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Producție suplimentară pentru grăbirea 
refacerii, pentru îndeplinirea 

neabătută a programului de dezvoltare 
economico-socială a patriei

Ședința Comitetului Politic
Executiv al C. C. al P. C. R.

In ziua de 17 martie a.c., sub pre
ședinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Comunist 
Român, a avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a analizat 
modul in care s-a desfășurat activitatea 
de salvare a cetățenilor loviți de cutremu
rul declanșat la 4 martie, de soluționare a 
problemelor de viață ale. sinistraților, pre
cum și de refacere a localităților și imobi
lelor distruse și avariate, de repunere în 
stare de funcțiune a întreprinderilor afec
tate, de normalizare a întregii vieți eco
nomice și sociale din patria noastră.

Comitetul Politic Executiv apreciază că 
datorită măsurilor luate de conducerea 
partidului și statului, activității neobo
site desfășurate de organele de partid și 
de stat, de oamenii muncii, marile focare 
de distrugere din Capitală și alte locali
tăți au fost lichidate complet, s-a reușit, 
cu prețul unor mari eforturi, chiar sacri
ficii, salvarea a numeroase vieți omenești, 
a supraviețuitorilor îngropați în ruine, s-au 
asigurat asistența corespunzătoare ră
nirilor, adăpostirea și ocrotirea populației 
sinistrate. De asemenea, s-a trecut cu 
toate forțele la consolidarea și repararea 
clădirilor avariate, la elaborarea proiec
telor pentru reconstrucția orașelor dis
truse, a zonelor greu afectate din capi
tala patriei. Tn prezent, colectivele din 
întreprinderi și instituții, masele largi de 
oameni ai muncii ale căror imobile au 
fost greu avariate au trecut la refacerea 
edificiilor publice și a locuințelor, în ve
derea ștergerii cit mai rapide a urmărilor 
cutremurului. Oamenii muncii din unitățile 
economice au acționat, de asemenea, cu 
toată energia, într-un înalt spirit de abne
gație și devotament, pentru repunerea în 
funcțiune a întreprinderilor industriale, a 
unităților agricole și altor obiective de 
producție afectate de cutremur. în indus
trie, în prezent, au mai rămas 17 
unități care nu lucrează cu întreaga lor 
capacitate și se acționează fără încetare, 
de către colectivele respective, pentru li
chidarea grabnica a acestei situații, pen
tru intrarea deplină in normal a activi
tății economice.

Din datele orientative furnizate de co
mitetele de partid județene și al munici
piului București, de ministere și alte insti
tuții centrale rezultă că, in ce privește sec
torul economic, daunele cele mai impor
tante s-au înregistrat în domeniul indus
triei chimice, construcțiilor de mașini, al 
industriei ușoare și alimentare, al econo
miei forestiere și materialelor de construc
ții, al metalurgiei, fiind în total afectate 
de cutremur 763 de unități industriale, de 
construcții și transporturi.

în agricultură au avut loc, de aseme
nea, numeroase distrugeri și avarii în 
construcții zootehnice, ateliere mecanice, 
silozuri, magazii de cereale și sere.

Importante pagube s-au înregistrat în 
domeniul fondului locativ, prăbușindu-se 
sau avariindu-se grav 32 897 locuințe și su
ferind stricăciuni mai ușoare alte zeci de 
mii de imobile, ceea ce a făcut să rămînă 
fără adăpost 34 582 de familii. S-au pro
dus, de asemenea, pagube serioase în 
sectorul comercial și al prestărilor de ser
vicii, unde au fost avariate cîteva sute de 
unități, altele suferind pagube de mai 
mică importanță. Au fost, totodată, ava
riate zeci de unități spitalicești, școli și in
stituții de învățămînt superior, grădinițe, 
creșe de copii, cămine internat, așe
zăminte culturale, monumente istorice și 
edificii administrative.

Pe baza calculelor făcute pînă in pre
zent, se apreciază că valoarea totală a 
daunelor provocate avuției noastre națio
nale de cutremurul din 4 martie se înscrie 
între 9 și 10 miliarde lei.

Comitetul Politic Executiv pune în fața 
organelor și organizațiilor de partid și de 
stat, a tuturor oamenilor muncii, sarcina 
de a mobiliza toate forțele în vederea li
chidării în cel mai scurt timp a distrugeri
lor provocate de cutremur și recuperării 
tuturor pagubelor, a realizării exemplare 
a indicatorilor planului de stat pe acest 
an, astfel incit dezvoltarea economiei 
noastre naționale, a întregii noastre so
cietăți să nu sufere in nici un fel, ca înde
plinirea Programului partidului să nu fie 
afectată, ca țara noastră să pășească 
ferm înainte pe calea progresului și civi
lizației, a creșterii bunăstării materiale și 
.spirituale a tuturor celor ce muncesc.

Comitetul Politic Executiv iși exprimă 
convingerea că eroicul nostru popor, care 
a dovedit atîta forță, energie și elan revo

luționar in zilele grelei încercări prin care 
a trecut, va reuși să depășească cu suc
ces toate consecințele economico-sociale 
ale calamității, asigurînd îndeplinirea 
neabătută a politicii partidului și statului, 
edificarea în cele mai bune condiții a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate în 
patria noastră.

★

Comitetul Politic Executiv a luat în dez
batere raportul privind utilizarea mașini
lor, utilajelor și instalațiilor din industrie 
în cursul anului 1976. Apreciind rezulta
tele pozitive obținute în această direcție, 
în special în domeniul industriei petro
liere, al transporturilor și în agricultură, 
Comitetul Politic Executiv a reliefat, tot
odată, lipsurile foarte serioase care mai 
dăinuie, precum și rezervele și posibilită
țile mari de creștere a producției, a avu
ției noastre naționale pe calea utilizării 
intensive, la întreaga capacitate, a mij
loacelor tehnice cu care sînt dotate între
prinderile, toate unitățile de producție.

Comitetul Politic Executiv atrage aten
ția asupra necesității de a se acționa cu 
fermitate pentru ca, în condițiile sporirii 
continue a parcului de mașini-unelte, uti
laje și instalații, să crească mai rapid in
dicele de utilizare a acestuia, asigurîn- 
du-se mai buna folosire a dotării tehnice, 
încărcarea corespunzătoare a schimburi
lor în producție, ridicarea calității întreți
nerii, reviziei și reparațiilor și reducerea 
duratei acestor operațiuni.

în cadrul programelor de creștere a 
indicelui de utilizare a mașinilor, utila
jelor și instalațiilor, un loc central trebuie 
să-l ocupe în continuare perfecționarea 
organizării producției și a muncii, asigu
rarea și pregătirea forței de muncă nece
sare lucrului în trei schimburi, creșterea 
calificării muncitorilor, în vederea reali
zării unei productivități corespunzătoare 
nivelului tehnic al industriei noastre. Co
mitetul Politic Executiv a stabilit măsuri 
pentru o mai bună repartizare a parcu
lui existent, în vederea introducerii în cir
cuitul economic a mașinilor, utilajelor și 
instalațiilor nefolosite, transferării opera
tive a acestora la unitățile cu dotare mai 
redusă sau în sectoare cu locuri de 
muncă înguste, precum și la întreprinde
rile la care spațiile de producție sînt insu
ficient ocupate.

în vederea realizării unei cotituri radi
cale în utilizarea mașinilor și utilajelor, 
Comitetul Politic Executiv a hotărît consti
tuirea unei comisii de partid și de stat, al
cătuită din membri ai Comitetului Politic 
Executiv și ai guvernului, care să stabi
lească măsuri concrete și să soluționeze 
rapid problemele practice ce se ridică în 
acest domeniu în centralele și întreprinde
rile aparținind construcțiilor de mașini, 
metalurgiei, chimiei, industriei ușoare și 
altor ramuri economice. Comisia urmează 
să raporteze Comitetului Politic Executiv 
despre îndeplinirea acestor sarcini pînă 
la 15 mai a.c. Comisia de partid și de stat 
are, de asemenea, sarcina să coordoneze 
acțiunea de repartizare a utilajelor nefo
losite între ministere, centrale și întreprin
deri. în fiecare județ se vor constitui co
misii conduse de secretarii cu problemele 
economice ale comitetelor județene de 
partid, care vor lucra sub directa îndru
mare a comisiei centrale de partid și de 
stat.

în continuare, Comitetul Politic Execu
tiv a dezbătut un raport privind situația 
protecției muncii în anul 1976. S-a apre
ciat că măsurile stabilite de conducerea 
de partid și de stat cu privire la îmbună
tățirea activității de protecție a muncii au 
determinat creșterea răspunderii și preo
cupării factorilor din economie pentru 
îmbunătățirea condițiilor de muncă, pre
venirea accidentelor și folosirea judi
cioasă a resurselor materiale și finan
ciare destinate protecției muncii.

Cu toate acestea, situația accidentelor 
de muncă nu poate fi considerată încă 
satisfăcătoare și de aceea, în vederea îm
bunătățirii activității în acest domeniu, 
Comitetul Politic Executiv a pus în fața 
guvernului o serie de sarcini, la realizarea 
cărora trebuie să concure toate ministe
rele, precum și Consiliul Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor și Uniunea Ti
neretului Comunist. Măsurile preconizate 
au în vedere ca importantele sume chel
tuite de stat pentru protecția muncii să fie 
gospodărite într-un mod cît mai rațional 
și eficient.

Comitetul Politic Executiv a indicat ca 
toate problemele legate de tehnica secu

rității muncii să fie luate în considerație 
încă de la proiectarea întreprinderilor, a 
halelor și secțiilor, prin planul de inves
tiții, precum și din etapa conceperii mași
nilor și utilajelor, a proceselor tehnolo
gice. Ministerul Muncii și sindicatele au 
datoria să participe, în această etapă, la 
stabilirea și aplicarea normelor de protec
ție a muncii, acționînd ferm pentru res
pectarea în acest sens a tuturor prevede
rilor legale. De asemenea, echipamentul 
de protecție necesar activității de produc
ție trebuie prevăzut prin plan. în baza 
acestor reglementări, Comitetul Politic 
Executiv a hotărît să se interzică orice fel 
de modificări ulterioare aduse atît con
strucțiilor industriale, cît și utilajelor, lichi- 
dîndu-se orice intervenții anarhice, orice 
tendințe de indisciplină și dezorganizare 
care pot afecta realizarea în cele mai 
bune condiții a prevederilor și normelor 
de protecție a muncii și de securitate a 
clădirilor și aparaturii de producție.

O importanță hotărîtoare au, de ase
menea, întărirea ordinii și disciplinei în 
producție și în muncă, desfășurarea unor 
largi acțiuni de masă pentru instruirea oa
menilor muncii cu privire la modul de fo
losire a utilajelor și mijloacelor de pro
ducție de care dispun întreprinderile, edu
carea tuturor celor ce muncesc în spiritul 
unei înalte exigențe față de regulile sta
bilite prin lege și regulamentele de ordine 
interioară.

Comitetul Politic Executiv a discutat și 
aprobat, de asemenea, propunerile de 
prețuri-limită pentru locuințele din fondul 
locativ de stat, existente, ce urmează a fi 
vîndute populației, în baza unor criterii 
determinate de categoriile de confort .și 
tipurile de apartamente. S-a stabilit, de 
asemenea, să se constituie un fond de stat 
de rezervă pentru repararea locuințelor în 
caz de calamități naturale.

★

Comitetul Politic Executiv a ascultat și 
dezbătut o informare prezentată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, 
cu privire la vizitele oficiale de prietenie 
efectuate, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, între 22 februarie și 4 martie 
1977, în Republica Islamică Mauritania, 
Republica Senegal, Republica Ghana, Re
publica Coasta de Fildeș și Republica Fe
derală Nigeria.

Comitetul Politic Executiv își exprimă 
deplina satisfacție și aprobare față de re
zultatele rodnice ale vizitelor întreprinse 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu — acte politice de 
o deosebită însemnătate pentru adîncirea 
și dezvoltarea prieteniei și colaborării 
multilaterale dintre țara noastră și acesta 
state africane.

Comitetul Politic Executiv reafirmă înalta 
apreciere față de rolul esențial al tovară
șului Nicolae Ceaușescu în elaborarea și 
înfăptuirea politicii externe a partidului și 
statului nostru, față de activitatea sa ne
obosită pusă în slujba intereselor funda
mentale ale poporului român, a cauzei 
socialismului, libertății, progresului social 
și păcii, față de contribuția sa remarca
bilă la eforturile pentru edificarea unei 
noi ordini economice și politice mondiale, 

.a unei lumi mai drepte și mai bune.
Comitetul Politic Executiv relevă cu de

plină satisfacție că vizitele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu în cele cinci state africane se 
înscriu, prin amploarea, semnificațiile și 
rezultatele lor, în orientările fundamentale 
ale Congresului al Xl-lea al partidului, de 
extindere a relațiilor prietenești cu tinerele 
state ale Africii, cu statele în curs de dez
voltare de pe celelalte continente, cu toate 
țările care au pășit pe calea afirmării in
dependente.

Comitetul Politic Executiv își manifestă 
profunda satisfacție pentru primirea deo
sebit de caldă făcută solilor României so
cialiste de către conducătorii statelor vizi
tate, de popoarele acestora, apreciind că 
aceasta este o expresie elocventă a stimei 
și considerației de care se bucură România 
socialistă, realizările sale, politica ei ex
ternă, a înaltei prețuiri acordate persona
lității președintelui Nicolae Ceaușescu, 
strălucit om politic al zilelor noastre, pro
motor neobosit al idealurilor nobile ale 
libertății, independenței și progresului so
cial, ale păcii, prieteniei și colaborării 
între națiuni.
(Continuare în pag. a IlI-a)

Oțel și laminate pentru 
reconstrucție. In perioada «e 
a trecut de la seism, in toate com
binatele siderurgice ale tării au fost 
organizate „zile de producție record". 
Din ultimele raportări centralizate 
la Ministerul Industriei Metalurgice 
rezultă fapte demne de relevat. 
Combinatul siderurgic Hunedoara, 
de pildă, a realizat suplimentar față 
de prevederi peste 2 000 tone fontă 
si tot atîta otel, precum și 1 800 tone 
laminate finite pline, iar combinatul 
din Reșița — 2 700 tone fontă, 1500 
tone otel si 500 tone laminate. La 
rindul lor. vechile vetre ale side
rurgiei noastre de la Călan si Vlâhita 
au produs in această perioadă, în 
plus, 500 și, respectiv, 140 tone fontă.

Suplimentar — produse 
Utile eCOnOmiei. La ^^prin
derea de vagoane din Arad s-a realizat, 
în prima jumătate din luna martie, un 
spor de producție echivalent cu va
loarea a 37 vagoane de marfă. E- 
forturile constructorilor de strunguri 
s-au materializat, numai în perioada 
5—15 martie, în fabricarea supli
mentară a 16 strunguri. De aseme
nea, colectivul întreprinderii de ar
ticole metalice pentru mobilier și 
binale din Arad, care s-a angajat să 
livreze în plus, pină la sfirșitul anu
lui. o cantitate de feronerie egală cu 
necesarul pentru 10 000 de aparta
mente, a și realizat și expediat fero
neria necesară dotării unui număr de 
2 600 de apartamente. (Constantin Si- 
mion).

în numai 15 zile.In indus‘ 
tria județului Maramureș s-a realizat, 
în prima jumătate din luna martie, o

producție suplimentară în valoare de 
28 milioane lei. ce cuprinde îndeo
sebi produse solicitate cu prioritate 
în aceste zile. Forestierii au produs 
peste plan 5 500 mc bușteni de fag, 
rășinoase și stejar șl 500 mc cheres
tea de rășinoase, iar industria locală 
— mobilier comercial in valoare de 
200 000 lei și piese de schimb auto 
in valoare de 400 000 lei. (Gheorghe 
Susa).

Producții record. Co!ectivel* 
de la unitățile de confecții din Vas
lui și Bîrlad, de la Filatura de bum
bac și întreprinderea de prelucrare 
a lemnului din Vaslui și din alte în
treprinderi din județ au transformat 
zilele obișnuite de muncă în zile de 
producție record, fapt ce se regă
sește în importante depășiri de plan, 
în ultimele zile, spre exemplu. în 
unitățile vasluiene s-au realizat, 
peste prevederi. 50 000 rulmenți. 12 
garnituri de mobilă, 49 tone piine, 
confecții în valoare de 5 milioane iei.

Peste prevederi. Demne de 
remarcat sînt și realizările oamenilor 
muncii din județul Bihor. La Combi
natul de lianți și azbociment din 
Aleșd. în perioada care a trecut de 
la seism, s-au obținut suplimentar

peste 1000 tone ciment șl 400 tona 
var. De asemenea, la întreprinderea 
chimică „Sinteza" din Oradea s-au 
fabricat, peste plan, aproape 5 000 
kilograme medicamente. 5 000 kg er- 
bicide și mari cantități de lacuri, 
vopsele ș.a. La combinatul de prelu
crare a lemnului au fost realizate în 
plus 100 de garnituri de mobilă. (Au
rel Pop).

Angajamente majorate. 
Pentru a contribui mai substanțial 
la compensarea pagubelor provocate 
de cutremur economiei naționale, co
lectivele întreprinderilor industriale 
din județul Brașov și-au suplimen
tat substanțial angajamentele asuma
te în întrecere la începutul anului. 
Valoarea acestei majorări este de o 
jumătate dc miliard de lei, creșterea 
fiind de Ia un miliard la un miliard 
și jumătate lei. în fruntea acțiunii 
de suplimentare a angajamentelor se 
situează colectivele de la întreprinde
rea de autocamioane, „Tractorul" șl 
„Rulmentul" din Brașov, combinatul 
chimic și întreprinderea de utilaj 
chimic din Făgăraș, „Colorom“-Cod- 
lea, „Electroprecizia“-Săcele și Com
binatul chimic din orașul Victoria. 
(Nicolae Mocanu).
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Relatări despre :
• Angajamente sporite privind creșterea producției în 

întreprinderi din Cluj-Napoca
• Din experiența unei întreprinderi bucureștene în ac

țiunea de autodotare
• Satele în bătălia pentru recolte mari în acest an

Om lingă om, inimă lingă inimă - 
în lupta și munca întregului popor

Flacăra umanismului
socialist

Mihai BENIUC

por- 
ceea 

și să

Cutremurul de nămint 
a lovit aproape întreaga 
țară. Și, ca un singur om, 
întreaga țară, toți împre
ună. fiii și fiicele poporu
lui român, au luptat zi și 
noapte contra dezastrului, 
pentru viață. Solidari
tatea, umană a ridicat un 
val uriaș in fața răului 
care ne-a lovit. N-am stat 
să plingem. : am acționat, 
am luptat, cu o voință 
unică.

Ceea ce a încălzit din 
primele clipe după cutre
mur inima fiecărui fiu al 
acestui popor, 
de orice na- — 
ționalitate ar fi, 
este coeziunea
internă a tutu- — 
ror forțelor 
fizice și morale, 
nite să salveze tot 
ce mai este de salvat
înceapă imediat refacerea 
feței țării în locurile schi
lodite de catastrofalul se
ism. Umanismul socialist, 
în spiritul căruia este edu
cat de partid întregul nostru 
popor, a izbucnit in luptă, 
în refacere ca o flacără, lu
minos, plin de căldură, gata 
de orice sacrificiu 
viata 
totul 
cărei 
tul 
instituțiilor, bunurilor 
cial-culturale 
prinderilor, ca să. se reintre 
cit mai curînd în normal. 
Și viața, adică ceea ce este 
normal. învinge, prin hotă- 
rirea. calmul acțiunii ome
nești. Ochiul conducerii de 
partid, zi și noapte treaz, a 
urmărit orice mișcare și age
rimea lui a dirijat prompt 
toate acțiunile menite să 
lupte cu consecințele cala

pentru 
semenilor. S-a făcut 
pentru salvarea fie- 
vieti. se face to- 
pentru salvgardarea 

so
si a între-

mității. Nici un braț, nici 
un umăr n-a mai știut ce-i 
osteneala și orice piept a 
înfruntat riscurile, chiar și 
cu sacrificiul propriei vieți, 
pentru a înlătura relele 
prăpădului. Dacă stelele ar 
fi ochi ar putea povesti că 
n-au mai văzut niciodată 
astfel de încleștare a omu
lui. pus cu toată dirzenia, 
omenia și curajul suprau
man în slujba apărării vie
ții și a bunurilor create de 
om prin muncă. De fapt nu 
era un om. ci un întreg po
por. în frunte cu partidul 

său ridicat ca 
un om la un e- 
fort de neînchi
puit.

A fost un e- 
xamen greu, un 

examen ce s-ar fi putut 
crede peste puterile unui 
popor. Dar poporul nostru 
a trecut peste examen, evi- 
dențiindu-și în fata între
gii omeniri virtuțile și ca
litățile sale, omenia sa, pe 
care s-au altoit trainic spi
ritul socialist și încrederea 
în propriile forțe, stăpînite 
de geniul muncii 
minții.

Sîntem. negreșit, 
rați și nu vom uita
rile suferite. Dar am 
pinit durerea și lacrimile 
și, convertindu-le în forță 
la un potențial suprem, am 
învins și învingem, 
din dezastru am
moralmente mai tari, con
vinși că nu pot exista 
bariere, oricît ■ de catastro
fale. care să ne oprească 
în drumul nostru către vi
itor. Mergem înainte. cu 
hotărîre. sub arcadele lu
minoase ale socialismului 
biruitor și ascendent, că
tre comunism, către ziua 
de mîlne a României.

si al

îndure- 
pierde- 

stă-

Iar 
ieșit

Forța poporului 
condus de partid

Există in limba română 
o expresie pe care am ros- 
tit-o cu toții de atitea ori, 
fără ca să ne pătrundem, 
întotdeauna, de sensurile ei 
profunde : „a nu-ti pierde 
cumpătul". „A nu-ti pierde 
cumpătul". în fața unei 
mari încercări. înseamnă 
înțelepciune și calm, băr
băție și luciditate, energie 
și decizie, fermitate și te
nacitate. vitejie și credință, 
în apriga bătălie împotri
va forțelor iraționale și 
dezlănțuite ale naturii, po
porul nostru a arătat, 
încă o dată, ca de a- 
tîtea ori in 
cursul zbuciu
matei sale Isto
rii, că știe să 
nu-și piardă 
cumpătul. A fost 
— și este incă — o bă
tălie eroică, de propor
ții uriașe, impunind mobi
lizarea materială și morală 
a întregului popor. Iar 
mîndria noastră, pe care 
nu ne sfiim s-o afirmăm 
înaintea întregii lumi, este 
că la chemarea comandan
tului suprem al Patriei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
întreg poporul român, lo
vit si îndurerat, dar hotă
rît să-și înfrunte neferici
rea. a răspuns ca un sin
gur om, calm, bărbătește 
și tenace, fără „să-și piar
dă cumpătul". Pe frontul 
bătăliei, ale cărei comuni
cate au fost zilnicele hotă- 
rîri ale Comitetului Politic 
Executiv, și-au înscris fap
tele lor eroice și anonime 
sute de mii de oameni, din 
toate colturile țării, oameni 
de toate vîrstele si de toa
te îndeletnicirile. Miile de 
oameni care au scormonit 
cu miinile lor mormanele 
fumegînde de moloz ca să 
salveze de sub dărîmături 
o ființă omenească ; sutele 
de mii de oameni care au 
trecut, din primele clipe

Aurel BARANGA

ale dezastrului, la înlătura
rea urmărilor calamității, 
mii de oameni din centrele 
neafectate de cutremur 
care n-ău mai plecat de la 
locul lor de muncă pentru 
ca să poată trimite locuri
lor izbite de furia naturii 
geamuri și lemn de con
strucție, țevi și tablă, hai
ne. piine și apă ; miile de 
constructori, dintre care 
mulți au fost ei înșiși lo
viți, dar care și-au încor
dat puterile ca să termine, 
cu un ceas mai devreme, 
apartamente in care să in
tre cei lipsiți de orice adă

post ; miile de 
medici, rămași 
în spitale zile și 
nopți, fără în
trerupere si fără 
odihnă ; miile 

de muncitori care au re
parat drumurile, pentru 
ca ajutoarele să poa
tă sosi acolo unde erau 
așteptate, fără intîrziere i 
sutele de mii de oa
meni. dintre care multi 
iridoliați, care n-au pre
getat o secundă șă-șl 
dea contribuția lor ano
nimă la „fondul omeni
ei" — toate aceste exemple 
sînt dovada noastră națio
nală de tărie, de forță, de 
încredere în destinul nos
tru istoric. Un popor care 
își înfruntă nefericirea cu 
bărbăția, calmul, energia, 
decizia, fermitatea, disci
plina și eroismul pe care 
le-a arătat intr-un moment 
atit'de greu națiunea noas
tră socialistă n-are moar
te. La chemarea și sub 
conducerea comandantului 
suprem, poporul român 
și-a făcut datoria față de 
trecutul lui eroic, și-a fă
cut datoria față de gene
rațiile ce vor veni după 
noi. Nu ne-am pierdut 
cumpătul, nu ni-1 vom 
pierde niciodată.
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rȘȘCOORDONATE, TRASATURI, MOMENTE FUNDAMENTALE ALE EPOPEII NEATÎRNARII
Dupâ ce, în urma cutremurului de la 4 martie, zia

rul nostru a fost consacrat în întregime reflectării 
vastei acțiuni a partidului și a întregului popor pen
tru înlăturarea urmărilor devastatoare ale seismului, 
reluăm publicarea articolelor dedicate aniversării cen
tenarului independenței de stat a României.

Amploarea eforturilor în care este angrenată în 
aceste zile națiunea noastră conferă noi și profunde 
semnificații acestei aniversări. O dată mai mult se 
verifică, și cu prilejul acestei grele încercări, forța 
pe care o asigură poporului nostru conducerea de 
către partid, orinduirea socialistă, deplina indepen
dență națională. Tocmai independența șl suveranita
tea deplină de care se bucură, faptul că este stăpî- 
nul puterii de stat, al propriilor destine șl întregii 
avuții naționale l-a permis poporului nostru să reali
zeze acea uriașă concentrare de ml|loace materiale 
șl umane căreia i se datorează în măsură hotăritoare 
acțiunea atît de amplă șl de eficientă pe frontul re
facerii.

