

Organizația de partid 
conduce cu succes

repunerea în funcțiune 
a întreprinderii

episoade...

Cu riscul vieții
pentru salvarea

centralei electrice
In sala turbinelor de la Cen

trala electrică de termoficare 
București—vest, peste care se pră
bușise acoperișul, izbucnise incen
diul. Din secundă în secundă, flă
cările puteau ajunge la rezervoare
le cu hidrogen și cu ulei. întreaga 
centrală era in pericol de a fi com
plet distrusă. Comunistul Gheorghe 
Pașca, șef de tură în seara aceea, 
a avut un singur gînd : Uzina — 
tina din marile inimi energetice ale 
Capitalei — trebuia salvată cu orice 
preț ! A coborit în fugă sub plan- 
șeu, la cota zero, și, in citeva se
cunde, manevrând mai multe ven
tile, a reușit să dea drumul hidro
genului în atmosferă. Dar perico
lul nu trecuse. Riscîndu-si încă o 
dată viata, a coborit apoi scările 
spre cealaltă instalație si. în urma 
unor manevre rapide, a dat dru
mul celor 20 tone de ulei spre re
zervorul din afara clădirii. Citeva 
minute mai tîrziu, alături de tova-, 
rășii de muncă și de pompierii mi
litari, începea lupta pentru lichi
darea incendiului.

După ce focul a fost stins. Gheor
ghe Pașca și ceilalți comuniști au 
rămas mal departe la datorie. Au 
muncit neîntrerupt — ne spune Pe
tre Apostolache, secretarul comite
tului de partid de la, întreprinderea 
„Electrocentrale" — două zile și o 
noapte, reușind să pună in funcțiu
ne instalațiile' de producere a ener
giei termice pentru consumatorii 
din zonă. Iar acum, oind se tipă
resc aceste rânduri, Gheorghe Paș
ca este tot la datorie : el si ceilalți 
peste 300 de comuniști din între
prindere nu au cunoscut si nu vor 
cunoaște odihna pînă cînd centrala 
electrică de termoficare nu va fi 
pusă din nou în funcțiune.

Intii faptele,
apoi numele...

O bună bucată de vreme, nimeni 
n-a știut cum il cheamă. Oamenii 
nu aveau timp să se recomande. 
L-au văzut cum iese din tunelul 
săpat în muntele de moloz cu pal
mele insîngerate, au sărit să-l a- 
jute, dar el a rostit scurt : „îmi 
trebuie un fierăstrău". Și a pătruns 
din nou in hruba prin care tencu
iala cădea amenințător. A ajuns 
intre cele două planșee ce se pu
teau prăbuși diintr-un moment in 
altul, a tăiat grinzile ce împiedi
cau accesul spre omul strâns între 
ruine. Apoi a ieșit „la zi" trium
fător, cu unul dintre primii supra
viețuitori de la fostul bloc din Ca
lea Moșilor 135 B. Medicul i-a 
pansat miinile, oamenii au vrut 
să-l trimită să se odihnească. Și-a 
șters de pe frunte sudoarea ameste
cată cu pulbere și a răspuns scurt : 
„N-am timp, întârzii de la uzină".

Intr-un târziu, i-am aflat numele: 
Ion David, sculer la întreprinderea 
de mașini-unelte și de automati
zare. Comunist.

...Aceeași fostă adresă. Oamenii 
care lucrau zi și noapte pentru în
depărtarea dărâmăturilor și salva
rea celor prinși sub ruine îi spu
neau „omul rezistenței". Din noap
tea de 4 .martie pînă la 10 martie 
nu s-a desprins de mormanul de 
dărâmături. Cineva îi spusese că ai 
lui sânt bine. Zi și noapte a ve
gheat la cei scoși de sub ruine. 
Le-a acordat, odată cu primele a- 
jutoare medicale, și ceva din bucu
ria iui de a trăi. I-a „doftoricit" și 
pe oamenii care lucrau la îndepăr
tarea ruinelor. A dormit pe apu
cate, cite un ceas-două. în cabinele 
macaralelor, sau în autobasculante.

într-un tîrziu, i-am aflat numele: 
Florin Dumitrescu, medic la Insti
tutul de igienă a muncii. Comunist.

- „Cîți erau
comuniști ?“

- „ToțU“
La „Vulcan" se prăbușise acope

rișul halei „mecanică-armături", a 
cărei producție era vitală pentru 
întreaga uzină. Atunci 23 de oa
meni din echipele de lăcătuși-mon- 
tatori conduse de Florian Matei și 
Gheorghe Botnar au muncit fără 
contenire pentru a muta cele 58 de 
utilaje — o uzină in miniatură — 
din hala grav afectată, în hala de 
sculărie. Lupta a fost dramatică : 
grinzile dg beton, deplasate de 
seism, amenințau în permanență să 
cadă peste oameni și mașini. Fo
losirea ciocanelor pneumatice a fost 
exclusă din capul locului : vibra
țiile ar fi putut dărâmă pereții cră- 
pați. Așa Incit postamentul de be
ton a fost spart cu dalta și cioca

nul. De două ori li s-a apus oame
nilor să părăsească hala pentru că 
exista pericolul iminent de prăbu
șire. Ei totuși au continuat, cu sin
ge rece, metodic, tenace. Nimeni 
nu i-a mobilizat în mod special. 
Au făcut-o din îndemnul conștiin
ței comuniste. Și au reușit imposi
bilul : reluarea producției celor 58 
de utilaje, după 30 de ore ! In îm
prejurări normale, mutarea halei 
ar fi durat trei săptămîni.

— Cîți dintre cei 23 sint comu
niști 7

— Cum cîți 7 ! Toți. Adică, cu 
carnet, 17. Restul sînt uteciști — 
ne-a răspuns ou seninătate mais
trul Valeriu Perjul, coordonatorul 
bătăliei celor 30 de ore.

„Ca și cum s-ar fi
convocat o ședință
fulger de partid"
La Combinatul de oțeluri speciale 

din Tîrgoviște. cuptoarele electrice 
uriașe, rămase fără energie și fără 
apă, s-ar fi putut distruge. Inevi
tabil. Dar iată ce s-a întimplat, de 
exemplu, la oțelăria eleotrică nu
mărul doi. îndată după seism au 
venit de acasă zeci de oameni, 
maiștri și oțelari — comuniști, se
cretari ai organizațiilor de partid. 
A fost ca și cum s-ar fi convocat 
o ședință fulger de partid. Cîțiva 
au venit pe jos de la 15 kilometri 
depărtare. Și lntr-un fel a și fost 
o ședință, neconvocată oficial — a 
fost o -convocare de conștiință.

— Eram maistru de schimb, spu
ne comunistul Ovidiu Sălcioan. Dar 
m-am trezit înconjurat de toți mai
ștrii, din toate schimburile, și sar
cina mea. peste măsură de grea 
atunci, s-a mai ușurat. Timp de 
douăzeci de ore s-a dus aici bătă
lia pentru repunerea cuptoarelor 
în funcțiune și pentru menținerea 
temperaturii șarjelor.

Acele prime șarje de după cu
tremur, întirziate cu douăzeci de 
ore dar elaborate totuși, cu răspun
dere muncitorească de stăpîni ai 
uzinei, au fost șarjele de oțel care 
au confirmat tăria organizațiilor de 
partid ale oțelarilor din Tîrgoviște.

Cea mai lungă
gardă medicală

— Greul primelor clipe, ne spune 
general-maior dr. Gh. Nîculescu a 
căzut pe umerii colonelului dr. 
Alexandru Dănciuloiu, secretarul 
nostru de partid pe secția chirurgie 
a Spitalului militar central. Era de 
gardă în noaptea seismului. Și...

...48 de ore a ținut bisturiul în 
mină comunistul Dănciuloiu. Ofe
rind o pildă emoționantă de înde
plinire a datoriei. Pentru mediiii 
colegi, comuniști și necomuniști, 
pentru surori si infirmiere, pentru 
toate forțele antrenate în această 
bătălie pentru viață. Și 48 de ore, 
neîntrerupte, alături de conducerea 
secției, în răgazul dintre două ope
rații. s-a ocupat de pregătirea sălii 
de mese ca punct de triaj pentru 
pacienți, de externarea celor 45 de 
bolnavi cronici care s-au oferit să 
elibereze paturile de spital, de a- 
sigurarea cu medicamente și orga
nizarea muncii studenților medici
nistă Am vorbit cu Alexandru 
Dănciuloiu la capătul acestor ore 
— cele mai lungi din profesia sa. 
„Am fost, sînt la datorie, pentru că 
aici e locul meu de comunist".

Adică, mereu, în linia întîi.

Inimă de comunist
sub tunica
ostășească

Se plimba. Apoi a fost ora 21 și 
22 de minute. A dat curs primului 
gind : să alerge la unitate. După 
citeva zeci de metri l-a oprit un 
strigăt de ajutor. N-a pregetat o 
clipă, s-a repezit spre dărimături 
și, singur, cu forțe pe care nu și le 
cunoștea, a scormonit mormanul 
de moloz și a scos de acolo un co
pil și o femeie. Imediat după asta 
și-a oontinuat goana. Gindurile ga
lopau în ritm cu fuga picioarelor : 
„Ce să fac mai întîi 7 Unde oare e 
mai intii nevoie de mine 7“ Pînă la 
subunitate știa ce avea de făcut. 
Intr-o clipă s-a văzut urmat de 
fruntașul Cărăbineanu, de soldați! 
Asavei, Negru. Rusan... 11 urmau 
prompt pentru dubla autoritate pe 
care i-o confereau gradul si calita
tea de secretar de partid. Obiectiv : 
grădinița întreprinderii textile, de 
lingă subunitate. 200 de copii, ale 
căror mame se aflau în schimb de 
lucru. Toți au fost salvați dintre 
zidurile primejdioase, purtați pe 
brațele grănicerilor, în frunte 
cu locotenentul comunist Iulian 
Păun eseu.

— Mai sint și alte propuneri ?... 
Nu 7 înseamnă că din această clipă 
trecem la aplicarea a tot ceea ce «-a 
hotărât.

La comitetul de partid al între
prinderii de produse refractare din 
Alba lulia, cîțiva membri ai comi
tetului, secretari ai unor organizații 
de bază au stabilit detaliile activită
ților din sfera muncii politice pen
tru a amplifica eforturile colectivu
lui și a face ca ritmul înalt al pro
ducției din „săptămîna-record 5—12 
martie" să fie continuat pe tot par
cursul lunii. Pe scurt, citeva dintre 
obiectivele muncii politico-organiza- 
torice.

...Incepînd cu ziua de 14 martie, 
organizațiile de bază țin scurte adu
nări generale extraordinar? in care 
se stabilesc sarcinile concrete ale fie
cărui loc de muncă, modul concret 
cum vor acționa comuniștii pentru a 
asigura mobilizarea integrală a co
lectivului la urgentarea executării 
unor comenzi suplimentare de pro
duse refractare destinate unităților 
industriale care au suferit avarii în 
urma cutremurului. Aceasta este — 
s-a apreciat aici — prioritatea prio
rităților întregii munci de partid.

...Stația de radioficare, prin emi
siuni speciale, va susține generali
zarea inițiativelor și experienței îna
intate. S-au organizat emisiuni, ur
mărite cu mult interes, în pauze, ca : 
„Prezenta noastră pe frontul reface
rii", „Graficul zilelor-record în pro
ducție", „Inițiative și angajamente 
muncitorești".

...Propaganda vizuală se cere reac
tualizată. Datele și angajamentele 
înscrise pe panourile din incinta în
treprinderii nu mai corespund noi
lor obiective — nici stării de spi
rit existente, nici rezultatelor ce se 
obțin. Se vor înscrie angajamentele 
suplimentare, urmărindu-se zi de zi 
modul cum ele se îndeplinesc.

— Angajamentul anual a fost su

SECRETARUL ORGANIZAȚIEI - FRUNTAȘ AL PRODUCȚIEI 
a 8 .

Un adevărat maistru al calității su
perioare a produselor. Așa este cu
noscut la întreprinderea „Danubia
na" din București maistrul Constan
tin Bondoc, secretar al organizației 
de partid de la secția vulcanizare. In 
imagine, îl vedem la presa unde se 
realizează anvelope pentru autoca
mioane. E firesc, întrucât acum în
treprinderea lucrează la întreaga ca
pacitate. Cu zile în urmă însă, ime
diat după cutremur, fără a precu
peți timpul, s-a aflat mereu în mij
locul tovarășilor săi de muncă, co
ordonând lucrările, punînd umărul la 
înlăturarea avariilor provocate de 
seism. Și-a făcut datoria, și în pre
zent maistrul îndrumă cu grijă, com
petență și înaltă răspundere față de 
calitate, activitatea muncitorilor din 
schimbul pe care îl conduce. Autori
tatea sa în meserie este autoritatea 
omului cu bogată experiență tehni- 
co-profesională. Lucrează aici de la 
înființarea uzinei și, în anii de mun
că, și-a creat faima de a fi cel mai 
exigent „controlor" de calitate.

Foto-text : Ion Moldoveanu Ion LAZAR

Sintem astăzi în cea de-a treispre
zecea zi de la neagra noapte a 
cutremurului. Bucureștiul. rănit, îșl 
redescoperă calmul, toate intră în 
normal. Se muncește din plin in toate 
întreprinderile, în timp ce la „Sca
la". la „Nestor", la „Casata" se aș
tern peluze de pămint pe care să 
crească flori, simbolice flori care să 
amintească de niște locuri care ne-au 
fost dragi tuturor, și in spațiul că
rora trebuie să ridicăm noi și ade
vărate monumente arhitectonice : ale 
dirzeniei și victoriei.

Asigurînd condițiile cele mai uma
ne pentru cei greu loviți, pregătind 
binele celor care au fost salvați, ne 
simțim, totodată, firesc, omenesc, 
obligați să ne gîndim tot mai mult 
la cei care au luptat atunci, în zilele 
„stării de necesitate", pentru ca ati- 
tea mii de semeni ai noștri să poată 
fi puși la adăpost de orice pericol, 
pentru ca Bucureștiul să-și vindece 
cit mai repede rănile. La cei care au 
pus mina cei dinții, care au fost în 
primele rinduri, la cei de unde s-au 
transmis cuvintele de ordine, care au 
insuflat spirit de organizare, calm, 
îmbărbătare.

Reportajul de față reprezintă tran
scrierea. dintr-un jurnal al săptămî- 
nii celei mai grele, a evenimentelor 
dintr-o zi : ziua a cincea, la Comi- 
'tetul de partid al sectorului 2.

...Era 9 martie, dimineața.
Pe culoare, un du-te-vino ne

întrerupt ; oameni care transportă — 
ce 7, unde 7 — ; oameni care trans
mit vești ; oameni care cer ajutor ; 
oameni care iau decizii — totul din 
mers, căci nu e timp de pierdut. 
Ușile sînt toate deschise (cine mai 
are timp să închidă și să deschidă 
ușa ?). La biroul secretarei tehnice, 
punct din care se poate privi din- 
trrOdată în toate celelalte birouri, 
o femeie într-o șubă pe sub care se 
vede uniforma gărzilor patriotice 
strigă in receptor: „Știu, măști 
avem, le-am dus. Dar miinile oame
nilor ?... Ei nu lucrează numai cu 
mașini, lucrează în moloz cu miini
le... Cum ii protejăm ?“ Abia acum 
observ că e tovarășa Moraru. primul 
secretar. In biroul său. Ion Cociuba. 
secretarul cu probleme organizato
rice, răgușit, într-o uniformă de 
muncitor, cu bocancii murdari de 
var. discută cu un grup venit 
să reclamă că nu sint lăsați să 
reintre într-o unitate sanitară. 

plimentat — ne spunea Gheorghe 
Ignat, secretarul comitetului de 
partid. Vom livra suplimentar in 
acest an 3 000 tone șamotă refractară 
și 800 tone cărămizi refractare. în
tregul nostru colectiv In frunte cu 
organizația de partid vrea să 
aducă o contribuție cit mai substan
țială pe frontul refacerii. Noi nu am 
suferit în urma cutremurului ; dar, 
la Alba lulia, am cunoscut cu prile
jul inundațiilor din 1970 și 1975 ce 
înseamnă forța solidarității muncito
rești. Acum este rândul nostru să 
răspundem.

Aminteam, la început, despre „săp- 
tămina-record 5—12 mantie". Susținu
tă prin toate mijloacele muncii poli
tice, dar mai ales prin discuțiile de 
la om la om, aceasta s-a soldat cu un 
bilanț rodnic r 150 tone cărămizi re
fractare realizate peste prevederi.

— Pe măsură ce colectivul nostru 
afla proporțiile pagubelor, creștea și 
producția — ne-a informat inginerul 
Victor Moise, șeful biroului plan- 
dezvoltare. La 11 martie s-au reali
zat 395 tone de produse față de o 
medie zilnică anterioară cutremuru
lui de 300 de tone. Primele 140 tone 
de cărămizi refractare . ale ..săptămi- 
nii-record" au fost expediate de ur
gentă Combinatului siderurgic din 
Galați.

în aceste zile. Inițiativa organiza
ției de partid, a comuniștilor are un 
nelimitat cîmp de manifestare. O do
vadă. între altele : din îndrumarea 
organizației de partid, colectivul în
treprinderii a hotărit preluarea unor 
sarcini de producție ale unităților 
similare care au suferit avarii in 
timpul seismului. Astfel. întreprin
derea din Alba lulia a preluat exe
cuția a 100 tone cărămizi refractare 
speciale pentru bolta cauperelor de 
la întreprinderea de produse refrac
tare Pleșa-Prahova, afectată de cu
tremur.

O inițiativă îmbrățișată de colectiv 

evacuată, se pare, fără o cercetare 
serioasă. E de lucru, ei sînt medici, 
unde sînt specialiștii să-și spună 
cuvintul ? Un tânăr, activist al U.T.C., 
Ghinea, care șchioapătă, se repede, 
împreună cu încă o femeie, la două 
telefoane, caută arhitecți. dar sînt 
plecați. Alții, de la alte institute ! 
decide Cociuba, in clipa cînd din
tr-un aparat cu butoane, așezat pe 
masă, se aude o voce de femeie :

— Sînt „Popa Rusu". blocul căzut 
din „Popa Rusu“...

— Aici baza, aici baza...
— Tovarășe secretar, avem nevoie 

urgentă de două lanterne puternice.

COMITETUL DE PARTID - 
post de comandament 

între oameni, pentru oameni
Se forțează un subsol... Urgent, două 
lanterne !

Medicii au plecat. O clipă se pare 
că e liniște. Femeia în uniforma găr
zilor vine și apasă pe butoane :

— Aici baza, către „Lizeanu". S-a 
ridicat planșeul de la patru 7

— Ne organizăm, se aude vocea. 
Butoanele sint închise cam nervos. 
— Se „organizează"... Merg acolo ! 
Intre telefoane, între dispoziții, în

tre decizii, secretarul cu probleme 
organizatorice apucă, fragmentar, să 
ne relateze :

— La ora 10 seara, la treizeci 
de minute după cutremur, toți ac
tiviștii de partid erau aici. Si Cioru- 
ță, și Furir, și Mihăilă. și toți cei
lalți. Pentru noi însă imnresionanți 
au fost oamenii. Erau cel puțin 
50—60 cînd, împreună cu soția, am 
ajuns la blocul din Sahia 58. Lumina 
era stinsă. în jurul blocului dărîmat 
se învirteau doar fasciculele unor 
lanterne și. din zeci de piepturi, se 
striga cît se putea mai tare către dă

devine sursă de inspirație pentru 
alte inițiative. Comuniștii Aurel Vesa. 
Iacob Rațiu. Ion Pitea, Eufimia Ur
ban au propus să se lucreze și du
minică pentru a se asigura livrarea 
în cel ftiai scurt timp a celor 100 
tone de cărămizi pentru caupere. în 
același timp, au cerut să se întăreas
că asistenta tehnică, astfel încit toate 
utilajele să funcționeze la parametri 
superiori.