Așa cum în condițiile deplinei independențe am

putut înlătura grabnic urmările inundațiilor din anii 
trecuți, tot astfel, ca popor liber și independent, vom 
asigura și refacerea de pe urma gravelor pierderi 
cauzate de cutremur.

în același timp, opera vastă de recohstruoție în 
care națiunea noastră s-a angajat cu întreaga sa 
energie și capacitate întărește și mai mult unitatea 
de monolit a poporului în lupta pentru îndeplinirea 
integrală a programelor de dezvoltare economico-so- 
cială a patriei, în condițiile respectării neabătute și 
consolidării mai departe a independenței naționale.

în aceste împrejurări, sărbătorirea centenarului in
dependenței capătă o și mai mare strălucire. Așa 
cum arăta în cadrul recentei conferințe de presă 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, „vrem să subliniem că 
întărirea independenței șl suveranității fiecărei națiuni 
constituie o condiție pentru a învinge orice greutăți 
și a asigura dezvoltarea continuă, pentru a înlătura 
orice urmări negative datorate climei sau unei ca
tastrofe".

IN PAGINA A ÎV-A
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O chemare străbate uzinele țării, mobilizează voința și energiile tuturor colectivelor de muncă:

PRODUCȚIE SUPLIMENTARĂ PENTRU GRĂBIREA REFACERII, 
PENTRU ÎNDEPLINIREA NEABĂ TUTĂ A PROGRAMULUI 
DE DEZVOLTARE ECONOMICO SOCIALĂ A PATRIEI

Unltățile Industriale din Cluj-Na
poca nu au fost afectate de cutremu
rul din 4 martie. De aceea, așa cum 
a subliniat conducerea partidului, da
toria primordială a colectivelor din 
aceste unități este de a suplimenta 
substanțial producția la sortimente 
solicitate intens de 
nală, în. condiții 
de economicitate 
superioară. Cum 
se muncește pen
tru realizarea a- 
cestor 
stabilite 
ducerea 
lui ?

Zilele 
cînd am __
la ÎNTREPRIN
DEREA DE CA
ZANE MICI
SI ARZĂTOARE 
DIN CLUJ-NA
POCA. cinci ca
zane de abur de 
diverse mărimi 
erau în drum 
spre unități din 
Ploiești si Bucu
rești, -ale că
ror termocentrale 
s-au deteriorat 
din cauza cutre
murului. Răspun- 
zînd chemărilor 
Comitetului Politic ___ _
al P.C.R., îndemnurilor secretarului 
general al partidului privind supli
mentarea producției, pentru a com
pensa pierderile suferite de economia 
națională în urma puternicului seism, 
tinărul colectiv al acestei întreprin
deri s-a angajat ferm să realizeze, în 
acest an, peste prevederi, 30 cazane 
de abur pentru unități industriale. 150 
utilaje pentru centrale termice și 100 
arzătoare complet automatizate pen
tru cazane de abur și apă caldă, re- 
prezentînd un volum de producție de 
peste 17 milioane lei. Cu acestea, an
gajamentul anual inițial al colectivu
lui a fost majorat cu peste 50 la sută.

— Organizația de partid, consiliul 
oamenilor muncii — ne spunea tova
rășul Ioan Cioca, secretarul comite
tului de partid al întreprinderii — au 
luat operativ o seamă de măsuri e- 
nergice în sprijinul realizării de pro
ducții suplimentare substanțiale. Este 
vorba, printre altele, de asigurarea 
aprovizionării ritmice a fiecărui loc 
de muncă, creșterea coeficientului de 
schimburi la 2,2, introducerea unor 
procedee automate și semiautomate 
la asamblarea si sudarea produselor. 
A fost dotată cu mașini și utilaje în
treaga suprafață de producție dispo
nibilă — mijloace tehnice care func
ționează din plin.

Aici, în secțiile și atelierele între
prinderii, eforturile pentru suplimen
tarea producției se îmbină strins cu 
preocupările legate de. reducerea stă
ruitoare a consumului de metal, care 
deține o pondere de peste 90 la sută 
în totalul materiei prime. Este re
marcabil faptul că întreaga acțiune 
de trasare și debitare a tablei de gro
simi de la 1 la 150 mm, în cantități 
de 500—600 tone pe lună, a fost cen
tralizată în mina unei singure echipe, 
aceea condusă de comunistul Miron 
Rus. considerat a fi cel mai talentat 
și harnic meseriaș, care știe să rea
lizeze astfel de combinații incit să 
evite cit mai mult posibil pierderile. 
El a reușit «ă-și formeze o brigadă

economia natio-

de lucrători buni, printre care Simion 
Perșa, Vasile Albu, Ioan Rus, loan 
Mihăltan si alții, care se disting a- 
cum in întrecere atit prin produc
ția peste plan pe care o dau, cit ți 
prin buna gospodărire a metalului.

— Noi știm că țara are mare ne
voie de metal, afirma Miron Rus, mai

aificarea muncii de ridicare a califi
cării profesionale".

Răspunderea pentru calitatea pro
duselor se împletește cu grija pen
tru economisirea și valorificarea su
perioară a materiilor prime și mate
rialelor. în secțiile anexe se fabrică 
acum zilnic peste 1 000 perechi încăl-

tiunii de reconstrucție. Prin schim
burile prelungite se pun în valoare, 
practic, noi posibilități de sporire 
suplimentară a producției. Pe baza 
acestor inițiative muncitorești, co
mitetul municipal de partid a spriji
nit îndeaproape activitatea organiza
țiilor de partid și

AUTODOTAREA
în întreprinderi din Cluj-Napoca

obiective 
de con- 
partidu-
acestea, 

fost ANGAJAMENTELE ANUALE 
SÎNT SPORITE SUBSTANTIAL

Executiv al CC. ales pentru refacerea întreprinderilor 
calamitate. De aceea, am declarat 
război risipei, utilizăm și cele mai 
mici bucăți de tablă la confecționa
rea unor piese mărunte.

Aflăm de la tovarășul Constantin 
Pop. tehnician, însărcinat cu urmări
rea consumurilor specifice, că în a- 
eeste zile colectivul întreprinderii s-a 
angajat să reducă cheltuielile de fa
bricație la 1 000 lei producție marfă 
cu cel puțin 4 lei, mai ales pe seama 
diminuării consumului de metal.

Următorul popas îl facem La COM
BINATUL DE PIELE SI ÎNCĂLȚĂ
MINTE „CLUJEANA". Reevaluîndu- 
și posibilitățile, în concordanță cu ne
cesitățile stringente ale economiei, 
colectivul s-a angajat să dea o pro
ducție suplimentară de circa 50 mi
lioane lei, ce se va concretiza, printre 
altele, in peste 100 000 perechi incăl- 
țăminte, 410 tone talpă de cauciuc, 
mari cantități de articole de piele și 
accesorii. Pentru realizarea acestor 
niveluri înalte de producție, în com
binat se muncește in schimburi pre
lungite și cite o duminică pe lună. 
Zilnic se obțin depășiri de plan de 
7.7 la sută, față de 6 La sută cit este 
angajamentul.

întregul colectiv muncește pentru 
creșterea producției destinate bene
ficiarilor interni, dar mal ales ex
portului, domeniu în care angaja
mentul a fost majorat de Ia 2 mili
oane lei valută la 3,1 milioane lei 
valută. Zilnic stnt expediate riienți- 
lor străini cu 2 000 perechi încălță
minte mai mult decit în zilele lunii 
februarie. „Spiritul de răspundere al 
muncitorilor, 
nilor români 
natul nostru, 
calitate Bela 
precădere in întărirea disciplinei teh- 

. nologice, in străduințele de a realiza 
produse de cea mai bună calitate. În 
sprijinul calității s-au mai aplicat o 
seamă de măsuri : perfecționarea ac
tivității atelierului

inginerilor și tehnicie
ni maghiari din combi - 
aprecia controlorul de 

Darko, se manifestă cu

de creație, inten

tăminte ușoară din materii prime fe
cundare. La tăbăcării s-au realizat 
noi sortimente de piele. în secția 
talpă artificială au fost aplicate noi 
soluții tehnologice pentru utilizarea 
deșeurilor. în atelierul de croit, toate 
muncitoarele se încadrează in consu
murile normate. „în aceste zile — 
afirma maistrul de schimb Ana Ju- 
can— prin croirea combinată fiecare 
muncitoare economisește zilnic între 
50 și 100 decimetri pătrați de piele. 
Sînt muncitoare, cum ar fi Maria 
Luca, Fagarosi Elisabeta. Tudorica 
Salanita și altele, care în luna mar
tie vor economisi fiecare cantități de 
piei din care se pot confecționa 
150—170 perechi fețe pentru pantofi. 
Aceasta este, cred, o parte din con
tribuția noastră La înlăturarea efecte
lor cutremurului".

— Modul în care se lucrează In a- 
ceste zile in cele două întreprinderi 
este caracteristic tuturor unităților 
noastre — aprecia tovarășul Con
stantin Crișan, prim-secretar al 
Comitetuliii municipal Cluj-Napoca 
al P.C.R. Oamenii muncii români, 
maghiari și de alte naționalități din 
întreprinderile industriale ți de pe șan
tierele de construcții din municipiu, 
in frunte cu comuniștii, și-au mani
festat concret, din primul moment, 
solidaritatea muncitorească cu tovă
rășiilor din unitățile afectate de cu
tremur, hotărirea fierbinte de a-și in
tensifica eforturile pentru a-și aduce 
o contribuție cit mai mare la refa
cerea și consolidarea economiei, la 
recuperarea pagubelor provocate de 
seism. Au apărut numeroase iniția
tive muncitorești, printre 
aceea a colectivelor intre 
„Unirea", „Tehnofrig".
„Clujeana", de cazane mici și arză
toare, la care, ulterior, au aderat 
toate colectivele, de a lucra supli
mentar cite o duminioă din fiecare 
lună, pină la sfîrșitul anului, urmînd 
ca retribuția pentru această zi să fie 
depusă în „Contul 1977“, pentru aju
torarea sinistrațilar și sprijinirea ae-

consiliilor oameni
lor muncii pri
vind reevaluarea 
posibilităților ,de 
creștere a pro
ducției. în condi
țiile unei eficien
te tot mai bune. 
Drept urmare, 
angajamentele a- 
nuale au fost 
actualizate la 
velui noilor 
rințe ale econo
miei naționale. în 
multe unități an
gajamentele au 
fost majorate cu 
pină la 50 la sută, 
comparativ cu 
cele inițiale. Cu
vintele secretaru
lui general al 
partidului nostru: 
„Sintem ferm ho- 
tăi-iți să nu 
schimbăm eu ni
mic nici progra
mul de dezvolta- 

programul de ridicare 
trai al poporului" au 
ecou în

re- 
ni- 
ce-

re a țării, nici 
a nivelului de 
găsit un adine 
tivelor de întreprinderi 
constituit un puternic 
aceste momente grele, 
învinse prin forța unită 
în jurul pai-tidului și al conducerii 
sale. Oamenii muncii din munici
piul nostru vor face totul, nu vor 
precupeți nici un efort pentru a în
deplini și depăși noile angajamente 
asumate in întrecerea socialistă.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scinteil"

rindul colec- 
clujene, au 
îndemn in 
care vor fi 
a poporului

. i care si 
aprinderilor 

„Terapia'",

o pirghie importantă in procesul 
de reconstrucție și dezvoltare

întreprinderea „23 August" din Ca
pitală — puternică citadelă a indus
triei noastre — a fost grav lovită 
in noaptea cutremurului. Majorita
tea secțiilor si-au încetat practic ac
tivitatea. fiind grav avariate. La două 
zile după seism, prezent In mij
locul muncitorilor, secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. dădea indicații concrete 
cum să se acționeze pentru înlătu
rarea urmărilor cutremurului, pentru 
revenirea la normal a întregii activi
tăți a uzinei. Aici, ca si în alte 
unități, secretarul general al parti
dului a indicat să se acționeze eu 
forte proprii, să se intensifice acțiu
nea de autoutilare.

și pentru dezvoltarea pe mai departe 
a producției. Un efort de inteligență 
care, pentru o bună parte a oame
nilor uzinei, se numește acum auto
utilare.

— Avem zeci de comuniști care 
de aproape douăzeci de ani, de 
cînd s-au pus bazele acestei ac
țiuni în unitatea noastră — ne 
spune tovarășul Nicu Stănescu, 
secretar adjunct al comitetului de 
partid al întreprinderii — lucrează 
tot In domeniul autoutilării. împreu
nă cu proiectânții de la unitatea de

O secție nouă 
este înzestrată cu utilaje 

realizate In uzină
...Joi, 17 martie, în toate secțiile 

întreprinderii se lucra din plin. Bătă
lia pentru normalizare înseamnă, aici 
și acum, bătălia pentru realizarea și 
depășirea planului. încă din luna 
martie. Iar aceasta presupune un 
efort deosebit, muncă in schimburi 
prelungite, bună organizare. Si încă 
ceva. Un efort de inteligență. Pen
tru reconstrucția cit mai rapidă a 
tuturor halelor și secțiilor afectate

P/n experiența unei 
întreprinderi 
bucureștene

cercetări și proiectări „Faur", caută 
mereu ceva nou. Si o dovadă că reu
șesc din plin o constituie sutele de 
mașini și utilaje realizate prin forța 
proprii. Numai anul trecut, valoarea 
utilajelor' produse prin autoutilare în 
uzina noastră s-a ridicat la 46 mi
lioane lei, economisind astfel 26 mi
lioane lei valută.

Aveam să aflăm. în continuare, 
multe, foarte multe fapte interesante 
desprinse din această neobosită cău
tare a noului. Unul din ele capătă, 
acum, în acțiunea de refacere a uzi
nei, o semnificație aparte. Este vor
ba de faptul că. deși distrugerile pro
vocate de cutremur au fost mari, eu 
forte proprii, apeiind în primul rînd 
la grupul de proiectanți-constructori 
din cadrul atelierului de autoutilări, 
s-a reușit să se treacă imediat și efi
cient la reconstrucția zidurilor și ha
lelor dărimate. în plus...

— ...Noi vom realiza înainte de ter
men majoritatea utilajelor prevăzute 
pentru dotarea noii secții de forjă — 
ne precizează inginerul Virgil Găr- 
duș. Este vorba de cUptoatM de în
călzire ,și de tratament, da ciocane 
ș.ț.; pe care le producem prin auto
utilare. Practic, noua secțfe va fi 
dotată, în cea mai mare parte, cu 
utilaje realizate de noi. prin forțe 
proprii. Secția veche a fost grav 
avariată și am hotărît ca. în procesul 
de reconstrucție, să participăm cu

toate forțele la dotarea noii secții 
cu utilajele necesare.

îl ascultăm pe tovarășul Petre Dra- 
gomir, secretarul comitetului de 
partid din secția reparații si autouti
lări.

— Avem oameni minunați în sec
torul de autoutilare. Nu o dată îl 
vezi că stau peste program, concen
trați asupra piesei ce trebuie reali
zată. Practic, tot ce facem aici este 
nou. Absolut nou. Unicat, Și în «- 
ceastă acțiune se disting multi co
muniști. Unul dintre ei este Alexan
dru Anton. Lucrează de multi ani la 
autoutilare. Pot spune că în fiecare 
din mașinile și utilajele făurite aici 
de noi se află cite ceva din contri
buția lui. La un strung special făcut 
nu demult a venit cu soluții con
structive noi. îmbunătățite, față de 
soluția proiectantului. Propunerea lui 
a fost acceptată. Și mai ales apre
ciată.

Nu. acesta nu este un caz de ex
cepție. Practic. fiecare mașină 
realizată, aici prin autoutilare Ui 
are istoria ei. Proiectantul gindeș- 
te după o discuție prealabilă pur
tată cu muncitori și specialiști ; apoi 
urmează confruntarea proiectului cu 
practica. Un proiectant — și am aflat 
că de ani de zile printre cei mai ini
moși proiectant! ai mașinilor desti
nate autoutilării este inginerul Gelu 
Florea — se află mereu, zi de zi, 
ci te va ore alături de muncitori. As
cultă atent orice sugestie și. împreună 
cu ei, caută soluția optimă. Așa s-a 
întîmplat și cu mașina-agregat de 
găurit, realizată recent pentru dota
rea secției de aparataj, și cu mașina 
automată pentru Împușcat miezuri, 
intrată in dotarea secției de turnăto
rie, și eu ciocanul pentru forjare de 
1 500 kg/f, și cu mașina de curbat 
profile, mașina de vălurit tablă și 
cu alte zeci și zeci de utilaje-uni- 
cat — toate gindite. proiectate și 
făurite aici, la „23 August".

La întreaga
în urma activității ne

întrerupte pentru reme
dierea neajunsurilor — 
descongestionarea unită
ților de moloz, curățirea 
secțiilor, revizuirea și re
pararea utilajelor și insta
lațiilor ș.a. — cauzate de 
seism, întreprinderile de 
pe platforma siderurgică 
a Ttrgoviștei, de la Mo- 
reni, Găești, Fieni șl Titu, 
precum și sondele „căzu
te" au revenit la activita
tea normală de producție, 
lucrtnd acum Ia întreaga 
capacitate, unele dintre 
ele chiar Intr-un ritm su
perior celui prevăzut. Ca

capacitate
atare, in ultimele cinci 
zile din a doua decadă a 
lunii martie, economia 
națională a primit din a- 
ceastă parte a țării, su
plimentar, importante can
tități de produse care to
talizează mai mult de ju
mătate din cele 5 000 tone 
ciment. 3 000 tone cărbu
ne energetic, 500 frigidere 
cu compresor, 220 000 mp 
țesături cu care 
gajat oamenii 
dimbovițoni să 
buie, în această 
diminuarea și recuperarea 
pagubelor cauzate de 
seism.

s-au an- 
muncii 
contri- 

lună, Ia

Instalațiile au început 
să funcționeze

După ce cu mai mult 
de o săntămtnă în urmă. 
15 din cele 18 întreprin
deri industriale din jude
țul Dolj, ce au avut de 
suferit de pe urma seis
mului, au început să pro
ducă la întreaga capaci
tate. iată că zilele aces
tea și la întreprinderea 
„Independenta". ffrav 
avariată de cutremur, s-a 
reluat producția în unele 
sectoare. .După <mm ne-a 
informat tovarășul Vasile 
Popescu, secretar al co- 

' miletului județean de

partid, secția filatură a a- 
cestei unități economice 
lucrează cu 85 la sută 
din capacitate, iar secția 
tesătorie — cu 63 la sută 
din capacitate. Totodată, 
la întreprinderea de ma
teriale de construcții și 
tăbăcăria „Bucovăt". si 
ele avariate, au început 
să producă unele ateliere, 
în acest fel se obțin 
bune rezultate în privința 
diminuării pierderilor 
cauzate de seism econo
miei naționale.

i

De la autodotare — 
la dotarea altor unități

— Vedeți acest cuptor de topit otel 
eu arc electric — ne spune proiec
tantul Gelu Florea, pe care l-am îh- 
tilnît la oțelăria Întreprinderii. A 
fost realizat anul trecut, prin auto
utilare. Din toate punctele de vedere
— al performantelor tehnice și eco
nomice — se situează deasupra cup
toarelor similare existente în lume. 
Acum, după această reușită, minis
terul ne-a dat sarcina să proiectăm 
și să realizăm două cuptoare de ace
lași tip. dar cu Capacitate mai mare, 
necesare pentru dotarea unei între
prinderi din Ploiești. în prezent, lu
crăm la project și sintem hotăriți să 
onOrăm această sarcină în cel mai 
scurt timp.

Și exemplul nu este singular. în 
secția de autoutilări se lucrează acum 
intens la finalizarea unei comenzi
— un valț — pentru întreprinderea 
de utilaj greu din Iași. De aseme
nea. uzina se poate mindri de acum 
cu faptul că „surate" ale utilajelor 
realizate in acțiunea de autoutilare
— ciocanul de 1 500 kg/f, două strun 
guri de retezat lingouri — funcțio
nează eu foarte bune rezultate în în
treprinderi constructoare da 
din Balș și Hm. Vilcea.

Desprindem din acestea 
une nouă în acțiunea de 
l«re. în sensul afirmării ei 
puternice în practică drept i 
loc de dotare a ramurilor și 
gii industrii cu mijloacele 
necesare dezvoltării susținute a eco
nomiei naționale.

mașini

o vizi- 
autouti- 
tot mai 

un mij- 
a Intre- 
tehnice

Viorel SAEAGEAN

Satele își mobilizează forțele în bătălia pentru o recoltă sporită în acest an
buzău , Numai insămînțări de cea 

mai bună calitate
Specialiștii indrumă permanent lucrările in cimp

Buna desfășurare a lucrărilor a- 
gricole constituie in această perioadă 
principala preocupare a organelor și 
organizațiilor de partid, a comanda
mentelor locale și consiliilor populare 
din județul Buzău. în fiecare unitate 
agricolă accentul principal se pune 
pe executarea unor lucrări de cea 
mai bună calitate atît la pregătirea 
terenului, cit și la semănat. De ia 
bun început trebuie arătat că această 
cerință este ușurată de faptul că pe 
toate terenurile destinate a fi însă- 
mînțate acum au fost executate 
arături de toamnă. „Pe baza obliga
țiilor ce le revin prin lege, ingine
rii agronomi au fost îndrumați să-și 
desfășoare activitatea în cimp, să 
răspundă nemijlocit de calitatea lu
crărilor — ne-a declarat tovarășul 
Coama Zaharia. directorul direcției 
agricole județene. Fiind tot timpul 
alături de mecanizatori, se preîntâm
pină executarea unor lucrări neco
respunzătoare. care nu pot fi refă
cute decit cu cheltuieli suplimen
tare. în mod deosebit, fiecare inginer 
agronom urmărește respectarea ace
lor norme tehnice care să asigure 
realizarea densității optime la hec
tar. Și. după cum arată cimpul. 
putem spune că. in cele mai multe 
locuri, aceste cerințe se Îndeplinesc".

Cu prilejul unui raid-anchetă e- 
tactuat în mai multe unități agricola 

am constatat preocuparea cadrelor 
de conducere și a specialiștilor pen
tru respectarea normelor tehnice, 
în tarlaua „Crivăț" a cooperativei 
agricole Pogoanele, două semănători 
ȘPC 8 intraseră tocmai atunci într-o 
nouă parcelă. Mecanizatorii Vasile 
Urse și Zaharia Ticea erau hotăriți 
ca, pină seara, să insămînțeze sfecla 
de zahăr pe cel puțin 28 de hectare. 
C. Brîncoveanu. care înlocuiește pe 
șeful secției de mecanizare, controla 
distanta intre rinduri și adincimea 
la care erau puse semințele. „Toate 
forțele mecanice sînt mobilizate 
acum la pregătirea terenului, grăpa- 
tul ogoarelor și semănatul sfeclei 
de zahăr — ne spunea inginerul 
Adrian Bănică, președintele coope
rativei agricole din Pogoanele. Pină 
acum am însămințat 300 hectare cu 
sfeclă de zahăr, din cele 340 ha pre
văzute în planul de producție. în
trunit lucrările trebuie încheiate 
grabnic, cu sprijinul mecanizatorilor 
munca începe odată cu ivirea zori
lor și se încheie seara tîrziu. Grăbi
rea tnsămințărilor este însoțită de 
preocuparea pentru executarea unor 
lucrări de cea mai bună calitate", 
însămîntarea sfeclei de zahăr se 
execută la un nivel agrotehnic ridi
cat si în ritm intens si în coopera
tivele agricole din Săgeata. Scurtești. 
Găvănești, care au semănat între 40 și 

60 ha. Organizarea temeinică a mun
cii, pe bază de programe zilnice, ur
mărite atit de conducerile unităților, 
cit și de membrii comitetelor comu
nale de partid s-a reflectat in inten
sificarea lucrărilor. Prezenta specia
liștilor din cooperative pe fiecare 
tarla asigură executarea unor lucrări 
de bună calitate. „Prin executarea 
corectă a lucrărilor vrem să obținem 
producții mari — ne spunea Vasile 
Dache. inginerul-șef al consiliului 
intercooperatist Săgeata.' în acest 
scop acționează fiecare specialist, 
fiecare mecanizator și eooperator.

oyn In scurt timp se încheie

arăturile
în județul Olt, ca pretutindeni, se 

muncește intens la arat, grăpat, dis
cuit, semănat și la alte lucrări de sezon 
care, pe zi ce trece, devin tot mai 
aglomerate. De aceea, organele și 
organizațiile de partid, comandamen
tele locale acționează energic pentru 
buna organizare a muncii, pentru e- 
xecutarea unor lucrări de cea mai 
bună calitate. Iată citeva secvențe 
de muncă surprinse pe teren.

La cooperativa agricolă Mihăești. 
toate cele 24 de tractoare ale secției 
S.M.A. erau pe cimp. într-un timp 
relativ scurt s-a efectuat un volum 
apreciabil de lucrări. S-au semănat 
20 ha cu mazăre, s-au arat 300 ha și 
se apreciază că în citeva zile lucrările 
de arat se vor Încheia pe toate supra
fețele. în două zile s-au plantat 50 
ha cu arpagic. Mecanizatorii au pre
gătit 130 ha pentru sfecla de zahăr. 

astfel înțelegem să îndeplinim sarci
nile trasate de conducerea partidu
lui".

Pină ieri, în cooperativele agri
cole din județ au fost insămințate 
8 300 ha sfeclă de zahăr, ceea ce re
prezintă 65 la sută din suprafața 
planificată. De altfel, însămințarea , 
culturilor din prima epocă se înscrie 
in graficul prevăzut de ministerul 
de resort. De asemenea, terenul s-a 
pregătit pe 32 000 ha, iar pe 102 000 ha 
s-au grăpat ogoarele de toamnă.