Realizarea în aceste zile a unei 
producții suplimentare cit mai mari 
reprezintă pentru întregul colectiv o 
chestiune de demnitate și responsa
bilitate comunistă, patriotică. In urmă 
cu o lună, întreprinderea a primit 
sarcina să asimileze un nou produs 
— prafurile termogene — mult soli
citate în oțelării. „In cel mai scurt 
timp și fără investiții" — s-a spus. 
Au existat, e adevărat, la început și 
cîțiva sceptici. Și de această dată, 
comuniștii au acționat energic, cu 
fermitate. Comitetul de partid a 
cerut consiliului oamenilor muncii să 
defalce această sarcină pe responsa
bilități precise. Astfel, atelierul nr. 1 
șamotă a început să studieze modul 
de organizare a fluxului tehnologic ; 
compartimentul aprovizionare să asi
gure materiile prime ; cei de la me- 
cano-energetic să pună la punct par
tea tehnică. Noaptea de 4 martie a 
găsit acește formații in plin efort. 
„La ce folosesc aceste prafuri ter
mogene 7“ — a întrebat cineva. „în 
oale și mărește, totodată, randamen
tul de turnare". A urmat și un alt 
răspuns, acela al oamenilor : noaptea 
a devenit ziuă, duminicile — zile de 
muncă neîntreruptă. Și, într-un timp 
record, au fost realizate primele tone 
de prafuri termogene.

Fapte din viața și munca citorva 
sute de comuniști, pe care cu toții 
le socotesc obișnuite...

Ștefan DINICA
corespondentul „Scînteli"

rimături : „Alo. trăiește cineva 7", 
„Trăiește cineva ?“.

— Ați găsit oameni vii 7
— Zece am salvat in noaptea 

aceea.
Stația de radio ne întrerupe.
— Sahia 58. Nevoie urgentă de 

două „Salvări".
— Baza către toate stațiile : cine 

are disponibil imediat două salvări 
pentru Sahia 58 !

O voce : pentru vii sau morti 7
Altă voce (probabil „Sahia 58") : 

Din păcate, nu pentru vii.
Mă uit la fata lui Cociuba : e pă- 

mintiu. O femeie aduce o cafea.

— Si mie una, cere Cociuba.
— Nu mai aveți dreptul, tovarășe 

secretar, ați băut prea multe. Vă 
aduc mincare. de cind n-ati mincat 
nimic ?

— Ce oameni minunați am întîlnit, 
tovarășe ! Aproape n-aș fi crezut. E 
aici un student — anul I la T.C.M. — 
care de vineri n-a plecat nici o clipă 
de pe ruine. N-are pe nimeni sub 
dărimături. Este insă imposibil să-1 
convingem. E cu brațele sîngerlnde, 
ii dăm mincare aici, in sediu, și de 
teamă să nu i se întîmple ceva, unii 
au propus să-i punem luminai în 
mincare și să-l adormim. Dar cum 
să facem așa ceva ?

Stația : Aici „Popa Rusu". Aici 
„Popa Rusu" ! Nevoie urgentă de o 
fadromă de 180 cai putere ! Nu pu
tem ajunge la planșeul subsolului...

Cociuba : către toate stațiile, către 
toate stațiile...

Fadroma (un excavator cu o cupă 
cit două basculante) nu se găsește 
disponibilă. Există una la Lizeanu,

In urma seismului, ÎNTREPRIN
DEREA „VISCOFIL" DIN BUCU
REȘTI a fost greu lovită : stîlpii de 
susținere, grinzile de la plafoane și 
acoperișuri au fost greu afectați, u- 
nele ziduri interioare și exterioare 
au căzut. întreprinderea s-a văzut 
nevoită să-și întrerupă activitatea 
productivă.

Comuniștii Petre Zainea, operator, 
și Ivan Aeon, maistru, au acționat 
grabnic, cu deosebit curaj, din pri
mul moment după puternicul seism, 
asigurând evacuarea din instalații a 
unor substanțe chimice, prevenind 
pericolul unor grave avarii. Neîntîr- 
ziat, comitetul de partid ș-a consti
tuit în comandament al operațiilor 
de reconstrucție, pentru reintrarea 
cît mai grabnică a producției pe fă
gașul normal. Mobilizîndu-se specia
liștii, au fost stabilite operativ pri
mele măsuri : sprijinirea vechilor 
structuri ale construcției, prin înăl
țarea unor stîlpi robuști de susținere, 
din bușteni, curățirea halelor, tre
cerea la revizia utilajelor.

Vizitind la 9 martie întreprinderea
— secție cu secție, hală cu hală — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a apre
ciat promptitudinea cu care munci
torii și specialiștii întreprinderii, in 
frunte cu comuniștii, au început ac
tivitatea de refacere, dar, în același 
timp, a arătat că ritmul acestor lu
crări poate fî mai mult impulsionat. 
’ Ca urmare a indicațiilor secretarului 
general al partidului, a crescut ro
lul comitetului de partid, ca 
stat major al refacerii. Pentru o mai 
bună organizare a muncii au fost 
stabilite grafice de desfășurare a lu
crărilor. In același timp, la fie
care lucrare, pe fiecare fază a 
procesului tehnologic, a fost reparti
zat cîte un membru al comitetului de 
partid, care — în schimburi de cîte 
12 ore — îndrumă, coordonează și 
pune direct umărul la treabă. în pri
mul rând, se pun în valoare propriile 
forțe, energia și priceperea colectivu
lui. In această aprigă bătălie pentru 
refacere, comuniștii au fost și sînt in 
Primele rânduri. Lăcătușul Petre Dosr 
Bina, din organizația de partid ă âte-. 
Herulul mecanic, a organizat lucră
rile de demolări și zidiri ; din zori și 
pînă-n noapte este sufletul „șantie
rului". Frații Iosif și Petre Pașculea, 
maiștri la filatură și. respectiv, fini- 
saj-textil, ambii comuniști, au efec
tuat într-un timp record și cu înaltă 
competentă profesională reviziile la 
circuitele tehnologice de la spălare, 
uscare si răsucire. Comunistele Ste
fania Constantinescu, Rafaila Ungu- 
reanu și Alexandrina Melinte. aju
toare de maistru, au lucrat la revizii, 
la degajarea instalațiilor, fără a-și 
precupeți timpul.

— Comuniștii din unitatea noastră
— sublinia, pe bună dreptate, tova
rășul Alexandru Smarandache. secre
tarul comitetului de partid — au fă
cut și fac tot ceea ce depinde de ei 
pentru refacere și reconstrucție, pen
tru punerea grabnică în funcțiune a 
întreprinderii. Unitatea este un mare 
șantier. Ni s-au alăturat 200 de dul
gheri, zidari, fierar-betoniști, sudori, 
lăcătuși din alte unități ale Ministe
rului Economiei Forestiere si Mate
rialelor de Construcție. La solicitarea 
comitetului de partid, a conducerii 
întreprinderii, proiectanți de speciali
tate își desfășoară aici, la locul re

căreia i s-a stricat însă o piesă. Este 
chemată U.R.A.-Obor. Niște sudori, 
se confirmă de acolo, au și plecat la 
poartă cu aparatele.

— Urcă un activist pe ea si să nu 
plece pînă nu vine cu ea reparată !

„Popa Rusu" nu poate aștepta însă 
o oră. Se mai pune o speranță în 
subsol. Ora poate fi viată sau moarte. 
Din nou deci, către toate stațiile. Se 
găsește fadroma, „numai pentru o 
oră". în strada Tudor Arghezi, căci 
și acolo este în plin altă bătălie, pur
tată, deocamdată, tot pe baza unei 
speranțe.

— Ce oameni minunați ! își conti

nuă Cociuba gândul. Ar merita să cu
noașteți un grup de cinci muncitori 
de la „Vinalcool". care trei zile și trei 
nopți au lucrat fără întrerupere a- 
colo unde riscul a fost cel mai mare. 
(Le-am căutat, ulterior, numele, dar 
am aflat numai patru — Radu Ion, 
Udrea Ion, Păduraru Mihai, Seru Iu
lian — despre ultimul știindu-se că 
este utecist). Haide, zice apoi, la 
blocul din Sahia 58.

Trecem printre cordoane, printre 
șirurile de utilaje, mobilizate ca la 
un înspăimîntător război. Apoi, de
odată, întîlnim numai oameni cu 
măști pe față, măști de tifon alb, 
impregnate cu o soluție galbenă. Mi
roase puternic...

— Sintem în a cincea zi... explică 
scurt Cociuba. Nenorocirea acestui 
bloc a fost aceea că, așezat fiind în
tre alte două clădiri înalte, n-a a- 
vut decit un front de 15 m. Am dă
rîmat un zid. l-am atacat si din spa
te. dar sintem strinși ca într-un 
clește. 

construcției. activitatea, indicînd so
luții operative și eficiente, urmărind 
aplicarea lor efectivă. Ziua sau noap
tea lucrează la refacere și. punerea 
în. funcțiune a unității ing. Vaier 
Acriș, din direcția de investiții a mi
nisterului de resort, ing. Teodor An
tonescu. director tehnic al centralei 
de care aparține întreprinderea.

Concret, de îndrumarea si coordo
narea activități; proiectanților. a ce
lorlalți 200 de lucrători veniți in

sprijinul colectivului, se ocupă direct 
secretarul comitetului de partid al 
întreprinderii. Petre Varvara ; unul 
din secretarii adjuneți se Îngrijește 
de buna repartizare a forței de mun
că la punctele de lucru din unitate, 
de modul de realizare a graficelor 
lucrărilor. Un alt membru al comite
tului de partid. Petre Rașu, are ca 
sarcină organizarea și urmărirea ac
tivității echipelor de la atelierul me
canic care execută revizii și repara
ții la utilaje. Constantin Dumitrescu, 
de asemenea membru al comitetului 
de partid, participă efectiv la refa
cerea instalațiilor electrice, manifes- 
itind o deosebită exigență în muncă. 
Seară de seară, comandamentul din 
întreprindere analizează in detaliu 
cum se îndeplinește programul de re
facere, stabilește sarcinile pentru 
noaptea și ziua următoare.

Rînd pe rînd, indicațiile secretaru
lui general al partidului se traduc în 
viață. Peste citeva zile — așa cum 
ni s-a precizat la comitetul de partid 
— fabrica va începe să producă. Cît 
privește deschiderea șantierului pen
tru hala nouă a unității, au sosit pri
mele proiecte. Sint dovezi că la 
„Viscofil", lupta pentru reconstrucție 
și producție se desfășoară tot mai 
bine, sub conducerea nemijlocită e 
organizației de partid.

Trece un bărbat nu prea înalt, cu 
capul descoperit. Vine și strînge mina 
secretarului. îl întreabă ce mai tre
buie făcut. E plin de praf din creș
tet pînă 1a tălpi.

— E președintele comitetului de 
bloc, Sahia 58. ni-1 prezintă secre
tarul. Blocul dărimat.

— Ați locuit aici 7 întreb. înspăi- 
mintat.

— Am soția și copilul acolo...
Abia reveniți la sediu, vocea de 

femeie de la „Popa Rusu" se aude 
din nou. S-a pătruns în subsol, dar 
apa se înaltă pînă la un metru. 
Transmis din partea tovarășului Gh. 
Cioruță — de asemenea secretar al 
comitetului de partid, care conduce 
direct operațiile, apel către I.C.A.B. : 
opriți urgent apa în zona Popa Rusu ' 
La Lizeanu e nevoie de electricieni 
care să taie linia electrică a tramva
iului. Apel către I.D.G.B. Pe strada 
Taras Sevcenko s-a găsit loc pentru 
depozitarea obiectelor recuperate. 
Apel către miliție, pentru pază.

Intră un bărbat înalt. Se numește 
Popa si este directorul I.C.M'. 6.
Secretarul ii mulțumește pentru aju
tor. Omului i se pare exagerat. Pen
tru niște căști, niște timăcoape 7 Da. 
pentru asta ; poate ști. oare, cineva 
ce înseamnă să-ți sară un om in a- 
jutor. din proprie inițiativă, în ase
menea clipe cind tocmai de căști și 
tirnăcoape era nevoie ?

între timp, stația, apelurile, deci
ziile... E un vîrtej, pur și simplu, în 
lupta pentru viată, pentru refacere.

— Tovarășul Cociuba la telefon, 
anunță secretară, și întinde recepto
rul. Un coleg din provincie...

— Dacă trăiesc 7 Cine întreabă 7 
Trăiesc, prietene, mulțumesc de în
trebare, mai vorbim altă dată...

L-am văzut repezindu-se, din nou, 
în fața stației de radio.

— Aici baza, aici baza. Da. comi
tetul de partid. Recepție !

...Și era numai a cincea zi a luptei ! 
în seara aceea a fost descoperită 
sub ruinele din strada Arghezi o tî- 
nără, Livia. Iar peste alte 3 zile a 
fost scoasă la lumină, în Sahia 58. 
profesoara Elena Enache, cea care, 
la ieșire, a spus că urmărise întrea
ga bătălie ascultind la un tranzistor. 
„Știind cum vă luptați, declarase ea, 
eram liniștită. Vă așteptam !“.

Eugen FLORESCU
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN CAPITALA
(Urmare din pag. I)
dere. totodată. și sistematizarea 
străzii Tudor Arghezi. pe porțiunea 
care dă spre Piața Rosetti.

Și în această zonă s-a indicat ca 
la lucrările de demolare și consoli
dare să se acționeze după un plan 
judicios, bine gîndit, cu caracter ge
neral și de perspectivă. Totodată, 
trebuie ca specialiștii să analizeze 
operativ și cu maximă atenție toate 
soluțiile posibile înaintea luării unei 
decizii privind soarta construcției 
respective.

Probleme similare au revenit în 
dialogul secretarului general al parti
dului cu specialiștii și în zona 
bd. Hristo Botev și a străzii Dimi- 
trie Bolintineanii, unde s-a cerut ca 
lucrările de reparații și consolidare 
a clădirilor să se facă cu maximă o- 
perativitate, pentru ca ele să fie re
date în cel mai scurt timp in folo
sință.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
comandat să se analizeze cu atenție 
fiecare clădire în parte și să se pro
pună soluții optime, specifice, în 
funcție de gradul de avarie al aces
tora.

Secretarul general al partidului a 
arătat că preocuparea pentru asigu
rarea securității vieții cetățenilor din 
clădirile avariate constituie o sarci
nă prioritară. în acest sens s-a cerut 
ca, pînă la stabilirea măsurilor fi
nale și încheierea lucrărilor de con
solidare, să nu se permită accesul 
locatarilor în aceste clădiri.

în cursul aceleiași dimineți, 
secretarul general al partidului, în
soțit de tovarășa Elena Ceaușescu și 
tovarășii Manea Mănescu, Ilie Verdeț 
și Ion Stănescu, s-a oprit la Comple
xul expozițional din Piața Scînteii.

Pavilionul central al "complexului, 
construcție monumentală, cu deschi
deri largi, a suportat bine, ca de alt
fel și celelalte edificii ce compun a- 
cest ansamblu, solicitările extrem de 
puternice ale distrugătorului cutre
mur din seara de 4 martie. Structura 
de rezistență nu a fost afectată in 
elementele sale de bază. Doar fisu
rile unora din componentele con
strucției și geamurile sparte de la 
nivelurile superioare ale edificiului 
trădează aici efectele .mișcărilor seis
mice. Cercetînd îndeaproape, îm
preună cu specialiștii, starea edificiu
lui. secretarul general al partidului 
a indicat să se repare cît mal repede 
stricăciunile, să fie consolidate ele
mentele constructive afectate. în a- 
celași timp, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a pus în fața organelor 
de resort sarcina de a concentra aici 
forțe de muncă superioare, precum 
și tehnică de înaltă productivitate, 
astfel incit în cel mult două săptă- 
mini acest mare complex să poată 
funcționa potrivit destinației sale. •

Vizitele de lucru din cursul dimi
neții au evidențiat din nou preocu
parea constantă a secretarului gene
ral al partidului pentru înlăturarea 
de urgență a urmărilor cutremurului, 
pentru organizarea in cele mai bune 
condiții a tuturor lucrărilor de re
facere. Ansamblul de indicații și re
comandări ale secretarului general 
al partidului a constituit, totodată, 
puncte de plecare pentru realizarea 
unor construcții care să reîntregeas
că aspectul edilitar al Capitalei. în 
ultimă instanță este vorba de o ac
țiune 
tă să 
sa de 
nu se
ale seismului.

coordonată și operativă meni- 
redea Bucureștiului înfățișarea 
oraș modem, pe fața căruia să 
mai cunoască rănile dureroase

Cu omenie comunistă, alături
de cei in suferință

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului^ Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășa Eleno Ceaușescu, însoțiți de tova
rășii Manea Mănescu și Ilie Verdeț, de ministrul sănătății, 
Nicolae Nicolaescu, au vizitat, în cursul dimineții, la patu
rile lor de suferință și însănătoșire, pe mulți dintre oamenii 
salvați de echipele de intervenții din blocurile năruite de 
puternicul cutremur ce s-a 
Capitalei și a țării.

Pe întregul traseu al vizitei, de-a 
lungul arterelor Capitalei, care își 
recapătă văzind cu ochii înfățișarea 
lor de dinainte, bucurestenii se 
opresc pentru o clipă pentru a-1 sa
luta pe secretarul general al parti
dului cu toată dragostea și recunoș
tința ce o poartă primului cetățean 
al țării, aceluia care. în fruntea na
țiunii, a muncit neistovit, cu nese
cată energie și dăruire patriotică, 
nedrămuindu-și o clipă eforturile, 
orientînd personal întreaga, uriașa 
activitate de înlăturare a urmărilor 
seismului, aducînd mereu în centrul 
atenției, chiar atunci cînd omenește 
era greu de crezut în existenta. unor 
supraviețuitori, salvarea vieților o- 
menești, într-un cuvint omuL va
loarea cea mai de preț în societatea 
noastră socialistă.

Secretarul general al partidului și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au oprit, 
mai întîi, la Spitalul clinic de copii 
„Grigore Alexandrescu", venerabilă 
instituție Sanitară, prima imitate cu 
acest profil din Capitală. înființată 
cu aproape o sută de ani în urmă.

Datorită și unor lucrări de repa
rații și consolidare efectuate cu cîțiva 
ani în urmă, clădirile spitalului au 
rezistat cu bine cutremurului. Ele au 
fost, imediat, verificate de o comi
sie de specialitate a Ministerului

frățiorul ei in 
rius, ambii în

în saloanele albe, tristețea grelei 
încercări face
zîmbet al vieții, al gîndurilor îndrep- ' 
tate spre viitor.

— Vreau să mă duc la școală — 
spune o micuță elevă, căreia tovarășa 
Elena Ceaușescu îi sărută, cu nespu
să duioșie, fruntea, apoi fața și mî- 
nuța ei plinuță și catifelată. Fetița își 
întinde, la rindul ei, brațele, o trage 
spre ea pe tovarășa Elena Ceaușescu, 
o sărută lung, îndelung, cu toată dra
gostea ei curată, cu toată recunoștin
ța sufletului ei plăpînd.

Dacă micuța elevă, care ar vrea să 
fie de pe acum la școală, printre co
legi, să audă glasul învățătoarei sau 
să se zbenguie alături de colegii de 
clasă prin curte, dacă această fetiță 
este vie și trăiește și se gindește la 
carte și învățătură, la părinți și Ia 
ziua de mîine, aceasta se datorează 
în mare parte și medicilor acestui 
venerabil așezămînt, care au fost cu 
toții, cu tinerească vigoare, cu toată 

■ competenta lor, alături de micii lor 
pacienți. Munca plină de dăruire ce
tățenească a echipelor de medici con
duse aici de profesorul Dumitru Ve- 
reanu și conferențiarul Mircea Soco- 

• lescu, de alți specialiști de prestigiu 
ai școlii medicale românești, a în
tregului personal sanitar care au adus 
atitea și atîtea noi dovezi în șirul 
faptelor ce ne-au arătat acum. în 
momentele cele mai grele ale vieții 
noastre, că preceptele morale ale 
conștiinței socialiste au devenit o 
componentă reală a existenței noas
tre de toate zilele, această muncă de 
veritabil eroism profesional a fost a- 
preciată în cuvinte elogioase de se
cretarul general al partidului.

Aceleași 
omenească afecțiune, 
stăruitoare, ." ” 
leași cuvinte de îmbărbătare, pornite 
din inima omului cu sufletul cit 
țara, a relevat vizita la Spitalul mi
litar central, una din marile unități 
sanitare ale Capitalei, unde sint în
grijiți o bună parte din cei 638 de 
răniți care se mai află, în prezent, 
internați in spitalele din Capitală. 
Numărul lor a fost, din nefericire, 
mult mai mare, dar majoritatea lor

vîrstă 
afara

loc

abătut cu 12 zile în urmă asupra

Sănătății, oare a confirmat că acti
vitatea medicală poate să .continue 
aici nestingherită. De altfel, perso
nalul spitalului nu a așteptat îndem
nuri și expertize pentru a-și onora 
menirea. Deși afectată, totuși. în 
parte, unitatea a funcționat — după 
cum raportează directorul spitalului, 
dr. Ion Ursuleanu — la întreaga sa 
capacitate, personalul sanitar de aici 
făcindu-și, ca de altfel toate cadrele 
de specialitate din oraș, datoria cu 
abnegație.

Imediat după cutremur și în zilele 
eare i-au urmat, pe măsura desfășu
rării lucrărilor de salvare, au fost in
ternați aici circa 270 de copii, ba 
chiar și adulți cărora li s-a acordat, 
în starea gravă în care s-au aflat, 
întreaga asistență medicală cerută de 
împrejurări. La ora actuală, datorită 
îngrijirii competente și atente de care 
au beneficiat micii bolnavi, cea mai 
mare parte dintre ei 'au putut părăsi, 
pe deplin însănătoșiți, spitalul, 
prezent, mai sint internați doar 16 
pii. care, din fericire, sînt și ei 
afară de orice pericol.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
varășa Elena Ceaușescu stau de vor
bă pe îndelete, părintește, cu copiii, 
lnteresindu-se de starea sănătății 
de îngrijirile ce li se acordă.

în 
co
in

to-

lor«

de 10 ani. Ma- 
oricărui pericol.

zîmbetului, un

sentimente
plină de

de adîncă, 
aceeași grijă 
atenție, ace-

s-au însănătoșit și au putut părăsi 
spitalul. .

Cu toate acestea, zeci și zeci de 
victime ale seismului se află încă 
aici, sub atenția și neobosita supra
veghere a personalului medical — 
acei oameni în alb care nu au pre
cupețit nici un efort pentru a reda 
viața celor care învinseseră deja o 
dată moartea. ,

în lunga listă a personalului me
dical care și-a făcut datoria pînă 
la capăt si cărora oamenii îngrijiți 
aci le păstrează o adîncă recunoș
tință și-au înscris numele general- 
maior doctor Gheorghe Costăcheșcu, 
comandantul spitalului, general-ma- 
ior doctor Traian Oancea, șeful sec
ției chirurgie II, colonel doctor 
Constantin Văideanu. șeful secției 
chirurgie I. general-maior doctor 
Gheorghe Niculescu, șeful secției or
topedie. -traumatologie și chirurgie 
reparatorie, colonel doctor Traian 
Băndilă, șeful secției de anestezie și 
terapie intensivă, general-maior doc
tor Iuliu Șuteu, directorul Spitalului 
de urgență.

'tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au avut 
cuvinte de înaltă apreciere pentru 
tot ceea ce s-a întreprins in vederea 
salvării vieților omenești și. intere- 
sindu-se de soarta celor internați, au 
cerut tuturor să nu precupețească 
nici un efort pentru a reda societății 
pe aceia care au suferit grave leziuni 
fizice sau psihice in dramaticele cli
pe prin dare au trecut.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
îndreaptă apoi spre sala de terapie 
intensivă, unde ameliorarea stării 
bolnavilor este evidentă. în ochii ce
lor internați aici se poate citi recu
noștința fierbinte pentru .secreta
rul general al partidului care, 
minat de un înalt sentiment de ome
nie. de profundă dragoste pentru oa
meni, conducînd fără odihnă, zi și 
noapte, cu eroism și neînfricare, ac
țiunile de salvare a vieților și a bu
nurilor. a făcut ca imposibilul să de
vină posibil, ca cei prinși de dărî- 
mături să se nască pentru a doua 
oară. Pe buzele lor răsar cuvinte de 
adincă mulțumire și recunoștință, 
izvorite din aceleași ginduri și sen
timente.

Va mulțumesc din adincul sufletuluirr
pentru tot ceea ce ați făcut pentru 
mine si ceilalți supraviețuitori"

>
Cu părintească și emoționantă gri

jă, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au apro
piat de patul de suferință al Elenei 
Enache, redată vieții după 188 de ore 
trăite în întunericul morții. adresîn- 
du-i cuvinte de îmbărbătare, urări 
de însănătoșire grabnică. Lacrimi de 
bucurie împinzesc ochii nesperatei 
supraviețuitoare, care. în semn

Clipe emoționante, de neuitat, 
in mijlocul copiilor înconjurați

cu părintească dragoste
între cel 

amintirea 
semnificații umane, a grijii stăruitoa
re, părintești a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu față de copii, față de cei 
care întruchipează însuși viitorul tă
rii, se află și Mihai Diaconescu și 
Mariana Cristea. in virstă de 9 ani, 
cărora un destin nedrept le-a 
părinții.

— Vă rog să vă ocupați în 
deosebit de acești copii ! — a 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. cerînd 
ca la externarea lor să fie informat 
personal, să fie tinut la curent cu 
formalitățile de înfiere, pentru ca 
micuții orfani să ajungă pe mîini 
bune, în familii care să le ofere acea

care vor păstra neștearsă 
acestei clipe de adinei

răpit

mod 
spus

le
ne-

căldură a sentimentelor care să 
șteargă amintirea suferințelor • 
meritate, să-i crească cu toată afec
țiunea. să-i educe în spiritul înaltei 
noastre morale comuniste, pentru a 
deveni buni cetățeni ai patriei.

Cu o tandrețe pe care numai o 
mamă o poate avea, tovarășa Elena 
Ceaușescu mingile cu gingășie bra
țele care i se întind, îi sărută cu 
duioșie pe frunte și pe obraji.

— Am primit darurile pe care mi 
le-ați trimis — spune unul dintre 
copii, arătînd cu o copilărească min- 
drie jucăriile și cărțile pe care le-a 
înșirat de jur împrejur.

— îmi pare atît de bine că ați ve
nit ! — exclamă și Carmen Vijiială, 
de 15 ani, care se află alături de

de 
supremă mulțumire pentru viata pe 

o 
mină tremurinidă încă de slăbiciune, 
două garoafe 
Ceaușescu și 
Ceaușescu. L 
partidului.
Elena Ceaușescu, o îmbrățișează cu 
emoționantă grijă și atenție.

— Vă mulțumesc din adincul su
fletului pentru tot ceea ce ați făcut 
pentru mine și pentru ceilalți supra
viețuitori. a spus Elena Enache. Da
torită dumneavoastră sînt acum 
viață, datorită dumneavoastră 
fost redați vieții.

Emoționată pînă la lacrimi 
această vizită, profesoara 
Enache ti arată tovarășei Elena 
Ceaușescu, ca unui om apropiat su
fletește. portrete de familie.

— Pot acum din nou să-mi văd 
rudele și elevii. Am scăpat, am scă
pat ca printr-o minune, și iată-mă 
aici, vie și bucuroasă. Să știți că 
mult curaj mi-ați dat Cînd am auzit 
la radio că sinteți pe strada Sahia, 
atunci mi-am zis : am scăpat. Și am 
fost sigură că așa se va întimpla.

La patul micuței Gabriela Cordu- 
neanu, salvată de sub ruinele blocu
lui „Continental", tovarășul Nicolae 
Ceaușescu zăbovește mai mult. Ga-

care o retrăiește, dăruiește, cu
tovarășului Nicolae 
to var ă ș e i Elena 

Secretarul general al 
împreună cu tovarășa

in 
am

de
Elenă

briela tine să-i arate șefului sta
tului numeroasele păpuși cu care 
este înconjurată, blocul de desen in 
care a făcut citeva schițe. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o mingiie pe pă
rul cirliontat. o imbrățișează cu dra
goste părintească, ii urează cit mai 
grabnică însănătoșire. Tovarășa 
Elena Ceaușescu o imbrățișează ca o 
mamă pe micuța supraviețuitoare, 
retinindu-și cu greu o lacrimă, 
lacrima bucuriei pentru salvarea a- 
cestei fragede vieți.

Aceleași clipe de intensă emoție le 
trăiesc și ceilalți oameții internați 
aici, care mulțumesc secretarului ge
neral al partidului pentru grija pe 
care o manifestă fată de soarta lor. 
Stoica Alexandrina. Lolfcă Stoian și 
Livia Negoescu string cu drag mîinile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu. îi sărută 
cu dragoste și recunoștință fierbin
te. le urează viață lungă pentru viața 
pe care le-au redat-o.

Tovarășa Elena Ceaușescu stă de 
vorbă îndelung cu studenta Livia 
Negoescu. salvată de regretatul cas
cador Tudor Stavru. Tinăra fată po
vestește pe îndelete, mingiind intr-u- 
na mîinile tovarășei Elena Ceaușescu, 
cum s-a intimplat să rămînă sub 
dărimături. cum a crezut cu putere 
în salvarea ei, cum a fost scoasă de 
sub ruine, cum este îngrijită. își îm
părtășește proiectele ei personale.

Tovarășa Elena Ceaușescu o mîn- 
giie, o sărută ocrotitor pe frunte, o 
îmbărbătează. îi încurajează speran
țele renăscut^, în dorința ei de a 
ajunge un orrt cit mai folositor so
cietății noastre socialiste.

La cipitiiul tinărului salvat 
prin dragostea pentru oameni 

a secretarului general al partidului
Salonul 8 — chirurgie I. Aici 

reface forțele Sorin Crainic Ivan, 
nărui de 19 ani care a fost salvat 
cursul zilei de 15 martie — deci 
251 ore de la cutremur — de sub 
ruinele blocului „Continental".

își 
ti- 
în 
la

Sa analizează aspecte ale sistematizării zonei fostului bloc „Dunărea"

...Era in ziua de 13 martie. Echi
pele de. salvare își terminaseră lu
crul. Muntele de moloz fusese com
plet înlăturat. O mamă. împietrită 
în durerea ei, cu lacrimile secate de 
atita plins. nu voia însă să pără
sească locul. Sorin încă nu apăru
se. Un simțămînt lăuntric îi spu
nea că trăiește, că el se află aici, 
că nu este pierdută orice speranță.

Spre seară. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. aflat permanent, zi' și 
noapte, acolo unde se lucra pentru 
salvarea oamenilor, a sosit. împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu. in 
fața a ceea ce fusese înainte blocul 
„Continental".

Disperarea a făcut atunci loc spe
ranței. Deși obosiți de nopțile de 
nesomn, salvatorii au reluat, la în
demnul secretarului general al parti
dului, istovitoarele lor eforturi. S-a 
spart in mai multe locuri imensa 
placă de beton care strivise subsolul 
și incredibilul s-a produs. Sorin a 
fost salvat. Salvat de încrederea in 
viață a mamei sale. Salvat mai ales 
de dragostea pentru oameni a pri
mului om al patriei noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cei care l-au salvat sînt acum la 
căpătiiul lui. interesîndu-se. cu a- 
ceeași grijă, cu aceeași solicitudine, 
de starea sănătății sale, cerind me
dicilor 
înlăturarea pericolului în i 
află. Tovarășul Nicolae 
tovarășa Elena Ceaușescu 
șcază pe Sorin Crainic, ii 
nătate și viață lungă.

Sorin nu poate exprima încă, din 
cauza slăbiciunii, ceea ce simte in 
aceste momente, dar în ochii săi se 
poate citi cea mai profundă recunoș
tință pentru cei care l-au salvat, i-au 
redat viața și tinerețea ce păreau la 
un moment dat pierdute. O face, cu 
lacrimile bucuriei, mama sa, Viorica 
Crainic Ivan, care nu-și mai poate 
stăpini emoția.

— Vă mulțumesc din suflet pentru 
omenia dumneavoastră, pentru că 
mi-ați întărit speranța că fiul meu 
trăiește, că mi-ați redat curajul că 
va fi salvat. Toată viața am să vă 
fiu recunoscătoare. Pentru că, cu 
adevărat, dumneavoastră, cei mai 
minunați oameni, l-ați salvat pe fiul

să facă tot posibilul pentru 
care se mai 
Ceaușescu, 
îl îmbrăți- 

i urează să-

O îmbrățișare părintească micilor pacienți de la spitalul de copii „Grigore Alexandrescu"

meu. Vă mulțumesc încă o dată din 
inimă. Nu am cuvinte pentru a vă 
arăta ce simte o mamă in aceste 
clipe cînd știe că copilul ei a fost 
redat vieții datorită dumneavoastră. 
Buni sinteți cu oamenii, să ne trăiți 
mulți ani, să aveți viață lungă, dum
neavoastră și familia dumneavoastră!

în spiritul grijii sale statornice 
față de ocrotirea sănătății întregii 
populații, componentă majoră a po
liticii partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a abordat, în dia
logul purtat pe parcursul vizitei cu 
cadrele de răspundere din acest do
meniu, și problemele completării și 
îmbunătățirii rețelei sanitare a Ca
pitalei.

La spitalul „Grigore Alexandres
cu" s-a relevat necesitatea urgentării 
construirii noului spital pentru copii, 
obiectiv prevăzut în planul pe acest 
cincinal. Secretarul general al parti
dului a recomandat să se studieze

cu atenție găsirea unui amplasament 
cit mai adecvat pentru această nouă 
și modernă unitate sanitară, care va 
fi dotată cu instalații medicale per
fecționate și va beneficia de expe
riența unor cadre de specialitate cu 
o înaltă calificare. Ea va trebui si
tuată într-una din zonele cele mai 
populate, eventual intr-unui din noi
le cartiere ale Capitalei, pentru a 
înlesni accesul bolnavilor, într-un 
loc propice însănătoșirii padenților, 
ferit de zgomotele orașului.

în același sens s-au discutat și as
pecte ale sistematizării zonei Spita
lului militar central, unde urmează 
să ia ființă, de asemenea, mai multe 
secții noi, moderne. Aici funcționea
ză, deocamdată, și principalele ser
vicii ale Spitalului de urgență, a că
rui clădire, avariată de cutremur, a 
devenit temporar improprie pentru 
buna desfășurare a activității cadre
lor medicale și tratarea bolnavilor.

Referitor la aceasta, s-a cerut să se 
treacă neîntîrziat la repararea strică
ciunilor provocate de seism. în așa 
fel incit și această importantă uni
tate sanitară să-și poată relua, cît 
mai curind, în condiții optime, acti
vitatea la sediul ei.

...Vizita a luat sfîrșit. în sufletele 
celor rămași aici să-și îngrijească 
sănătatea, să se refacă de pe urma 
traumelor provocate de puternicul 
seism s-a răspîndit optimismul.

Prezenta secretarului general al 
partidului în saloanele albe ale spi
talelor unde se tămăduiesc de răni 
și de zbuciumul lor sufletesc atîția oa
meni traumatizați de crîncena. absur
da intimplare, le-a redat curajul și le-a 
insuflat încrederea în forța biruitoa
re a vieții, voința de a redeveni 
vrednici cetățeni ai acestei patrii, ai 
României socialiste, hotărită să-și 
continue neabătut drumul ei spre pro
gres și bunăstare pentru toți fiii «j.
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1N MAREA BĂTĂLIE PENTRU NORMALIZAREA ÎNTREGII VIEȚI ECONOMICE, PENTRU PROGRESUL NECONTENIT AL ȚĂRIIToate energiile oamenilor muncii - concentrate spre realizarea programelor de dezvoltare a economiei naționale
LA CONSTRUCȚIA NOILOR BLOCURI DE LOCUINȚE DIN CAPITALĂ

Intensă activitate în vederea scurtării
termenelor de dare în folosință

CARTIERUL PANTELI- 
MON-IANCULUI. ieri. 18 
martie. Aici, numeroase 
blocuri se află în fază fi
nală de construcție, iar la 
altele lucrările sint avan
sate. în aceste zile, con
structorii și-au sporit efor
turile. înregistrînd o creș
tere simțitoare a ritmului 
de execuție ; concomitent, 
ei acordă o grijă deosebită 
calității lucrărilor la noile 
construcții. Angajamentul 
colectivului de constructori 
de la blocul 114 B este de 
a preda cele 104 aparta
mente cu o lună mai de
vreme declt termenul pla
nificat. Ce măsuri au fost 
luate pentru îndeplinirea 
angajamentului ?

— Am organizat activita
tea — arăta maistrul Ion 
Gîndeș — în două schimburi 
prelungite. Prin măsurile 
luate de noi, cît si datorită 
sprijinului acordat de con
ducerea șantierului, dispu
nem de suficiente materiale 
de construcție. Punem pe 
primul plan folosirea cu 
randament maxim a utila
jelor de mare capacitate, 
cum ar fi macaralele-turn.

— Cum și cu ce rezultate 
se lucrează în schimburile 
de noapte ?

— în schimburile de 
noapte asigurăm turnarea 
unor cantități cit mai mari 
de betoane. Totodată, lu
crăm la descărcarea cără
mizilor, a prefabricatelor și 
altor materiale. Practic. în
treaga activitate de apro
vizionare a tuturor locuri
lor de muncă se desfășoară 
noaptea.

— Cum procedați concret 
pentru asigurarea calității 
superioare a lucrărilor de 
construcție ?

— O practică instituită 
la noi — si care și-a dove
dit din plin eficacitatea — 
este aceea a predării pe 
faze a fiecărairiucrăH. ceea

ce permite efectuarea unui 
strict control de calitate. în 
acest fel există o responsa
bilitate precisă din partea 
fiecăruia pentru calitatea 
lucrărilor, iar acolo unde se 
constată unele abateri sau 
deficiente se 
imediate de 
a lor.

Continuăm
Alexandru Lungu. secretar 
al comitetului de partid al 
șantierului 2. din cadrul 
Grupului de șantiere nr. 3, 
care ne spune :

— Toți membrii comite
tului de partid au fost 
repartizați pe obiective,

iau măsuri 
remediere

discuția cu

avînd sarcina de a urmări 
cu rigurozitate respectarea 
graficelor de execuție și 
nivelul calitativ al lucrări
lor efectuate. în mod ope
rativ, la fata locului se 
analizează orice abateri de 
la disciplina tehnologică, 
punîndu-se accentul pe în
tărirea răspunderii pentru 
prevenirea lor. Răspunzind 
hotăririi Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. 
privind suplimentarea nu
mărului de locuințe ce se 
construiesc in acest an în 
Capitală, colectivul șantie
rului 2 s-a angajat ca. în 
1977. să realizeze peste

plan 50 de apartamente, 
adică, în total, 1 300 de 
apartamente. Prin muncă 
dîrză, tenace a întregului 
colectiv, pe toate le vom 
construi cit mai repede, cit 
mai bine, cit mai trainic, 

în ritm susținut se lu
crează și pe alte șantiere 
de construcții de locuințe 
din București. După cum 
am anupțat în ziarul de ieri, 
hotărîrea constructorilor din 
Capitală este de a da în 
folosință, pînă la sfîrșitul 
primului trimestru. 5 300 de 
apartamente, fată de 3 000 
prevăzute 
Lazăr).

Blocul 114 B din cartierul Pantelimon — lancului. Constructorii Marin Matei, Nicolae 
Micu și Nicolae Umbrârescu lucreazd sus la îndlțime — pe terasa blocului, care 

va fi dat. in funcțiune cu o lunâ mai devreme

Pretutindeni, voință de neclintit:

Muncim fără preget, deoarece 
țara are nevoie urgentă de 
roadele strădaniilor noastre

Laminate pentru recon
strucție Potrivit cerințelor ac
tuale și stringente ale economiei na
ționale, colectivele de la laminoarele 
combinatelor siderurgice au supli
mentat substantial producția, livrând 
peste prevederile la zi însemnate 
cantități de produse. Astfel, potrivit 
raporturilor operative, centralizate 
la ministerul de resort, laminoriștii 
au produs, in această perioadă de 
muncă susținută, suplimentar, peste 
3 000 tone laminate mijlocii și ușoare, 
300 tone otel-beton pentru construc
ții, 450 tone țevi din otel ți 65 tone 
tablă și bandă laminate la rece. Cele 
mai mari cantități de laminate — 
mai mult de 1 800 tone — au fost 
produse peste plan de laminoarele 
combinatului din Hunedoara, iar 
unitățile de la Oțelul Roșu și Reșița 
au realizat, împreună, un plus de 
1 200 tone laminate finite. De ase
menea, din Galați s-a raportat că 
Întreprinderea „Laminorul de tablă" 
• livrat șantierelor, in plus, 660 tone 
tablă.