Mihai BĂZU 
corespondentul „Sclnteii”

De la Traian Petrescu, președintele 
cooperativei agricole, și Alexandru 
Gigina, primarul comunei, am aflat că 
lucrările corespund din punct de ve
dere calitativ și se desfășoară potrivit 
celor stabilite in planul de măsuri. 
De la începutul acestei săptămini s-a 
trecut și la semănatul sfeclei de za
hăr. De asemenea, continuă pregăti
rea terenului pentru cele 250 ha ce 
vor fi cultivate cu floarea-soarelui.

Cooperatorii din Radomiresti au de 
semănat in această primăvară 2 000 
ha teren. Din această suprafață mai 
sint de arat aproape 500 ha. De la 
Marin Mănae. contabil-șef. am aflat 
că au fost concentrate mai multe 
tractoare pentru efectuarea acestei 
lucrări. Cele 1 500 ha arate sint și 
pregătite și. treptat, pe măsură ce 
timpul va permite, se va trece la se
mănat. De fapt, se lucrează la plan

tatul cepei ps 85 ha. realizîndu-se 
cite 10 ha pe zi. Concomitent, au 
fost fertilizate 850 ha cultivate cu 
cereale de toamnă.

O suprafață mare mai au de arat 
cooperatorii din Stoicănești — 950
ha. „Cu forțele de care dispunem, 
preciza Dumitru Tudose. președintele 
cooperativei agricole, lucrările se vor 
termina in această săptâmină. Zil
nic sînt la arăt 26 de trac
toare în schimburi prelungite și 
în două schimburi, in acest scop 
fiind folosiți și motopompisti". Pe 
cimp am văzut numeroși tractoriști 
care lucrau la pregătirea terenului. 
Semănatul cepei pe cele 80 ha s-a 
și încheiat, iar de luni a început se
mănatul celor 100 ha cu lucernă. 100 
ha cu sfeclă de zahăr. 100 ha cu 
sfeclă furajeră. Va urma apoi floarea- 
soarelui. porumbul și soia, ce vor 
ocupa 1 500 ha.

De la direcția agricolă am aflat că 
in această perioadă se pune un ac
cent deosebit pe terminarea grabnică 
a arăturilor. Zilnic, specialiștii ur
măresc starea solului și. pe măsură 
ce se zvintă o tarla, se trece la arat. 
Cum e și firesc, viteza de lucru la 
arat crește din zi in zi. Acum s-a 
ajuns la o viteză de 5 000 ha pe zi. 
Ca urmare, această lucrare s-a exe
cutat pe 60 la sută din suprafețele 
prevăzute. în județ există forte sufi
ciente ca arăturile să fie efectuate 
în cel ‘mai scurt timp ; este necesar 
insă ca in fiecare secție S.M.A. să sc 
urmărească îndeaproape, ca tracto
riștii să inceană lucrul de dimineață, 
să continue să’ muncească neîntre
rupt pină seara tîrziu, să fie luate 
măsuri in vederea Înlăturării opera
tive a oricăror defecțiuni mecanice.

Florea CEAUȘESCU

ACȚIUNI DE MASĂ
• La irigații • La desecări •. La 

extinderea suprafeței arabile
GALAȚI, Pe terenurile localități

lor Măstăcani. Băleni și Serbănești. 
din județul Galați, se desfășoară im
portante lucrări de îmbunătățiri 
funciare. La Măstăcani. de pildă, 
s-a săpat un canal și s-au decolmă- 
tat celelalte canale de irigații, iar la 
Bălepi și Șerbănești a început exe
cuția unor baraje pentru acumulări 
de apă. La aceste acțiuni au partici
pat și participă, in continuare, sute 
de cooperatori din comunele amintite, 
precum și din alte localități înveci
nate : Foltești, Băneăsa. Tirgu Bujor, 
Cudalbi. Cuca. Tudor Vladimirescu 
și altele. (Dan Plăeșu).

SĂLAJ. Printr-o acțiune organizată 
de Consiliul Frontului Unității So
cialiste din comuna Creaca. județul 
Sălaj, au fost mobilizați la lucrările 
de îmbunătățiri funciare peste 1009 
de locuitori. Au fost făcute lucrări 
de deoolmatare pe 4 500 metri liniari, 
s-au săpat canale pentru scurgerea 
apelor de pe ogoare. De asemenea, 
prin defrișarea arboretelor s-au cis- 
tigat pentru agricultură 15 hectare 
teren. Intervenția oamenilor dintr-o 
singură zi ocrotește de viiturile apei 
240 hectare teren arabil și 30 ha 
fîneață. Acțiunile continuă in același 
ritm ti în aceste zile. (Ion Mureșanj.

BRĂILA. Digul Nisipuri-Dedulești, 
lung de 12,8 km, apără 13 000 ha de 
revărsările riului Buzău. în urma 
cutremurului din 4 martie în dig au 
apărut fisuri. Specialiștii în lucrări 
de Îmbunătățiri funciare au stabilit 
o serie de măsuri pentru Înlăturarea 
avariilor. Și iată că lncepînd de luni, 
14 martie, la dig au lucrat zilnic 
peste 1 000 de cooperatori din comu
nele. Mircea Vodă. Dedulești. Făurei. 
Surdila Greci și Surdila Găiseanca, 
care au săpat de-a lungul fisurilor, 
le-au completat cu pămînt și com
pactat corespunzător. (Mircea Bunea).

VÎLCEA. Din cele 10 600 hectare 
amenajate pentru irigat au fost ter
minate lucrările pregătitoare pe 
7 700 hectare. S-au decolmatat a- 
proape 60 kilometri canale și au fost 
revizuite 131 de stații de pompare. 
Dacă in unități ca cele din Drăgă- 
sani, Orlești. Mihăești. Ionești. Băl- 
eești, Galicea și altele s-au terminat 
toate lucrările în sistemele proprii 
de irigații, la C A P. Drăgoești sau 
Voicești se acționează încă anevoios, 
aici nerealizindu-se, pină în ziua de 
17 martie, decit o treime din lucră
rile impuse la curățirea canalelor »i 
revizuirea agregatelor. (Ion Stanciu).
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(Urmare din pag. I)

Comitetul Politic Executiv apreciază vizita în 
Mauritania ca un moment important în evoluția 
ascendentă a relațiilor dintre cele două țări, din
tre Partidul Comunist Român și Partidul Poporu
lui din Mauritania, dintre poporul român și po
porul mauritan. Comitetul Politic Executiv salută 
cu deplină aprobare Comunicatul comun, 
celelalte documente convenite în timpul vizitei 
și apreciază că înțelegerile la care s-a ajuns asi
gură^ un teren fertil pentru dezvoltarea relațiilor 
româno-mauritane în toate domeniile de acti
vitate, oferă o perspectivă largă colaborării ac
tive între popoarele și partidele noastre, inclusiv 
pe plan internațional. Protocoalele și celelalte 
documente semnate stabilesc noi căi de extin
dere a cooperării în producție, constituie un pro
gram de activitate comun privind realizarea 
unor societăți mixte în industrie, înfăptuirea unor 
ample lucrări de modernizare în agricultura 
mauritană, valorificarea superioară a unor bo
gății naturale în folosul progresului economic al 
ambelor |ări, asigură o bună conlucrare în do
meniul științific și cultural. Comitetul Politic Exe
cutiv apreciază faptul că, în cursul convorbirilor 
dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Moktar 
Ould Daddah, a fost reafirmată voința României 
și Mauritaniei de a-și aduce, prin acțiuni și efor
turi unite, o contribuție activă la întronarea unui 
spirit nou, de justiție și echitate în viața interna
țională, la cauza propășirii popoarelor din Afri
ca și de pe toate continentele, la dezvoltarea 
libera și independentă a fiecărei națiuni pe ca
lea progresului economic și social.

Comitetul Politic Executiv evidențiază caracte
rul deosebit de fructuos al vizitei făcute în Se
negal, care se înscrie în contextul bunelor re
lații statornicite între țările, partidele și popoarele 
noastre. Comitetul Politic Executiv subliniază că 
un factor determinant în extinderea și aprofun
darea raporturilor româno-senegaleze l-a con
stituit frecvența întîlnirilor, convorbirilor și înțe
legerilor dintre președinții Nicolae Ceaușescu și 
Leopold Sedar Senghor, care sînt o manifestare 
pregnantă a voinței comune de a întări legătu
rile de prietenie și colaborare româno-senega
leze. Comitetul Politic Executiv ia act cu profunda 
satisfacție de hotărîrea comună de a întări ra
porturile de conlucrare între România și Senegal, 
intre Partidul Comunist Român și Partidul Socia
list Senegalez, între parlamentele celor două 
țări, între organizațiile de tineret, femei și alte 
organizații de masă. Comitetul Politic Exe
cutiv își exprimă, totodată, convingerea că, 
pe baza hotărîrilor și înțelegerilor stabilite, 
a documentelor încheiate, se va realiza o 
colaborare tot mai intensă în domeniile eco
nomic, tehnico-științific, cultural și în alte 
sectoare de activitate. Comitetul Politic Exe
cutiv dă o înaltă apreciere Comunicatului comun 
semnat de președinții Nicolae Ceaușescu și 
Lăopold Sedar Senghor, care exprimă hotărîrea 
popoarelor noastre de a conlucra tot mai larg, 
pe baza principiilor înscrise în Declarația solem
nă comună a României și Senegalului încheiată 
la București anul trecut, în cadrul activității ge
nerale desfășurate de țările în curs de dezvol
tare, de statele nealiniate, de țările socialiste, în 
lupta pentru lichidarea subdezvoltării și instau
rarea unei noi ordini economice și politice mon
diale, împotriva oricăror forme de manifestare a 
politicii imperialiste, colonialiste și neocolonia- 
liste.

Comitetul Politic Executiv subliniază că vizita 
în Ghana marchează un moment de însemnătate 
deosebită în dezvoltarea relațiilor reciproce. 
Convorbirile oficiale dintre șefii de stat ai celor 
două țări, Nicolae Ceaușescu și Ignatius Kutu 
Acheampong — care au evidențiat noi căi și po
sibilități de evoluție ascendentă a colaborării 
multilaterale româno-ghaneze — s-au încheiat 
cu o serie de înțelegeri privind cooperarea 
in domeniile petrolier, minier, agricol și în 
alte sectoare de activitate, realizarea unor 
lucrări în comun, pregătirea de cadre prin 
trimiterea la studii în țara noastră a unor 
tineri ghanezi. Salutind cu satisfacție aceste 
rezultate, Comitetul Politic Executiv sublinia
ză, în același timp, importanța deosebită a 
Declarației solemne comune și Comunicatului 
comun adoptate cu acest prilej, ale căror princi
pii și concluzii corespund atît intereselor po
poarelor și țărilor noastre, progresului lor eco
nomic și social, cit și cauzei luptei popoarelor 
pentru lichidarea definitivă a colonialismului și 
neocolonialismului, pentru triumful politicii noi, 
de egalitate și respect al independenței națio
nale, pentru întărirea păcii și colaborării interna
ționale. Comitetul Politic Executiv consideră că 
principiile înscrise în Declarația solemnă comu
nă, pe care România și Ghana înțeleg să le așeze 
la baza raporturilor lor, cît și a relațiilor cu cele
lalte state, ilustrează voința ambelor părți de a 
acționa în comun în direcția unor transformări 
înnoitoare, radicale în viața internațională, pen
tru progresul social și economic al națiunilor, 
pentru afirmarea dreptului tuturor de a trăi în 
pace și înțelegere, la adăpost de orice ingerințe 
•au agresiuni din afară.

Exprimîndu-și satisfacția pentru rezultatele vi
zitei în Coasta de Fildeș, ale convorbirilor care 
au avut loc cu acest prilej între președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele Felix Hou- 
phouet-Boigny, Comitetul Politic Executiv salută 
faptul că înțelegerile convenite reafirmă voința 
țărilor și popoarelor noastre de a pune baze 
trainice colaborării și conlucrării reciproc avan
tajoase, pe multiple planuri. Pornind de la pro
gresele importante realizate în relațiile dintre 
cele două țări, bazate pe stimă și respect reci
proc, documentele semnate deschid largi per
spective promovării pe mai departe, la un nivel

superior, a raporturilor în domeniile politic, eco
nomic, social și cultural, prevăd căi concrete de 
organizare a cooperării în industria minieră, în 
prospecțiunile geologice, în energetică, industria 
forestieră, agricultură, cercetarea științifică, în 
pregătirea de cadre, în cultură și artă. în acest 
sens, o mare importanță are acordul semnat de 
președinții celor două țări, prin care se creează 
Marea comisie mixtă de cooperare în domeniile 
economic, juridic, științific, tehnic și cultural. Co
mitetul Politic Executiv apreciază, totodată, ca
racterul deosebit de pozitiv al prevederilor Co
municatului comun cu privire la conlucrarea ce
lor două țări și popoare în viața internațională. 
Acest document contribuie la promovarea prin
cipiilor noi de egalitate și respect între state, la 
afirmarea rolului țărilor în curs de dezvoltare și 
al statelor nealiniate, al Organizației Națiunilor 
Unite în realizarea dezarmării, lichidarea sub
dezvoltării, a decalajelor economice și soluțio
narea, în interesul tuturor popoarelor, a marilor 
probleme care confruntă omenirea. Salutînd ho
tărîrea celor doi șefi de stat privind intensifica
rea colaborării dintre România și Coasta de Fil
deș în cadrul O.N.U., în „Grupul celor 77", pre
cum și în alte organizații și foruri internaționale, 
Comitetul Politic Executiv subliniază că aceste în
țelegeri oferă un exemplu elocvent de felul cum 
pot conlucra două țări cu orînduiri social-politice 
diferite atunci cînd între ele se stabilesc rapor
turi de stimă, încredere și prietenie.

Apreciind că vizita în Republica Federală Ni
geria, convorbirile purtate cu această ocazie în
tre președintele Nicolae Ceaușescu și general- 
locotenent Olusegun Obasanjo, șeful guvernului 
militar federal, au deschis o etapă nouă în rela
țiile dintre România și Nigeria, au jalonat direc
țiile fundamentale ale dezvoltării acestor rapor
turi în viitor, Comitetul Politic Executiv salută cu 
satisfacție documentele și înțelegerile încheiate. 
Convorbirile la nivel înalt au identificat o arie 
largă de probleme care pot face obiectul unei 
cooperări tot mai intense româno-nigeriene. în 
acest scop, șefii celor două state au convenit să 
fie constituită o Comisie mixtă de cooperare 
economică și tehnică, a cărei activitate să con
ducă la extinderea rapidă a relațiilor economice 
româno-nigeriene, inclusiv în realizarea în co
mun a unor obiective și crearea unor întreprin
deri mixte. în cadrul convorbirilor oficiale la ni
vel înalt s-a ajuns, totodată, la importante con
cluzii comune cu privire la întărirea pe mai de
parte a solidarității și colaborării româno-nige
riene pe plan internațional. Este deosebit de po
zitivă exprimarea voinței comune a României și

pentru refacere, pentru compensarea 
daunelor și dezvoltarea economiei

Mai cădeau dărîmături, 
dar comitetul de partid era 
la pOSt La c’teva minute după 
cutremurul din 4 martie, cînd mai 
cădeau încă dărîmături, sediul comi
tetului de partid de la întreprinderea 
de utilaj petrolier și reparații Telea- 
jen s-a transformat practic într-un 
stat major politic. Comuniștii din 
sectoarele de concepție și din atelie
rele prelucrătoare, in dialoguri scurte, 
și-au împărțit sarcinile de a răspunde 
și conduce operațiile cele mai grele 
privind mutarea utilajelor și mașini
lor afectate de seism, eliberarea căi
lor de acces. începerea imediată a lu
crului în secții. Inginerul Traian 

, Apostol, șeful serviciului C.T.C., a 
propus strămutarea formațiilor de 
lucru de la montaj reparații turle in 
hala de construcții industriale, unde 
erau condiții tehnice propice. S-a 
stabilit un plan bine chibzuit de 
evacuare a utilajelor și mașinilor, 
lucrindu-se. în schimburi prelungite, 
fără întrerupere. După două zile de 
muncă indirji-tă, formațiile de lucru 
ale maiștrilor comuniști Colea Barbu 
și Vasile Muscalu au revenit la o ac
tivitate de producție normală. Nu
meroși tehnicieni tehnologi și-au 
schimbat temporar locul de muncă 
și. servind mașini, lucrează acum 
efectiv in schimburi. Șeful serviciu
lui tehnologic, inginerul Emil Pe
trescu, a trecut și el să coordoneze 
direct un sector avariat. în afara sar
cinilor obișnuite pe care le avea.

Maistrul Ion Oprea, secretarul or- 
ganizatiei de partid de la secția de 
prelucrare I, a stat de vorbă cu cei 
130 de comuniști, consultindu-i dacă 
sint de acord să lucreze in trei schim
buri in toate duminicile, pînă la re
cuperarea totală a producției pierdu
te. „Da. Sîntem de acord și așa vom 
face" — a fost răspunsul. Pe loc a 
fost Întocmit graficul de intrare în 
schimburi și tot pe loc a Început să 
fie aplicat. Si astfel. în primele două 
duminici după seism, toti membrii 
secției prelucrare I au lucrat in trei 
«chimburi. realizînd și chiar depășind 
sarcinile unei zile normale da lucru.

„Toata aceste acțiuni ale comu
niștilor — ne spune secretarul comi
tetului de partid, Flore» Marin — 
care vor determina recuperarea plnâ

la sfirșitul lunii a restantelor in pro
ducție. au și un alt aspect important: 
nu numai că exprimă, ci și dezvoltă 
abnegația, sentimentul de responsa
bilitate al oamenilor". (Constantin 
Căpraru).

Statul major politic al 
întreprinderii a decis: prlo* 
ritate absolutâ livrărilor 
pentru unitățile afectate. 
Urmărind îndeplinirea Integrală a 
măsurilor stabilite de Comitetul

constructorilor de mașini băimăreni 
pot fi măsurate prin primele rezul
tate concludente : Întreprinderea a 
expediat în avans, pe adresa Trus
tului de lucrări speciale București, 
4 trolii, iar unul Direcției de dru
muri și poduri Craiova. De 
nea. se lucrează în ritm viu 
cutarea cu două luni înainte 
men a unui transportor cu
pentru Fabrica de zahăr din Corabia, 
precum și a două clasoare duplex, 
necesare întreprinderii de producție 
industrială pentru căi ferate Bucu- 
rești-Chitila. (Gheorghe Susa),

aseme- 
la exe- 
de ter- 
racletl

nu-și precupețeau eforturile, a fost 
întotdeauna printre primii care au 
manifestat inițiativă si au organizat 
Întreaga activitate, repartizind ope
rativ sarcini concrete, urmărind apoi 
pas cu pas îndeplinirea, lor. Oamenii 
li apreciază calitățile de bun organi
zator si conducător, de femeie cars 
Știe să-i îmbărbăteze si Pe bărbați. 
(I. D. Kiss).

Nigeriei de a acționa pentru menținerea păcii șijj 
securității în lume, pentru promovarea principi^
lor fundamentale înscrise în Carta Organizației 
Națiunilor Unite, pentru victoria cauzei păcii și 
colaborării internaționale, a luptei popoarelor 
pentru existență liberă și independentă. Au fost 
reafirmate solidaritatea celor două țări cu miș
cările de eliberare națională, sprijinul lor ferm 
față de lupta popoarelor din Namibia, Zimbabwe 
și Africa de Sud împotriva politicii rasiste și de 
apartheid, pentru dreptul de a-și hotărî de sine 
stătător destinele. Comitetul Politic Executiv își 
manifestă convingerea că toate aceste înțelegeri 
reprezintă o contribuție de seamă la înfăptuirea 
programelor de dezvoltare economică și socială 
ale României și Nigeriei, sînt în interesul ambe
lor popoare, precum și al cooperării și înțelegerii 
internaționale.

Aprobînd în unanimitate rezultatele vizitelor 
în Mauritania, Senegal, Ghana, Coasta de Fil
deș și Nigeria, documentele semnate cu acest 
fsrilej, Comitetul Politic Executiv trasează Consi- 
iului de Miniștri, Ministerului Afacerilor Externe, 

Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, celorlalte ministere, 
organizațiilor economice de resort, instituțiilor 
interesate sarcina de a lua toate măsurile ce se 
impun îri vederea trecerii, fără întîrziere, la apli
carea in viață, în cele mai bune condiții, a acor
durilor și înțelegerilor convenite.

în amplificarea continuă a colaborării dintre 
România și statele vizitate, un rol important au 
relațiile dintre partidele de guvernămînt. In acest 
spirit, în conformitate cu poziția sa statornică și 
consecventă de solidaritate și largă conlucrare 
cu toate forțele progresiste, democratice, antiim- 
perialiste ale contemporaneității, pentru întărirea 
unității lor de acțiune, Partidul Comunist Român 
reafirmă hotărîrea de a intensifica relațiile de 
colaborare și contactele cu partidele din țările 
respective.

întrunind adeziunea și aprobarea unanimă a 
întregului nostru popor, vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu în cele 
cinci țări africane se înscrie ca o remarcabilă 
contribuție la dezvoltarea relațiilor de solidari
tate ale României cu aceste state, cu țările în 
curs de dezvoltare, la întărirea colaborării cu 
toate țările în lupta pentru făurirea unei lumi 
mai drepte și mai bune, a unei lumi a păcii și 
înțelegerii între națiuni.

★

Comitetul Politic Executiv a hotărît convoca
rea, la 28 martie a.c., a ședinței comune a Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român, a 
Marii Adunări Naționale, a Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale și a activului 
central de partid și de stat, pentru discutarea 
problemelor actuale ale dezvoltării economico- 
sociale a României, precum și ale activității ex
terne a țării noastre și ale situației politice in
ternaționale.

De asemenea, Comitetul Politic Executiv a ho
tărît convocarea, la 14 aprilie a.c., a Congresului 
țărănimii din Republica Socialistă România.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv a 
examinat și soluționat o serie de alte probleme 
curente ale activității de partid și de stat.

In aceste zile, acțiuni, inițiative 
organizațiilor de partid

Politia Executiv al C.C. al P.C.R. 
pentru mobilizarea tuturor forțe
lor in ampla acțiune de reface
re a economiei naționale, comitetul 
de partid de la întreprinderea me
canică de mașini și utilaj minier din 
Baia Mare analizează zilnic măsu
rile, inițiativele, propunerile și su
gestiile venite din partea comuniști
lor din secții pentru folosirea tutu
ror posibilităților în vederea reali
zării de producții suplimentare și 
satisfacerii cu prioritate a acelor co
menzi care sint destinate unităților 
afectate de cutremur. Membrii co
mitetului de partid au fost reparti
zați pe secții și schimburi, pentru a 
duce la îndeplinire, cu operativitate, 
hotărîrile luate și a informa asupra 
urgentelor ivite în diferite locuri de 
muncă.

După o atentă analiză, biroul co
mitetului de partid. împreună cu bi
roul executiv al consiliului oameni
lor muncii au stabilit devansarea în 
trimestrul I a termenelor de livrare 
a utilajelor necesare unităților care 
eu avut de suferit în urma seismu
lui. Comuniștii, lucrătorii din secții 
«-au angajat să muncească în schim
buri prelungite 4 zils pa săptămînă, 
să folosească zilele de duminică pen
tru realizarea sarcinilor asumate. La 
jumătatea lunii martie, eforturile

Despre sine, secretara a 
uitat să ne vorbească... -In 
zilele acelea, ca și acum, nu a 
fost nevoie să purtăm discuții, să ți
nem ședințe, să dăm explicații pen
tru ca oamenii — toți ca unul — «ă 
înțeleagă necesitatea de a întări or
dinea și disciplina, de a folosi mai 
bine timpul de lucru, pentru ca să 
realizăm producții suplimentare ți să 
contribuim ți noi la efortul general 
de compensare a daunelor provocate 
de cutremur" — ne-a spus tovarășa 
Bedb Elisabeta, secretara comitetului 
de partid de la întreprinderea de con
fecții din Odorheiu Secuiesc. Ea ne-a 
vorbit cu căldură și însuflețire, cu 
admirație despre eforturile colective 
depuse, despre felul cum toți anga- 
jații, români, și maghiari, uniți în 
gînd ți în faptă, au muncit in aceste 
zile pentru a-și Spori aportul la 
reintrarea în normal a vieții sociale 
ți economice a tării, ne-a vorbit des
pre exemplul Înaintat al multor co
muniști. ne-a dat nume, cifre, ne-a 
vorbit despre multe din faptele lor.

A uitat însă să ne apună un lucru: 
«ă în acele zile, ca ți acum, 
ea. secretara comitetului de partid, 
a fost permanent — ziua si noap
tea — prezentă printre cei care

Suplimentar, mai multe 
mașini și utilaje pentru pro* 
ducții sporite în agricui* 
tură. întreprinderea mecanică pen
tru agricultură ți industrie alimentară 
din Balș. ca și alte unități economice 
din județul Olt, n-a fost afectată de 
seismul de la 4 martie. Comuniștii de 
aici, cunoscut! pentru rezultatele 
bune Înregistrate de-a lungul anilor in 
întrecerea socialistă, au hotărît să-și 
mobilizeze și mai mult forțele pentru 
a produce suplimentar bunuri nece
sare economiei naționale. în acest 
sens, comitetul de partid al între
prinderii a lansat inițiativa „două 
zile pe săptămînă să lucrăm în 
schimburi prelungite", Inițiativă îm
brățișată de toți comuniștii, 
toți angajațil. „Ca urmare 
ne spune tovarășul Gheorghe Popa, 
secretarul comitetului de partid 
al întreprinderii — în perioada 
5—16 martie întreprinderea noastră 
și-a depășit planul producției glo
bale cu peste 2 milioane lei". Organi
zația de partid de aici s-a angajat ca 
numai în luna martie «ă depășească 
sarcinile de plan cu mai mult da 4 
milioane lei.