Zi de zi - însemnate pro
ducții suplimentare. In mi" 
nele hunedorene. in marile unități 
siderurgice, în întreprinderile produ
cătoare de materiale de construcții, 
în toate aceste zile s-a muncit cu 
•por, cu abnegație, atingindu-se înal
te ritmuri de producție. Numai in
tr-o singură zi. colectivele din în
treprinderile producătoare de ma
teriala de construcții au realizai, 
printre altele. 400 metri cubi prefa
bricate din beton, 460 metri cubi be
ton celular autoclavizat. 14 000 cără
mizi dialit, 1200 tone ciment, 500 
metri cubi agregate de balastieră, 
4 500 unități cahle pentru teracotă. 
Acționind sub deviza : „Țara are 
nevoie de metal mai mult, mai bun“, 
•iderurgiștii hunedoreni au transfor
mat aceste zile de martie in adevă
rate zile de lucru record. într-o sin
gură zi, ei au realizat o producție 
industrială suplimentară în valoare 
de .peste 700 000 lei, concretizata in 
100 tone aglomerat feros, 200 tone 
fontă, 185 tone oțel, 320 tone lami
nate, 10 tone piese pentru industria 
metalurgică și multe alte produse. 
La rândul lor. minerii din Valea Jiu
lui au extras peste plan 2 500 tone 
cărbune energetic și cocsificabil. (Sa
bin Ionescu).

Prin creșterea în ritm ra
pid a productivității mun- 
^jj Colectivul Întreprinderii „23 
August" din Satu Mare și-a supli
mentat 
eu incă
4 000 de mașini de gătit aragaz și 
4 000 sobe de incălzit cu combustibil 
lichid. în acest context, sint edifi- 
4»toare rezultatele din prima juma-

angajamentul anual inițial
10 milioane lei, const.înd din

tate a lunii martie, cind s-a obținut 
peste prevederi o producție de aproa
pe 3 500 000 lei. echivalînd cu 3 700 
aragazuri și 1 600 sobe de încălzit cu 
combustibil lichid. Aceste sporuri se 
datorează în exclusivitate creșterii 
simțitoare a productivității muncii, 
care a sporit cu mult ,peste sarcina 
planificată. (Octav Grumeza).

La export, înainte de ter
men Metalurgiștii întreprinderii 
de mașini-unelte din Bacău, hotărîți 
să contribuie cu toate puterile la 
diminuarea pagubelor pricinuite de 
seism și realizarea de către econo
mia națională a sarcinilor de export, 
consemnează noi și importante suc
cese in acest domeniu. înzecindu-și 
eforturile, ei au reușit să-și înde
plinească, cu 16 zile mai devreme, 
sarcinile de plan la export pe primul 
trimestru al anului, livrând clientl- 
lor, în avans, utilaje in valoare de 
peste 1,6 milioane lei valută. în ul
timele două zile au plecat spre 
R. S. Cehoslovacă mai multe mașini 
de alezat și frezat, fiind gata pentru 
expediție un nou lot de utilaje des
tinate firmelor importatoare din 
U.R.S.S., Ungaria și Portugalia.

în schimburi de lucru 
prelungite. Oamenii muncii - 
români și maghiari — din industria 
județului Harghita lucrează intens, 
în două schimburi prelungite și in 
trei schimburi, pentru a menține 
constant, la cote superioare, ritmu
rile producției. Drept urmare, au 
fost realizate, față de sarcinile pla
nului pe două luni și o decadă, intre 
altele. 109 tone fontă, 71 tone cupru, 
aparataj electronic în valoare de 
peste 5,1 milioane lei, 10 tone mașini 
și utilaje pentru industria alimen
tară, 1 230 mc cherestea, 10 252 mp 
uși-ferestre, 35 000 mp țesături ș.a. 
(I. D. Kiss).

Am majorat angajamen
tul pe luna martie cu 100 
milioane lei. Reevaluind cu lnal- 
tă răspundere muncitorească posibi
litățile de care dispun, colectivele 
întreprinderilor industriale din ju
dețul Neamț au hotărit ca. in luna 
martie, să-și majoreze angajamentul 
inițial la producția globală indus
trială cu 100 milioane lei. S-au găsit 
astfel resurse pentru a se produce 
suplimentar și a se livra economiei 
naționale 6 100 000 bucăți cărămizi și 
blocuri ceramice, 200 mp panouri 
mari prefabricate, 380 mc diverse 
alte prefabricate din beton. 5 000 tone 
ciment, 500 tone var, 10 000 mp plăci 
din azbociment, 1500 mc cherestea, 
600 mc bile manele și lemn de con
strucție, 1 000 mp parchete, 4 000 mp 
de uși și ferestre, 4 000 mp panouri 
pentru cofraje și alte produse. (Ion 
Manea).

La Zimnicea, după douăsprezece zile
Zilnic, citeva mii de oameni, tineri 

și virstnici. militari, membri ai găr
zilor patriotice lucrează pe zeci de 
șantiere. Unii își reconstruiesc ca
sele, alții netezesc întinse suprafețe, 
unde pină mai ieri au fost cartiere de 
locuit. în zona de . centru, in jurul 
parcului, locurile afectate sint de pe 
acum gata șă primească viitoarele 
șantiere de construcții. Primele 32 de 
familii s-au instalat deja în barăci 
pină ieri, 16 martie.

— Doar pentru scurt timp — tine 
Nicolau Ștefan, asistent 
toamnă ne mutăm la

să sublinieze 
medical. La 
bloc...

— Luni — 
bricii de panglici — in a treia zi după 
cataclism, la ora 9,30 am pornit pro
ducția în trei schimburi, miercuri la 
ora 21 am început să lucrăm cu toa
tă capacitatea, astfel incit acum am 
reușit să recuperăm pierderile pro
vocate de întreruperea forțată a pro- 
ductiei. Prezența și cuvintele de îm
bărbătare ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, grija lui profundă fa(ă 
de oameni, grija pe care ei o văd 
materializindu-se, sub ochii lor. a 
mobilizat puternic colectivul nostru 
de muncă. Fină la finele lunii mar
tie vom da 400 mii lei producție pes
te plan.

Gesturile de adincă omenie ale în
tregii țări față de locuitorii orașului 
Zimnicea îi emoționează profund^ le 
dă noi 
goviște 
pentru 
trimise 
construcții, de la Gheorgheni au so
sit 2,6 tone cartofi, însemnate canti
tăți de îmbrăcăminte și lenjerie, de 
la Uzina de vagoane din Arad au 
sosit cinci colete cu îmbrăcămin
te etc.

La o margine de oraș, unde se ri
dica un grup de barăci, l-am găsit pe 
primarul 
Dumitru.

— Sint 
seară de 
adunarea 
varășului 
refacerea .. . .
început să prindă contur ferm in pro
iectele de execuție a noilor construc
ții. Proiectele vor fi gata pină la 25 
martie ; la finele anului, primele 
două mii de familii se vor muta in 
blocuri noi. Anul viitor — alte două 
mii de apartamente. Reprezentanții 
unor trusturi de construcții din țară 
au și sosit la noi.

Atît la Zimnicea, cît și in localită
țile din jur, de asemenea puternic 
iovite de seism, aprovizionarea popu-

ne spune directorul fa-

puteri. De la Cîmpina, Tir- 
si Tarcău au sosit panouri 

barăci, de la Giurgiu au'fost
2 000 tone de balast pentru

orașului, tovarășul Sandu

primar de 12 zile. In acea 
4 martie tocmai avea loc 
de alegeri. Indicațiile to- 
Nicolae Ceaușescu privind 
și reconstrucția orașului au

pentru viitoarele construcțiiLa intersecția străzilor V. I. Lenin și Giurgiului 6e pregătește terenul

latiei decurge normal, cu toate 
produsele necesare ; se desface 
marfă prin automagazine, numeroase 
chioșcuri și tonete. Toate materialele 
de. construcții pentru necesarul de 
moment sint asigurate în cantități în
destulătoare.

Ieri, miercuri, locuitorii din Zim
nicea au primit noi 
puternica 
din toate colturile 
muncitori, ingineri și tehnicieni de 
la întreprinderea clujeană „Electro- 
metal“ au hotărit să lucreze o zi in 
plus în fiecare lună, pînă la sfîrșitul 
anului, iar sumele rezultate să fie 
folosite pentru acoperirea costului 
materialelor necesare producerii a 
5 000 corpuri de iluminat pe care le 
vor executa în afara orelor de pro
gram și pe care le vor dona primă
riei orașului Zimnicea. pentru lo
cuințele noii așezări.

• Colectivul de la Fabrica mixtă 
de industrie locală din Tumu Mă
gurele a donat orașului Zimnicea 
115 000 lei și 15 garnituri de mobilă.

• Elevii din Alba Iulia s-au_an- 
gajat 
nicea 
stație 
Școlii 
ză la

vești despre 
solidaritate a oamenilor 

țării. Numeroși

să echipeze o școală din Zim- 
cu aparatură de laborator, o 
de radio și un interfon. Elevii 
generale nr. 4 Brașov lucrea- 
confectionarea de materiale de

'"‘T’T

COMUNIȘTII Șl ÎNTREAGA LUME A SATELORt

Cu hărnicie, fără odihnă,
pentru marile recolte necesare refacerii
Comuniștii, toti locuitorii satelor il- 

fovene, sub conducerea organelor de 
partid, participă în aceste zile de pri
măvară la lucrările agricole, hotărîți 
să obțină recolte superioare, eonști- 
enti că în acest fel contribuie direct 
la ștergerea urmelor lăsate de cutre
mur și în multe din localitățile jude
țului. la opera de refacere in care 
este bărbătește angajat intregul nos
tru popor.

Membrii biroului comitetului jude
țean. de partid, aite cadre de răspun
dere aflate în această perioadă în 
permanență pe teren conduc direct 
activitatea în consiliile intercoopera- 
tiste, au imprimat întregii munci de 
partid un puternic caracter mobili
zator, astfel ca pretutindeni să existe 
o largă participare 
rile agricole să fie 
mai înaltă calitate, 
tiv, seară de seară 
munale de partid 
țiunile pentru a doua zi. se impart 
oamenilor sarcini pe sectoare și fe
luri de lucrări", ne spune Nicolae 
Mihalache, secretarul comitetului co
munal de partid din Bulbucata. în
tr-adevăr. in acea zi, întocmai cum 
se stabilise cu o seară înainte, lucrau 
in cimp 23 tractoare la arat, două la 
grăpat ogoare și unul la semănatul 
mazării și peste 150 de cooperatori cu 
'35 de atelaje la eliberatul terenului. 
La fel. la Buturugeni, Dărăști, No
vaci. Pădureni. in aceeași zi am întîl- 
nit sute de oameni in cimp. Alături 
de ei, cu asistența de specialitate 
inginerii, șefii de ferme.

De altfel, acesta este cuvintul 
ordine al comitetului județean 
partid : calitatea tuturor lucrărilor 
fie îndeaproape supravegheată 
specialiști '.

De cîteva zile plouă, tractoarele și 
oamenii s-au retras din cimp. Aceas
ta nu înseamnă că au încetat și mun
ca. Tudor Iancu. inginerul șef al co
operativei agricole Gurbănești și 
secretar adjunct cu probleme econo
mice comitetului comuna)

la muncă, lucră- 
executate la cea 
„Concret, opera- 

la comitetele co
se stabilesc ac-

de 
de 
să 
de

partid, la ora zece dimineața se afla 
după 6 ore de muncă. La secția de 
mecanizare, primul obiectiv cu care 
își începe în fiecare dimineață pro
gramul de lucru, pe tractoriști i-a 
găsit cu uneltele în mină. Se apuca
seră să-și revizuiască tractoarele.

Hotăritor pentru reușita lucrărilor 
din actuala campanie este stimularea 
de către organele de partid — așa 
cum s-a procedat și aici — a spiri
tului de răspundere si inițiativă al 
cadrelor de conducere din comună, 
al comuniștilor, îndrumarea lor de a 
acționa cu operativitate, eficient în 
toate situațiile care se ivesc și care 
se schimbă uneori de la o zi la alta, 
chiar de la o oră la alta. De cu 
seară, după scurta ședință a coman
damentului comunal, președintele co
operativei, Dinu Daniliuc, și inginerul 
șef iși împărțiseră sectoarele pe care 
urmau să le controloze a 
Dar pentru că a început 
planul a fost schimbat din 
președintele a plecat la București să 
rezolve ce mai e de rezolvat in legă
tură cu procurarea unui mare lot de 
vaci din rase de mare productivitate 
pentru care tocmai se termină aici 
construcția a cinci grajduri moderne, 
inginerul șef a pornit, in continuare, 
și prin sectorul zootehnic; pe la 
saivane, să vadă mieii fătati peste 
noăpte, pe la grajdurile noi. să fie 
sigur că au fost adăpostite de ploaie 
materialele rămase 
dus apoi la răsadnițe, 
crătorii fermei, ajutați 
cooperatori, amenajau 
producție, repicau firele 
roșii, de ardei, de vinete, de varză. 
De toate trebuie să se ocupe, in a- 
ceste zile comuniștii satului — ca
dre de conducere sau cooperatori de 
rînd. Vor și trebuie să obțină, aici la 
Gurbănești, producții mai mari decit 
cele mai mari de pină acum.

— încotro ? — l-am întrebat pe 
comunistul Vasile 'Zglobiu, președin
tele cooperativei agricole din Valea 
Argovei. pe care l-am intilnit ieșind

pe poarta 
nai.

consiliului popular comu-
magaziile C.A.P.-ului. 

•a cam încurcat, dar face

doua zi. 
ploaia, 
mers :

S-a 
lu- 
alti 

de

pe-afară. 
unde 

de 
spatii 
subțiri de

— Spre 
Ploaia ne-L 
bine. Am semănat vreo 250 ha cu 
mazăre, in pentru ulei, arpagic, bor- 
ceag, dar...

Dimineața, pentru că ploua, șefii 
de echipă — comuniști, oameni de 
frunte ai satului — au venit la pre
ședinte să hotărască împreună alte 
urgente, alte locuri de muncă pentru 
ziua in curs.

Citiva kilometri mai departe, la 
Stațiunea de mecanizare a agricultu
rii Frăsinet, intr-o încăpere modes
tă, se stabilesc legături cu depărtări 
nevăzute : toate cele 33 de S.M.A.-uri 
ale județului Ilfov se pot întruni la 
„ședință" operativă prin radio. Seara 
a ajuns aici și tovarășul Tudor Ne- 
goiță. directorul stațiunii. întors de 
pe teren. încă ud, raportează : azi nu 
s-a lucrat în cimp. în schimb, s-au 
executat reparații și revizii. S-a fă
cut aprovizionarea secțiilor cu piese 
de schimb și carburanți. Rămin va
labile datele de producție comuni
cate ieri. Și adaugă : comuniștii de 
Ia noi au hotărit ca lucrările nerea
lizate in această zi de ploaie să fie 
recuperate în zilele următoare prin 
schimburi prelungite. Și mai comu
nic (nu e o cifră de producție, ci una 
de omenie) hotărîrea mecanizatorilor 
de aici de a dona. în contul sinistra- 
ților. suma dg 104 000 lei.

Cîmpia trăiește intens. își pregă
tește recoltele. Avem aici. acum, 
imaginea unor mari concentrări de 
forțe, o adevărată ofensivă de pri
măvară a mii și mii de oameni — 
cooperatori, mecanizatori, specialiști 
care, mobilizați de organizațiile de 
partid, de exemplul comuniștilor, 
luptă cu abnegație și dăruire pentru 
încă o mare 
socialiste, 
acest an.

victorie a agriculturii 
atît de necesară

laborator ți vor depune Școlii gene
rale nr. 1 Zimnicea peste 10 000 lei.

• Comitetul de femei de la Uzina 
mecanică navală Constanta și locui
torii comunei Corbii Mari, j. .. 
Suceava, au dăruit copiilor din Zim
nicea lenjerie și alte obiecte de îm
brăcăminte.

• Școala generală nr. 8 Arad a 
trimis un colet cu obiecte de îmbră-

județul

eăminte noi. Liceul industrial nr. 1 
Alexandria a oferit elevilor din 
Zimnicea 10 000 lei strânși din econo
miile cadrelor didactice și ale ele
vilor. Un sprijin de 20 000 lei au 
trimis colegilor din Zimnicea cadrele 
didactice și elevii de la liceul „Mi- 
hai Eminescu" din Satu Mare.

-Al. PLA1EȘU 
Dinu POPESCU

PE ȘANTIERUL NOULUI LAMINOR DIN ROMAN

Un angajament lăudabil:
„Vom termina construcția 

cu două luni mai devreme"
în ședința din ziua de 11 martie, .Comitetul Politic Exe

cutiv al C.C. al P.C.R. a hotărit ca. pe toate șantierele noilor obiective 
industriale, să se aplice măsuri ferme pentru intensificarea activității 
de constriietii-montaj, în scopul recuperării fii cel'măi' scurt timp a 
răminerilor în urmă si îndeplinirii integrale a planului de investiții. 
Pentru aceasta, organele de partid și de stat, ministerele. în
treprinderile de construcții au datoria să acționeze cu hotărire pen
tru mobilizarea generală și concentrarea tuturor forțelor în vederea 
grăbirii lucrului pe șantiere, în special pentru montarea utilajelor teh
nologice. Este necesar să se asigure, pretutindeni, urmărirea zilnică a 
îndeplinirii și depășirii planulpi, atît Ia lucrările de construcții, cit ți 
la livrarea și montarea utilajelor, să se introducă mai multă mobilitate 
în deplasarea forțelor la locurile unde există front deschis de lucru, 
pentru accelerarea dării în exploatare a noilor obiective.

Cum sint îndeplinite aceste sarcini majore T — iată tema raidului 
nostru pe șantierele a două obiective industriale.

în curînd. la întreprinderea de țevi 
din Roman va intra in funcțiune un 
nou laminor — o instalație modernă, 
menită să contribuie la creșterea 
substanțială a producției de țevi, pre
cum si la diversificarea acesteia prin 
■realizarea unei game foarte variate 
de tipodimensiuni. Acum, pe șantier, 
oamenii constructorului, montorului 
și beneficiarului muncesc „în flux 
continuu". „Sîntem conștient! că (ara 
are urgentă nevoie de teviie noastre 
pentru refacerea unităților economi
ce avariate, pentru construirea de noi 
rețele de alimentare cu apă șl gaze 
în localitățile afectate de cutremur, 
ne-a spus ing. Popa Dominde, direc
tor tehnic al întreprinderii beneficia
re. Iată de ce. împreună cu construc
torii și montorii, am reanalizat cu 
toată răspunderea stadiile fizice a- 
tinse la fiecare punct de lucru și am 
identificat noi resurse de intensifi
care a ritmului de execuție, ceea ce 
ne va permite să terminăm construc
ția noului laminor cu două luni mai 
devreme. Acesta este angajamentul 
nostru".

într-adevăr. pentru a urgenta rit
mul de montaj al utilajelor, bene
ficiarul a constituit echipe speciale, 
din peste 60 de electricieni și lăcă
tuși. care muncesc acum alături de 
ceilalți montori. Echipa condusă de 
maistrul Alexandru Tudor, de pildă, 
a preluat montajul laminorului pro- 
priu-zis, iar echipa lui Gheorghe 
Munteanu. tot din partea beneficia
rului. și-a asumat răspunderea să 
realizeze întreaga instalație electrică 
de la tablourile de comandă.