înțelegînd, cu responsabilitate co
munistă, importanta unor producții 
agricole sporite pentru compensarea 
daunelor aduse economiei naționale, 
comuniștii au stabilit să se pro
ducă suplimentar peste 600 mașini 
pentru alinarea adîncă a solului, 5 
uscătoare pentru semințe de struguri, 
precum și alte mașini ți utilaje. 
Totodată, avlnd în vedere necesită
țile crescinde pentru modernizarea 
agriculturii, uzina bălțeană va produ
ce 10 instalații de Irigat sutodepla- 
sablle. Comuniștii de la I.M.A.I.A. 
Balș sînt hotăriți să nu-șî precupe
țească eforturile pentru a da agri
culturii mai multe mașini ți utilaj». 
(Emillan Rouă).

de

ARMATA, ALĂTURI DE ÎNTREGUL POPOR,
ȘI-A URMAT COMANDANTUL SUPREM

BÂRBÂTESTE 
CURAJOS
EROIC
Succintă reconstituire a unor act» 

de vitejie ale acestor zile, nopți. Zite 
și nopți de luptă eroică a ostașilor 
armatei noastre călite, educate în 
spiritul înaltelor calități morale insu
flate de președintele țării, coman
dantul suprem, tovarășul. Nicolaa 
Ceaușescu. al cărui strălucit exemplu 
de abnegație revoluționară a insuflat 
tărie, putere de luptă întregii 
noastre națiuni. Succinta reconstituire 
o fac apelind la ceea ie am văzut, trăit 
ți consemnat împreună cu colegii, re
porteri ăi presei militare. încep 
rîndurile de evocare a supremei 
jertfe date de doi ostași. - Capo
ralul Eugen Mosang făcea parte 
dintr-o companie de pompieri de la 
Buzău. Datoria l-a chemat lntr-o 
comună unde se cerea intervenție 
rapidă pentru înlăturarea unor mari 
primejdii iscate de seism. Se avaria- 
se un depozit de produse petroliere. 
Se oferise voluntar pentru această 
misiune temerară. A coborit la baza 
rezervorului cu zeci de vagoane de 
benzină, dind dovadă de un curaj 
exemplar. A' Încercat o dată, dar nu 
a reușit să deschidă ventilul con
ductei ; a repetat operațiunea... Deși 
purta echipament de protecție, va
porii otrăvitori care l-au împresurat 
i-au pătruns prin porii pielii, 
curmîndu-i viața tinără și generoa
să. înainte de incorporare fusese 
muncitor frezor la Iași... Soldatul 
Teodor Bota se afla în serviciu mi
litar în cadrul trupelor Ministerului 
de Interne. îndeplinea misiunea atît 
de ostășească, atît de simbolică pen
tru însăși chemarea forțelor armate : 
era santinelă. Veghea In post. Santi
nelă — misiune de luptă și vie me
taforă a fermității, dîrzeniei și min- 
driei de ostaș cetățean. A căzut la 
post, la obiectivul care i se încre
dințase pentru pază. Zidul s-a pră
vălit peste umerii săi. ce purtaseră 
demn arma și răspunderea de sol
dat:..

Le dăm onorul și le înscriem nu
mele în cartea vitejiei. ...
jertfe și dăruiri în aceste zile aspre.

Locotenentul-major C. ~ 
muncea îndirjit, tăcut, 
umăr la umăr cu ceilalți, pe strada 
Ghida. De cite ztle și nopți ? Nici el _ r,
nu mai știa. Alerga spre fiecare om neric. steîe nu

își acoperea și 
zăcea prăbușit, 
Lccotenenți-coloneii 
novici, locotenentul-major Catană ' și 
alți ofițeri, in fruntea unui detașa
ment de ostași, căutau cu înfrigu
rare . răspunsul la zguduitoarea în
trebare : se mai putea salva un su
flet de om ? Și miinile ostașilor 
apucară bucățile de beton, de planșee, 
de grinzi metalice acum contorsio
nate, care cu 30 de minute în urmă 
fuseseră locuințe. Curind încep să 
răsune pickamerele, ciocanele pneu
matice, încep să duduie motoarele, 
se excavează, se. sapă., se dislocă. Am 
fost acolo Ia răsăritul zilei, un mi
litar ne-a raportat scurt, clar, prer 
cis, ca la armată : „Pmă acum au

scrisă cu
Petrescu 

îndurerat,

După 88 de ore de beznă am văzut 
lumina. Era un locotenent. Gheor
ghe... sau Georgescu, așa ceva". Pe 
un versant al muntelui de ruine s-au 
întîlhit doi oameni aflați în eforturi 
supraomenești : Victoria Alexandru, 
pensionara de 70 de ani, și locote
nentul Gheorghe sau... Georgescu, 
amîndoi în luptă pentru supraviețui
rea ei...

Un soldat in permisie. Aveau și 
ai săi mari, necazuri pricinuite de 
cutremur, a rezolvat ce s-a putut re
zolva și s-a prezentat la comandan
tul unui punct de salvare, cerînd 
permisiunea să acționeze. „Âici am 
lucrat înainte de Incorporare", ra
portă el, și scoase din buzunar un 
ecuson pe care scria : „Bar Conti
nental. Adrian Zeamăneagră, ajutor 
de .ospătar". A muncit acolo pînă a- 
proape de plecarea trenului ; lu- 
indu-și rămas bun, a spus cu tris
tețe unui reporter militar (Gh. Su- 
haru) că, acolo, în clădire fusese și 
un prieten de-al lui, dar care n-a 
fost găsit. Pe ordinul de serviciu, 
generalul a scris : „Militarul a lu
crat alături de mine, zi și noapte. 
Rog să fie recompensat și citat prin 
ordin de zi pe marea unitate". Să a- 
dăugăm emoționantul epilog al a- 
cestui caz : Prietenul lui Adrian a 
fost totuși găsit. Viu. Este Sorin 
Crainic, acel băiat de 19 ani despre 
care a scris toată presa. Unul dintre 
ultimii supraviețuitori...

— Ne grăbim, spuse colonelul Bu- 
iatu. La nevoie încercăm pînă la 
ziuă... Și locotenentul Leocă încearcă 
fel de fel de variante, se căznește 
să scoată pardoseala cu o daltă, să 
miște o bîrnă cu o pană de lemn, nu 
reușește. în sfîrșit, un cric de auto
turism se dovedește a fi cea mat 
bună unealtă; Femeia poate fi trasă 
spre ieșire. Este însă numai în că
mașă și s-ar răni. Atunci, relatează 
colegul meu (O. Lustig), martor al 
acestei clipe, locotenentul se culcă 
și-i face podină cu trupul său. De
lia Spigel este urcată într-o autosa
nitară și se îndepărtează de ceea ce 
fusese blocul „Scala".

Cînd a sosit aici 
levardul care 
B-duI „Armata

scos de sub ruine, alerga intr-acolo, 
să-l vadă. Și tăcea. Abia intr-un tir- 
ziu spuse : ,.Pe mama mea încă 
n-am găsit-o"... Și se apuca iar să 
salveze bărbați, femei, copii...

Montorul Stan Lincă povestește 
colegilor mei (I. Luca și C. Leon) că 
atunci cînd se prăbușea blocul lor 
din coltul străzii Lizeanu și-a luat 
pe- cei dragi in brațe, a pornit... apoi 
nimic. S-a trezit la spital. ..Am aflat 
că soția și fetița au fost salvate de 
un ostaș...". Cine o fi ostașul nu 
știe. Ceea ce știe precis : armata. 
Armata crescută de partid in spiri- - 
tul comandamentelor morale ale so
cietății noastre socialiste.

,.A săpat pe dedesubt, cu miinile 
idrelite, a tapat ți tn-a tarea afară.

---- armata, pe bu- 
poartă numele ei, 

poporului", era intu- 
clipeau pe cer, luiia 
ea fața. Acel bloc 
morman de moloz.

Galeru și Iva-

fost salvate 15 vieți omenești șl 11 
cărți științifice".

Fruntașul Sergiu Netcă se afla in 
postul de santinelă la drapelul de 
luptă al unității. Au venit secun
dele grele ale seismului, a început 
să se clatine amenințător întreaga 
clădire, gata să se prăbușească, vi
trina cu drapelul s-a răsturnat. Pri
mul gînd al fruntașului Netcă a fost 
să salveze tricolorul. A reușit să de
gajeze drapelul din dulapul cu gea
murile mari, de sticlă, sparte, a ieșit 
cu el in curte. S-a prezentat, la ofi
țerul de serviciu, iar acesta a con
stituit pe loc garda drapelului. Mai 
tîrziu, drept recompensă, ostașul a 
fost fotografiat lingă drapelul de 
luptă al unității — pe care cu atita 
devotament il apărase.

Sint multe zile de cînd militarii 
din detașamentul comandat de maio
rul Constantin Varzari acționează 

• aici, la fostul bloc Nestor. Sint 44 de 
militari, află un redactor al presei 
ostășești .(I. Toma). Ba nu. aduce o 
corecție la ..efectivul control" un 
soldat, pe mime Olteanu. Sîntem 45! 
AI 45-lea ostaș din acest detașament 
este fiul comandantului, Sorin Var
zari, elev în clasa a X-a la un liceu 
de muzică, utecist. S-a prezentat 
cu tatăl său la post chiar in seara 
cutremurului. Și n-a mai plecat. A 
participat la salvarea oamenilor, la 
înlăturarea dărîmăturilor. Cînd a în
ceput școala, dimineața mergea la 
cursori, după-amiaza venea din nou 
•ă lucreze aici Ostașii i-au dat o pu-

foaică. pantaloni kaki și un grad 
onorific : soldat voluntar. Cel mai 
tînăr soldat din detașament. Un ute
cist. umăr la umăr cu tatăl său, co
munist.

...Am ooborit seara pe bulevardul 
Dimitrie Cantemir. Ferestrele sînt 
luminoase, pe trotuoar pășesc zeci și 
sute de pietoni ; ai crede că totul 
este cum a fost întotdeauna, că nu 
s-a întîmplat nimic cu numai clteva 
seri in urmă. Viața străzii șl a lo
cuințelor și-a recăpătat respirația 
normală... aproape normală, pentru 
că încă duduie un excavator, și pen
tru- că pe bulevard încă aleargă 
autocamioane cu moloz. E seară și, 
ca în toate serile de-atunci, sufletul 
oamenilor e mai greu... Dar ce 
se-aude ? Un marș ostășesc, tineresc 
se revarsă peste bulevard ! Sint au
tocamioane Încărcate cu ostași, care 
se îndreaptă spre noile posturi de 
luptă, ale reconstrucției. Oamenii se 
opresc pe trotuoare, ascultă, și-1 
conduc cu privirea pe ostașii care-șf 
cintă cîntecul lor bărbătesc despre 
patrie, drapel, datorie și tinerețe.

Și marșul ostășesc străbate bule
vardul ca o boare proaspătă de pri
măvară, purtătoare de optimism. Și 
oamenii, sute și sute de pietoni, iși 
întorc fețele și sufletele spre aceas
tă boare și pășesc mai departe.

Marșul ostășesc, puternic, înaripat, 
optimist, crește un contrafort pentru 
însăși inima străzii.

Col. L. TAUCQ
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cucerire istorică a poporului român

ft

COORDONATE, TRĂSĂTURI, MOMENTE FUNDAMENTALE ALE EPOPEII NEAT1RNĂRII
(tonalitate nu e libertate, nici lumi
nă nicăliurea, ci pretotfnde numai 
catane (lanțuri), Întuneric și amor
țire — scria George Barițiu ; ce este 
apa pentru pești, aerul pentru zbu
rătoare și pentru toate viețuitoarele, 
ce este lumina pentru vedere, soarele 
pentru creșterea plantelor, vorba 
pentru cugetare, aceea e naționalita
tea pentru oricare popor".

Conceptul naționalității se îngemă
nează in mod organic in concepția 
ginditorilor progresiști cu cel al uni
rii, aceasta fiind considerată ca prin
cipalul mijloc de a atinge telul scump 
al independentei. Unirea țărilor ro
mâne intr-un singur stat național, pe 
temeiul comunității de neam și lim
bă, al multiplelor legături economice 
și spirituale, a fost cerută insistent

cuilor și sașilor că noi îi iubim ca pe 
frații noștri, cu care locuim întru o 
tară. Spuneți-le să urmeze și 
aceste principe... căci atunci 
va mai teme sasu sau unguru 
mân, nici românul nu va urî 
și ungur, ci vor fi frați precum să 
cuvine și vor lucra dimpreună, după 
putere, spre înflorirea țării".

Generația pașoptistă, gînditorii și 
oamenii de cultură care au activat în 
a doua jumătate a secolului s-au pro
nunțat pentru colaborarea intre na
țiuni în veder’ea înfăptuirii idealuri
lor lor de libertate și pace, au voit, 
după expresia lui C. A. Rosetti. „fră
ție și solidaritate pentru toate națiu
nile".

Caracteristic pentru gindirea social- 
politică a celor care au pregătit spi-

dinselc 
nu să 
de ro
pe sas

3. Pregătirea spirituală

Aspirația spre libertate și neatir- 
nare a fost, după expresia lui 
Nicolae Bălcescu, „ținta statornică 
a românilor din toate timpurile, vi
sarea iubită a voievozilor noștri cci 
viteji, a tuturor bărbaților noștri 
cei mari".

Din perspectiva amplă a istoriei 
veacurilor de necurmată luptă a po
porului român pentru dreptul de a fi 
stăpin in țara sa putem afirma că 
la această continuitate impresionantă 
de teluri și acțiune au contribuit și 
cărturarii, gînditorii progresiști care 
prin scrierile și activitatea lor po
litică au Întărit in conștiința po
porului convingerea neclintită că 
trebuie să-și apere libertatea cu pre
țul oricăror eforturi și sacrificii, că 
numai astfel vor putea să se dezvol
te și să-și a fir- ______________
me personalita
tea. să ocupe un 
loc demn și res
pectat în rindul 
popoarelor lumii.

Desigur, susți
nerea luptei pen
tru independentă a Îmbrăcat, in scrie
rile istorice, social-politice și cultura
le, forme variate, in funcție de con
dițiile specifice diferitelor etape ala 
dezvoltării economico-sociale, de 
progresele realizate în sfera cunoaș
terii și culturii. în vremurile mai 
Îndepărtate, de pildă, cronicarii, 
apelind la argumente istorice, filo
logice, au contribuit la păstrarea in 
conștiința poporului a ideii privind 
latinitatea sa, au elogiat vitejia 
strămoșilor cu scopul de a îmbărbăta 
masele în lupta împotriva domina
ției străine — așa cum au făcut în- 
vățați enciclopediști ca stolnicul Con
stantin Cantacuzino și Dimitrie Can- 
temir adueînd. In interpretarea vre
murilor in care au trăit, luminile fi
lozofiei istoriei.

La sfirșitul secolului al XVIII-lea 
și Începutul secolului al XIX-lea. 
odată cu dezvoltarea mai puternică 
a forțelor de producție sub impulsul 
relațiilor noi, capitaliste, țările 
române au intrat într-o perioadă 
istorică nouă, ale cărei tendințe o- 
biective erau trezirea vieții și a 
mișcărilor naționale, crearea statu
lui național unitar independent. în 
aceste condiții, conceptul de indepen
dență era înțeles din ce în ce mai 
mult, tntr-o viziune largă, întrunind 
un «umurn de atribute de ordin so
cial-politic, economic, spiritual.

în mod firesc, gînditorii din seco
lul XIX au legat indisolubil visul 
multisecular al neatîrnării de con
stituirea șl închegarea națiunii 
române moderne, de afirmarea 
dreptului său la existență și viață 
proprie. „Ideea naționalității 
statornicit azi In lume 
decit 
bescu 
acum, 
legată 
ceasta 
mată ___
legătura de ""substanță care există 
între independență și naționalitate. 
N5 Bălcescu nota, pe marginea unui 
text al lui Alecu Russo: „Nu există 
Independență fără naționalitate șl 
naționalitate fără independență". 
Deosebit de pregnant au relevat a- 
ceastă corelație indisolubilă con
ducătorii mișcării naționale din 
Transilvania, unde populației romă- 

deși majoritare, i se nega 
lege dreptul la existen- 

națională. „Fără de na

s-a
mai bine 
Al. Odo-oricind — scria

in 1851 — și, in timpul de 
ea a devenit așa
cu oea a libertății, incit a- 
din urmă nu poate fi confir- 
decît jpnntr-insa". Subliniind

in scrierile politice, In presă, ca si 
in programele tuturor mișcărilor so
ciale ale secolului trecut. „Tăria și 
puterea unui popor — sublinia Bari- 
țiu în 1844 
cumpănire, 
și viitorul 
nală", iar 
preciind Unirea Principatelor Româ
ne drept cheia de boltă a edificiului 
național, sublinia că aceasta trebuia 
să constituie doar punctul de plecare 
pentru o unire a tuturor românilor ; 
„eu privesc ca patria mea — scria el 
— toată acea întindere de loc unde 
se vorbește românește și ca Istorie 
națională, istoria Moldovei, a Vala- 
hiei și a fraților din Transilvania".

Este un. merit deosebit al gîndirii 
social-politice românești înaintate 
din secolul trecut că pledtnd pentru 
afirmarea națiunii române și consti
tuirea statului național unitar, a mi
litat in același timp pentru respectul 
libertății și independenței tuturor 
națiunilor, al egalității lor în drep
turi, respingind cu energie șovinis
mul. exclusivismul național. Astfel, 
Bărnuțiu sublinia că națiunea româ
nă. proclamîndu-și libertatea și ne- 
atîrnarea. „n-are cuget dușman in 
contra altor națiuni, ci cunoaște ace
lași drept pentru toate".

Este de menționat că cerînd recu
noașterea drepturilor , naționale ale 
românilor ca populație majoritară în 
Transilvania. Bărnuțiu accentua și 
necesitatea respectării drepturilor 
naționalităților conlocuitoare, care, 
spunea el. se cuvin a fi tratate „ca 
membrii ai corpului națiunale". Deo
sebit de grăitoare sint în această pri
vință cuvintele lui Aron Pumnul ros
tite în 1848 : „Spuneți ungurilor, să-

— baza sa, politica sa dc 
nădejdile sale, prezentul 

său zac in unirea națio* 
Mihail Kogălniceanu, a-

ritualicește cucerirea independentei 
în secolul trecut este faptul că ei au 
asociat indisolubil idealul indepen
denței cu acela al democratizării vie
ții politice, al realizării dreptății so
ciale. „Libertatea dinăuntru e peste 
putință a dobindi fără libertatea din 
afară" — scria N. Bălcescu. tocmai 
pentru a sublinia cît de necesară era 
cucerirea independentei pentru e- 
manciparea socială, pentru realizarea 
reformelor democratice imperios re
clamate de progresul economico-so- 
cial. Numai după realizarea unității 
naționale și a independentei, arăta 
ilustrul ginditor, „Adunarea poporu
lui, Constituanta, va putea să rea
lizeze in pace toate reformele poli
tice și soțiale de care el are nevoie 
și să constitueze domnirea demo
crației poporului prin popor".

în același timp, gindirea progre
sistă a secolului trecut a sesizat că 
pentru consolidarea independentei 
politice era imperios necesară asigu
rarea independenței economice prin 
dezvoltarea puternică a economiei 
naționale. „Lipsa unei industrii na
ționale — sublinia P. S. Aurelian — 
este în timpul de față o cauză de slă-. 
biciune economică pentru țară, iar 
in viitor o amenințare pentru inte
resele sale cele mai vitale". Tocmai 
de aceea, continua el, „existența Ro
mâniei nu va fi asigurată pre cît 
timp pe lingă independența politică 
nu va cuceri si independenta econo
mică". La rindul său. M. Kogălni- 
ceanu releva importanța independen
tei economice pentru libertatea de 
acțiune în relațiile internaționale, 
pentru independență în politica ex
ternă : „Țara aceasta trebuie să aibă 
odată suveranitatea și a intereselor

economice, ea tine să fie stăpină la 
ea acasă, să arate că și ea are pu
terea ei. și că nu are nevoie să cer
șească nici tratate, nici convenții".

Recitind astăzi scrierile conducăto
rilor marilor mișcări sociale și națio
nale care au dus la nașterea Româ
niei moderne, impresionează clarita
tea cu care ei au înțeles adevărul că 
libertatea și independența unui po
por nu pot fi decit rodul luptei ne
curmate. al eforturilor și sacrificiilor 
proprii.

Desigur, gînditorii progresiști, oa
menii "politici înaintați nu subesti
mau rolul condițiilor externe, al con
juncturii și cadrului politic interna
țional. .Dimpotrivă. ei au atras aten
ția asupra importanței acestui fac
tor. dar au subliniat că determi- 

____ nante rămin stră
daniile proprii, 
hotărîrea care că
lăuzește . acțiunea 
pentru „pricina 
cea sfîntă a slo
bozeniei".

Această conCep- 
să fie pe deplin con- 

evoiuția ulterioară a 
țara noastră și, 
de întreaga te

statelor indepen- 
pînă astăzi ne-

ție avea 
firmată de 
evenimentelor din 
am putea spune, 
torie a constituirii 
den te, păstrîndu-și 
știrbită actualitatea. După cum se 
știe, momentul proclamării indepen
denței de stat a României a fost ales 
cu iscusință, folosindu-se condițiile 
favorabile create prin izbucnirea 
războiului ruso-turc, Dar consfințirea 
ei a fost făcută pe cimpul de luptă, 
prin jertfa celor 10 000 de ostași, prin 
efortul și sacrificiile impresionante 
ale întregii națiuni. Desfășurarea 
evenimentelor care au culminat cu 
victoria in războiul din 1877—1878 și 
recunoașterea prin tratate internațio
nale a independenței de stat a Ro
mâniei — a ilustrat pregnant că po
porul român și-a dobîndit neatirnarea 
cu arma in mină, că acest moment 
de deosebită importanță in consti
tuirea statului modern român este or
ganic legat, ca de altfel toate momen
tele importante din istoria noastră, de 
lupta maselor, a întregului popor.

Opera social-politică a ginditorilor 
progresiști din secolul trecut a contri
buit activ la implinirea înaltului ideal 
pentru care âu luptat și s-au jertfit 
nenumărate generații de înaintași. Ea 
rămîne. în timp, o vie ilustrare a va
lorii sociale pe care o dobîndește 
creația gînditorului angajat în marile 
prefaceri revoluționare ale timpului 
său. răspunzător pentru destinele po
porului din care face parte, părtaș 
la lupta și aspirațiile sale, la gigan
ticul efort actual de refacere și dez
voltare.

Nicolae GOGONEAȚA

I

de strins

DOUĂ SPECTACOLE 1N SĂLILE NAȚIONALULUI

• „UN FLUTURE PE LAMPĂ"
9 „VIAȚA UNEI FEMEI"

cinema
• Rtndunele și amazoane : MIO
RIȚA — 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
• Cuibul salamandrelor : FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18; 30, 
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 15.30; 
17,45; 20.
• îngerașii negri : FESTIVAL — 
9; 11,30; 14; 16,45; 19,15, AURORA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, PA
LATUL SPORTURILOR SI CUL
TURII — 18.
• Rtui de aur : CENTRAL — 3,1»; 
11,30; 13,45; 16; 18; 20.
• Lumea circului : FAVORIT —
I. 30; 12,30; 16; 19, GLORIA — 8,46;
II, 33: 14,15; II; 19,45.
• Răscoala t PACEA — 11; 17,11;
10.30.
• Șatra t GRIVITA — »; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20, FLAMURA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, GIULEȘTI
— »; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Accident : TONUS — 9; 11,15; 
13,30; 15,30; 17,45; 20.
• Adevăratul curaj I ARTA — I;
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 SARH — 15,30; 
17,45; 20.
• Legenda șerifului din Tennessee: 
LIRA — 3,30; 11,45; 13; 15,30; 17,45; 
30.
• Scăldatul mlnjllor : VIITORUL
— 9,30; 11,30; 13,30; ÎS,30; 17,30;
19.30.
• Copil de suflet : FERENTARI — 
9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.

Noua clădire a Na
ționalului. care do
mină Piața Universi
tății, a avut puțin de 
suferit de pe urma 
cutremurului. Au fost 
necesare doar unele 
remedieri la instala
ția mecanică a scenei 
mari, operație termi
nată după primele ore 
de muncă și refacere, 
încă din 7 martie slu
jitorii primei scene a 
țării au reînceput re
petițiile, pregătindu-se 
să primească, din nou. 
cum se 
mii de

Marți 
marilor
Naționalului 
teau pînă 
spre bulevard. Peroa
nele, foaierele teatru
lui erau din nou lumi
nate. în holuri. în să-. 
Iile de spectacol se 
simțea din nou trea-

cuvine, sute și 
spectatori.
seara, razele 
lampadare ale 

străbă- 
departe,

mătul a sute și șute 
de spectatori. Tradi
ționalul stand de cărți 
funcționa normal, a- 
dică bine aprovizionat 
cu ultimele noutăți.

Sala mare... Răsună 
o muzică de 
nică. în aer 
tesc ecouri de șanso- 
netă. pe pinza 
semitransparentă a cor
tinei sint proiectate 
imagini sugerind agi
tația de pe „marile 
bulevarde", intimita
tea bistrourilor. viata 
Parisului, in care în
cepe cumplita rătăcire, 
tragica „experiență" 
traversată de Ovidiu 
Petrescu. din piesa 
„Un fluture pe lam
pă" de Paul Eve- 
rac. în rolul principal 
— George Mottoi. cre- 
iontndu-și cu nerv per
sonajul. îi dau replica, 
cu elegantă și finețe. 
Ioana Bulcă și Matei

armo- 
plu-
albă,

Alexandru. Nimic nu 
trădează oboseala, ru
tina la acest al 211-lea 
spectacol cu „Un flu
ture pe lampă".