Pe șantier a sosit și cuptorul ro
tativ. Imediat a fost verificată zidă
ria sa interioară și s-a trecut la mon
taj. astfel incit încălzirea acestuia să 
înceapă în întîmpinarea aniversării 
Centenarului Independenței de stat a 

■ României. Există și unele utilaje care 
nu au putut sosi la timp pe șantier. 
Beneficiarul a luat însă măsuri pen
tru realizarea acestor utilaje in ca
drul acțiunii de autodotare. Totoda
tă. au fost readuse în circuitul pro-

ductiv unele utilaje pentru polizarea 
interioară a țevilor, utilaje care fu
seseră abandonate.

în aceste zile a început să se lu
creze în trei schimburi și Ia gospo
dăria de apă. Ia instalația dc unge
re și în alte puncte care condiționea
ză respectarea angajamentului de a 
pune noul laminor în funcțiune cu 
două luni mai devreme. „încadrîn- 
du-ne în 
lăturarea 
vocate de 
am mai 
nici o întirziere de la program — ne 
strane, la rîndul său. ing. Alexan
dru Aleman, șeful lotului de con
strucții. Ne-am organizat munca în 
așa fel îneît fiecare om de pe șan
tier. fiecare formație de lucru știe 
precis ce are de făcut în orice mo
ment. în mod firesc, ritmul de e- 
xecuție Ia subturnările de utilaje, 
sure exemplu, s-a intensificat sim- 

' titor. lucrindu-se zilnic cu o pro
ductivitate aproape dublă. De altfel, 
la majoritatea punctelor de 
s-au înregistrat avansuri de 
patru săptămîni".

Formațiile de constructori 
se de Ferdinand Bîlhă, Iosif 
Avei locobuț constituie un exemplu 
de ordine si disciplină în muncă, /iar 
stadiile fizice la lucrările încredin
țate avansează văzînd cu ochii. „A- 
vem tot ce ne trebuie pentru a reali
za zilnic un volum sporit de lucrări 
— apreciază constructorul Petru 
Mărtinaș. Stă în puterea noastră să 
terminăm construcția laminorului cu 
două luni mai devreme, așa cum 
ne-am angajat".

în legătură cu preocuparea pentru 
asigurarea unei calități ireproșabile 
a lucrărilor pe șantier. în cadrul fie
cărei formații s-a instituit un sever 
control tehnic de calitate și nimeni 
nu trece la executarea unei lucrări 
pînă nu sint puse la punct toate con
dițiile necesare.

efortul general pentru în- 
grabnică a pagubelor pro- 
seism, în ultimele 11 zile nu 
înregistrat nici o absență.

lucru 
pînă la

condu- 
Mîrț si

Ion MANEA 
corespondentul „Scinteir

Mihai CARANF11 
Alexandru BRAD

în această perioadă execută numeroase lucrări agricole. Hotăritoare insă pentru 
Iul recoltei acestui an este ca ele să fie. do cea mai bună calitate. Redăm citeva secvent 
munca. La C.A.P. Amărăștii de Jos. județul Dolj (prima fotografie), se fertilizează terenul 
pentru floarea-soarelui. Se remarcă aici adaptarea unui dispozitiv pneumatic pe mașina de îm
prăștiat amendamente — MA-3.5 — prin care se obține un grad de uniformitate a imprăș- 
tierii îngrășămintelor de 98 la sută. La C.A.P. Balta Doamnei, județul Prahova (fotografia a

dțua). terenurile ce urmează a fi însămîntate cu porumb sint discuite pentru mărunțirea bul- 
I. irilor și menținerea apei în sol. C.A.P. Lăcusteni. județul Do*j (fotografia a treia). Se in- 
sâmînțează sfecla de zahăr. Se remarcă pregătirea unui bun pat germinativ, bulgării fiind bine 
mărunțiți și terenul nivelat. La Țigănești, județul Ilfov, se lucrează intens la plantarea legumelor 

(fotografia a patra)
Fotografii : L Ilerțeg, A. Fapadiuc
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„Contul 1977 - ajutoare sinistrați cutremur"

Care sînt originile cutremurelor? Manifestări emoționante ale solidarității
Dintotdeauna. cutremurele de pă-, 

mint au ridicat semne de întrebare 
atît în masa populației surprinse și 
neapărate în fața acestor fenomene 
naturale, cit și în rindurile oameni
lor de știință, seismologilor și geo
logilor în primul rînd. Sentimentul 
de neliniște și nedumerire al oame
nilor din zonele afectate de seisme 
a fost cu atît mai justificat, iar 
preocupările cercetătorilor cu atît 
mai asidue în explicarea cauzelor, 
cu cit cutremurele au fost mai pu
ternice.

Ca și cele ce s-au produs în dife
rite părți ale globului, cutremurul 
de la 4 martie face parte din 
categoria fenomenelor naturale pro
vocate de forțele tectonice, adi
că de acele forte interne ale 
planetei noastre care, în cursul mi
lioanelor de ani. au determinat cu
tarea și fracturarea straturilor din 
scoarța terestră și ridicarea lanțuri
lor muntoase. Cu alte cuvinte, cu
tremurele tectonice nu reprezintă 
nimic altceva decit una din formele 
sub care se manifestă mișcarea și 
evoluția continuă a scoarței Pămîn- 
tului. Pe suprafața globului. în di
ferite continente, astfel de cutremu
re se produc, de regulă, de cîteva 
' pe an, iar în tara noastră de 
z-3 ori în o sută de ani.

Modul de manifestare, cauzele și 
efectele acestor fenomene naturale 
sînt din ce în ce mai bine cunoscu
te, pe baza cercetărilor seismologice 
efectuate atît în tara noastră, cît și 
în numeroase alte țări, cu ajutorul 
aparaturii moderne. Nimeni, astăzi, 
nu mai poate crede că mișcările 
seismica ar fi provocate de inexis
tentele „puteri supranaturale".

Pentru înțelegerea și mai exactă a 
lucrurilor sînt necesare unele expli
cații. Astfel, după cum au arătat 
cercetările geologice și geofizice din 
ultimii 20 de ani. pătura exterioară 
rigidă a globului pămîntesc, numită 
iitosferă (sferă de piatră), cu o gro
sime de circa 150 km, este fragmen
tată în mai multe blocuri sau plăci 
de mari dimensiuni. Sub acțiunea 
forțelor Interne ale planetei noas
tre, aceste plăci litosferice se mișcă 
foarte încet (cu viteze de 1—6 
cm/an) una față de alta, alunecînd 
pe suprafața unei pături interne mai 
puțin rigide numită astenosferă (pă
tură din mantaua superioară). Ca 
urmare a acestei mișcări foarte lente, 
in zonele de contact dintre două 
plăci litosferice. care tind să se a- 
propie una de alta, prin deformarea 
elastică a materiei din adîncul Pă- 
mintulul se ajunge să se acumuleze 
energii uriașe.

Cînd se produce cutremurul 7 în 
momentul in care energiile acumu
late depășesc rezistența la deforma
re a materiei. în zona respectivă, la 
adtncimi de citeva zeci sau sute de 
kilometri, au loc deformări si rupturi 
bruște însoțite de eliberarea energiei 
acumulate în timp de mai multe zeci 
do ani. O parte din energia astfel 
eliberată se consumă în procesele de 
rupere, sfărîmare și deformare a ro
cilor în adîncimi, o parte este trans
formată în căldură, iar altă parte a 
acestei imense cantități de energie 
se răspândește in mediul înconjură
tor. în toate direcțiile, sub forma

Convorbiri economice româno-etiopiene
Miercuri au avut loc in Capitală 

convorbiri între Bujor Almășan, mi- 
nistru-secretar de stat Ia Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării E- 
conomice Internaționale, și delegația 
etiopiană, condusă de maior Demi
sie Deresa, membru al Comitetului 
Central al Consiliului Militar Admi
nistrativ Provizoriu al Etiopiei So
cialiste, care se află în vizită în țara 
noastră.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea rela

Glorie eroismului vostru
(Urmare din pag, I)

ției pe care am înce
put-o. Vom striga din 
nou apelul și celor că- 
zuți sub cutremur le 
vom înscrie numele 
în cartea cetății, do
vadă că tara dă aten
ție fiecăruia dintre fiii 
săi, vom striga din 
nou apelul si vom 
strînge rindurile și 
fiecare dintre cei pre
zent! își va spori efor
turile pentru ca patria 
noastră ce dă atenție 
fiecăruia dintre noi. 
fiii ei, să-și continue 
drumul său glorios 
spre ziua de miine. 
Vom striga apelul și 
ne vom aduna, și e- 
nergiile noastre vor 
reclădi cu luciditate ce 
energiile besmetice au 
distrus ; și vom înălța 
noi blocuri, și uzine, și 
școli si vom privi cu 
Încredere în viitor. Si 
ne vom reaminti ce 
•cria poetul Baconski: 
„Femeile privesc sche
lăriile noilor case —

privesc la zidarii ce 
pun cărămizile sus și 
măsoară amurgul tă
cut. Femeile caută 
lung spre balcoanele 
roșii visînd viitoare 
cămine ; ele singu- 
re-ntrec pe zidari. încă 
nu e nimic, numai 
seara aceasta de mar
tie și ochii deschiși ai 
mașinilor negre în 
vuietul dens — dar 
femeile văd mai de
parte. încă totul e 
numai un joc liniștit 
de confute si linii, dar 
ele privesc flori de 
petunii și ’vrăbii și un 
vînt cenușiu aducînd 
dinspre lacuri arome 
de salcie crudă. Si văd 
viitorii copii ce vor 
fi...".

Iată deci că toate e- 
nergiile patriei noas
tre s-au mobilizat în 
fata oarbei dezlănțuiri 
a cutremurului, să-i 
înlăture urmările, să-i 
descopere pe supravie
țuitori și să redea Ca
pitalei si orașelor > si 
localităților greu în-

tv
PROGRAMUL I 

16,00 TelOșcoală.
16.30 Curs <ft limba rusâ
17,00 Telex
17.10 Balade șl vechi ctntece
17,40 Mărturii șl documente literare : 

Ioan Slavici
18.10 „Un cintec pentru bărbăție" — 

muzică folk și poezie
16,25 Independența — năzuința de 

veacuri a poporului român.
13,45 Atelier de creație literar-artlstlcă.
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 Forța umanismului socialist. Bă

tăile inimii comuniste a țări!
20.20 Seară de teatru : „Oameni sin

guratici" de Gerhard Hauptmann.
21,50 Seisme de-a lungul timpului...
22.10 Telejurnal.

PROGRAMUL II
20,00 Concert simfonic
21,00 Documentar științific : Bionica
21.30 Telex
21,35 „Pădure spunem ți rostim po

por...". Poem TV de Ovidiu Ge- 
naru 

undelor elastice, care determină zgu
duirea terenului pînă la depărtări de 
sute și mii de kilometri de focar. 
Apariția unor fenomene luminoase ca 
pete, globuri sau limbi de foc etc. ce 
par a țișni din pămînt, ca și a unor 
zgomote subterane a dat naștere la 
diferite interpretări în rîndul celor 
ce nu au avut explicația științifică 
a acestora. In realitate fenomenele 
luminoase la care ne referim sînt 
rezultatul descărcărilor electrice in 
păturile inferioare ale atmosferei, le
gate de acțiunea undelor provocate 
de cutremur ; la acestea a contri
buit și reflectarea incendiilor produ
se în diferite puncte din interiorul 
și împrejurimile Capitalei. în ce pri
vește zgomotele, uruiturile ce s-au 
auzit, acestea au fost produse fie de 
dislocări ale rocilor (zgomote subte-

• Cutremurele - fenomene 
absolut naturale, generate 
de mișcările din scoarța 
pămîntuiui • De unde pro
vin fenomenele luminoase 
și zgomotele din timpul 
seismelor? • La ce inter
vale de timp se pot repeta ?

rane), fie de prăbușirea unor tencu
ieli. ziduri sau clădiri ori de eva
cuarea vaporilor de la termocen
trale.

Dacă mediul prin care se propagă 
undele seismice ar fi omogen sub 
aspectul proprietăților fizico-meca- 
nice, atunci intensitatea distrugerilor 
provocate de aceste unde ar fi maxi
mă in zona epicentrală și ar descreș
te treptat, pe măsură ce ne depăr
tăm de aceasta. în realitate însă 
structura geologică a regiunilor în
conjurătoare variază foarte mult de 
la un loc la altul. Din această cauză, 
efectele distrugătoare sînt mai puter
nice în anumite zone, caracterizate 
prin prezența unor fracturi adinei 
sau a unor roci relativ afinate în 
subsol.

S-a constatat încă de mult că epi
centrul cutremurelor care se produc 
în țara noastră se află în Munții 
Vrancei. în cazul cutremurului care 
a avut loc la 4 martie 1977. la ora 
21,22. după cum au arătat seismo
logii Centrului de fizică a Pămîn
tuiui din București, perimetrul epi
central al acestuia s-a situat între 
localitățile Tulnici, Soveja, Bîrsești și 
Năruja din zona mai sus citată, fo
carul seismului găsindu-se la o adîn- 
cime de 110 km. în această regiune, 
după anul 1944, și în special în ul
timele două decenii, cercetătorii noș
tri au pus în evidentă o zonă de 
fracturi adinei.

în lungul acestei zone de fracturi 
adinei, marea placă est-europeană 
este împinsă sub blocul litosferic 
care cuprinde Transilvania. Munții 
A'puseAT șf regiunea pănortlcă.' 'Pre
siunile acumulate la . limita . dintre 

țiilor comerciale, a cooperării econo
mice și tehnice între România și E- 
tiopia, precum și posibilitățile exis
tente în vederea extinderii și diver
sificării relațiilor de colaborare din
tre cele două țări.

★
în aceeași zi, delegația etiopiană a 

avut convorbiri cu reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Apărării Na
ționale.

(Agerpres)

nemărginit!
cercate în aceste zile 
pulsul normal al vieții 
intrate-n normal. Mun
citori, militari, mi
neri. cascadori, spor
tivi. studenți. elevi — 
glorie muncii voastre, 
glorie eroismului vos
tru nemărginit ! Să 
încununăm cu frunze 
mari de laur munca 
și eroismul vostru și 
să slăvim uriașa e- 
nergie ’a celor ce apar
țin acestui pămînt. Si 
să ne'amintim si ver
surile poetului înghi
țit de valurile negre 
ale cutremurului, căci 
versurile nu mor nici
odată. nu pot fi ucise 
de cutremure :
„Cu tot ce am aparțin 

acestui pămînt...
O. cintece noi. melodii. 
Superbe visuri de aur 
Cu care aceste plaiuri 

mă înzestrară.
Si atunci cînd nu voi 

mai fi printre vii 
încununați cu frunze 

mari de laur
Această vreme

și această țară".

FOTBAL: Rezultatele 
meciurilor din etapa 

a XVin-a

Ieri s-au disputat șapte meciuri 
din cea de-a XVIII-a etapă a cam
pionatului diviziei A la fotbal.

Iată rezultatele : F. C. Constanța— 
Steaua 0—1 (0—0) ; S. C. Bacău — 
U.T.A. 1—0 (0—0) ; Jiul — F.C.M.
Galați 4—2 (1—1) ; Universitatea 
Craiova — Progresul 5—0 (2—0) ;
F. C. Argeș — A.S.A. 0—1 (0—0) ; 
F.C.M. Reșița — Politehnica Iași 1—1 
(0—1) ; F. C. Bihor — Rapid 2—0 
(1-0).

Partidele Dinamo — Politehnica 
Timișoara si Sportul studențesc — 
Corvinul au fost aminate.

în clasament conduce echipa Dina
mo — 24 puncte (din 17 meciuri), 
urmată de Universitatea Craiova — 
22 puncte (golaveraj plus 15). Steaua 
București — 22 puncte (plus 12) și 
Jiul Petroșani — 22 puncte (plus 6), 
toate trei cu cite 18 partide jucate. 

aceste două blocuri litosferice au 
generat și descărcarea de energie 
manifestată in timpul cutremurului 
din 4 martie.

Prin magnitudinea (energia totală 
declanșată) de 7,2 pe scara Richter, 
acest cutremur este unul dintre cele 
mal puternice cutremure djn Europa 
din ultimul secol. în primele 5 zile 
care au urmat fenomenului, seismo
grafele din tara noastră și din unele 
țări vecine (R.P. Bulgaria. R.S.F. Iu
goslavia) au înregistrat o serie de 
cutremure slabe, așa-numitele replici, 
ea intensități din ce în ce mai re
duse, care Indică o tendință de stin
gere treptată a activității seismice 
în focarul din Vrancea.

Se cere subliniat faptul că o ca
racteristică a tuturor cutremurelor 
vrîncene cu focare situate la adin- 
cimi mai mari de 100 km este aceea 
că ele se manifestă printr-o singură 
fază de zguduiri puternice, care 
practic consumă întreaga ener
gie care se acumulează in focar 
timp de mal multe zeci de ani. 
Geologul român Ion Atanasiu. autor 
al unui studiu aprofundat asupra cu
tremurelor de pămînt din țara noas
tră. a inclus cutremurele vrîncene în 
categoria cutremurelor monokinetice, 
adică a acelor cutremure care nu 
sînt urmate de alte zguduiri de 
aceeași intensitate.

Ținînd seama că din anul 1802, 
cind s-a prăbușit Turnul Coltei, și 
pînă în prezent au fost înregistrate 
cinci cutfemure vrîncene puternice, 
se poate aprecia că pentru acumu
larea energiei eliberate într-un cu
tremur de acest fel este necesară o 
perioadă de cel puțin 35 ani. dacă 
nu chiar de și mai multe decenii.

Care este situația omului fată de 
fenomenele seismice ? Pînă in pre
zent, oamenii nu au ajuns să stâpi- 
nească uriașele energii ale. cutremu
relor și. deci, nu pot împiedica dez
lănțuirea lor. Aceasta nu înseamnă 
însă că in fața acestor forțe ale na
turii rămînem pasivi. Pentru cunoaș
terea locurilor unde cutremurele pot 
avea efecte mai puternice, se studia
ză in continuare alcătuirea geologică 
a teritoriului românesc pentru a se 
determina locurile unde se află rup
turile adinei de care sînt legate fo
carele cutremurelor, aceasta urmărind 
un scop practic, anume stabilirea 
caracteristicilor mecanice ale terenu
rilor de fundație pe care se sprijină 
clădirile.

Pe baza datelor astfel obținute, în . 
proiectarea și executarea construcții- i 
lor din ultimele decenii au fost luate j 
o serie de măsuri menite să măreas- I 
că rezistenta acestora la șocurile pro- I 
vocate de cutremure. Ca urmare a 
acestor măsuri antiseismice, practic i 
toate construcțiile de clădiri, barâje, 
poduri executate în ultimii ani cu 
respectarea normelor de construcție 
antiseismică au rezistat în bune con
diții puternicului cutremur din 4 
martie 1977. Aceasta dovedește că, 
prin măsuri adecvate caracteristici
lor seismice ale diferitelor regiuni 
ale țării noastre, efectele distrugă
toare ale cutremurelor pot fi pre
venite.

Prof. untv. dr. 
Simon PAULIUC 
Universitatea, București

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Căsătoria — 19, (sala 
mică) : Viața unei femei — 19.
• Opera Română : Lucia di Lain- 
mermoor — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Grădina Icoanei) : 
Tineri căsătoriți caută cameră
— 19.
• Teatrul Mic : Dosarul Ander
sonville (spectacol amînat din 6 
III) — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Victoria) ; Deschis 
pentru renovare — 19.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe-un picior de plai —-
19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" (la Gră
dinița 184, str. Prelungirea Feren
tari) : Bun găsit — 10, (Grădinița 
205, str. Ferentari) : Bun găsit —
11.30, (sediu) : Sfîrlă năzdrăvanul
— 17.
• Circul București : Spectacol 
prezentat de Circul mare din Var
șovia (premieră ; seria de bilete 
305) — 19,30.