Sala mică... Cortina 
se ridică pe cele din
ții replici din „Viața 
unei femei" de Aurel 
Baranga. Distingem 
printre interpreți. ală
turi de Radu Beli- 
gan (intr-un rol mai 
mic, pe care-1 inter
pretează strălucit), pe 
Matei Gheorghiu. Con
stantin Dinulescu etc. 
O revedem cu interes 
și reală emoție artis
tică, evoluînd cu ex
traordinară sinceritate 
și forță dramatică (la 
aceasta a 74-a repre
zentație). pe marea 
actriță care este Mar
cela Rusu.

Două spectacole re
marcabile prin ținuta 
lor artistică.

teatre

Program 
de filme artistice 

și documentare 
despre viața 

țărănimii
VASLUI. în perioada 10—20 mar

tie a.c. întreprinderea cinematogra
fică a județului Vaslui a inițiat 
și organizat un program complex 
de acțiuni cu filme artistice și docu
mentare. precum și manifestări cul
tural-educative. Proiecțiile sint pre- > 
cedate și urmate de expunerea „Par
ticiparea țăranilor din județul Vaslui 
la răscoala din 1907“. seri tematice, 
montaje literare alcătuite din poezii 
patriotice și revoluționare, întîlniri 
cu participants și martori la eveni
ment. Sint proiectate filmele „Răs
coala". „Vremea zăpezilor". „Viforni
ța". „Setea". „Desfășurarea", pre
cum și documentarele „Lungul drum 
al piinii către casă". „Unde-i unul 
nu-i putere". „Oamenii acestui pă- 
mint", „Ruginoasa de la sat la oraș" 
si altele in satele Bogdânești. Ivești, 
Pun ieșeni. Șișcani. Tutova. De ase
menea. carav’ana cinematografică a 
întreprinderii poposește in aceste 
zile in localitățile Todirești, Du- 
mești și Băcești, unde acum 7 
decenii au fost cîteva din centrele 
din această parte a. tării ale răscoa
lei din 1907.

TEATRUL MIC 
și-a reluat activitatea

Teatrul Mic este primul teatru 
care și-a reluat activitatea după în
fricoșătorul seism care a lovit țara 
noastră prezentind în ziua de 12 
martie două spectacole cu „Profe
siunea doamnei Warren" lâ Casa de 
cultură a sindicatelor din orașul 
Rlmnicu Vilcea. Cu acest prilej s-au 
realizat încasări în valoare de 9 463 
lei, sumă ce a fost virată în „CON
TUL OMENIEI—1977". Sint primele 
spectacole din cele zece pe care Tea
trul Mic Ie oferă acestui cont al 
înaltei conștiințe civice a poporului 
nostru,

La sediu. Teatrul Mic și-a reluat 
activitatea în ziua de 16 martie tot 
cu spectacolul „Profesiunea doamnei 
Warren" de G. B. Shaw susținut de 
prestigioșii actori ai teatrului : Olga 
Tudorache, Magda 
stantin Codrescu, 
Jean Lorin Florescu 
durache.

în același timp este de menționat 
că în foaierele de repetiții se află în 
plin proces de creație spectacolele 
cu piesele „Două ore de pace" 
de D. R. Popescu — in regia Soranei 
Coroamă și „Emigranții" de Sla- 
womir Mrozek în regia lui Alexa 
Visarion.

Regizorul Laurențiu Azimioară 
pregătește in cadrul unei colaborări 
cu I.A.T.C. spectacolul de poezie 
patriotică și militant umanistă 
„Omul — eontinuați să puneți între
bări" în care vor apărea toți actorii 
Teatrului Mic.

Popovici, Con- 
Tudorel

și Dan Con-
Popa,

TEATRUL LA RADIO Șl TELEVIZIUNE

TIMP EROIC"
Televiziunea a pre

zentat în premieră pe 
țară, incă de săptă- 
mina trecută,' „Pro
cesul Horia", adapta
re T.V. după binecu
noscuta piesă a lui 
Alexandru Voitin. A- 
laltăieri. seară. Tea
trul TV ne invita din 
nou, in fața micului 
ecran, pentru a ur
mări o altă piesă ro
mânească, aparținînd 
lui Petru Vintilă și 
preluată din reperto
riul Teatrului „Giu
lești".

Și in „Timp eroic", 
ca și în mai y deplin 

sa
ca și in mai j _
reușita dramă a 
„Casa care a fugit pe 
ușă", Petru Vintilă se 
arată preocupat de 
condiția intelectuali
lor cinstiți în anii 
războiului și în etapa 
pregătirii insurecției 
armate. El este inte
resat îndeosebi de re
sorturile și formele 
aderării acestora — 
profesori, medici, stu- 
denți, ofițeri de carie-

ră (cum sint membrii 
familiei din _Oravița. 
evbcate
role"). la mișcarea și 
la acțiunile conduse 
de comuniști. Scriito
rul este preocupat de 
ilustrarea perspectivei 
deosebite pe care so
cialismul o deschide 
tuturor acestor oa
meni. maturi sau foar
te tineri, sufocați de 
puterea banului, 
conformismul și 
crizia mediului 
ghez. Vocația lui 
tru Vintilă de a 
atmosfera de 
precum și 
portretizării și-au gă
sit un sprijin deose
bit în trupa de ia 
„Giulești". Corado Ne- 
greanu și Ștefan Mi- 
hăilescu-Brăila sint ac
tori familiarizați cu 
exigențele interpretă
rii teatrului la 
viziune. Alături 
interpretează 
Gheorghiu, 
Cristian, 
Radovici,
cătaru, Atena Deme-

în „Timp e-

de 
ipo- 
bur- 
Pe- 
crea 

epocă, 
talentul

tele- 
de ei 

Cost el 
Lucia 

Sebastian 
Olga Bu-

triad, Florin Zamfi- 
rescu.

...„Ce zi e astăzi" 7 
întreabă un personaj 
în finalul spectacolu
lui. „23 August 1944 !“, 
i se răspunde. Piesa 
se încheie cu sugera
rea unor fapte, a u- 
nor acțiuni militare, 
politice, caracteristice 
insurecției. specifice 
acelui „timp eroic".

După terminarea 
spectacolului teatral, 
televiziunea a prezen
tat tin reportaj con
sacrat Bucureștiului 
în aceste zile, la mij
locul lui martie 1977. 
Scenele de teatru și 
imaginile documenta
rului subliniind, deo
potrivă, 
lui său 
tuțile 
socialist, 
porului 
zanța cu 
făurit istoria, cutezan
ța cu care a știut și 
știe să înfrunte orice 
greutăți.

fiecare in fe- 
specific. vir- 
umanismului 
eroismul po- 

nostru, cute- 
care și-a

Natalia STANCU

I

Convorbiri economice româno-elene
Joi după-amiază a sosit in Capita

lă ministrul coordonării și planifi
cării al Republicii Elene, Pahayotit 
Papăligouras, care va efectua O vi
zită de lucru în România.

Oaspetele a fost salutat pe aero
portul Otopeni de Ion Pățan, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale. Nicolae 
Stefan, prim-adjunct al ministrului, 
de alte persoane oficiale.

Au fost de fată ambasadorul Repu-

Semnarea unui 
româno-

La București s-a semnat, joi după- 
amiază. un acord între Republica 
Socialistă România și Republica So
cialistă Vietnam, cu privire la ma
jorarea livrărilor reciproce de măr
furi fată de prevederile Acordului 
comercial de lungă durată in vigoa
re Intre cele două țări. Potrivit nou
lui Acord comercial. România va 
livra locomotive diesel electrice și 
diesel hidraulice, vagoane de marfă 
și pasageri, tractoare și echipamente 
de foraj petrolier.

Republica Socialistă Vietnam va 
livra cauciuc natural, apatită. cafea, 
ceai. iută, peste și alte produse spe
cifice economiei acestei țări.

blicil Elene la București, Dimitri 
-Papâkakis, și membri ai ambasadei.

în aceeași zi au început convorbiri, 
economice între delegațiile celor 
două țări.

S-a examinat stadiul îndeplinirii 
acțiunilor convenite cu prilejul vizi
tei in Grecia a tovarășului Nicol»» 
Ccaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România, in iulie 1976, e- 
voluția relațiilor de cooperare bilate
rală. precum și a șchimburilor co
merciale dintre cele două țări.

acord comercial 
vietnamez

Documentul a 'fost semnat de Ion 
Stoian, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, și Nguyen Van 
Dao. adjunct al ministrului comer
țului exterior al R.S. Vietnam.

La ceremonia semnării au parti
cipat Ion Pățan. viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale. și Constantin Oaneea, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

A fost de față Lam Van Luu. am
basadorul R.S. Vietnam la Bucu
rești.

(Agerpreg)

Creația scriitorului 
„la stingă, unde-i inima"

Destinul ne-am o- 
bișnuit să-l închipuim 
orb. Iar cutremurul 
pare să ne fi în
trecut presupunerile. 
Prin toate victimele 
lui întimplătoare. Prin 
fntîmplarea de a fi 
între ei multi scriitori 
și artiști. Printr-una 
dintre cele mai întîm- 
plătoare victime, afla
te tocmai in acele cli
pe în fața acelui bloc 
anume, și nu oițiva 
metri mai departe.

Alexandru Ivasiuc 
era un adversar neîn
duplecat al intimplă- 
rii. Cu toate că ii cu
noscuse gustul. Sau 
tocmai de aceea. Ca 
scriitor, diseca miile 
de intîmplărî din care 
se țese viata de om, 
se țesea viata perso
najelor sale sau pro
pria sa viață. Dar cău
ta în ele, și prin ele. 
legea. Nu acea lege 
care transpare tn miș
cările. pentru noi dez
ordonate. ale scoarței 
pămîntului si pe care 
nădăjduim că o vom 
putea îmblinzi cu vre
mea și stăpîni ; ci le
gea care să emane de 
la oameni și să se în
toarcă asupra lor. o- 
menească și umană în 
nemijlocifea ei. Ilumi
nată de cunoaștere si 
înțelegere, prin luci
ditate și emoția luci
dității. Prin fapta și 
faptele ordonatoare și 
reordonatoare ale e- 
xistenței noastre pă- 
mîntene.

Cunoscător al mul
tor porniri neraționa
le. Alexandru Ivasiuc 
era mai ales un critic 
neînduplecat al lor. ÎI 
fascinau avatarurile 
rațiunii și ne fascina 
tot prin ele, prin cău
tarea stărilor de ve
ghe opuse lenei, som
nului. beției, prin re
afirmarea condiției 
omului de a fi o tres
tie veșnic ginditoare 
și Cutezătoare, străin 
și obligat de a rămine 
străin moleșelii și 
stagnării, regresiunii

și trădării. „Omul 
uman" contrapus „ra
cului" subuman, inu
man — uitimul său 
roman pledează inte
gral pentru vertebrare 
și verticalitate, Împo
triva ultimei abdicări 
și abjecții care a fost 
și. aiurea, a rămas : 
fascismul.

Știa bine Alexan
dru Ivasiuc, și ne tot 
reamintea, că omul 
este o ființă istorică 
și că nu poate săvîrși 
nimic in afara deve
nirilor istorice. Soli
citat de istorie, el so
licita istoria la tot 
pasul, o iscodea, o re- 
verifica și reproiecta. 
Era dialectician, dia
lectica se număra în
temeiat printre ter
menii cel mai adesea 
invocați de ei. Dialec
tica și marxismul, 
căci marxismul a re- 
articulat dialectica 
într-o „algebră a re
voluției". Deci : dia
lectica. marxismul și 
revoluția, văzute de 
Alexandru Ivasiuc 
laolaltă, dorite de el 
fără fisură. Stind Îm
preună la temelia 
noii noastre istorii, 
cu încleștările de 
clasă ale Începutu
rilor. din Apa, sau 
confruntările de con
știință și morale re
cente, din Iluminări. 
Romane despre care 
s-a spus că sint „ese
istice", așa cum și 
despre eseurile pa
ralele s-ar fi putut 
spune că sînt „roma
nești". Căci ele afir
mă toate simbioza 
dintre artă și ideolo
gie. Precum și obliga
ția fiecărui autentic 
om de cultură al seco
lului de a se situa „la 
stingă, unde-i inima".

Nordul sucevean Și 
maramureșean a dat 
țării artiști de seamă. 
Alexandru Ivasiuc a 
adus cu sine din Si- 
ghetu Marmației ceva 
din trăinicia acelor 
locuri, mereu predis
puse la artă, și în care-

românii de atîta vre
me trăiesc laolaltă și 
în bună înțelegere cu 
naționalități de tot fe
lul : continuități ge
neroase, pe care a al
toit o neliniște fertilă 
și scormonitoare, fas
cinată de realități 
prezente și posibilități 
viitoare. în ziua în 
care a murit i-am ci
tit ultimul interviu in 
care, cu radicalitatea-i 
caracteristică, depu
nea mărturie pentru 
idealurile ce-1 anima
seră. Simplu spus, 
pentru civilizația so
cialistă. care maramu
reșenilor, ca și celor
lalți, le-a adus și le 
va aduce izbăvirea 
reală ; și pentru mi
siunea scriitorului de 
a investi cit mai du
rabile valori în civili
zația socialistă româ
nească de azi și de 
miine.

Alexandru Ivasiuc 
•ra convins că lumea 
aceasta nu are alt 
sens în afara aceluia 
pe care i-1 conferă oa
menii prin viața și 
prin munca lor. Sen
sul pe care el i l-a 
conferit se numește : 
Vestibul, Interval, Cu
noaștere de noapte. 
Păsările, Apa, Ilumi
nări, Racul, Radicali- 
tate și valoare, Pro 
domo. Un sens care li 
este trainic implicat. 
Fără de care noi, aici 
și acum, nu ne mai 
concepem.

Dacă Alexandru I- 
vasiuc n-ar fi murit, 
el s-ar fi numărat 
printre reconstructo- 
rii noștri cei mai in- 
dîrjiți. Ar fi . fost în 
primele rînduri ale 
celor fără de număr, 
deciși să tnfringă hao
tica întîmplare prin 
legea rinduitei Împli
niri. Sfidind întimpla- 
rea, el se și află de 
fapt In primele noas
tre rînduri. Prin chiar 
rindurile scrise de el.

Ion IANOȘ1
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FESTIVALULUI „ClNTAREA ROMÂNIEI'1

Antologia poeziei 
patriotice și revoluționare

• Teatru! Național București (sala 
mare) : Cyrano de Bergerac (spec
tacol aminat din S.in — premie
ră) — 19, (sala mică) ; Zoo — 13.
• Filarmonica „George Enescu* 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor : Mlhai Brediceanu. 
Soliști : Valentin Gheorghiu, Va
rujan Cozlghian, Vlrgii Frâncu 
— 20.
• Opera Română : Lacul lebede
lor — 19.
• Teatru! „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Grădina icoanei) : 
Interviu — 19.
• Teatrul de comedie : Trei su
rori (spectacol aminat din 5.III) 
— 19.30.
• Teatrul Mic : Rața sălbatică —
19.30.
• Teatrul satirle-muzlcal „C. Tă- 
nase* (sala Victoria) : Deschis 
pentru renovare — 19.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe-un picior de plai —
19.30.
• Teatrul „Ion Creangă* : Scufița 
cu trei iezi — 10, „13 + 1 (o isto
rie cu Harap Alb)“ — 17.
• Teatrul „Țăndărică* (la Clubul 
sindicatelor din construcții. Calea 
Vitan) : Fata babei și fata moș
neagului — 17.
• Circul București : Spectacol 
susținut de Circul mare din Var
șovia — 19.30 (seria de bilete 306).

Circulația auto in zona •
După cum ne informează DIREC

ȚIA CIRCULAȚIE DIN INSPECTO
RATUL GENERAL AL MILIȚIEI, 
circulația autoturismelor este permi
să in București și pe următoarele 
artere : bd. Republicii (între Calea 
Victoriei — Piața Dimitrov și intre 
str. Traian și str. Popa Nan), 
bd. Gheorghe Gheorghiu-Dej (intre 
piața M. Kogălniceanu șl Calea Vic
toriei), bulevardele Magheru și N. 
Bălcescu. Calea Victoriei, străzile E- 
foriei. Domnița Anastasia, Dionisie 
Lupu (intre str. C. A. Rosetti și 
piața Cosmonauților), str. Italiană, 
str. Galați (intre str. Maria Rosetti 
și piața C. A. Rosetti), str. Antim, 
bd. G. Coșbuc (intre Piața Coșbuc și 
str. 11 Iunie), str. Sfîntu Ion Nou, 
Sevastopol. Roma. Se atrage atenția 
conducătorilor auto că pe străzile mai 
sus arătate se menține in continuare 
Interdicția accesului pentru autovehi
culele grele (camioane, basculante, 
troleibuze, autobuze, microbuze), cu 
excepția celor utilizate la lucrările 
de consolidări și aprovizionare, care 
vor putea circula pe bază de autori
zație specială — fixată pe parbriz — 
eliberată de Miliția municipiului 
București, serviciul circulație.

Conducătorii de autoturisme tre
buie să circule cu viteză moderată și 
cu multă precauție pe aceste artere, 
precum și în celelalte zone unde se 
efectuează lucrări, și să respecte cu 
rigurozitate semnificația indicatoa
relor de restricție.

Pentru facilitarea lucrărilor de 
consolidare și prevenirea accentuării 
degradării unor clădiri grav avaria
te. din cauza trepidațiilor autovehi
culelor. rămine in vigoare interdicția 
accesului tuturor categoriilor de ve
hicule pe anumite porțiuni de pe 
străzile : Brezoianu, Ilfov. Ion Ghica, 
Academiei. Nicolae Golescu, Sfinți
lor, Popa Tatu, Nuferilor. Splaiul

centrală a Bucurestiului »
Unirii. Poenaru Bordea, Popa Nan, 
Apolodor, Sfinții Apostoli. Al. Sahia, 
Dionisie Lupu, Lipscani. Tudor Ar- 
ghezi. Calea Moșilor, Hristo Botev, 
Calea Văcărești, Anton Pann, Aurel 
Vlaicu, Mămulâri, Xenopol. Mîntu- 
leasa, Mendeleev. Sevastopol. De a- 
semenea. este interzisă circulația pe 
străzile : Colonadelor. Jules Miche
let, Julius Fucik, Biserica Enei, 
Exarcu, Ion Vidu. Sticlari. Boteanu, 
Onești. Dianei, Riureanu, Radu Cris
tian. Sf. Vineri. Maximilian Poper.

în același timp, se mențin pe une
le porțiuni de străzi limitările de vi
teză și de tonaj, respectarea lor fiind 
obligatorie, agenții de pirculație su
praveghind. inclusiv cu aparatele ra
dar, modul in care conducătorii auto 
respectă aceste reguli.

La rindul lor. pietonii trebuie să 
dea dovadă de multă prudență, să 
circule numai pe trotuare, să traver
seze prin locurile permise, după o 
asigurare prealabilă.

Ridicarea restricțiilor de circulație 
se va face pe măsura Încheierii lu- 

. crărilor de consolidare a clădirilor și 
• rezolvării altor probleme privind tra
ficul rutier.

ȘTIRI SPORTIVE
FOTBAL : Miine, partidele etapei a XlX-a

Miine vor avea loc partidele eta
pei a XlX-a din campionatul diviziei 
A.

La București, pe stadionul Steaua, 
de la ora 16, în cel mai important 
meci al etapei, se vor întrece echipe
le Steaua (locul al IÎI-lea în clasa
ment, cu 22 puncte) și Universitatea 
Craiova (II — 22 p). în tur. la Cra
iova, ciștigase Steaua, cu scorul de 
2—0. încasările de la partida de mii
ne vor fi depuse 
1977".

Celelalte două 
se vor desfășura 
pe stadionul „23 
gramul : ora 
Constanta (0—0) 
F.C. Argeș. (0—1).

în tară, de la 
loc partidele : 
(0—7) ; A.S.A. — S.C. Bacău (0-1). 
Politehnica Iași — Sportul studențesc 
(1—3). Corvinul — Jiul (1—1), Poli
tehnica Timișoara — F.C. Bihor (0—1) 
și F.C.M. Galați — F.C.M. Reșița 
(1-4).

Meciul oficial dintre echipele re
prezentative ale României si Turciei

integral în „Contul

jocuri din Capitală 
în program cuplat. 
August", după pro- 

14, Progresul — F.C.
; ora 16. Rapid —

ora 16. vor avea
U.T.A. — Dinamo

se va juca miercuri. 23 martie, de la 
ora 16. pe stadionul „Steaua" din 
București. El va fi condus de o bri
gadă de arbitraj din Grecia.

*
în semifinalele cupelor europene 

s-au calificat următoarele echipe : în 
..Cupa campionilor" — F.C. Zurich 
(2—1 și 2—3 cu Dynamo Dresda). Bo
russia Moenchengladbach (2—2 și 1—0 
cu F.C. Bruges). F.C. Liverpool (0—1 
și 3—1 cu St. Etienne).. Dinamo Kiev 
(0—1 și 2—0 cu Bayern) ; in ..Cupa 
cupelor" — S.C. Anderlecht (2—0 și 
1—2 cu Southampton). Hamburger 
S.V. (1—1 și 4—1 cu M.T.K. Budapes
ta). 
Slask 
(1-2 
fia) ; _____________
Atena (0—3 și 3—0, calificare 
serii de penalti, ... .
Juventus Torino (3—1 și 1—0 cu 
Magdeburg). R.D.W. Molenbeek (0—0 
și 2—1 cu Feijenoord), Atletico Bil
bao (2—1 și 2—2 cu C.F. Barcelona).

A.C. Napoli (0—0 și 2—0 cu 
Wroclaw). Atletico Madrid 

și 2—0 cu Levski Spartak So
in „Cupa U.E.F.A." — A.E.K.

, --------- j . prin
cu Queens Park), 

F.C.

1

DE LA MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Ministerul Sănătății comunică : si

tuația epidemiologică se menține 
bună in continuare, nesemnalîndu-se 
cazuri de Îmbolnăviri infecțioase ca 
urmare a cutremurului de la 4 mar
tie a.c. Personalul sanitar suprave
ghează permanent starea de sănătate 
a populației, fiind prezent zi Și 
noapte în unități, la dispoziția celor 
care au nevoie dc îngrijiri medicale.

Ministerul Sănătății insistă în con
tinuare ca populația să se adreseza

medicului Ia primele semne de boală 
și să respecte cu strictețe regulile 
de igienă, sfaturile și recomandările 
medicale.

Controalele zilnice efectuate rețelei 
de apă din Capitală și din celelalte 
localități afectate de cutremur arată, 
in continuare, calitățile sale potabile.

Angajații din Întreprinderile indus
triale sint rugați să nu folosească 
pentru băut decit apă din rețeaua po
tabilă,

HANDBAL
• Joi s-a efectuat la Copenhaga 

tragerea la sorți a grupelor turneului 
final al Campionatului mondial mas
culin de handbal ce va avea loc in 1978 
(36 ianuarie — 5 februarie) în Dane
marca. Echipa României va juca în 
grupa B, împreună cu selecționatele 
R.D. Germane, Ungariei și cîștigătoa- 
rea zonei africane.

Iată și componenta celorlalte gru
pe : grupa A — R.F. Germania, Iu
goslavia, Cehoslovacia și cîștigătoa- 
rea zonei americane ; grupa C — 
U.R.S.S.. Danemarca, Spania, Islan
da ; grupa D — Polonia, Suedia, 
Bulgaria și cîștigătoarea zonei asia
tice.

Alcătuită în redac
ția editurii Minerva 
și dedicată Festivalu
lui național „Cintarea 
României", recenta 
antologie de „Poezii 
patriotice și revoluțio
nare" se dovedește a 
fi o revelatoare in
cursiune în tărîmul 
vast al participării 
scriitorilor români, din 
toate timpurile, la 
viața țării.

Aceste pagini de 
excepțională poezia 
subliniază strîn- 
sa împletire a li
ricii scriitorilor noș
tri cu problemele vi
tale ale patriei, de 
rezolvarea cărora s-au 
simțit întotdeauna răs
punzători. Ciclurile de 
poeme sociale: „Zdro
biți orânduirea cea 
crudă și nedreaptă", 
cele de poeme istorice 
alăturate versurilor e- 
roic-patriotice, suges
tiv intitulate „în lume 
nu-s mai multe Româ
nii" constituie în an
tologia de față trun
chiul originar al a- 
cestei poezii, înălțată 
la semnificații con
temporane prin alte 
două cicluri : „Parti
dului ii sint dator" și 
„Poemele patriei so
cialiste".

Numeroase stihuri 
relevă o înaltă conști
ință a participării e- 
roice la implinirea 
marilor acte ale isto
riei noastre. Sint cu
prinse în aceste pa
gini memorabilele ver
suri eminesciene din 
„Scrisoarea a III-a“,

trepidantele versuri 
macedonskiene, gama 
larg expresivă în ma
nieră romantică a li
ricii scriitorilor de la 
1848 și ai Unirii, pa
teticul îndemn la lup
tă din epocala bătălie 
a independenței, cu 
celebrele versuri apar
ținînd lui Alecsandri 
și Coșbuc.

Neîndoielnic, o ase
menea poezie s-a în
soțit permanent cu 
lauda adincă. încărca
tă de evlavie, adresa
tă oamenilor tării, fi
inței ei spirituale, 
..mireasmă risipită-n 
lucruri", mamă Si iu
bită, pămînt și har 
deopotrivă. Alăturate 
în acest volum : „Ce-ți 
doresc eu tie. dulce 
Românie" (Eminescu), 
„Mamă Țară" (Arghe- 
zi). „Țară" (Blaga), 
„întimpinare în azur" 
(Alexandru Philippi- 
de), „Patria" (Emil 
Botta). „Odă" (Ștefan 
Aug. Doinaș), „Senti
mentul țării" (Nichita 
Stănescu). „Poetul și 
patria" (Cezar Baltag), 
desprinse dintr-o sui
tă ce-ar merita să fie 
citată în întregime, 
grandioasa cintare înăl
țată tării ne tulbură 
mereu, și se va trans
mite generațiilor suc
cesive, ca cel mai fru
mos și etern gind al 
oamenilor acestui pă
mînt.