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.
• îngerașii negri : FESTIVAL — 
9; 11,30; 14; 16.45; 19.15. AURORA
— 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Riul de aur : CENTRAL — 9,15; 
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;
19,30.
• Șatra : GRIVIȚA — 9: 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20, FLAMURA — 9;
11,15; 13,30: 15,45; 18; 20, GIULEȘTI
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Accident : TOMIS — 9; 11,15;
13,30; 15,30; 17,45; 20.
• Adevăratul curaj : ARTA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• învingătorul : MUNCA — 10; 12; 
14; 16; 18; 20.
• Apașii : COSMOS — 9,30; 11,30; 
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 Tennessee: 
LIRA — 9,30; 11,45; 13; 15.30; 17,45; 
20.
• Scăldatul minjilor : VIITORUL
— 9,30; 11,30; 13,30; 15.30; 17,30;
19,30.
• Copil de suflet : FERENTARI
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30;
19,30.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 16 MARTIE 1977
EXTRAGEREA I : 3 27 34 9 41 45
EXTRAGEREA a II-a : 24 18 22 

38 44
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 

774 711 lei dih care 47 354 lei report.

Din întreaga țară continuă să ne sosească la redacție 
noi și noi vești despre depunerile în Contul omeniei — tot 
atîtea dovezi ale solidarității, expresii ale înaltei conștiințe 
civice a poporului nostru, ridicat în aceste zile ca un singur 
om în spri|inirea sinistraților, a amplei acțiuni de recon
strucție.

Continuă să treacă 
pe la ghișeele C.E.C. 

oameni, oameni, oameni...
• în drum spre cîmp. Teodor Ni- 

măt din satul Mesteacăn, județul Să
laj, și-a luat cu el și pe cei 7 copii, 
pentru a-i duce pe unii la școală, pe 
alții la grădiniță, iar pe cei mai 
mari să-i pună la treabă. Dar mai 
întîi, Nimăt a trecut pe la C.E.C. A 
completat o foaie de depunere în 
„Contul 1977“ și a numărat 1 000 lei. 
„Ce faci, tată 7“ — l-au întrebat co
piii. „Nimic — le-a răspuns el — 
am mîngiiat doar pe frunte un copil 
rămas fără părinți".

• Din lunga listă a depunătorilor 
la agențiile C.E.C. din județul Timiș, 
am reținut cîteva nume : Doina 
Păsula (pensionară din Timișoara) — 
3 000 lei ; loan Banhof (muncitor din 
Jimbolia) — 2 000 lei ; Janoș Zoltan 
(muncitor din Timișoara) — 5 000 lei.
• Printre numeroșii depunători in 

„Contul omeniei" din județul Dîm
bovița l-am întîlnit și pe Gheorghe 
Zamfirescu, pensionar, fost angajat 
al întreprinderii de utilaj petrolier 
Tirgoviște, care a donat 10 000 de 
lei.

a Pe la ghișeele C.E.C. din 
Craiova și din alte localități ale Dol
jului au continuat Să treacă nu
meroși depunători, între care Ecate- 
rina Malica, Justin Popescu și 
Gheorghi Bar, fiecare cu o depunere 
de dte 1 000 lei, cadrele didactice din

Donăm cu toată inima o parte

din retribuție și gratificații
• Activiștii comitetelor județene 

de partid Arad și Sibiu au hotărit 
să doneze retribuția pe o lună de 
zile pentru ajutorarea sinistraților și 
sprijinirea acțiunii de reconstrucție.

• Activiștii din Consiliul Culturii 
si Educației Socialiste au hotărit să 
ofere retribuția lor pe cite o lună de 
zile, pentru ajutorarea sinistraților și 
sprijinirea acțiunii de recon
strucție.

• Muncitori, ingineri și tehnicieni 
de la intreprinderea de utilaj greu 
„Progresul“-Brăila au donat 2 000 000 
Iei. reprezentînd o parte din retri
buția pe luna martie și 50 la sută 
din gratificațiile cuvenite pe anul 
1976. De asemenea, cadrele medico- 
sanitare din județul Brăila au depus 
în contul 1977 gratificațiile cuvenite 
pe 1976.

• Numeroși constructori de utilaj 
petrolier din Tirgoviște au hotărit 
ca o parte din gratificațiile ce le 
reveneau pe 1976, în sumă de 
1 200 000 lei. să fie depuse in contul 
de ajutorare.

• Sute și sute de muncitori, in
gineri și tehnicieni de la întreprin
derea de piese auto din Sibiu contri
buie la fondul de ajutorare a sinis
traților cu gratificațiile pe‘ 1976. Suma 
se ridică la circa 3 000 000 lei.

Alături de poporul român 
la înlăturarea urmărilor seismului

Ajutoarele oferite de alte guverne, organizații, instituții, firme și cetățeni din 
diferite țări - noi expresii ale solidarității cu poporul României

Solidaritatea cu poporul român, 
greu încercat de puternicul seism, 
a continuat să se manifeste și in 
cursul zilei de miercuri prin gesturi 
de cald umanitarism, concretizate în 
donații în bani și diverse bunuri.

Biroul Politic al C.C. al Partidu
lui Comunist din Cuba a hotărit să 
trimită pentru ajutorarea victimelor 
cutremurului 3 000 flacoane cu plas
mă și diferite vaccinuri.

Ambasadorul Republicii Federale 
Germania la București a informat că 
guvernul țării sale a hotărit să o- 
fere imediat, gratuit, in prima etapă, 
instalații seismologice în valoare de 
250 000 mărci. în același timp, de la 
Bonn am fost informați că în R.F.G. 
continuă diverse acțiuni pentru co
lectarea de ajutoare de Ia populație 
și firme pentru înlăturarea conse
cințelor seismului din 4 martie. Ast
fel, in ultimele zile au mai făcut 
donații firmele : M.T.U. Friedrichs- 
haffen, in. total 50 000 mărci ; Co- 
mex — 30 000 mărci și medicamente : 
Contisthal și Klochner cite 25 000 
mărci ; Stephan Spernath și Kurt A. 
Beker cite 20 000 mărci ; Intercomerz, 
Karl Freudenburg, Erling-Stuttgart, 
Gelenkwellen și Zahnfabrik cîte 5 000 
mărci ; firma Hortmann și Braun, pe 
lingă donația de 5 000 mărci, a oferit 
piese de schimb și aparate de măsu
ră pentru industria chimică ; Firma 
Rohleg a donat 3 000 mărci. Au do
nat, de asemenea, diverse sume de 
bani firmele Juridwerke și Lemetz- 
werke. iar societatea Piv-Bad a ofe
rit piese de schimb. Din Koln s-a a- 
nunțat că a plecat spre București un 
camion cu 3 000 kg medicamente și 
aparatură medicală, iar în ultimele 
24 de ore au sosit pe aeroportul din 
București din partea Crucii Roșii a 
acestei țări cantități însemnate de 
medicamente, alimente și articole de 
îmbrăcăminte.

Din Teheran s-a anunțat că socie
tatea iraniană „Leul și Soarele" a 
trimis organizației de Cruce Roșie 
din țara noastră un ajutor de 100 000 
dolari. 

comuna Gighera, pionierii de la 
școala generală nr. 22 Craiova, 
membrele comitetului orășenesc al 
femeilor Filiași.

• Prin reprezentantul lor, Boris 
Ispir, președintele comitetului sindi
catului. numeroși lucrători de la în
treprinderea agricolă de stat din 
Insula Mare a Brăilei au depus in 
„Contul omeniei" contribuția lor in
dividuală. care totalizează 333 000 lei.

• într-o singură zi, angajații în
treprinderii cinematografice jude
țene Mehedinți au depus la „Contul 
1977“ suma' de 9 000 lei.

• Ni se comunică de la Comanda
mentul marinei militare că toți 
membrii consiliului militar au ho- 
tărît să vină în ajutorul sinistraților 
și în sprijinirea acțiunii de recon
strucție cu sume echivalind cu o re
tribuție lunară ; cadrele din coman
dament au depus, pînă acum, suma 
de 286 000 lei ; ofițerii, maiștrii mili
tari. subofițerii și ostașii din unita
tea de nave în care muncesc căpita
nii de rangul II Costică Mîrșu și Ion 
Aldea au înscris în „Contul 1977“ 
suma de 95 740 lei. Membrii muzicii 
militare de la institutul de marină 
„Mircea cel Bătrin" au hotărit în 
unanimitate să ofere solda lor pe o 
lună.

• In contul omeniei s-au înscris 
cu o parte din gratificațiile pe 1976 
și cu peste 3 000 000 Iei reprezentînd 
o parte din retribuția pe acest an 
și lucrătorii de la Combinatul de 
fibre sintetice din Iași.

• Multi- ceferiști din Satu Mare 
au hotărit să depună in contul o- 
meniei retribuția pe cite o zi pe 
lună pînă la sfirșitul anului.

• Cadrele didactice și angajații 
de la Liceul agroindustrial din 
Slatina contribuie cu retribuția re
venită pe o jumătate de lună și cu 
gratificațiile pe anul 1976. La rîndul 
lor. numeroși elevi ai liceului au 
depus in contul 1977 suma de 5 000 
lei.

• Muncitori, ingineri și tehnicieni 
de la intreprinderea „Electrotimiș" 
din Timișoara contribuie la fondul 
omeniei cu 3 la sută din retribuție 
pină la sfirșitul anului.

e Angajații întreprinderii „Electro- 
precizla" din Săcele au hotărit să 
depună o parte din retribuția lunară, 
pînă la sfîrșitul anului, ceea ce în
seamnă peste 3 000 000 lei..

• Cadrele didactice ale Casei cen
trale a pionierilor din municipiul 
București au hotărit să depună din 
retribuție, pînă la sfîrșitul anului, 
in contul 1977, suma ' de 46 500 lei.

• în afara sumei de peste 5 mi
lioane lei, reprezentînd o parte din

Pe adresa tovarășei ELENA 
CEAUȘESCU, președintele Comitetu
lui național de ajutorare, s-a primit 
o telegramă, prin care președintele 
Consiliului de conducere al Manu
facturers Hanover Trust din New 
York. Gabriel Hauge, a anunțat că, 
pentru a contribui la ușurarea sufe
rințelor victimelor cutremurului, a- 
cCastă bancă a donat 15 000 dolari și 
că a depus, totodată, în contul 1000 
al Băncii române de comerț exterior 
suma de 25 000 dolari, reprezentînd 
donații primite pină in prezent de 
Organizația româno-americană de a- 
jutorare.

Organizația Mondială a Sănătății 
(O.M.S.) și Organizația Națiunilor Ut 
nite pentru acordarea de ajutor in 
caz de catastrofă (U.N.D.R.O.) au 
pus la dispoziția țării noastre cite 
20 000 dolari fiecare pentru achizițio
narea de aparatură medicală și me
dicamente.

Din Republica Democrată Ger
mană au sosit în ultimele 24 de 
ore avioane care au adus pen
tru Crucea Roșie alimente, me
dicamente, pături, singe și pansa
mente. Oamenii muncii din R.D.G. 
au organizat diverse acțiuni pentru 
sprijinirea celor loviți de catastrofa 
seismică din țara noastră. Membrii 
Capelei de stat din Berlin, de pildă, 
au oferit onorariul cuvenit pețitru 
un concert de gală susținut la Opera 
de Stat. La rindul lor, elevii, instruc
torii și profesorii școlii de pe lîngă 
Uzina de autovehicule din Magdeburg 
au contribuit la fondul de ajutor cu 
suma de 1 000 mărci, obținută ca ur
mare a prestării de ore suplimentare, 
în mai multe întreprinderi din re
giunea Karl Marx-Stadt oamenii 
muncii au organizat colecte de fon
duri.

în cadrul ajutorului acordat de 
Franța, au sosit un bloc operator cu 
75 de paturi, medicamente, aparatu
ră medicală, pături, corturi, saltele, 
lenjerie și site bunuri. De asemenea, 
s-au primit din partea asociației „A- 
jutorul popular francez" 1 000 de pă
turi, 3 500 kg lapte praf. 300 paturi, 
2 000 kg îmbrăcăminte și medicamen
te. Secretarul național al -acestei a- 
sociații, Gerard Maritius. prezent in 
tara noastră, ne-a declarat: '„Cînd 
am aflat de catastrofa ce a în

gratificațiile pe anul trecut, mii de 
angajați ai unităților economice din 
Cimpina. Comarnic, Sinaia. Bușteni, 
Azuga și alte localități prahovene

Contribuția țăranilor cooperatori
• Cooperatorii din Obirșia, județul 

Olt, contribuie la fondul omeniei și 
solidarității, pe lingă importante 
sume de bani, și cu 100 000 kg po
rumb, 10 000 kg grîu, 50 000 kg le
gume, 20 000 kg cartofi și 2 000 kg 
came.

• Cooperatorii din comuna Heleș- 
tieni, județul Iași, au depus pînă 
acum 13 000 lei. cei din Holboca au 
depus 45 000 lei numerar, reprezen
tînd contravaloarea a două norme 
convenționale, la care se adaugă și 
importante cantități de produse 
agricole.

« loan Josu, președintele C.A.P. 
Topolovățu Mare, județul Timiș, a 
depus în Contul 1977 suma de 4 400 
lei și a donat și o cantitate de 
500 kg grîu. • La rîndul lor. țăranii 
cooperatori din aceeași localitate au 
hotărit să contribuie cu retribuția 
cuvenită pe cite 5—10 norme conven
ționale. Pe lingă depunerile indivi
duale în bani, țăranii cooperatori din 
comuna Teremia Mare, județul Ti
miș. au hotărit să doneze în folosul 
sinistraților și 30 000 kg grîu și 10 000 
kg porumb.

• Pe lîngă depunerile care însu
mează aproape 1 000 000 lei. țăranii 
cooperatori din numeroase comune 
ale județului Botoșani contribuie la 
fondul de ajutorare a sinistraților cu 
importante cantități de produse agri
cole. între care 86 000 kg grîu. 19 000 
kg came, 555 hl lapte și altele.

• îh timpul inundațiilor din 1970 
și 1975 orașul Lipova din județul 
Arad a avut mult de suferit. Dar

Spectacole artistice 

in folosul sinistraților
• Sub genericul „Cintare omului", 

Consiliul județean al Frontului Uni
tății Socialiste și Comitetul de cul
tură și educație socialistă al județu
lui Iași au inițiat prezentarea unor 
spectacole la sala sporturilor de că
tre forțe artistice reunite de Ia Tea
trul național „Vasile Alecsandri", O- 
pera Română, Filarmonica „Moldo
va", corul „Gavriil Musicescu", cvar
tetul de coarde și cvintetul de suflă
tori de la Conservatorul de muzică 
.„George Enescu". încasările vor fi 
depuse la C.E.C. tn „Contul 1977".

• Comitetul județean de cultură și

Opere de artă in noile case 

ale celor rămași fără adăpost -
• Membrii filialei Uniunii artiști

lor plastici Timișoara au hotărit să 
doneze familiilor sinistrate, care s-au 
mutat în apartamente noi, un număr 
de 30 de lucrări de artă plastică. De 
asemenea, la Galeriile de artă din 
Timișoara s-a deschis o expoziție cu 
vînzare cuprinzind lucrări de pictură, 
grafică și sculptură oferite de artiștii 
plastici timișoreni, fondurile încasate 
urmind să fie depuse in „Contul 
1977“.

• Artiștii plastici brăileni Con
stantin Boer Dondoș, Aurel Tănase, 
Hugo Mărăcineanu și Ștefan Popa, 
împreună cu numeroși elevi ai școlii 
de muzică și arte plastice au donat 
sinistraților care se vor muta in noile 
apartamente 200 de lucrări de pic
tură. grafică și sculptură.

doliat tara dumneavoastră am tri
mis a doua zi in România pri
mele noastre ajutoare. Știm că 
este foarte puțin în, raport cu marele 
efort pe care-1 face poporul român 
in aceste momente. La întoarcerea 
în Franța, vom organiza încă un aju
tor, vom orienta sumele de bani ofe
rite de lucrătorii francezi către con
tul Crucii Roșii din România, iar cu 
suma obținută urmează să construiți 
un obiectiv pe care-1 considerați de 
primă necesitate, o policlinică, o 
școală sau o grădiniță".

Tot din această țară, Sindicatul pro
ducătorilor de alimente pentru copii 
ne-a oferit un ajutor de 22 tone ali
mente, iar firma Citroen — alimen
te. pături și vată medicinală. De ase
menea, ne-au sosit știri despre depu
nerile care se fac în diferite conturi 
în favoarea sinistraților din țara 
noastră. Astfel, Banque Comerciale 
pour Europe du Nord a oferit 50 000 
franci francezi, lucrătorii de Ia 
Banca franco-română din Paris 19100 
franci. Societatea Louis Dreyfus — 
100 000 franci francezi.

Din Italia, firma Montecatini-Terme 
a donat 5 milioane lire, firmele 
Orion Spea și Dardoni — cîte 3 mi
lioane lire, Salumficio di Marco — 
2 000 dolari, Oliver Haris — Italiana 
— 1 000 dolari, Schiavetti — 50 000 
lire, precum și plase din sîrmă si 
tablă perforată pentru industriile 
chimică și celulozei și hîrtiei. Pri
măria orașului Pisa și Serviciul 
Santa-Chiara din aceeași localitate 
au trimis pentru sinistrați 450 kg 
produse dietetice și medicamente.

Uniunea Centrală a Sindicatelor 
din Finlanda — S.A.C. a acordat sin
dicatelor din tara noastră pentru si- 
nistrații de pe urma seismului un 
ajutor in valoare de 50 000 mărci fin
landeze.

De la Societatea de Cruce Roșie 
din Elveția au sosit in cursul zilei la 
București făină, cereale si aparatură 
medicală.

De la Basel s-a anunțat că Banca 
Reglementelor Internaționale din Ba
sel a donat 20 000 franci elvețieni, 
firma Business International — 20 000 
mărci vest-germane. Au făcut, de a- 
semenea, donații mai multi cetățeni, 
Intre care familia V. Cocea, de ori

vin în sprijinul locuitorilor din zo
nele afectate de seism și cu retri
buția pe o zi oferită lunar pină la 
sfirșitul anului.

durerea oamenilor a fost în scurt 
timp învinsă. întrucît nu au fost lă- 
sați nici o clipă singuri. în sprijinul 
lor venind locuitorii județului. în
treaga tară. „Acum este rîndul nos
tru să ajutăm pe cei aflați în sufe
rință de pe urma cutremurului — ne 
șpune tovarășul loan Lukhaub. secre
tar adjunct al comitetului orășe
nesc de partid. Locuitorii noștri — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — lucrători la secția 4 
Electrometal, angajații de la spitalul 
orășenesc, de la autobaza I.R.T.A., 

* cooperativa meșteșugărească „Mu
reșul" și de la alte unități economice 
din oraș au depus în contul omeniei 
importante sume de bani. Printre ei 
se numără mama eroină Mina Roșea, 
pensionara Maria Oprean. cetățenii 
Moise Jurjean, Iosif Sefcik. Maria 
Telbis, Emil Boroș și alții".

• în satele și comunele județului 
Mehedinți se desfășoară acțiunea de 
valorificare a surplusului de produse 
agricole de către cetățeni. Pînă ieri, 
numai din valorificarea acestor pro
duse s-au depus în contul omeniei 
222 000 lei.

• Angajații cooperativelor de 
consuni din județul Constanta vor 
contribui la ajutorarea sinistraților cu 
o parte din retribuție pină la sfîrși
tul anului. Suma se va ridica la 
3 000 000 lei.

• Gospodarii din Botoșana (Su
ceava) au depus în Contul 1977 suma 
de 35 000 lei reprezentînd premiu! 
obținut pe 1976 in întrecerea patrio
tică pentru înfrumusețarea si buna 
gospodărire a localităților.

educație socialistă Mehedinți pregă
tește un spectacol care va fi susținut 
de către formațiile artistice eviden
țiate în faza de masă a festivalului 
național „Cîntarea României". înca
sările vor fi depuse în „Contul 1977".

• Colectivul Teatrului dramatic din 
Baia Mare, care a hotărit să doneze 
fondului omeniei 81 000 lei din con
tribuție personală și din încasările 
la spectacole, mențin șirul reprezen
tațiilor cu piesa prezentată duminică 
în premieră pe țară „Muntele cu 77 
de inimi" de Pavel Belu.

• Membrii cenaclului U.A.P. Su
ceava, împreună cu alfa artiști plas
tici amatori au donat un număr de 
20 de lucrări de pictură pentru a îm
podobi apartamentele familiilor care 
au avut de suferit de pe urma seis
mului.

• Un număr de 60 de lucrări au 
fost expediate ieri de artiștii plas
tici din Satu Mare pentru a fi do
nate locatarilor din noile locuințe 
primite după cutremur. Acestui gest 
al artiștilor plastici sătmăreni li se 
vor adăuga și sumele ce vor fi înca
sate de la valorificarea unor lucrări 
care constituie obiectul unei expo
ziții cu vînzare ce va fi deschisă în 
curind la Satu Mare.

gine română, care a donat 500 franci 
elvețieni.

Din Grecia, firmele Aluminium de 
Grece și Elal au anunțat că oferă 
2 000 kg folii de aluminiu pentru 
ambalarea de produse alimentare. În
treaga cantitate urmind să fie livra
tă .pînă la finele acestei luni. Pre
ședintele Asociației grecilor din 
România, Zamfir Punghis. a donat 
37 000 drahme în favoarea sinistrați - 
lor din țara noastră, iar armatorul 
L. Z. Mihalos — 50 000 drahme.

Semiluna Roșie din Siria a venit în 
sprijinul celor care au avut de sufe
rit de pe urma seismului cu un aju
tor de 5 000 dolari.

Guvernul provinciei Quebec din 
Canada a anunțat că oferă 5 000 do
lari canadieni. în această provincie 
s-a constituit un comitet de ajutorare 
care colectează medicamente. îmbră
căminte și alte bunuri pentru sinis- 
trații români. Obiectele colectate vor 
fi expediate în țara noastră gra
tuit de către compania Air Canada. 
La rîndul lor. firme din această țară, 
intre care Gradco, Weltex, Liberty, 
Standard, Fish, au donat cîte 1000 
dolari fiecare, iar Asociația culturală 
Quebec-România — 500 dolari.

Din Cehoslovacia s-a anunțat că 
brigăzi ale muncii socialiste și alte 
colective de la Uzinele constructoare 
de mașini Smeral de lingă Bmo, exa- 
minînd posibilitățile de ajutorare a 
poporului român, au hotărit să reali
zeze cu trei luni mai devreme livră
rile de utilaje pentru țara noastră. 
La rindul său, colectivul uzinei chi
mice „Gheorghi Dimitrov" din Bra
tislava va reduce termenul de livrare 
a unor utilaje pentru țara noastră.

în Venezuela s-a înființat Comite
tul de solidaritate cu poporul român, 
care va coordona acțiuni legate de 
ajutorarea României de către cetățenii 
și instituțiile din această țară. Con
siliul Național al ziariștilor. Îm
preună cu absolvenți venezuelem 
ai unor institute de învățămint su 
perior din România, vor organiza o. 
manifestare artistică in beneficiul si
nistraților. Cetățeni venezu'eleni d- 
origine română au hotărit să donez'' 
tării noastre încasările de la un 
spectacol de teatru și de la o pre
mieră cinematografică.
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TELEGRAME DE COMPASIUNE
In legătură cu cutremurul din 4 martie, au mai adresat tele

grame de condoleanțe tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, con
ducerii de partid și de stat, unor instituții și organizații obștești :

Pedro Pires, prim-ministru al Re
publicii Capului Verde ; dr. Eric M. 
Gairy, prim-ministru al Statului Gre
nada ; Rafael Caldera, fost președin
te al Venezuelei ; Francisco da Costa 
Gomes, fost președinte al Portuga
liei ; maiorul Melo Antunes, pre
ședintele Comisiei Constituționale a 
Consiliului Revoluției din Portuga
lia ; generalul Vasco Lourenco, co
mandantul militar al regiunii Lisabo
na ; Francisco Sa Carneiro, președin
te al Partidului Social-Democrat din 
Portugalia ; Mișcarea Democratică

Un popor întreg isi mobilizează forțele 
pentru îndepărtarea urmărilor cmrmrului, 
pentru reluarea cursului normal al vieții

Ample ecouri în presa internațională ♦
Procesul de revenire a vieții pe făgașul normal, eforturile pline de ab- 

, negație depuse de oamenii muncii din România pentru înlăturarea cit măi 
grabnică a urmărilor cutremurului, pentru realizarea de producții supli
mentare, manifestările de solidaritate umană cu cei care au avut de sufe
rit de pe urma seismului continuă 
întreagă. ,

Ziarele bulgare „TRUD", „ZEME- 
DELSKO ZNAME", „KOOPERA- 
TIVNO SELO" inserează o co
respondentă B.T.A. din București in
titulată „în ajutorul sinistraților", 
în care se subliniază că. prin con
tribuții bănești și în alte forme, si- 
nistrații de pe urma cutremurului 
sint ajutați de întreaga populație a 
României. Se arată că sint frecvente 
cazurile în care cetățenii depun 
mod individual sume de bani 
„Contul 1977", iar unele colective 
oameni ai muncii, cum sint cei 
la Șantierele navale Oltenița, s-au 
angajat să depună în acest cont peste 
un milion de lei.

Presa cehoslovacă informează în 
continuare despre 
prinse în Româ
nia pentru nor
malizarea vieții 
social-economice. 
Ziarul „RUDE 
FRAVO" eviden
țiază activitatea 
neobosită depusă 
de cetățenii pa
triei noastre pen
tru lichidarea ur
mărilor cutremu
rului. Ziarul in
serează un arti
col intitulat „Zim- 
nicea se ridi
că din ruine", în care se subli
niază eforturile pe care populația 
orașului le depune pentru înlătura
rea urmărilor seismului. Se arată că 
orașul este bine aprovizionat cu a- 
limente, oamenii muncesc asiduu. 
Inclusiv duminica. în prezent se 
construiesc o serie de locuințe pro
vizorii, urmind ca. pînă în decem
brie. să fie cpnstrpite îți orșș 2 000 
apartamente, iar in 1978 — încă 2 000. 
Articolul citează cuvintele primaru
lui orașului Zlmnicea, care a decla
rat că în opera de reconstrucție 
„Zimnicenii nu sânt singuri, îi ajută 
România întreagă". „SVOBODNE 
SLOVO" scrie, intr-un articol consa
crat României, că „opinia publică 
din Cehoslovacia urmărește cu pro
fundă stimă eforturile poporului ro
mân pentru reintrarea în normal a 
vieții. Destinul unei țări prietene nu 
lasă nici un cetățean cehoslovac in
diferent" — relevă ziarul, amintind 
de mesajele de compasiune și solida
ritate umană, de inițiativele luate 
de oamenii muncii din Cehoslovacia 
pentru a-i ajuta pe sinistrații ro
mâni, precum și de ajutorul guver
nului cehoslovac.

Ziarul chinez „JENMINJIBAO" pu
blică un articol intitulat „Cutremurul 
catastrofal nu poate intimida eroicul 
popor român", în care sînt exprimate 
simpatia profundă față de victimele 
seismului și admirația față de spi
ritul revoluționar, eroic și îndirjit 
dovedit de poporul român, sub con
ducerea partidului comunist, m frun
te cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în acțiunile de salvare și ajutorare. 
Ziarul relatează despre numeroasele 
vizite efectuate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în zonele afectate și des
pre indicațiile concrete pe care șeful 
statului român le-a dat pentru lucră
rile de salvare. Se arată că la opera
țiunile de salvare și înlăturare a 
urmărilor seismului au participat. în- 
tr-un spirit de autosacrificiu, in ciuda 
riscurilor, numeroși oameni ai mun
cii, soldați, personal al Ministerului 
de Interne, membri ai gărzilor pa
triotice, studenți. Articolul elogia
ză simțul responsabilității și patrio
tismul demonstrate de masele de

în 
în 
de 
de

acțiunile intre-

Portugheză ; Ruy Mateus, șeful sec
ției internaționale a Partidului So
cialist Portughez, în numele condu
cerii partidului ; Congresul Național 
al Venezuelei ; lordul Selwyn Lloyd, 
fost speaker al Camerei Comunelor 
din Marea Britanie ; Estefania Alda- 
ba-Lim, ministru pentru probleme 
sociale și dezvoltare din Filipine ; 
Pakane Khala, în numele conducerii 
Partidului Congresului Basutoland 
din Lesotho ; dr. Hans Voss, decanul 
corpului diplomatic din București ; 
Asociația de prietenie coreeano-ro- 

să se afle in atenția presei din lumea

în opera 
producției.

oameni ai muncii români 
de reluare și de mărire a . 
Poporul român, relevă „Jenminjibao1. 
este hotărit, convins și capabil să-și 
reconstruiască patria socialistă. .

Ziarul „NEPSZABADSAG" rela
tează că, paralel cu eforturile de
puse în Capitală și în alte orașe a- 
fectate de seism pentru normalizarea 
vieții, sosesc știri despre manifestări 
de solidaritate cu sinistrații, despre 
angajamentul de masă al muncitori
lor de a contribui prin prelungirea 
schimburilor și prin organizarea de 
schimburi de duminică la compen
sarea cît mai urgentă a pierderilor. 
Totodată, se arată că ia amploare 
acțiunea „Contul 1977". întreprinderi, 
organizații obștești, sute de mii de 

• înalte aprecieri neobositei activități a 
președintelui Nicolae Ceaușescu • S-a 
evidențiat legătura strînsă dintre conducere 
și popor • Dispar urmele stihiei • Un 
patriotism adevărat și nu unul artificial 

® Zlmnicea se ridică din ruine
persoane particulare contribuie, după 
posibilități, la sporirea fondului de 
ajutorare. Ziarul „MAGYAR HIR- 
LAP" relatează, 1a. rîndul său, că 
lozinca la. ordinea zilei, in România, 
este aceea a mobilizării tuturor for
țelor. In uzinele din București — re
levă ziarul — precum -și în celelalte 
localități, se depun mari eforturi 
pentru normalizarea vieții economi
ce, pentru repararea mașinilor și 
instalațiilor deteriorate.

Ziarele iugoslave „BORBA" și 
„POLITIKA" inserează materiale pri
vind activitatea cetățenilor pentru 
refacerea orașului București și a al
tor zone afectate de cutremur, pre
cum și vizitele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pe șantierele de lucru. 
„POLITIKA EKSPRES" își intitu
lează știrea despre activitatea de re
construcție din România „Dispar 
urmele stihiei". Sub titlul „Viața se 
normalizează repede in România", 
publicația „NOVA MAKEDONIA" in
formează despre salvarea altor su
praviețuitori ai seismului. Ziarul 
„VIESNIK" publică un amplu re
portaj despre lucrările de refacere 
din orașul Zlmnicea, evidențiind ho- 
tărîrea locuitorilor de a realiza sar
cina trasată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de a se reconstrui orașuL

Ziarul grec „RIZOSPASTIS" pu
blică un comentariu intitulat „Româ
nia", în care, referindu-se la confe
rința de presă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, subliniază încrederea în 
capacitățile poporului român, ale 
regimului socialist de a înlătura dau
nele provocate de cutremur, de a 
înainta neabătut spre realizarea 
obiectivelor propuse. „O lumină so
cialistă de îmbărbătare a răspîndit 
zilele trecute tovarășul Nicolae 
Ceaușescu peste sfărimăturile cutre
murului distrugător de la București" 
— scrie ziarul. Comentatorul se re
feră apoi detaliat la 
tensă desfășurată 
Nicolae Ceaușescu și 
cători de partid și 
văzut strecurîndu-se .
gata să se. prăbușească, coordonind 
activitatea buldozerelor și a echipe
lor de salvare, coborînd în adincimi. 

activitatea în
de tovarășul 
ceilalți condu- 
de stat. „I-am 
printre ruinele

mână ; Grupul parlamentar de prie
tenie cu România din Congresul Na
țional al Venezuelei ; Tijani Makni, 
președintele Asociației de prietenie 
Tunisia-România ; Gerhard Plesch, 
președintele Asociației sașilor tran
silvăneni din R. F. Germania ; pri
marul orașului Aosta — Italia ; John 
C. Brizendine, președinte al compa
niei „Douglas Aircraft" ; Bengt Nils
son, președintele Comitetului pentru 
promovarea comerțului între Suedia 
și România ; Nibuo Kaneko, pre
ședintele companiei „Nisshinsteel" — 
Japonia ; Giles Bardy, fost cercetător 
francez și doctorand la București ; 
I. C. Băianu, cetățean englez de ori
gine română ; studenții latino-ame- 
ricani din Centrul universitar Timi
șoara.

dărîmătu- 
ci și strin- 

rindurilor 
direct, 
dintre 

și po- 
patrio-

pe urmele glasului unui om prins 
între dărîmături, pentru salvarea că
ruia trebuia făcut totul. Am văzut 
întreaga republică socialistă aple- 
cîndu-se să-I salveze pe acest om, 
pe fiul său. Ce suflet mare, frumos 
și generos este socialismul !“ — 
încheie comentatorul ziarului „Ri- 
zospastis".

Săptămînalul cipriot „KYPROS" 
relevă că „poporul cipriot împărtă
șește durerea poporului român prie
ten și își exprimă admirația pentru 
mobilizarea promptă a aparatului de 
ștat al României, bine organizat, 
pentru a face față situației create de. 
cutremur. Ne exprimăm certitudinea 
— afirmă „Kypros" — că poporul 
român va trece curând peste greută
țile produse de această catastrofă".

Sub titlul „în catastrofă — demn 
de admirat", ziarul vest-german 
„FRANKFURTER ALLGEMEINE" 
relevă că ceea ce a ieșit in evidență 
în aceste zile grele în București 

a fost „nu numai 
organizarea cal
mă și precisă a 
activităților de 
salvare si înlătu
rare a 
rilor, 
gerea 
și dialogul 
spontan, 
conducere 
por — un 
tism adevărat, și 
nu unul artificial". 

Pe primul plan 
— continuă zia

rul — s-a pus umanismul, citind în 
această ordine de idei hotărîrile Co
mitetului Politic Executiv referitoare 
la ajutorarea familiilor sinistrate. Se 
menționează, totodată, buna aprovi
zionare a localităților afectate de 
seism. Relevînd convingerea popu
lației țării că cele hotărîte vor fi în
făptuite. în încheierea articolului se 
spune că românii „în aceste zile de 
catastrofă au fost demni de admirat".

Ziarul „L’HUMANITfi" relevă că 
în Capitală și în provincie viața și-a 
reluat cursul normal. Se menționează 
că a fost creat un fond special de 
ajutor și un comitet național de co
ordonare a ajutoarelor, prezidațt de 
tovarășa Elena Ceaușescu. „LE MON
DE" relatează la rîndul său că, in 
timp ce activitatea își reia progresiv 
ritmul normal la București și în în
treaga tară, cu excepția a trei sau 
patru mari întreprinderi avariate, 
autoritățile române depun eforturi 
pentru organizarea ajutorului mate
rial și financiar pe plan național și 
a celui venit din exterior.

Situația României după catastrofa
lul cutremur a ocupat în ultima pe
rioadă un loc prioritar în PRESA 
VENEZUELEANĂ. Au fost publicate 
articole prin care autorii își mani
festă compasiunea și simpatia față 
de poporul român în aceste momente 
de grea cumpănă. Posturile de radio 
și televiziune au dedicat, in cadrul 
emisiunilor informative, un spațiu 
considerabil știrilor și imaginilor re
feritoare la situația din țara noastră.

Toate mijloacele de informare din 
Venezuela au scos in evidentă tăria 
de caracter, spiritul de sacrificiu, cal
mul și disciplina de care dă dovadă 
poporul român în aceste clipe tragice. 
De asemenea, au prezentat măsurile 
luate de conducerea de partid și de 
ștat pentru salvarea victimelor, pen
tru înlăturarea urmărilor dezastrului, 
subliniind activitatea neobosită, con
tribuția personală decisivă a tovară
șului Nicolae Ceaușescu și a tova
rășei Elena Ceaușescu Ia eforturile 
vizînd restabilirea situației normale 
în tara noastră, atît de grav afectată 
de această calamitate.

„Este necesară adîncirea procesului 
de destindere și colaborare in Europa"

Opinii ale unor personalități politice în perspectiva 
reuniunii de la Belgrad

HELSINKI. — Toate statele sem
natare ale Actului final al Con
ferinței pentru securitate și coope
rare în Europa trebuie să considere 
acest document ca pe un angaja
ment ferm de a continua procesul 
început la Helsinki, a declarat in
tr-un interviu acordat săptămînalu- 
lui iugoslav „NIN“ ministrul aface
rilor externe al Finlandei, Keijo 
Korhonen. In cadrul reuniunii ce va 
avea loc la Belgrad, a relevat el, se 
impune găsirea unor forme și mij
loace care să stimuleze dezvoltarea 
procesului destinderii, să contribuie 
la îmbunătățirea climatului de cola
borare din Europa.

VIENA. — Intr-un interviu acor
dat unui grup de ziariști finlandezi, 
cancelarul Austriei, Bruno Kreisky, 
a subliniat necesitatea promovării cu 
consecvență a unei politici de des
tindere în relațiile dintre statele cu 
sisteme politico^sociale diferite. El 
a relevat că progresul pe calea des
tinderii are drept componentă de 
seamă dezvoltarea continuă a rela
țiilor dintre Est și Vest, subliniind 
în context rolul major al colaborării 
economice.

Bruno Kreisky a exprimat opinia 
că statele mici din Europa trebuie 
să depună, alături de celelalte state, 
toate eforturile in vederea adîncirii 
procesului de destindere și pentru 
dezvoltarea colaborării pe continent.

BERNA. — Actul final al Confe
rinței pentru securitate și cooperare

GENEVA

Elaborarea unui program cuprinzător 
de dezarmare generală și completă — 

obiectiv important și urgent
Intervenția reprezentantului român

GENEVA 16 (Agerpres). — Comi
tetul de dezarmare a consacrat o se
rie de ședințe neoficiale negocierii și 
adoptării unui program cuprinzător 
de dezarmare generală și completă.

După cum este cunoscut. Adunarea 
Generală a O.N.U. a cerut comite
tului în numeroase rezoluții să trea
că la adoptarea acestui program ca 
măsură distinctă în cadrul deceniu
lui dezarmării. La sesiunea recentă, 
comitetul a adoptat, la inițiativa ță
rilor nealiniate, împreună cu delega
ția română, hotărirea de a trece în

NAȚIUNILE UNITEA

Sprijin luptei 
poporului na mi bi an

NAȚIUNILE UNITE. — Comitetul 
O.N.U. pentru decolonizare și-a în
cheiat dezbaterile privind situația din 
Namibia și a aprobat, prin consens, 
o rezoluție prin care cere Consiliului 
de Securitate să ia „toate măsurile 
corespunzătoare" pentru a asigura 
respectarea deciziilor sale de către 
guvernul Africii de Sud. Comitetul 
„denunță energic" regimul sud-afri- 
can pentru ocuparea ilegală a Nami
biei și pentru încercarea de a-și 
menține dominația asupra poporului 
namibian prin intimidare și teroare.

Rezoluția reafirmă sprijinul pentru 
poporul din Namibia, condus de 
SWAPO, in „lupta sa curajoasă îm
potriva opresiunii regimului ilegal 
sud-african".

Sesiunea Consiliului 
Național 

Palestinean
)

CAIRO 16 (Agerpres). — Consiliul 
Național’Palestinean (pârlâment) și-a 
reluat marți seara lucrările sub con
ducerea lui Khaled Al Fahoum. pre
ședintele consiliului, informează a- 
genția M.E.N.

Consiliul a dezbătut relațiile ara- 
bo-palestinene, pronunțîndu-se pen
tru consolidarea lor, precizează a- 
genția. Au fost dezbătute, de aseme
nea, situația poporului palestinean din 
teritoriile ocupate și lupta sa împo
triva ocupației israeliene. Purtătorul 
de cuvînt al consiliului a indicat că 
numărul palestinenilor deținuți în 
închisorile israeliene din 1976 pînă în 
prezent se ridică la 28 000. 