Aceste poezii de 
inimă și de gind 
iși desfășoară intreaga 
lor putere de cuprin

dere atunci cind se 
face nu numai ecoul 
bucuriei, ci și cînd 
în vibrația sa răzbat 
sunetele unor grele 
dureri, rănile împi
lării și ale nedreptă
ții. Zguduitoare cin- 
tece de revoltă socia
lă aduc în tonul • tor 
grav setea de drepta
te socială, prin care 
scriitorii români au 
aderat la efortul de 
construire a unei lumi 
mai bune. Deziderat 
uman și social care a 
fost capabil să stimu
leze conștiințele artis
tice spre creații cu un 
puternic suflu patrio
tic, de angajare revo
luționară și militantă. 
Noua condiție a aces
tor aspirații și idealuri 
se concretizează in di
mensiunea contem
porană a poeziei noas
tre. ciclurile „Partidu
lui ti sint dator" sau 
„Trăim in miezul u- 
nui ev aprins" deschid 
un nou orizont liricii 
patriotice și cetățe
nești. iși pun ampren
ta pe noua dimensiu
ne creatoare a poeziei 
noastre contemporane.

Versurile adunate in 
această antologie se 
adresează, firesc, tu
turor. Ele nu au vîr- 
stă și nici moarte. Re- 
citindu-Ie, in această 
succesiune largă, a- 
vem sentimentul par
curgerii istoriei noas
tre prin inima poeți
lor.
Emil VAS1LESCU
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe Ceausescu,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, Consiliului 

de Stat al Republicii; Populare Bulgaria, al întregului popor bulgar și al meu 
personal, vă adresez cele mai cordiale mulțumiri pentru sentimentele de 
compasiune exprimate în legătură cu pierderile de vieți omenești și pagubele 
materiale provocate de cutremurul din 4 martie 1977.

Sîntem convinși că popoarele bulgar și român, sub conducerea partidelor 
lor comuniste, vor înlătura în cel mai scurt .timp urmările acestei calamități 
naturale.

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

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria
4 — —...— -■ ——--------------- --------- , ....—.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe,
Am primit cu profundă consternare vestea cutremurului de pămint care 

■ devastat o mare parte a României si care, în Capitală, a produs multe 
victime și a cauzat pierderi considerabile.

Vă exprimăm, în această dureroasă ocazie, toată simpatia noastră și 
adresăm familiilor îndoliate condoleantele noastre cele mai sincere.

Cunoscînd încrederea pe care poporul român o are în el însuși, spiritul 
său de abnegație, pasiunea în muncă și curajul în fața greutăților, sintem 
siguri că el va ști să domine această teribilă situație, să realizeze redresarea 
necesară și să reia activitatea pe drumul edificării socialismului.

Fiți convins, dragă tovarășe, de sentimentele noastre de prietenie 
frățească.

Pentru Comitetul Central al Partidului Progresului ți Socialismului
Secretar general

ALI YATA

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 56-a aniver

sări a Zilei Armatei Populare Mon
gole, generalul-colonel Ion Coman. 
ministrul apărării naționale al Re
publicii Socialiste România, a adresat 
o telegramă de felicitare generalului 
de armată Batin Dorj, ministrul apă
rării naționale al Republicii Populare 

I Mongole.

„Contul 1977 - ajutoare sinistrați cutremur"

Expresii ale înaltei conștiințe civice
Continuă să ne sosească din toată țara noi vești care 

probează profundul umanism al orînduirii noastre, înalta 
conștiință civică a milioanelor de oameni ai muncii care își 
aduc contribuția la ajutorarea celor loviți de seism, la 
opera de reconstrucție.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
în numele Partidului Laburist din Marea Britanie doresc să exprim 

partidului, guvernului și poporului român profundă compasiune în aceste 
momente grele.

Am cerut guvernului britanic să acorde tot ajutorul posibil.

RON HAYWARD

PROGRAMUL I
9,09 Emisiune de știință, consacrată ex

plicării fenomenelor seismice pro
duse de-a lungul timpului tn 
România (I)

9,43 Teleclnemateca „Colonelul Cha- 
bert“. Producție franceză

11.35 „înainte, schimb de mîine t“ — 
clntece patriotice și revoluționare

11.53 Telex
16.00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba francez»
17.00 Telex
17,05 Emisiune în limba germană
19,00 Telecronlca pentru pionieri
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 Forța umanismului socialist
20.15 Film artistic : „Drumul spre ade

văr". Producție a studiourilor Ita
liene. Premieră TV.

21.56 Nașterea și viața unei planete.
22.15 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL n
20,00 Seară de operă : ..Băicescu* de 

Cornel Trăilescu
21.35 Telex
21,40 Un fapt văzut de aproape... „Oa

meni la datorie"
22,00 închiderea programuluiSecretar general al Partidului Laburist din Marea Britanie

Prin consolidare, o clădire poate căpăta o rezistentă 
egală sau chiar superioară construcției inițiale

în urma cutremurului din 4 mar
tie se pune cu acuitate problema 
consolidării clădirilor avariate. Con
ducerea partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal au subliniat 
marea importanță a acestor lucrări, 
care trebuie proiectate cu deosebită 
atenție și executate cu maximă gri
jă. excluzindu-se graba, superficia
litatea si improvizațiile. Un fapt 
este sigur : tara dispune de specia
liști cu o Înaltă calificare, capabili 
ca. prin lucrări de consolidare, să 
redea integral funcționalitatea imo
bilelor avariate, asigurindu-le tot
odată un grad de siguranță sporit 
față de cel pe care îl aveau la în
ceput. Lucrările de consolidare au, 
de fapt, scopul sâ confere construc
țiilor rezistență și stabilitate mal 
mare decit cea prevăzută in proiec
tele inițiale. De altfel, cutremurul 
din 4 martie a constituit un examen 
pe care îndeosebi construcțiile noi 
din Capitală l-au' trecut, in general, 
cu

Dat fiind că este o problemă de 
larg Interes cetățenesc, consideram 
util să prezentăm cîteva amănunte 
de specialitate, pe înțelesul oricui, 
privind lucrările de consolidare, gra
dul sporit de securitate pe care il 
prezintă acestea.

După cum se știe, au. fost consti
tuite comisii cuprinzînd proiectanți. 
constructori, cadre didactice din in- 
vățâmintul superior de specialitate, 
aceste comisii trecînd la identificarea 
tuturor avariilor existente in struc
turile de rezistentă ale marilor clă
diri. Se efectuează astfel, mai intii, 
o adevărată radiografie a structuri
lor ; de aceea, este necesar, ca, la 
marile infobile, să nu se facă repa
rații improvizate pînă bind zonele 
avariate sau fisurate nu au fost ana
lizate de specialiști. O fisură exis
tentă în dreptul unui stil© trebuia 
analizată si in profunzime, pentru a 
se vedea dacă se continuă în stilp 
sau dacă este fisurată numai tencu- 
ăla. iar această apreciere o poate 

ce numai specialistul.
Operațiunile tehnice de consoli

date sint dc mai multe tipuri, folo- 
sindu-se o gamă foarte largă de pro
cedee — de adăugare a unor ,;că- 
măși“ exterioare din beton armat, 
parțiale sau în jurul întregii sec
țiuni, așezare la muchiile stîLpilor și 
grinzilor a unor profile metalice, iar 
apoi betonarea lor etc. Din diversi
tatea acestora se aleg acel sau 
acele procedee care sint cele mai 
indicate, ținindu-se seama că fiecare 
clădire reprezintă, de fapt, o indivi
dualitate prin caracteristicile sale 
constructive. Lucrul esențial, fap
tul hotârîtor este acela că, prin ast
fel de lucrări, structura de rezistență 
nu numai că își revine la normal, 
dar se și poate obține tnaj mult — 
în sensul că noua capacitate de re
zistentă poate deveni chiar mai mare 
decit cea inițială.

De pildă, in cazul stâlpilor de sus-

ținere, prin astfel de lucrări se ajunge 
ca aceștia să suporte încărcări mai 
mari decit cele pentru care au fost 
proiectați la început ; în plus, pe 
lingă creșterea rezistenței și stabi
lității la încărcările ce le revin, se 
poate asigura și o comportare foarte 
bună la orice șocuri seismice.

La noi in tară, cele mai numeroase 
construcții se încadrează in urmă
toarele trei tipuri : cu structuri de 
zidărie portantă ; cu schelet format 
din stîlpi și grinzi ; cu diafragme.

Cele cu zidărie portantă (cum 
lint, de pildă, clădirile Muzeului An- 
tipa, Editurii didactice și pedagogice, 
rectoratului Institutului de construc

toare interioare. Nu este o situație 
periculoasă, intrucit acestea au pre
luat o parte importantă a șocului 
seismic, afectind astfel intr-o măsură 
neînsemnată structura de rezistentă 
a clădirilor. Principala măsură de 
consolidare constă in acest caz in 
remedierea cu prioritate a stilpilor 
și apoi a grinzilor, operație ce nu 
este deosebit de complicată din punct 
de vedere tehnic, după care respec
tivele structuri sint efectiv ..ca noi".

In ce privește numeroasele con
strucții pe diafragme — din pereți 
și planșee monolite sau din panouri 
mari complet prefabricate (sisteme 
fagure și celular), acestea au avut o

Mii și mii de oameni 
semnează in „Contul omeniei"

• Printre depunătorii la C.E.C. in 
„Contul omeniei" din județul Olt se 
află și inginerul Vasile Ciueu cu 
suma de 5 500 lei. medicii Constantin 
Vîgă și Eugenia Nițu cu 2 100 și. res
pectiv, 2 500 lei. pensionara Ecate- 
rina Oanță și alții.

• Comitetul județean Bistrița- 
Năsăud al femeilor a depus la C.E.C.. 
în „Contul 1977“. suma de 10 000 lei.

• Numeroși cetățeni din orașul 
Ocna Mureș s-au prezentat la C.E.C. 
depunînd în „Contul 1977“ impor
tante sume de bani. Printre aceștia 
s-au aflat și medicul Sever Luca și 
Vasile Bodocan, lucrător în comerț, 
care au depus cite 2 000 lei fiecare.

• La ghișeul C.E.C. din cadrul 
Combinatului de prelucrare a lemnu
lui de la Pitești, o parte' din anga- 
jații de aici au depus ieri. 17 martie, 
în „Contul omeniei", diferite sume 
de bani totalizîrid 113 000 lei.

• Familia dr. Genoveva si Gheor
ghe Balcu din orașul Vaslui a depus

în „Contul omeniei" suma de 2 500 
lei.

• Membrii brigăzii de fierari-be- 
toniști, condusă de Tudor Dumitru, 
din cadrul Șantierului 12 construcții 
căi ferate, a depus la C.E.C. in 
„Contul 1977" suma de peste 5 000 
lei.

• învățătoarea pensionară Teodora 
Angheluță, din comuna Bălăbănești, 
județul Galați, a oferit in „Contul 
1977“ suma de 1 000 lei.' La fel au 
procedat și alți pensionari. între care 
Simion Duma din Tecuci și Dumitru 
Barbăneagră din Galați.

• Pînă în prezent, angajați ai 
Combinatului de piele și incălțăminte 
„Clujeana" din Cluj-Napoca au depus 
individual la C.E.C.. în „Contul ome
niei", suma de 225 000 lei.

• Elevii uteciști de la Liceul 
„Gheorghe Șincai" din București au 
hotărit să depună in „Contul ome
niei" suma de 10 000 lei.

depuși peste 100 000 lei. prpvenind 
din donațiile personale ale coopera
torilor. „Era firesc să procedăm, așa 
— ne-a spus Gheorghe Bogza, pre
ședintele cooperativei, Erou al Mun
cii Socialiste — pentru că așa e în 
firescul necuprinsei omenii a spiri
tului de întrajutorare care caracte
rizează minunatul nostru popor, pen
tru că și noi, cooperatorii de la „So
meșul", am beneficiat de sprijinul 
generos al partidului și statului, al 
tuturor semenilor noștri, ajutor care 
ne-a permis să ne refacem in scurt 
timp avuția obștească și a membrilor 
cooperatori, distrusă în cea mai mare 
parte în urma inundațiilor din 1970“.

• Au fost expediate spre Capitală 
aproape 10 000 kg cereale și 1 300 pă
sări de către țăranii cooperatori din 
comuna Nicolae Bălcescu, județul 
Bacău. Pînă acum, el au subscris la 
fondul omeniei cu suma de 112 750 
lei. Fonduri însemnate au depus In 
„Contul 1977“ și membrii cooperati
velor agricole din Fărăoani, Berești- 
Tazlău. Cleja și din alte localități 
ale județului.

• Pînă ieri, locuitorii comunei 
Cuca, județul Galați, au depus in 
„Contul omeniei" 100 000 lei. Aproxi
mativ aceeași sumă a fost depusă și 
de către cetățenii din comuna Pechea.

• Cooperatorii din Săcele, județul 
Brașov, au hotărit să doneze în fo
losul celor loviți de seism, in afară 
de bani, în sumă de 100 000 lei, im
portante cantități de produse — 1.5

vagoane de grîu si 2 vagoane de car
tofi.

• Țăranii cooperatori din comuna 
Grindu. județul Ialomița. care au 
avut de suferit de pe urma inunda
țiilor din anii trecuți și care, dato
rită sprijinului primit atunci, au reu
șit să-și refacă averea obștească și 
să realizeze producții mari la toate 
culturile, au depus pină acum in 
„Contul omeniei" 200 000 lei. Acestora 
li se adaugă 316 000 lei reprezentind 
contravaloarea a 6 norme convențio
nale de fiecare cooperatoare și 12 
norme de fiecare cooperator. La rîn- 
dul lor, îngrijitorii de la fermele de 
animale contribuie cu venitul pe 15 
zile, iar președintele cooperativei, 
Anghel Mircea Dan, a depus venitul 
pe o lună de zile.

• Alexandru Csege. președintele 
C.A.P. Salonta-Bihor, ne informează 
că țăranii cooperatori de aici donează 
în contul sinistratilor 50 000 kg grîu 
si 100 000 lei. Numeroși țărani coope
ratori din localitatea Călacea, județul 
Bihor, printre care Elisabeta Dărău, 
Ion Pantea, Traian Meșter. Gheorghe 
Anton și alții, au depus pînă acum în 
..Contul omeniei" peste 30 000 lei. iar 
cooperatorii din satul Olcea — pește 
10 000 lei.
• Țăranii cooperatori din Ișalnlța- 

Dolj au hotărit să doneze in contul 
solidarității contravaloarea retribu
ției a patru norme convenționale, iar 
inginerii și ceilalți specialiști de aici 
— retribuția pe cite o zi pe lună pină 
la șfirșitul anului.

Donăm cu toată inima 
o parte din veniturile noastre

Telexuri și telegrame

ții) au suportat cel mai greu șocul 
seismului, ia multe din acestea ava
riile fiind agravate de acoperișurile 
grele. La aceste clădiri, soluțiile de 
consolidare constau, in principal, in 
„țeserea" zidurilor avariate sau 
completa lor înlocuire, după ce s-au 
făcut sprijinirile de rigoare. Pentru 
a micșora procentul de goluri în pe
reții exteriori portanți, se pot zidi 
unele ferestre din pereții exteriori ; 
de asemenea, analiza stării planșee- 
lor arată dacă este necesară și întă
rirea legăturii lor cu zidăria por
tantă. Desigur că o cerință impor
tantă este renunțarea la unele din 
acoperișurile grele, avariate, adop- 
tindu-se altele noi. mai simple, mai 
ușoare. La fel. se are în vedere Înlă
turarea compartimentărilor exagerate 
ale unor încăperi care încarcă con
strucția. La unele construcții ava
riate. zidurile portante pot fi întărite 
și prin introducerea la colturi a unor 
stîlpi din beton armat legați de plan- 
șeu.

La a doua categorie de clădiri. a 
căror structură este formată din 
stîlpi și grinzi (cum sint blocurile de 
pe Magistrala Nord-Sud și din car
tierul Drumul Taberei), s-a consta
tat avarierea unor ziduri despărți

Mfiru p/N

NOI ARMĂTUP! 
di rizistintă

LUCRAfUA Dl 
CONSOLIDĂRI

comportare bună in timpul1 cutremu
rului. Șl aceste construcții vor fi 
analizate de specialiști, urmărindu-se 
dacă există fisuri pe pereții portanți 
sau la îmbinarea lor. în cadrul so
luțiilor generale de consolidare se 
utilizează adeseori realizarea de că- 
mășuieli armate pe toată suprafața 
peretelui și monolitizarea acestora 
pe contur. îmbinările și rosturile 
afectate sint, de regulă, deschise, 
asigurindu-se refacerea legăturilor 
de continuitate.

Pentru desfășurarea acțiunii de 
consolidare sint în curs de elaborare 
norme generale de consolidare pe 
tipuri de avarii caracteristice. Apli
carea lor va ține seama de particu
laritățile fiecărei construcții.

Cind arătăm că prin consolidare 
rezistenta clădirilor crește, nu afir
măm doar un adevăr teoretic-ab- 
stract ; insăși realitatea, însăși ex
periența cutremurului au confirmat 
aceasta. De piidă, lucrările de con
solidare efectuate in ultimii ani la o 
serie de imobile mări din Capitală 
— cum sîht clădirea restaurantului 
„Expres" de lingă Gara de Nord, 
blocul de pe bulevardul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" nr. 95—97 și care au 
rezistat cu bine seismului -» au 
demonstrat eficienta acestor lucrări, 
rezistenta superioară conferită clă
dirilor.
Prof. dr. Ing. Mihail IFRIM 
șeful catedrei de mecanică, 
titularul cursului de „Inginerie 
seismică" de la Institutul 
de construcții din București

• Activiștii comitetelor județene 
de partid Vrancea, Ialomița, Hune
doara, Brașov au hotărit să doneze 
retribuția pe o lună de zile pentru 
ajutorarea sinistratilor și Sprijinirea 
acțiunii de reconstrucție.

• Ziariștii, ceilalți lucrători din re
dacțiile ziarelor și revistelor centrale 
și locale, din Agerpres și Comitetul 
pentru presă și tipărituri au hotărit 
să depună in „Contul 1977“ din retri
buțiile lor pină la sfirșitul anului 
suma de 4 475 000 lei.

• Lucrătorii Radioteleviziunii au 
hotărit să depună în același cont 
suma de 2 743 000 lei.
• De la întreprinderea „UNIO" 

Satu Mare aflăm că numeroși anga
jați de aici au hotărit sâ depună in 
lunile următoare cite o parte din re
tribuția curentă, astfel că suma to
tală se va ridica la 2 000 000 lei.

• Muncitori, ingineri și tehnicieni 
de la C.P.L. Caransebeș au hotărit 
să doneze retribuția pe cite o zi, in 
fiecare lună, pină la sfirșitul anului, 
însumind o valoare de 1 700 000 lei.

• Cadrele medico-sanitare din ju
dețul Vilc.ea contribuie la fondul 
solidarității depunînd gratificațiile 
cuvenite pe anul 1976, în valoare de 
1 560 000 lei.

• Cu 1 256 000 lei. reprezentind 
gratificațiile pe 1976 și valoarea cite 
unei zile de muncă în fiecare lună 
a acestui an. contribuie lucrătorii de 
la întreprinderea județeană de in
dustrie locală Sibiu.

• Muncitori, tehnicieni si ingineri 
de la Combinatul de lianți și azbo
ciment Medgidia vor depune in

„Contul 1977“ pină la șfirșitul anului 
o parte din retribuția lor lunară, in 
sumă de 700 000 lei.

• Angajații Centrului teritorial de 
calcul electronic Cluj-Napoca au ho
tărit să depună în „Contul 1977“ o 
sumă ce depășește 200 000 lei.

• Constructorii hidrocentralelor de 
la Șugag și Gilceag de pe valea 
Sebeșului au hotărit să contribuie la 
ajutorarea sinistratilor și la recon
strucție cu gratificațiile cuvenite pe 
anul 1976 în valoare de 1 200 000 lei.

• în afara depunerilor individuale 
la C.E.C.. oadrele medico-sanitare 
din județul Vrancea au depus în 
„Contul 1977“ gratificațiile ce li se 
cuveneau pentru anul trecut.

• După cum ne-a comunicat tova
rășa Elena Chiriță, secretara comi
tetului de partid, muncitoarele de la 
întreprinderea de confecții din Că
lărași au contribuit la fondul pentru 
ajutorarea sinistratilor cu gratificați» 
pe anul trecut, reprezentind 1 000 000 
lei.

• Angajații de la Combinatul chi
mic din Făgăraș au hotărit sâ do
neze 50 la sută din gratifitații și o 
parte din retribuție, suma totală 
fiind de 6 300 000 lei. Cu 5 000 000 lei, 
reprezentind o parte din retribuție, 
contribuie și angajații întreprinderii 
„Rulmentul" din Brașov.

• Angajații., de. ia Cpmbinsktgl pe
trochimic din Borzești au hotărit să 
depună lunar, pină la sfirșitul anu7 
lui. in Contul 1977", peste 10 000 000 
lei.

sosite la
• Un mare număr de lucrători de 

la întreprinderea agricolă de stat 
-Chirnogi, județul Ilfov, au hotărit să 
doneze în folosul sinistratilor retri
buția pe o zi pe fiecare lună pînă la 
sfirșitul anului. în acest fel, suma 
totală care se va depună va ti de 
492 940 lei.

• Lucrătorii întreprinderii de re
țele electrice București, acționînd 
încă din primele clipe de după seism 
în vederea asigurării alimentării cu 
energie electrică a tuturor unităților 
industriale, agricole și social-cultu- 
rale din județele Ilfov, Ialomița și 
Teleorman și eliminării avariilor pro
vocate de cutremur — se spune in
tr-un telex primit la redacție — au 
hotărit să doneze in „Contul 1977“ 
o parte din retribuția lor tarifară 
pină la sfirșitul anului 1977. donația 
ce reprezintă 1 200 000 lei.

redacție
• După cum ne comunică, prin 

telex, căpitanul de rangul I, inginer 
Iuliu Chiorean, un mare număr de 
muncitori, ingineri și tehnicieni de 
la Șantierul naval Mangalia au ho
tărit să ofere remunerația pe o zi 
timp de 3 luni în sprijinul celor care 
au avut de suferit de pe urma cutre
murului. Vor fi depuși astfel, in 
„Contul omeniei". 720 000 Iei.

• Angajații de la Institutul onco
logic din București au hotărit să de
pună gratificațiile cuvenite pe 1976. 
Suma se ridică la 230 000 lei.

• Lucrătorii de la întreprinderea 
de legume și fructe din județul Ilfov 
— ne-a anunțat inginerul Cornel 
Bernat, directorul unității — au ho" 
tării să contribuie la fondul de aju
torare a sinistratilor cu suma de 
250 000 lei.

Răspunsul lucrătorilor de pe ogoare
• Un convoi de 10 căruțe încărcate 

cu cereale a pornit din cooperativa 
agricolă „Someșul" Satu Mare spre 
o unitate a întreprinderii de valori
ficare a cerealelor. O banderolă fi
xată pe prima căruță din convoi 
consemna destinația celor peste 20 
tone de porumb și grîu : ..în contul 
omeniei". Emoționant, gestul acesta

a marcat doar preludiul unei largi și 
generoase manifestări a spiritului de 
solidaritate umană și de profund pa
triotism de care dau dovadă membrii 
cooperatori de ia „Someșul", unitate 
distinsă cu titlul de Erou al Muncii 
Socialiste pentru recoltele record de 
porumb obținute în ultimii ani. Pină 
acum, in „Contul 1977" au mai fost.

Citeva din tablourile și sculpturile donate in ..Contul omeniei" de către artiștii 
plastici din Capitală. Multe dintre ele poartă semnăturile lui Corneliu Baba. 
Ion Pacea. Sabin Bălașa. Boris Caragea. Ion Nicodim. Brăduț Covaliu. Mac 
Constantineseu și ale multor altor valoroși reprezentanți ai plasticii românești

Foto : 8. Cristian

Alături de poporul român
la înlăturarea urmărilor seismului

Noi expresii ale sprijinului oierii României de guverne, organizații, instituții, 
firme și cetățeni din diferite țări

LADISLAU VASS
.... .............. 11 T 1 " .....................................

în ziua de 17 martie a.c. a Încetat 
din viață tovarășul Ladislau Vass, 
militant cu îndelungată activitate in 
mișcarea muncitorească revolu
ționară din tara noastră, membru 
de partid din anul 1931.

Născut la Petroșani în anul 1912, 
a luat legătura cu mișcarea muncito
rească încă in timpul scolii, activînd 
pe linia Ajutorului Roșu. După pri
mirea în partid, a activat ca membru 
al Comitetului local Arad al U.T.C., 
apoi ca membru al Comitetului de 
partid al sectorului I din București.

Pentru activitatea sa revoluționară 
a fost in mai multe rinduri arestat 
si deținut în lagăre.

După eliberarea României de sub 
dominația fascistă a activat pe linie 
sindicală, iar apoi în aparatul C.C. 
al P.C.R.

Din 1951 a îndeplinit funcții de răs
pundere in aparatul de stat.

între anii 1960—1974 a fost membru 
al Comisiei Centrale de Revizie • 
Partidului Comunist Român.

Pentru îndelungata sa activitate 
în mișcarea revoluționară a fost de
corat cu ordine și medalii ale Re
publicii Socialiste România.

Amintirea sa va rămine mereu vie 
In inimile tovarășilor săi de luptă, 
ale tuturor celor care l-au cunoscut.