în Europa a avut o influentă favo
rabilă asupra climatului politic, și 
această influentă va crește și in vii
tor. fiind vorba de un proces — a 
declarat în parlament șeful Depar
tamentului politic federal (ministrul 
de externe) al Elveției, Pierre Gra
ber. Subliniind necesitatea participă
rii Elveției la reuniunea de la Bel
grad, Pierre Graber a arătat că țara 
sa nu poate râmine separată de 
dialogul care a adus deja primele re
zultate și care trebuie să continue in 
numele progresului.

PARIS. —' Intr-un interviu acordat 
ziarului francez „Le Monde", pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Italiei, Giulio Andreotti, s-a referit 
la Conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa, arătind că 
„dezvoltarea Europei depinde in pri
mul rind de voința europenilor 
înșiși... Cred în mod profund in va
loarea documentelor semnate la 
Helsinki".

„Știm prea bine ce s-ar întîmpla 
în cazul unui război nuclear, pentru 
a nu ne împotrivi oricărei tentații 
de recurgere la forță. Ca atare, con
sider că destinderea este o obligație" 
— a subliniat el. Cind vorbesc des
pre Helsinki, consider că a fost lan
sată o mișcare. Acordurile Conferin
ței pentru securitate și cooperare în 
Europa deschid posibilitatea unor 
raporturi mai frecvente, mai puțin 
dificile.

acest an la îndeplinirea acestei sar
cini.

Drept bază a dezbaterilor servesc 
proiectul de program prezentat de 
Mexic. Suedia, Iugoslavia, Pakistan, 
Maroc și Irlanda, un document si
milar prezentat de Italia, documen
tul de poziție al țării noastre în pro
blemele .dezarmării, difuzat la O.N.U., 
precum și un alt document depus de 
delegația română în cadrul lucrărilor 
Comitetului de la Geneva.

Intervenind în dezbateri, șeful de
legației române, ambasadorul Con
stantin Ene, a subliniat importanta 
programului ca o măsură practică de 
orientare și continuare a eforturilor 
întregii comunități internaționale 
pentru realizarea unor măsuri con
crete de dezarmare.

Programul, a arătat el. trebuie să 
ofere o perspectivă amplă activității 
'comitetului, să stabilească atît obiec
tivul final al negocierilor, cît și mo
dalitățile de atingere a acestuia.

Referindu-se apoi la conținutul 
concret al programului, ambasadorul 
român a indicat necesitatea include
rii a trei categorii de măsuri care să 
vizeze întărirea încrederii între sta
te. dezangajarea militară, dezarmarea 
generală și completă și in primul 
rînd cea nucleară.

Subliniind că documentele aflate 
în fata comitetului cuprind idei și 
propuneri de o reală valoare, care 
constituie o bază suficientă pentru 
negocierea programului, ambasadorul 
român a cerut cu insistență să se 
treacă urgent la redactarea concretă 
a programului, care ar constitui prin
cipala contribuție a comitetului la 
sesiunea extraordinară a Adunării 
Generale a O.N.U. din 1978 consacra
tă dezarmării.In favoarea unei noi ordini economice

După cum informează ziarul sue
dez „Aftonbladet", Clubul de la 
Roma și I.F.I.A.S. (Organizația in
ternațională de cercetări științifice) 
intenționează să propună convocarea 
la Stockholm, în perioada 27—29 sep
tembrie, a unei reuniuni cu partici
parea șefilor de state sau de guverne 
din aproximativ 30 de țări indus
trializate și in curs de dezvoltare. 
Pe ordinea de zi a reuniunii ar urma 
să se afle probleme privind decala
jele, situația alimentară în lume, 
protecția mediului înconjurător, si
tuația demografică și alte probleme 
circumscrise obiectivului făuririi 
unei noi ordini economice mondiale.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu cea mai mare plăcere mesajele de felicitări și de urări pe 
care Excelența Voastră a binevoit să ni le adreseze cu prilejul celei de-a 16-a 
aniversări a suirii noastre pe tron.

Exprimînd sincerele noastre mulțumiri Excelenței Voastre, avem marea 
plăcere de a adresa urări de fericire pentru dumneavoastră personal, de 
prosperitate pentru poporul român.

Vă rugăm să credeți în foarte înalta noastră considerațiune.

HASAN II
Regele Marocului

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc sincer pentru felicitările trimise cu prilejul alegerii mele 
ca primul președinte al Republicii Afganistan.

Exprimăm Excelenței Voastre urări de sănătate, fericire personală și 
succes, precum și progres continuu și prosperitate pentru poporul prieten al 
României.

MOHAMMAD DAOUD
Președintele Republicii Afganistan

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Poporul din Mauritius și eu personal mulțumim Excelenței Voastre, în 
modul cel mai călduros, pentru amabilele felicitări transmise cu prilejul 
zilei noastre naționale. La rîndul meu. vă rog să primiți cele mai bune 
urări pentru dumneavoastră personal și poporul român.

RAHMAN OSMAN
Guvernator General

Alături de cauza dreaptă 
a poporului Zimbabwe

Știrile sosite din capitala Rho- 
desiei indică o continuă inten
sificare a luptei poporului Zim
babwe împotriva regimului rasist, 
pentru cucerirea unei reale inde
pendente. Această luptă îmbracă 
diferite aspecte — de la demonstra
ții, greve și refuzul de a se supune 
ordinelor autorităților de la Salis
bury, pînă la puternice acțiuni de 
guerilă. Incercînd să se mențină la 
putere prin orice mijloace, autori
tățile de la Salisbury recurg la 
acte de cruntă represiune împotri
va locuitorilor africani, care repre
zintă marea majoritate a popu
lației țării (96 la sută intr-un total 
de 6 milioane), săvîrșesc acțiuni a- 
gresive contra țărilor africane in
dependente vecine, dovedindu-se 
astfel că regimul rasist din Rhode
sia constituie o serioasă amenin
țare la adresa păcii și securității 
pe scara continentului.

Politica rasistă a guvernului de 
la Salisbury este condamnată cu 
hotărîre de opinia publică progre
sistă de pretutindeni. Ca expresie 
a sprijinului pentru mișcarea de 
eliberare națională a poporului 
Zimbabwe, ziua de 17 martie este 
marcată în fiecare an ca ZI IN
TERNAȚIONALA DE SOLIDARI
TATE cu lupta acestui popor pen
tru abolirea rasismului, pentru li
bertate și neatîrnare. In acest an. 
evenimentul capătă o semnificație 
deosebită, datorită intensificării ge
nerale a luptei de eliberare națio
nală in Africa australă. Chiar în 
aceste zile, la Beira. în Mozambic, 
a avut loc o reuniune la nivel 
înalt, cu participarea țărilor afri
cane „din prima linie" (țările din 
imediata apropiere a Rhodesiei) : 
Mozambic. Zambia. Angola. Bots
wana, Tanzania, ca și a reprezen
tanților mișcării de eliberare Zim
babwe, care a examinat problemele 
legate de necesitatea sporirii — în

SPANIA

Decret-lege privind modul de desfășurare 
a viitoarelor alegeri generale

MADRID 16 (Agerpres). — Guver
nul spaniol, întrunit marți sub pre
ședinția primului ministru Adolfo 
Suarez, a aprobat decretul-lege pri
vind modul de desfășurare a viitoa
relor alegeri generale — primele or
ganizate in Spania după războiul ci
vil din 1936—1939. Un comunicat dat 
publicității marți noaptea precizea
ză modalitățile concrete de desem
nare a deputaților în Camera infe
rioară a Parlamentului și în Senat. 
S-a stabilit, între altele, că numărul 
deputaților aleși în fiecare provincie 
și district va fi proporțional cu 
populația din zonele respective. în 
ce privește candidații, aceștia vor 
putea fi prezentați de partidele po
litice și alianțele electorale ale gru

MAR DEL-PLATA

Conferința mondială a apei

' noile condiții — a sprijinului a- 
cordat luptei popoarelor oprimate 
din sudul Africii și, in primul 
rînd, a poporului Zimbabwe.

Profund atașat cauzei eliberării ■ 
naționale și sociale a tuturor po
poarelor, poporul român, care el 
însuși a dat un greu tribut de 
sînge pentru dobindirea neatîrnă- 
rii, și-a manifestat în permanență 
deplina sa solidaritate cu lupta po
porului Zimbabwe. România socia
listă a acordat și acordă un impor
tant ajutor — politic, diplomatic, 
moral și material — mișcării de 
eliberare din această țară, ca și de 
pretutindeni în lume. Un rol de 
deosebită însemnătate în dezvol
tarea relațiilor de prietenie și 
solidaritate dintre Partidul Comu
nist Român și mișcările de eli
berare din Africa, inclusiv din 
Zimbabwe, l-au avut intîlnirile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
lideri ai acestor mișcări.

Documentele semnate de țara 
noastră cu reprezentanți ai mișcă
rii de eliberare din Zimbabwe con
damnă cu tărie politica rasistă a 
guvernului de la Salisbury, eviden
țiind imperativul respectării drep
tului inalienabil al poporului Zim
babwe la dezvoltare de sine stătă
toare. In același timp. în cadrul 
O.N.U. și al altor organizații inter
naționale, România .desfășoară o 
activitate intensă, menită să con
tribuie la izolarea regimului Smith, 
la împlinirea aspirațiilor naționale 
fierbinți ale populației africane.

Ziua internațională de solidarita
te constituie un nou prilej pentru 
poporul român de a-și reafirma 
sprijinul deplin față de lupta po
porului Zimbabwe pentru libertate 
și independentă, exprimîndu-și în
crederea că această luptă va fi în
cununată de victorie.

A. BUMBAC

părilor politice. Vor fi admiși însă 
șl candidații independenți.

Decretul prevede, totodată, că 
membrii guvernului, funcționarii din 
administrația centrală sau locală, 
magistrații și militarii în serviciu 
activ nu vor avea dreptul să se în
scrie pe listele electorale, decît dacă 
își vor prezenta demisia din func
țiile respective cu cel puțin opt zilr 
înainte de deschiderea campaniei «■ 
lectorale.

Noul parlament — care va fi for
mat dintr-o Cameră a deputaților cu 
350 de membri și un Senat cu 207 
membri — va înlocui actualele Cor- 
t.esuri — for legislativ creat în 1942. 
Vîrsta electorală a fost menținută la 
21 de ani.

Numire. După cum anunță
agenția T.A.S.S., Prezidiul Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. l-a numit pe 
Konstantin Katușev vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
Totodată, Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. l-a numit reprezentant al 
Uniunii Sovietice în C.A.E.R. Consi
liul de Miniștri l-a eliberat pe Mi
hail Leseciko. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, din funcția de 
reprezentant al U.R.S.S. în C.A.E.R.

Întrevedere. SecretaruI c°- 
mitetulul Executiv al Prezidiului 
C.C. al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, Stane Dolanț, a avut o 
întrevedere cu H. Dracopoulos, se
cretar al C.C. al P.C. din Grecia (in
terior), aflat în vizită la Belgrad. In 
cursul convorbirii s-a procedat la un 
schimb de păreri referitor la proble
me internaționale actuale și mișca
rea muncitorească și progresistă in
ternațională, precum și la cooperarea 
dintre cele două partide — infor
mează agenția Taniug.

Un acord de renunțare 
reCiprOCă in fsvoarea listei re
prezentând gruparea „majorității 
prezidențiale" care va fi mai bine 
plasată în cele 18 sectoare ale capi
talei la cel de-al doilea tur de scru
tin, din 20 martie, a fost încheiat 
marți între Jacques Chirac, preșe
dintele Partidului Adunarea pentru 
Republică, fost prim-ministru, și 
Michel d’Omano, ministrul industriei 
și reprezentant al Federației națio
nale a republicanilor independenți, 
ambii candidați în cadrul alegerilor

agențiile de presă transmit:
municipale franceze la funcția de 
primar al Parisului.

Comisie americană la 
Hanoi. Miercuri a sosit la Hanoi o 
comisie prezidențială americană, 
condusă de Leonard Woodcock. Din 
comisie fac parte Mike Mansfield, 
fost lider al majorității democrate 
din Senat, și Charles Yost, fost re
prezentant al S.U.A. la O.N.U. Vi
zita are loc în urma unei propuneri 
oficiale a Administrației S.U.A., a- 
probată dd Guvernul R.S. Vietnam 
— relevă agenția V.N.A.

Comunicatul privind vi
zita în Somalia a delega
ției guvernamentale cuba
neze ’n ^runte cu Fidel Castro, 
publicat la Mogadiscio, subliniază 
dorința părților de a extinde rela
țiile bilaterale și reafirmă atașamen
tul lor la cauza păcii. Părțile s-au 
pronunțat pentru eliberarea totală a 
teritoriilor arabe ocupate de Israel, 
pentru satisfacerea drepturilor legi
time ale poporului palestinean, in
clusiv formarea unui stat propriu, și 
condamnă regimurile rasiste din 
Africa.

ACOfd. La Pekin au fost sem* 
mate un acord cu privire Ia schimbul 

de mărfuri principale pentru perioa
da 1977—1981 și un acord pentru 
schimbul de mărfuri pe 1977 Intre 
guvernele R.P. Chineze și R.P.D. Co
reene.

Declarația polono—olan- 
deză Prileiu'tă de vizita la Haga 
a lui Piotr Jaroszewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. Po
lone, a fost semnată la Haga. Părțile 
își reafirmă dorința de a contribui și 
pe viitor la dezvoltarea procesului 
de destindere, apreciază importanța 
Actului final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa și 
arată că vor depune eforturi pentru 
traducerea deplină în viață a preve
derilor acestui document. Părțile 
și-au exprimat, de asemenea, dorin
ța de a acționa în direcția realizării 
unor măsuri eficiente de dezarmare.

Adunarea Populară Su
premă a Republicii Demo
cratice Populare Laos și a 
încheiat prima sa sesiune din acest 
an. Președintele Sufanuvong a defi
nit sarcinile, generale ale poporului 
laoțian pentru 1977, care constau în 
întărirea unității naționale, edifica
rea și consolidarea aparatului admi
nistrativ, întărirea apărării națio
nale, continuarea activității de edifi
care a unor noi relații de producție.

Dezvoltarea relațiilor în
tre Kampuchia și Birmania. 
O delegație guvernamentală a Kam- 
puchiei Democrate, condusă de vice-- 
premierul Ieng Sary, a făcut o vi
zită oficială în Birmania, unde a a- 
vut convorbiri cu primul ministru al 
țării, U Sein Win, vicepremierul U 
Lwin și cu ministrul de externe U 
Hlâ Phone. Părțile și-au exprimat 
convingerea că vizita va contribui la 
dezvoltarea și întărirea relațiilor bi
laterale de prietenie.

Fonduri pentru econo
mie. Camera Reprezentanților a 
S.U.A. a aprobat proiectul de lege 
care va permite alocarea unor fon
duri de 23,9 miliarde dolari destinate 
stimulării activităților economice, în 
concordanță cu programul economic 
propus forului legislativ de președin
tele Jimmy Carter. Se urmărește în
deosebi crearea unor noi locuri de 
muncă (in prezent sînt circa 7 mili
oane de șomeri).

Producția mondială do 
lînă. Potrivit datelor Ministerului 
american al Agriculturii, producția 
mondială de lînă a fost în 1976 de 
2.455 milioane tone, față de 2,481 mi
lioane tone în 1975. Experții semna
lează o reducere, în cursul anului 

trecut, a numărului ovinelor pe plan 
mondial, ceea ce lasă să se întrevadă 
o scădere a producției în acest an.

Combaterea inflației în
ministru al MariiAnglia. Primul

Britanii, James Callaghan, a declarat 
în Camera Comunelor că va acționa 
cu toată fermitatea în lupta împo
triva creșterii inflației. El și-a ex
primat speranța într-o ameliorare a 
poziției lirei sterline în schimburile 
valutare internaționale.

Exporti ai F.M.I. în Ar
gentina. ° misiune de experți ai
Fondului Monetar Internațional 
(F.M.I.) a început, la Buenos Aires 
convorbiri cu oficialități argentinene 
în probleme privind redresarea sis
temului financiar-bancar argenti- 
nean. Sînt exatninate chestiuni pri
vind stabilirea unor noi termene de 
rambursare a împrumuturilor acor
date de F.M.I. Argentinei, precum și 
posibilitatea furnizării unor noi cre
dite.

Asasinat. Un purtător de c«- 
vint al ’ poliției libaneze a anunțat 
miercuri că liderul Partidului Socia
list Progresist din Liban. Kamal 
Jumblatt, a fost asasinat. Automobi
lul in care se afla Kamal Jumblatt, 
împreună cu șoferul și garda sa per
sonală, a căzut într-o ambuscadă la 
50 de kilometri sud-vest de Beirut. 
Toți cei trei ocupanți au fost uciși. 
Președintele libanez. Elias Sarkis, a 
convocat Consiliul/ de Miniștri intr-o 
ședință extraordinară și a condamnat 
sever această crimă odioasă.

Sub egida Națiunilor Unite s-au 
deschis luni, în orașul argentinean 
Mar del Plata, lucrările Conferin
ței mondiale a apei. Participă de
legații din peste 130 de țări ale 
lumii, precum și reprezentanți ai 
unui mare număr de organizații 
internaționale. Intr-un mesaj spe
cial adresat participanților de către 
Kurt Waldheim, secretarul general 
al O.N.U.. se subliniază că „apa 
este un element de cea mai mare 
însemnătate al majorității progra
melor pentru îmbunătățirea condi
ției umane", relevîndu-se, totodată, 
necesitatea imperioasă a elaborării 
unor strategii corespunzătoare în
dreptate, intre altele, spre comba
terea secetei și inundațiilor.

Eveniment important al vieții 
internaționale, conferința a fost 
precedată de o amplă activi
tate pregătitoare, inclusiv cinci 
reuniuni organizate de comi
siile economice regionale ale 
O.N.U. — la Addis Abeba. Bag
dad, Bangkok, Geneva și Lima, — 
în cadrul cărora au fost cristalizate 
pozițiile țărilor participante, ți- 
nîndu-se seama de interesele spe
cifice regiunilor geografice respec
tive. Pe masa de lucru a conferin
ței se află numeroase rapoarte și 
studii, întocmite de grupuri de ex
perți, precum și recomandări pri
vind conlucrarea pe plan regional 
sau mondial, care vor forma obiec
tul dezbaterilor pe comisii și în 
plenară.

In centrul atenției se situează 
problemele acute ale folosirii apei 
în diverse domenii de activitate, 
adoptarea unor măsuri eficiente 
pentru valorificarea resurselor de 
apă și pentru prevenirea și com
baterea poluării apei, dezbaterea 

unor proiecte și programe pe ter
men lung — 15—25 de ani — avînd 
ca scop asigurarea echilibrului și 
concordanței între resursele de apă 
existente pe glob și necesitățile în 
continuă creștere ale omenirii. 
Marile decalaje economice își spun 
cuvîntul și în acest domeniu : trei 
pătrimi din populația rurală a ță
rilor în curs de dezvoltare nu au 
acces la suficiente cantități de apă 
potabilă, această problemă cerîn- 
du-se urgent rezolvată ; necesită
țile privind extinderea suprafețelor 
arabile irigate în aceste țări, lupta 
pentru fertilizarea deserturilor sint 
alte probleme de primă însemnă
tate ce iși așteaptă soluționarea.

O concluzie fundamentală dega
jată din ansamblul dezbaterilor 
pregătitoare este că rezolvarea 
acestor probleme impune o amplă 
cooperare internațională, bazată pe 
dreptul suveran al fiecărei țări de 
a-și elabora propria sa politică în 
ce privește administrarea și folosi
rea resurselor de apă. ca și a tu
turor celorlalte resurse naționale, 
ca parte integrantă a politicii ge
nerale de dezvoltare economică și 
socială — idee promovată cu con
secvență, așa cum se știe, de 
România socialistă.

Opinia publică din țara noastră 
își exprimă convingerea că reuniu
nea de la Mar del Plata se va 
solda cu rezultate pozitive, că 
vor fi adoptate soluții constructive 
în problemele importante aflate pe 
ordinea de zi, ceea ce va marca, 
fără îndoială, un aport, din un
ghiul specific al acestei reuniuni, 
la obiectivul general al făuririi unei 
noi ordini economice internaționale.

1. RODESCU
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