COMITETUL 
FOȘTILOR LUPTĂTORI 

ANTIFASCIȘTI 
DIN REPUBLICA SOCIALISTA 

ROMANIA
Corpul defunctului va fi depus la 

Crematoriul „Cenușa", duminică, ora 
12. iar la ora 13 va avea loc aduna
rea de doliu.

vremea
Ieri in tară î Vremea s-a încălzit 

in regiunile din nord-vestul țării, 
unde cerul a fost variabil. în rest, 
cerul s-a menținut acoperit; iar izo
lat in Muntenia. Dobrogea și vestul 
Moldovei s-au semnalat ploi slabe 
și burniță. în Munții Bucegi și Car
nații de curbură și trecător in ju
dețul Constanta precipitațiile au fost 
și sub formă de lapoviță și ninsăare. 
Vîntul s-a intensificat in sud-estul 
țării, pină la 30—40 km pe oră. din 
sectorul nordic. în rest, vîntul a 
auflat slab pină la potrivit. în cursul 
dimineții, în Transilvania și izolat in 
Cimpia vestică a Olteniei s-a produs 
ceață, iar la munte — chiciură. Tem
peratura aerului la ora 14 era cu

prinsă între 2 grade la Tulnici și 
15 grade, la Gurahonț. Vărădia. Ti
mișoara și Caransebeș. In București : 
Vremea a fost închisă, cu cerul mai 
mult acoperit. Temperatura maximă 
a fost de 8 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
19, 20 și 21 martie. In țară : Vremea 
va fi în general frumoasă si va con
tinua să se încălzească.. Cerul va fi 
variabil, înnorări mai accentuate se 
vor produce în vestul țării, unde lo
cal va ploua. Vint slab pină la po
trivit. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între zero și 10 grade, iar 
cele maxime intre 10 și 20 de grade, 
local mai ridicate în sudul tării. Pe 
alocuri, ceață slabă. In București : 
Vreme în general frumoasă, cerul va 
fi variabil, vînt slab, temperatura 
ușor variabilă, ceață slabă dimineața 
și seara.

Manifestări dedicate centenarului 
Independenței

La întreprinderea mecanică „Mus
cel" din Cimpulung a avut loc sim
pozionul „Lupta poporului român 
pentru unitate și independentă na- 

I tională". iar la căminul de nefami- 
liști al întreprinderii de confecții din 
Curtea de Argeș, conferința „Mo
mentul 1877 oglindit tn literatură",

urmată de un recital de poezie pa
triotică.

Casa de cultură a sindicatelor 
din Pitești a găzduit faza de masă a 
brigăzilor artistice din municipiu în 
cadrul Festivalului „Cintarea Româ
niei". Tot aici a avut loc o dezbatere 
pe tema intitulată „Societatea socia
listă multilateral dezvoltată, socie
tatea dreptății și a omeniei".

Și in cursul zilei de joi au conți- 
nuat să sosească de pe diferite meri
diane ale globului noi mărturii ale 
solidarității cu poporul român în 
lupta sa titanică pentru înlăturarea 
urmărilor cutremurului.

Ministrul egiptean al sănătății a in
format că Guvernul Republicii Arabe 
Egipt a hotărit să acorde tării noas
tre un ajutor constind în 2 500 kilo
grame medicamente — antibiotice, 
vaccinuri, glucoză. plasmă etc. — și 
2 500 kilograme instrumente medicale, 
pentru a contribui astfel la alinarea 
suferințelor persoanelor accidentate 
de recentul cutremur.

Guvernul Republicii India a trimis 
un ajutor constind din medicamente 
și alimente pentru copii.

La Amann s-a anunțat că guvernul 
iordanian a hotărit să acorde medica
mente pentru victimele recentului 
seism.

Semiluna Roșie din Algeria a acor
dat 1 000 de pături și 2 tone de lapte 
praf pentru ajutorarea sinistratilor 
din tara noastră.

Agenția pentru dezvoltare interna
țională din S.U.A. a informat că tri
mite în tura noastră, pentru ajutora
rea populației. 300 tone lapte praf. 
Societatea americană de Cruce Roșie 
a transferat Crucii Roșii din țara 
noastră ca ajutor suma de 25 000 do
lari. In diferite regiuni ale Statelor 
Unite ale Americii au loc acțiuni de 
solidaritate umană cu poporul român 
greu afectat de puternicul cutremur. 
Elevii școlii din localitatea Boyer
town, școală de la care un grup de 
tineri au vizitat anul trecut țara 
noastră, au realizat prin muncă vo
luntară bani cu care au cumpărat 6 
unități portabile pentru respirație ar
tificială. Directorul Teatrului Hartke 
al Universității Catolice din Wa
shington s-a oferit să organizeze un 
spectacol în beneficiul sinistratilor 
din România. în același timp. ■ cetă
țeni și firme fac donații în bani 
pentru a contribui la înlăturarea ur
melor provocate de cutremur. Astfel, 
firma Romamer a donat 12 500 dolari, 
Asociația producătorilor de hîrtie și 
firma Kaufman Trading, cite 10 000 
dolari fiecare, iar Asociația construc
torilor de mașini și unelte și firmele 
Ocean International, Chilewich, Chy- 
namoid, Royonier și Toscany — cite 
5 000 dolari.

Din partea Organizației de' Cruce 
Roșie a Austriei, joi au sosit pe ca
lea aerului un analizor electronic 
pentru determinarea grupelor san
guine și alimente pentru copii. Spi
talul vienez Lainz oferă 400 kilogra
me de medicamente, firma Messer 
Griesheim — 2 000 metri cubi ar
gon, iar firma Still un aparat pen
tru tăiat betoane. Alte firme austrie
ce acordă contribuții în bani : Dau
ber — 200 000 șilingi ; Messer Gri
esheim — 150 000 șilingi și un aparat 
de sudură ; Travagricola — 85 000
șilingi ; Tradoskin — 70 000 șilingi ; 
Fructunion — 30 000 șilingi : S.K.F.- 
O.S.T.. Rubchich, Vulcascot și Eugen 
Latkolik — cite 20 000 șilingi. Au mai 
oferit, de asemenea, diverse sume de 
bani firmele Râul Baillou, Mauro 
Caprioli și Price und Pierce.

în localitatea Lorrach-Hochrhein 
din R. F. Germania a fost constituit 
un comitet de solidaritate cu poporul 
român, care își propune drept scop 
colectarea de fonduri cu ajutorul că
rora să poată fi construită în Româ
nia o casă de copii sau un alt obiec
tiv social. Concernul Krupp-Essen, 
pentru a sprijini activitatea construc
torilor. a donat palplanșe, iar firma 
Brentak — 208 căzi de baie. 1 000 ara
gazuri, 250 sobe de încălzit. Alte fir
me depun sume de bani în „contul 
1 000“ al Băncii Române de Comerț 
Exterior. între acestea se numără 
firmele Militzer și Munch — 30 000 
dolari ; Babcok — 30 000 mărci vest- 
germane ; Schencker și Wottan — 
cite 10 000 de mărci ; Schatnm — 
5 000 mărci.

Organizația Caritas — filiala 
Udine, din Italia, a inițiat o colectă 
publică de obiecte de îmbrăcăminte 
pentru ajutorarea sinistratilor din 
țara noastră. Primele ajutoare au 
sosit în cursul zilei de joi în Capi
tală. Asociația Italia — România din 
regiunea Abruzi organizează în ora
șul Sulmona două concerte in bene
ficiul populației noastre care, a avut 
de suferit de pe urma cutremurului. 
Pentru a sprijini lucrările de recon
strucție. firma Duina din Milano do
nează 45 tone țevi zincate.

La rindul său. consiliul de admi
nistrație al primăriei Caserta a donat 
10 milioane de lire, iar firma Elberg 
— 1 000 de dolari. Din partea firmei

Pisani a sosit astăzi lenjerie d« pat, 
iar de La cetățeanul Simionato Sigis- 
fredo — 400 kilograme de medica
mente, alimente și articole vestimen
tare. Cetățeanul de origine română 
Asimionato din Veneția a plecat spre 
București pentru a aduce medica
mente și lapte praf.

Fundația de caritate Bernard Sun- 
ley din Marea Britanie a făcut cu
noscut că va trimite La sfirșitul aces
tei săptămini trei utilaje mecanice 
oomplexe pentru degajarea dărimă- 
turilor provocate de cutremur. Îm
preună cu piesele de schimb ne
cesare.

Pentru * veni tn ajutorul lucrăto
rilor din construcții, firma Shell a 
donat cinci aparate pentru tăiat be
ton. Firma Forhaider a expediat in 
tar» noastră 420 kilograme medica
mente. La rindul său, fundația Wel
lcome a trimis, de asemenea, medi
camente.

Cetățeni, societăți, firme britanice 
trimit ajutoare pe adresa Ambasadei 
române din Londra și a agenției 
noastre economice. Pină în prezent 
s-au primit peste 20 630 lire sterline 
si 4 000 mărci vest-germane.

La Ambasada României din Spania, 
cetățeni ai acestei țări trimit prin 
poștă sau depun personal bani iii 
spirit de solidaritate umană cu po
porul român greu încercat de recen
tul seism. în rindul celor care 
s-au prezentat la ambasadă se 
numără Carmellna Armada Vas- 
quez în virată de 7 ani care a 
depus 413 pesetas. „Știu că este 
puțin — a spus fetița — însă 
este tot ce aveam în pușculiță și ii 
trimit pentru copiii sinistrați din 
România". Suma colectată la amba
sadă se ridică pînă acum la 53 000 
pesetas. în contul deschis la Banco 
Central in primele două zile au fost 
depuși aproape 30 000 pesetas. Un 
cont pentru ajutorarea sinistratilor 
de la cutremur a fost deschis și de 
banca „El Pais", care a adresat ce
reri de contribuții tuturor acționari
lor săi.

Crucea Roșie din capitala Repu
blicii Socialiste Federative Iugoslavia 
a anunțat că oferă o autosalvare cu 
șțatie de radio, iar firma SENE din 
Belgrad a hotărit să trimită gratuit 
2 950 kilograme semințe de legume. 
Locuitorii orașului Bama Luca, care

tn anul 1969 au avut de suferit de 
pe. urma unui cutremur si in acele 
momente au fost ajutați de populația 
tării noastre, au hotărit sâ trimită 
mai multe autocamioane încărcate 
cu îmbrăcăminte și medicamente.

Firme, oameni de afaceri, cetățeni 
din Israel sint, la rindul lor. solidari 
cu suferințele poporului nostru. Ce
tățenii Joseph Zamoșteanu Si Na- 
chum Gantz, originari din România, 
conducători ai asociațiilor coopera
tiste agricole MASAVIM. au acordat 
un ajutor constind din 700 tone car
ne de pasăre. Omul de afaceri Josu» 
Nișhiri si firma ’ AGRESCO au ofe
rit 10 tone de banane, iar firma 
LAMED — 15 tone acid fosforic »i 
10 tone concentrat de portocale. în
treprinderea TADIRAN a oferit 10 000 
baterii electrice, iar fabrica TRIMA 
— medicamente.

în Finlanda, ziarul „Kansan Uutiset" 
a publicat în numărul său de joi un 
apel al președintelui sindicatului me- 
talurgiștllor către muncitorii din a- 
ceastă ramură pentru a contribui la 
ajutorarea sinistratilor din tara noas
tră. Sindicatul muncitorilor finlandezi 
din industria alimentară a donat sin
dicatelor din România suma de 10 000 
mărci finlandeze pentru ajutorarea 
victimelor cutremurului; în contul 
deschis de Asociația de prietenie 
Ftnlanda-România a fost depusă 
pînă acum o sumă de peste 51000 
mărci finlandeze.

în ziua de 16 martie, Tomio Nisht- 
zawa, vicepreședinte al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Japonia, a făcut o 
vizită la Ambasada română din To
kio. El a rugat să fie transmise con
ducerii noastre de partid, din partea 
conducerii P.C.J., toată simpatia și 
compasiunea in legătură cu urmările 
cutremurului din România și a ex
primat, de asemenea, aprecierea co
muniștilor japonezi față de eforturile 
eroice ale partidului și poporului 
nostru pentru refacerea neîntirziatfi 
a zonelor afectate de dezastru.

Cu acest prilej a fost remisă Am
basadei române la Tokio o donație 
din partea C.C. al P.C.J. pentru *- 
jutorarea victimelor cutremurului.

Cetățeni de origine română din 
Bogota — Columbia — au organizat 
un comitet pentru colectarea de fon
duri destinate ajutorării celor care 
au avut de suferit de pe urma «eis» 
mului.
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„România isi concentrează toate tortele 
pentru reconstrucție, pentru revenirea

vieții pe făgașul normal"

Tn pregătirea reuniunii 
de la Belgrad 

Se impun măsuri concrete 
pe calea consolidării 
procesului destinderii 

In Europa

ORIENTUL MIJLOCIU
• Egiptul cere convocarea Consiliului de Securitate în problema 
reluării Conferinței de pace de la Geneva • Declarațiile 

președintelui S.U.A. • Comunicat comun iraniano-egiptean

Relatări și comentarii ale presei internaționale
„România mobilizată pentru reconstrucție", „Bucureștiul lșl vin

decă rănile", „Măsuri energice pentru lichidarea grabnică a urmări
lor seismului", „Președintele Ceaușescu analizează la fața locului 
situația în zonele calamitate" — sub asemenea titluri ziarele, postu
rile de radio si televiziune, agențiile internaționale de presă continuă 
să relateze pe larg despre eforturile pe care,' sub conducerea partidu
lui, a președintelui Nicolae Ceaușescu, intregul popor român le de
pune cu abnegație pentru înlăturarea rapidă a consecințelor seismu
lui, pentru reluarea activității, in ritm intens, in instituțiile și în
treprinderile economico-industriale, pentru a se asigura revenirea 
vieții pe făgașul său normal, cit mai curind posibil.

• Deosebită admirație pentru activitatea neobosită a 
președintelui Nicolae Ceaușescu • Poporul român a 
răspuns unanim la apelul partidului • Cuvîntul de ordine — 

realizarea integrală a planului cincinal

într-o corespondentă transmisă din 
București, intitulată „Noile construc
ții ale Capitalei", ziarul „IZVESTIA" 
subliniază uriașul efort întreprins de 
constructori spre a asigura grabnica 
dare în folosință a unor noi aparta
mente pentru persoanele sinistrate. 
Relevînd grija pe care conducerea 
partidului și statului o are pentru 
populația greu încercată de seism, 
ziarul arată că ..pe noile șantiere au 
șl fost terminate o serie de blocuri 
în care s-au mutat cei rămași fără 
adăpost. Constructorii lucrează fără 
răgaz, străduindu-se să termine in
tr-un timp cît mai scurt un număr 
cît mai mare de locuințe. în ajuto
rul constructorilor bucureșteni au 
venit brigăzi și din alte județe ale 
țării". Subliniind munca intensă, par
ticiparea neobosită a locuitorilor Ca
pitalei la efortul comun de înlătu
rare grabnică a consecințelor seismu
lui. agenția T.A.S.S. scrie că „po
porul român va reuși să facă din 
capitala țării un oraș și mai frumos, 
și mai prosper".

Sub titlul „România iși concentrea
ză toate forțele pentru reconstrucție", 
ziarul „NEUES DEUTSCHLAND" 
informează despre măsurile stabilite 
de Comitetul Politic Executiv al C.Cf, 
al P.C.R. în vederea mobilizării tu
turor forțelor pentru repararea ur
gentă a imobilelor de locuit din 
București și din celelalte orașe afec
tate de seism. Ca urmare a acestor 
măsuri — relevă ziarul — într-un 
interval de 1—2 ani . toate familiile 
care și-au pierdut locuințele în urma 
seismului vor avea case noi. într-o 
amplă corespondentă transmisă din 
Zimnicea. agenția A.D.N. arată că 
acest oraș a devenit un simbol al 
ajutorului eficient pe care întreaga 
tară II acordă populației afectate de 
cutremur.

Presa, posturile de radio si televi
ziune din R.S.F. Iugoslavia descriu 
pe larg ampla activitate de recon
strucție din București și din celelalte 
zone calamitate. Sub titlul „Refa
cerea și construcția de locuințe — pe 
prim plan", ziarul „BORBA" infor
mează despre Decretul privind înce
tarea stării de necesitate și hotărirea 
Comitetului Politic Executiv privind 
creșterea numărului noilor construc
ții de locuințe. La rindul său, ziarul 
„VIESNIK" face un tablou al activi
tăților de reconstrucție din Zimni
cea.

Presa bulgară, printre care ziarele 
.RABOTNICESKO DELO". „ZEME- 

1 ZNAME", „KOOPERA- 
SELO", precum și posturile 
și televiziune transmit date 
ultimele măsuri adoptate 
normalizarea vieții econo-

DELSKO 
TIVNO 
de radio 
despre j 
pentru 
mico-sociale în România.

„A fost o zi de duminică în haina 
de lucru" — scrie, într-o corespon
dență transmisă din București, ziarul 
„L’UNITA", care menționează că in 
această zi de odihnă s-a lucrat fără 
întrerupere în toate fabricile, între
prinderile, magazinele comerciale. 
„Mii de tineri student! au participat 
la acțiunea de înlăturare a urmărilor 
dezastrului, curățind străzile, piețele 
orașului, curțile interioare. Ziarul 
subliniază. în mod deosebit, impre
sionanta solidaritate a poporului ro
mân. arătînd că în fabrici, întreprin
deri. ca și în alte locuri de muncă, 
oamenii depun voluntar o parte din 
veniturile lor pentru a contribui la 
vasta operă de reconstrucție a tării.

„Răspunsul muncitorilor români la 
apelul partidului si guvernului este 
unanim" — scrie ziarul „IL 
POPOLO". Duminică s-a lucrat 
în întreaga țară pentru a nu se 
Întrerupe procesul productiv sau 
reconstrucția fabricilor. Acum, eu-

vintul de ordine este o muncă ne
obosită pentru realizarea integrală 
a obiectivelor planului cincinal^ Zia
rul dă o înaltă apreciere 
continue pe 
Ceaușescu, 
zentanți ai 
fac atît în 
in locurile 
nistratii.
vizitat primele apartamente noi din 
Capitală care au fost repartizate fa
miliilor sinistrate".

Sub titlul „România mobilizată 
pentru reconstrucție", ziarul spaniol 
„INFORMACIONES", care apare la 
Madrid, publică un amplu comen
tariu. în care relevă faptul că „sute 
de mii de cetățeni participă, în 
afara orelor de program, la activită
țile de înlăturare a consecințelor 
seismului, pentru reconstrucția edi
ficiilor avariate. Majoritatea fabri
cilor din București și din celelalte 
regiuni afectate — arată ziarul — 
își desfășoară activitatea normal". Re
vista „NOTICIAS", a cărei copertă 
este dedicată României, publică date 
privind măsurile energice întreprinse 
de organele de partid și de stat, ime
diat după seism, pentru a se asigura 
o revenire a vieții pe făgașul nor
mal.

într-un articol intitulat „Politica. 
României după cutremur", ziarul el
vețian „NEUE ZURCHER ZEITUNG" 
subliniază „felul curajos și înțelept 
în care s-a comportat poporul- ro
mân, organizîndu-se pentru înlătura
rea pagubelor produse de distrugăto
rul seism".

„Bucureștiul își vindecă rănile șl, 
pas cu pas, dispar urmele catastro
fei" — scrie ziarul „AVGHI" (Gre
cia).

„Poporul român — scrie ziarul 
finlandez ..KANSAN UUTTSET" — 
harnic și Înzestrat, cu un înalt mo
ral, va reuși să depășească dificultă
țile și să transforme frumoasa sa 
patrie într-o țară socialistă înflori
toare".

★
în deschiderea ședinței Bundesta- 

gului (parlamentul vest-german), din 
17 martie, s-a păstrat un moment de 
reculegere în memoria victimelor 
cutremurului din 4 martie. La șe
dință au participat cancelarul Helmut 
Schmidt, membrii guvernului, nu
meroși reprezentanți ai presei și ra- 
dioteleviziunii. în alocuțiunea rostită, 
președintele Bundestagului, prof. dr. 
Karl Carstens, a exprimat întreaga 
compasiune a parlamentului vest- 
german, a opiniei publice din aceas
tă țară pentru pierderile suferite în 
urma catastrofei naturale din seara 
zilei de 4 martie.

vizitelor 
care președintele Nicolae 
precum și alti repre- 
part.idului si statului le 
zonele calamitate, cit și 
unde au fost cazați si- 

„Președintele Ceausescu a

MADRID 17 (Agerpres). — într-un 
Interviu acordat agenției Taniug, mi
nistrul afacerilor externe al Spaniei, 
Marcelino Oreja, a declarat că „Spa
nia consideră că reuniunea de la 
Belgrad poate constitui un prilej 
deosebit nu numai pentru a se face 
bilanțul a ceea ce s-a realizat în 
cei doi ani în aplicarea Actului de 
la Helsinki, ci și pentru a se da un 
nou și puternic impuls materiali
zării prevederilor acestui document". 
Relevînd că Actul final trebuie exa
minat ca un tot unitar, ministrul 
spaniol a opinat că 
Belgrad reprezintă 
pentru schimbul de 
cu modul cel mai 
în practică a recomandărilor de la' 
Helsinki.

ROMA 17 (Agerpres). — Consiliul 
de conducere al Forumului italian 
pentru securitate si colaborare in 
Europa și în zona mediteraneană, 
care reunește reprezentanți ai prin
cipalelor partide ale tării, a dat pu
blicității un apel în care subliniază' 
necesitatea traducerii în viată a tu
turor prevederilor Actului final 
Conferinței de la Helsinki.

NAȚIUNILE UNITE. — Reprezen
tantul Egiptului la O.N.U., Abdel 
Esmat Abdel Meguid, a cerut, în nu
mele guvernului egiptean, convoca
rea Consiliului de Securitate cit mai 
curînd posibil, în vederea examinării 
problemei reluării Conferinței de 
pace de la Geneva.

în cadrul unei ședințe consacrate 
viitoarei agende de lucru, consiliul 
a hotărit să abordeze mai întîi un 
număr de probleme africane și să 
amîne discutarea problemelor Orien
tului Mijlociu, probabil pînă în a 
doua săptămînă a lunii aprilie, in
formează agenția Reuter.

Orientul Mijlociu. între elementele 
de bază ale acestei reglementări, așa 
cum sînt ele incorporate în rezolu
țiile O.N.U., președintele Carter a 
menționat „necesitatea de a se ajun
ge la crearea unui stat palestinean", 
precum și a „garantării unor fron
tiere sigure pentru Israel". 6.U.A. 
sînt gata să-și ofere bunele oficii 
pentru a contribui, la „întrunirea 
părților interesate pentru negocierea 
unei reglementări de pace".

A.

Tirgul internațional 

de la Cairo
Pavilionul României vizitat 

de premierul egiptean

fti capitala Egiptului a fost inaugu
rată joi cea de-a 10-a ediție a Tirgu- 
lui international de la Cairo, care 
prezintă mărfuri și produse din 40 
de țări. Participantă tradițională la 
această manifestare, țara noastră ex
pune o gamă variată de mașini- 
unelte, autocamioane, autoturisme, 
produse electrotehnice si electronice, 
siderurgice, chimice, utilaje pentru 
construcții, mașini textile si bunuri 
de consum. Pavilionul românesc a 
fost vizitat de către primul ministru 
al R. A. Egipt. Mamdouh Salem, în
soțit de ministrul comerțului, Za- 
karia Tewfik Abdel-Fattah, de alte 
persoane oficiale egiptene, care au 
dat o inaltă apreciere calității, va
rietății șt modului de prezentare a 
exponatelor, exprimindu-și, totoda
tă, convingerea că prezența româ
nească la tirg este un mijloc apt de 
a contribui la. dezvoltarea in con
tinuare a. schimburilor economice 
dintre tele două țări.

SPANIA

Conferința mondială asupra resurselor de apă
MAR DER PLATA 17 (Agerpres). 

— In cadrul lucrărilor Conferinței 
mondiale asupra resurselor de apă, 
ce se desfășoară la Mar del Plata, 
vorbitorii ce au luat cuVintul pînă 
acum, din partea statelor și organis
melor internaționale participante la 
reuniune, au prezentat punctele de 
vedere, preocupările șl programele 
unor guverne în legătură cu valo
rificarea și protejarea resurselor de 
apă. subliniind. în același timp, ne
cesitatea cooperării internaționale în 
problemele folosirii apelor.

în cuvîntul său, Faruk Berkol 
(Turcia), coordonatorul Organizației 
Națiunilor Unite pentru acordarea de 
ajutor în caz 
(UNDRO), a 
că alături de 
care le aduce 
nu de puține 
tru existența
tastrofelor provocate de furia apelor 
în ultimele decenii, alcătuit de agen
țiile specializate ale O.N.U.. apare 
ca foarte grav : între 1947 șl 1970, un 
număr de 850 000 de persoane și-au 
pierdut viața din cauza furtunilor 
tornadelor, uraganelor : intre 1965 și 
1975, în America de Sud 41 la sută 
din totalul pagubelor cauzate de ca

de catastrofe naturale 
relevat, între altele, 
uriașele avantaje pe 
omenirii, ana constituie, 
ori. o amenințare pen- 
omului. Bilanțul ca-

tastrofe s-au datorat uraganelor si 
inundațiilor etc.

Schițînd acest tablou, Berkol, a 
precizat că UNDRO a formulat ca 
principale concluzii : catastrofele na
turale sint un obstacol în calea dez
voltării ; cea mai mare parte a catas
trofelor pot fi evitate ; necesitatea 
unor măsuri preventive cu caracter 
fundamental. Se impune, totodată, 
elaborarea unor hărți, inclusiv cu 
aportul informațiilor furnizate de sa
teliți meteo, care să precizeze cu 
exactitate zonele de risc ale felurite
lor manifestări violente ale apelor. 
Un alt aspect ar fi și informarea și 
educarea populației pentru a se înlă
tura atitudinea fatalistă față de de
zastrele naturale din unele țări.

reuniunea de la 
cadrul adecvat 
idei în legătură 
bun de aplicare

al

Opoziția 
salută 

privind
MADRID 17 

ția democratică din Spania, 
în „Grupul celor 10 
promulgarea legii electorale de către 
guvern constituie un act .important". 
„Grupul celor 10“ salută, de aseme
nea. măsurile guvernamentale în fa
voarea amnistiei, calificîndu-le ca 
„satisfăcătoare". „Grupul celor 10“ es
timează că amnistia trebuie să cu
prindă cazurile militarilor republi
cani din 1936 și ofițerilor care fac 
parte din uniunea militară demo
cratică, radiați în 1976 din armată 
pentru vederile lor democratice.

democratică 
măsurile

amnistierea
(Agerpres). — Opozi- 

reunită 
apreciază că

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
într-un discurs rostit în orașul Clin
ton (statui Massachussetts), preșe
dintele S.U.A., Jimmy Carter, a in
sistat asupra necesității de a se a- 
junge la o reglementare pașnifă în

Egiptul și Iranul reafirmă impor
tanța reluării Conferinței de pace 
de la Geneva cu participarea tuturor 
părților interesate, inclusiv a Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.), conform rezoluțiilor ultimei 
sesiuni a Adunării Generale a Na
țiunilor Unite — se subliniază în 
comunicatul comun dat publicității 
la Încheierea vizitei efectuate la Te
heran de primul ministru egiptean.

Reacții de protest după asasinarea liderului politic

BEIRUT — într-o declarație făcu
tă după reuniunea extraordinară a 
guvernului, convocată de președin
tele Elias Sarkis în urma asasinării 
liderului Partidului Socialist Progre
sist din Liban. Kamal Jumblatt, pri
mul ministru libanez. Selim Al-Hoss, 
a declarat că a fost ordonată o in
vestigație imediată pentru descope
rirea autorilor crimei. Totodată, pri
mul ministru a cerut tuturor cetățe
nilor să manifeste reținere.

într-o declarație transmisă de pos
turile libaneze de radio și televiziu
ne. Walid Jumblatt, fiul liderului 
Partidului Socialist Progresist din 
Liban, a arătat că autorii atentatului 
au urmărit să afecteze procesul de 
normalizare din țară. El a lansat un 
apel întregului popor libanez, cerin- 
du-i să-și continue lupta pentru 
păstrarea unității naționale.

Pierre Gemayel, liderul Falangelor 
Libaneze, a calificat asasinarea Iul 
Kamal Jumblatt drept o crimă bar
bară. „Nu are nici o importantă 
cit de diferite erau punctele noas
tre de vedere. Jumblatt are un loc 
în inimile noastre și s-a bucurat 
de admirația noastră ca lider natio
nal", a spus Pierre Gemayel. „Sper

ca toți libanezii să rămînă uniți pen
tru a împiedică alte tentative de asa
sinat". a subliniat Gemayel.

Camille Chamoun, președintele 
Partidului Național Liberal, fost pre
ședinte al țării, a arătat la rindul 
său că „divergentele politice repre
zintă un lucru, iar crimele un altul, 
și acestea din urmă trebuie condam
nate unanim".

CAIRO. Președintele R. A. Egipt a 
deplins profund asasinarea lui Ka
mal Jumblatt și a subliniat că moar
tea acestuia constituie o pierdere 
pentru întreaga națiune arabă.

DAMASC. — Președintele Siriei, 
Hafez Al Assad, a condamnat asasi
narea lui Kamal Jumblatt, relevînd 
că „autorii acestui act criminal do
resc să saboteze drumul spre pace șl 
securitate al Libanului. Prin această 
crimă odioasă, asasinii servesc pla
nurile inamicilor Libanului si ai în
tregii națiuni arabe".

în cursul unei reuniuni extraordi
nare care a avut loc miercuri seara, 
Consiliul National Palestinean a ho
tărât ca actuala sa sesiune să pri
mească numele lui Kamal Jumblatt.

agențiile de presă
Secretarul general al C.C. 

al P.S.U.G., președintele Consiliu
lui de Stat al R.D.G.. Erich Ho
necker. a primit pe șeful delegației 
guvernamentale sovietice, ministrul 
comerțului exterior. Nikolai Patoli- 
cev. aflat în R.D.G. cu prilejul Tirgu- 
lui internațional de primăvară de la 
Leipzig. în timpul convorbirii des
fășurate cu acest prilej, informează 
agenția T.A.S.S., au fost examinate 
probleme ale adincirii și extinderii 
colaborării economice șl 
științifice dintre R.D.G. și

este prima tară arabă care stabilește 
acest gen. de raporturi cu organizația 
regională interamericană.

tehriico-
U.R.S.S.

La Budapesta au ,ncePut 101 
lucrările 
Adunării de Stat a 
Participă Janos Kadar, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U.. alți conducători ds 
partid și de stat ungari. Sesiunea ur
mează să dezbată un proiect de lege 
privind prezentarea și examinarea 
sesizărilor, propunerilor și cererilor 
cetățenilor și să audieze un raport 
al Consiliului Prezidențial a! R. P. 
Ungare cu privire la activitatea sa.

sesiunii de primăvară a 
R. P. Ungare.

Egiptul a primit oficial statutul 
de observator pe lingă Organizația 
Statelor Americane (O.S.A.). Egiptul

transmit
vor fi puse In libertate în ziua de 
20 martie 1977.

PE CONTINENTUL LATINO-AMERICAN
tendințe spre amplificarea cooperării

1..Guvernul de la Buenos 
anunțat, recent, 
unui 
magistrale feroviare 
care va lega Oceanul Atlantic de 
Pacific... în Venezuela prinde con
tur proiectul unei rețele de căi ferate 
de peste 4 000 de km. a cărei primă 
parte leagă Ciudad de Guayana, 
centru industrial de importantă vi
tală pentru programul de dezvoltare 
a tării, cu capitala — Caracas... în 
Brazilia se lucrează la construirea 
așa-numitei „Ferrovla do Aqo" (ma
gistrala oțelului), care unește princi
palele nuclee economice ale țării — 
Sao Paulo, Belo Horizonte. Rio de 
Janeiro... Sînt numai citeva dintre 
multiplele exemple care vorbesc des
pre atenția ce se acordă în statele 
latino-americane dezvoltării transpor
tului feroviar.

Paralel cu preocupările pentru 
dezvoltarea rețelelor de transport 
proprii în diferite state, capătă tot 
mai multă consistență ideea creării 
unul sistem feroviar continental, 
apredindu-se că o rețea de căi fe
rate Interlatino-americană va fi un 
factor important în amplificarea 
schimburilor comerciale și economice 
dintre aceste țări, ca parte a efortu
rilor generale îndreptate spre lichi
darea rămânerilor în urmă, accele
rarea propășirii economico-sodale. 
între rațiunile ce au determinat 
aceste orientări se află, fără îndoială, 
caracterul economic avantajos al 
transportului feroviar.

Căile ferate latino-americane însu
mează in prezent 114 713 km. Rapor
tată la suprafața continentului, a- 
ceastă rețea este încă restrînsă. Se 
poate spune că doar Argentina și 
Cuba au șistame feroviare cores
punzătoare necesităților economice 
naționale. în ansamblu, așa cum 
arată și statisticile A.L.A.F. (Asocia
ția latino-americană a căilor ferate), 
pe continent există încă vaste zone 
apsite de o astfel de posibilitate de

Aires a 
ștudiilor 
a unei

inițierea
proiect de construire 

transandine,

transport. Centrul și nordul Americii 
de Sud, precum și majoritatea Ame
ricii Centrale au încă o foarte re- 
strinsă rețea â căilor ferate, ceea ce 
a afectat dezvoltarea regiunilor e- 
conomice respective. Pe de altă 
parte, traseele liniilor ferate — acolo 
unde există — nu corespund adevă
ratelor necesități economice ale sta
telor, „drumurile de fier" fiind con
struite de societățile străine și deci 
în strînsă legătură cu 
acestora, 
faciliteze 
maxime, 
ale unor 
bogate în materii prime), cu portu
rile oceanice, de export. Aceasta face 
ca, cel mai adesea, traseele căilor 
ferate să traverseze ținuturi pustii, 
nelocuibile și fără viitor economic.

Așa cum se știe, în ultimii ani, 
țările Americii Latine au inițiat o 
serie de acțiuni, pe plan regional 
sau subregional, pentru amplificarea 
relațiilor comerciale și economice 
dintre ele. pentru fructificarea în 
comun a imenselor resurse naturale 
de care dispune continentul. Schim
burile comerciale intrazonale latino- 
americane, de pildă, au înregistrat 
într-o decadă și jumătate un indice 
de creștere mediu anual de 27 la 
sută, expansiune datorată eforturilor 
regiunii de a-și lărgi piețele interne 
prin intermediul diferitelor grupări, 
cum ar fi A.L.A.L.C., Piața comună 
centro-americană șa. O nouă per
spectivă, in ce privește cooperarea 
economică și* în producție, a fost 
creată odată cu constituirea S.E.L.A., 
organism ce grupează toate statele 
continentului. în acest cadru gene
ral. impulsionarea dezvoltării trans
portului feroviar, pe scară națională 
și continentală, apare ca o cerință 
stringentă pentru conjugarea efortu
rilor acestor state în vederea acce
lerării progresului lor economic și

Valentin PAUNESCU

interesele 
Ele au fost destinate să 
obținerea unor profituri 
realizind legături directe 
puncte din interior (zone

întrevedere. Fam Van Don«- 
primul ministru al guvernului R.S. 
Vietnam, a primit delegația ' guver
namentală daneză, condusă de d-na 
Lise Oestergaard, ministru fără por
tofoliu, însărcinată cu relațiile O.N.U. 
și țările în curs de dezvoltare, care 
a întreprins o vizită oficială in 
această țară, informează agenția 
V.N.A.

Un acord de cooperare 
economică a fost lncheiat ,ntr® 
guvernele R. P. Mongole și Japoniei. 
Părțile vor coopera în construirea 
în R. P. Mongolă a unei întreprin
deri de prelucrare a unor materii 
prime și in producerea unor bunuri 
din domeniul industriei ușoare.

Grațieri în Iran, Printr-un 
decret al șahinșahuiui Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr. promulgat 
cu prilejul aniversării dinastiei Pa
hlavi, un număr de 653 de persoane 
— judecate și condamnate de tribu
nale militare — au fost grațiate și

„Sîntem cu toții cetafeni
• I • • I a

Date și cifre semnificative care pun în evidentă necesitatea 
instaurării unei noi ordini economice internaționale

• In ciuda deosebirilor de sistem, de nivel de dezvoltare, de mărime și de obiective națio
nale — există un șir de interese comune tuturor statelor • O risipă pe care omenirea nu și-o 
mai poate permite • Imperativul conjugării eforturilor pentru a găsi soluții corespunză

toare intereselor tuturor națiunilor
Publicația Națiunilor Unite „IDEES ET ACTION" (Idei și acțiune) a 

editat un supliment special consacrat 
care afectează in prezent peste două 
ducem mai jos conținutul rezumat al

marilor probleme ale subdezvoltării, 
treimi din întreaga omenire. Repro- 
acestui supliment.

Vizită. Fidel Castro, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. din Cuba, pre
ședintele Consiliului de Stat și al 
Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Cuba, a sosit joi la Dar Es Salaam, 
într-o vizită de prietenie, la invita
ția președintelui Tanzaniei, Julius 
Nyerere.

Statul major al armatei 
portugheze a dat publicităt>1 ° 
listă cuprinzind numele a 32 de ofi
țeri din cadrul forțelor armate te
restre suspendați din funcție, care 
urmează să apară în fața Consiliului 
superior disciplinar. Printre aceștia 
figurează, potrivit agenției portughe
ze de presă A.N.O.P., Otelo Saraiva 
de Carvalho. fost comandant al 
Copoon, și Eurico Corvacho. fost șef 
al regiunii militare de nord.

Salonul internațional al 
automobilului 8 fost inaugurat 
joi la Geneva. La actuala ediție pre
zintă tipuri și accesorii de automobile 
aproximativ 1 100 companii produ
cătoare.

vor

mal 
pă- 
din

DE PRETUTINDENI
• CONDIȚIA SCRII

TORULUI IN EUROPA 
OCCIDENTALĂ. Zilele tee- 
cute, în Berlinul occidental a 
avut loc, sub egida Consiliului 
Europei (organ consultativ care 
cuprinde reprezentanți a 18 țări 
capitaliste europene), un con
gres al organizațiilor de scrii
tori. din țările respective. Tema 
dezbaterilor : situația omului de 
litere în aceste țări, condițiile 
sale de lucru, statutul său so
cial, influența sa in viața cul
turală, problemele specifice că
rora le au de făcut față scriito
rii. Participanții au criticat se
ver, după cum relevă „Le Fi
garo", condiția scriitorului în 
lumea capitalistă. Rezoluția vo
tată la încheierea lucrărilor a- 
dresează guvernelor respective 
chemarea „de a se preocupa 
mai îndeaproape de condițiile 
desfășurării activității literare 
în țările respective, de a înceta 
să se mai comporte față de 
scriitori de pe poziții de con
descendență, în chip de așa-zișl 
binefăcători".

• TABLĂ DIN ȘPAN. 
Oameni de știință de la Insti
tutul oțelurilor și aliajelor ' din 
Moscova au pus la punct o teh
nologie specială, în baza căreia 
se poate produce tablă din șpa- 
nul de la strunguri sau de la 
raboteze. Pulberea realizată prin 
măcinarea șpanului este încăl
zită pînă la temperatura de 
1 200 grade Celsius, după care 
începe să se scurgă printre val- 
țurile unui laminor, transfor- 
mîndu-se în tablă subțire de 
2—3 milimetri. După părerea 
oamenilor de știință, tabla la
minată obținută pe această cale 
constituie o excelentă materie 
primă pentru fabricarea de fil
tre necesare tobelor de eșapa
ment antipoluante la automo
bile.

• INELELE
NUS. Uranus

LUI URA-
pare să fie,

după Saturn, cea de-a doua 
planetă din sistemul nostru so
lar Înconjurată de inele. După 
cum a declarat astronomul ame
rican Bryan Marsden, inelele 
lui Uranus au fost descoperite 
de oamenii de știință de la U- 
niversitatea Corneli, existența 
lor fiind confirmată ulterior la 
observatoare astronomice din 
Australia și India. Identificarea 
inelului lui Saturn, aparținând 
astronomului olandez Christian 
Huygens, datează de acum 320 
de ani. După părerea lui Mars
den, observarea inelelor lui U- 
ranus ar fi cea mal importantă 
descoperire astronomică de 
după 1930, an în care s-a aflat 
de existența planetei Pluton. El 
apreciază că inelele din jurul 
lui Uranus s-ar afla Ia o dis
tanță de 18 000—25 000 kilometri 
de suprafața planetei.

• ABUZUL DE SOM
NIFERE studiind somniferei* 
și efectele lor, oameni de știin
ță de la un institut de specia
litate din Hanovra au ajuns la 
concluzia că ele produc, în cel 
mai bun caz, o stare asemănă
toare somnului, împiedicînd însă 
derularea fazelor normale de 
somn — care conferă adevărata 
odihnă nocturnă. După un con
sum mai îndelungat pot apărea 
fenomene de intoxicație, de per
turbare a ritmului somnului șl 
de insomnie. Organismul, odată 
obișnuit cu somnifere, nu mai 
reacționează la acțiunea aces
tora, renunțarea la ele are însă 
ca urmare o și mai gravă stare 
de insomnie. Un alt pericol îl 
reprezintă acumularea de bro
muri toxice conținute în somni
fere. Simptomele intoxicației cu 
bromură sînt, pe lingă deregla
rea somnului, încetinirea gîn- 
dirii și reacțiilor, slăbirea me
moriei, stări depresive.
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„«Gondwana», scrie publicația 
menționată, este numele sub care 
geologii au desemnat Pămîntul așa 
cum arăta in urmă cu miliarde de 
ani, cind mai multe continente erau 
unite între ele. Acest supercontinent, 
care, s-a divizat cu mult înainte de 
apariția speciei umane, a cunoscut 
o mare transformare. în prezent, 
lilaneta noastră este împărțită în 150 
de state suverane, care pțezintă între 
ele diferente importante : bogății 
naturale, grad de dezvoltare, tradiții 

■ culturale, sisteme politice, obiective 
naționale.

Cu toate acestea, popoarele tuturor 
țărilor sînt legate prin nevoi comu
ne. pe care o izolare egocentrică sau 
o concurență neînfrinată ar fi impo
sibil să le satisfacă. De aceea, indi
ferent de naționalitate, sîntem cu 
toții cetățeni ai unei noi „Gondwana".

Iată cîteva argumente :
Cu toții avem nevoie de hrană. 

Dar, pentru ca agricultura să atingă 
randamentul necesar obținerii de 
alimente suficiente și de bună cali
tate, trebuie să se recurgă la îngră
șăminte, să se folosească mașini și 
să se consume combustibili. Sînt 
bunuri pe care nici o țară nu le po
sedă pe toate din belștig.

Avem cu toții nevoie de produse 
manufacturate (bunuri indispensabi
le, nu din cele de lux). Dar cîte țări 
sint dotate cu o industrie dezvoltată? 
Cîte țări au materiile prime necesare, 
capabile să asigure producerea a- 
cestor bunuri ?

Cu toții avem nevoie de un loc de 
muncă și de un venit. Dar econo
miile naționale, sistemele monetare 
și schimburile comerciale care asigu
ră individului posibilitatea unui Iot 
de muncă sînt interdependente și 
prin urmare complementare.

Cu toții avem nevoie de aer curat 
și de apă pură. Dar nici o tară nu 
poate singură să-și protejeze atmos
fera sau apele împotriva poluării 
cauzate de activități desfășurate de
parte de frontierele sale.

Noi toti simțim nevoia să ne pu
nem speranțe in viitor. Dar arsenale
le statelor conțin echivalentul a 13,5 
tone de TNT pentru fiecare bărbat, 
femeie și copil de pe planetă.

Pentru toate acestea,' trebuie să 
clădim conceptul că lumea este o 
„Gondwana" reconstituită. în care in
teresele popoarelor sânt complemen
tare. Un mare număr de date și 
fapte obiective ne dezvăluie realismul 
lucid al acestei idei.

Necesitățile omenirii sînt uriașe. Să 
luăm de exemplu apa. în industrie 
este nevoie de 20 000 litri pentru a 
produce o tonă de otel, iar în agri
cultură trebuie 9 milioane litri apă 
pentru a iriga un hectar. Se apre
ciază că în următorii 25 de ani con
sumul mondial de apă se va tripla. 
Pe de altă parte însă, rezervele de 
apă sînt amenințate. Aceasta se dato- 
rește în parte modificării compozi
ției chimice a apei de ploaie, a cărei 
aciditate a atins un nivel anormal de 
ridicat în țările puternic industriali
zate din cauza fumului degajat de 
uzine. Un alt motiv este deversarea 
deșeurilor industriale, precum si iri
garea defectuoasă.

Sau alt exemplu : cerealele. în spe
cial în țările dezvoltate crește con
sumul de carne. Ca urmare, sporește 
cantitatea de cereale folosite, deoa
rece : pentru a „produce" o livră de 
carne de vacă este nevoie de 10 livre 
de cereale ; pentru o livră de carne 
de porc trebuie 7 livre de cereale.

iar pentru o .livră de carne 
săre se consumă 2 livre de _____
în acest context, menționăm că nu
mai în S.U.A.. în ultimii 30 
consumul de cereale a sporit cu 250 
kilograme pe cap de locuitor.

Dacă ar fi să cităm bilanțul stabilit 
de organismele O.N.U., „situația ali
mentară mondială este intolerabil de 
nesigură". La începutul anului 1974 
se ajunsese la situația că rezervele 
mondiale de cereale nu depășeau 
proviziile necesare pentru 27 de zile. 
Niciodată stocurile nu fuseseră atit 
de scăzute.

Pînă în 1970 volumul mondial de 
pește prins creștea cu 4—5 la sută 
pe an, ritm inferior majorării popu
lației globului. Acest volum este în 
scădere, ca de altfel și distribuția pe 
locuitor,

Deficitul de produse alimentare 
creează situații dureroase.

• Prețul griului șl al orezului s-a 
dublat într-un singur an. Pentru 
foarte multe din țările in curs de 
dezvoltare, aceasta înseamnă un ade
vărat dezastru, compromițindu-le po
sibilitățile de finanțare a dezvoltării 
economice, agravîndu-le penuria de 
bunuri și servicii, aducindu-le infla
ție.

• Un miliard de cetățeni din țările 
în curs de dezvoltare trebuie acum 
să cheltuiască 80 la sută din venitu
rile lor derizorii pentru hrană. Sute 
de milioane de ființe omenești sînt 
nevoite să ducă o luptă aspră pentru 
supraviețuire.

• 500 milioane de locuitori suferă 
grav de malnutriție. Cei mai multi 
dintre ei se văd obligați să-și redu-

de pa- 
cereale.
de ani.

că rațiile alimentare, deja insuficien
te, în detrimentul sănătății și capaci
tății lor de muncă. Ca urmare, țările 
respective riscă să treacă printr-o 
pronunțată scădere a producției, a- 
gravînd lipsa de produse și accele- 
rînd creșterea prețurilor.

• în țările slab dezvoltate, patru 
copii din zece ajung handicapați fi
zic sau mental din cauza malnutri- 
ției.

e Numai trei copii din o sută 
primi o educație adecvată.

• Țările sărace, care ocupă 
mult de jumătate din suprafața 
mîntului și cuprind două treimi
populație, nu asigură decit 7 la sută 
din producția industrială și 35 la 
sută din producția agricolă a lumii.

O cauză importantă a acestor stări 
de lucruri este inegalitatea repartiză
rii mijloacelor de producție : Marea 
Britanie, deși are o populație aproape 
echivalentă cu aceea a Nigeriei, con
sumă in fiecare an de 93 de ori mai 
multă energie decit statul nigerian.

La ora actuală, statele în curs de 
dezvoltare sint în măsură să exploa
teze în mod productiv doar o mică 
parte din potențialul resurselor lor 
naturale. Și se știe că patru din cele 
5 minerale principale folosite de ță
rile bogate provin din statele sărace.

Experții sînt de părere că planeta 
noastră poate să producă necesarul 
de alimente pentru a asigura hrana 
unei populații de două sau de trei 
ori mai mare. Pentru aceasta omeni
rea trebuie să acționeze în comun în
tr-o serie, de domenii importante, li
chidând decalajele existente în lume.

Dacă un muncitor industrial me
diu din țările slab dezvoltate ar dis
pune de aceeași formație și posibili
tăți profesionale ca omologul său din 
țările industrializate, producția ar 
crește de 20'de ori și chiar mai mult.

• Dacă cultivatorii de orez din țările 
Asiei ar atinge randamentul celor din 
Japonia, recoltele lor ar creste cu 
400 la sută.

Pentru țările în curs de dezvoltare, 
deosebit de dramatică este și pierde
rea de’ forță de muncă omenească : 
o treime din adulți sînt fie șomeri, 
fie sînt foarte puțin folosiți în pro
ducție. Iar lumea noastră, care, în 
fiecare săptămînă, trebuie să hră
nească, să îmbrace și să adăposteas
că cu cîte un milion de ființe ome
nești mai mult nu-și poate permite 
asemenea risipă.

cifrele prezentate, publicația „Idei șlPrin argumentele, datele și < 
acțiune" subliniază cu putere necesitatea conjugării eforturilor pentru 
soluționarea în interesul tuturor națiunilor a problemelor grave care 
confruntâ omenirea contemporană, evidențiind, de fapt. Imperativul 
Instaurării unei noi ordini economice șl politice Internaționale, care să 
permită tuturor popoarelor accesul la cuceririle civilizației, propășirea 
lor economică și socială.

• VESTIGII ALE PRE
ISTORIEI CUBEI. în apro
piere de Manzanillo, localitate 
situată in sud-estul insulei, un 
grup de arheologi a descoperit 
în peșteri, care serveau cîndva 
fie ca locuri de refugiu, fie ca 
locuințe, resturi de diferite o- 
biecte de ceramică și podoabe- 
de tipul celor ce sînt confecțio
nate și folosite de indienii local
nici. Obiectele au fost predat* 
Academiei de Științe a Repu
blicii Cuba.

• „URECHE" 
FICIALĂ.

ARTI-
atinse

de surzenie totală își vor putea 
redobîndi auzul grație implan
tării de electrozi in urechi, a 
anunțat la Universitatea din 
San Francisco dr. Robert Schind
ler. El a precizat că noua „u- 
reche" artificială permite „cule
gerea" sunetelor din exterior și 
transmiterea lor directă către 
nervul auditiv. Doctorul Schind
ler a arătat că pînă acum apa
rate similare nu au dat rezul
tate, deoarece diferitele sunete, 
ajungind la ureche în același 
timp, nu erau „selecționate". 
Prin noua tehnică, experimen
tată pe animale, mai mulți elec
trozi sînt implantați în „scară", 
la distanțe egale, pe nervul au
ditiv, astfel incit semnalele pri
mite vor stimula diferitele părți 
ale nervului, , asigurîndu-se • 
diferențiere a sunetelor.

• „URENGOI". So
cialiștii sovietici au realizat 
proiectul unui nou aparat de 
zbor pentru zonele polare. Aero
nava. denumită „Urengoi". re
unește calitățile dirijabilului cu 
ale elicopterului, puțind dezvol
ta o viteză de 200 km/h și trans
porta o încărcătură de 100 de 
tone. „Urengoi" va putea fi fo
losit la transportul utilajelor 
grele, la montaje de instalații, 
la transport de balast pentru 
construcția de platforme în zone 
mlăștinoase etc. Transportul u- 
nei tone de încărcătură la bor
dul noului aparat de zbor va 
costa 50 la sută din costul trans
portului auto.
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