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Ieri, din nou prezent pe șantierele reconstrucției din București

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚl-VĂ!

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a analizat importante probleme privind refacerea cit mai grabnică 
a unor spitale și imobile avariate, a indicat masuri concrete pentru 
creșterea eficienței și gradului de sigurunță ul clădirilor, a schițat 

noi coordonate ale dezvoltării urbanistice a Capitalei

Delegația etiopiana

Vineri la amiaza, tova
rășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, și tova
rășa Elena Ceaușescu, în
soțiți de tovarășii Ion Dincă 
și Ștefan Andrei, au vizitat 
unele zone ale Capitalei 
afectate de cutremurul de 
la 4 martie.

Această nouă vizită de lucru a fost 
consacrată analizării stării unor imo
bile si edificii sociale avariate de 
seism, lucrărilor de consolidare și re
facere a acestora, schițării, cu edilii 
Si specialiștii din domeniul proiectă
rii și construcțiilor, a unor planuri 
de perspectivă vizind sistematizarea 
unor zone ale Capitalei.

Calea Victoriei, bd. Republicii. Pia
ța Rosetti. strada Galați, șos. Stefan 
cel Mare. șos. Colentina, alte ar
tere parcurse în Capitală prezintă 
imaginea unui mare șantier de re
construcție ; se muncește intens, or
ganizat. dărâmăturile și molozul au 
fost înlăturate rapid, s-a trecut la 
consolidarea și repararea clădirilor 
avariate, numeroase artere de circu
lație au fost redate traficului.

Vasta activitate consacrată reface
rii demonstrează cu putere forța mo
bilizatoare a partidului, modul in 
cane cetățenii Capitalei răspund che
mării partidului, spiritul de dăruire, 
înalta conștiință socialistă a întregu
lui popor, capacitatea societății noas
tre socialiste de a face față cu suc
ces oricăror încercări.

Ca și în zilele precedente, cetățenii 
Capitalei au întîmpinat cu manifestări 
de profundă dragoste și recunoștin
ță pe secretarul general al partidu
lui, prezent neobosit în principalele 
locuri grav afectate de seism, con- 
ducind cu inepuizabilă energie ac
țiunea de înlăturare rapidă a urmă
rilor cutremurului.

în cadrul vizitei o atenție deosebită 
a fost acordată lucrărilor de refacere 
a unor instituții medicale — Spita
lul Fundeni și Spitalul de urgență 
— ce au suferit avarii importante și 
care au trebuit să fie evacuate.

La Spitalul Fundeni a fost vizitată 
clădirea clinicii, construcție ridicată 
la începutul anilor ’50, unde se lu
crează intens la consolidarea unor 
tronsoane, la repararea zidurilor. 
Secretarul general al partidului a 
constatat că o bună parte din strică
ciuni și avarii s-au produs și dato
rită unor greșeli de proiectare și con
strucție, încărcării nejustificate cu 
planșee foarte grele, surplus de zi
dărie, precum si cu terase supradi
mensionate. A fost criticat, de ase
menea, faptul că în stîlpii de beton 
au fost săpate lăcașuri pentru insta
larea unor rețele de țevi, fapt care 
a diminuat puterea de rezistență a 
structurilor clădirii. Aceste deficien
ța au apărut și mai mult in evidență 
în comparație cu clădirea învecinată 
a Spitalului de boli cardiovasculare, 
o construcție simplă, fără încărcături 
inutile, care a rezistat cu bine solici
tărilor seismului și funcționează nor
mal.

La Spitalul Fundeni » La Spitalul de urgență

In zona bulevardului Nicolae Bâlcescu

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
dicat ca, în cadrul refacerii, să se e- 
limine defecțiunile constatate, să se 
înlăture toate elementele și încărcă
turile inutile ale construcției, urgen- 
tindu-se reparațiile, pentru ca acest 
important așezămînt medical să-și 
reia in cel mai scurt timp activi
tatea.

în dialogul cu ministrul sănătății, 
cu conducerea spitalului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut, totodată, 
ca acele secții spitalicești care au a- 
vut avarii mai ușoare să funcționeze 
normal.

Totodată, au fost discutate o serie 
de aspecte ale sistematizării comple
xului spitalicesc de la Fundeni. unde, 
în afară de unitățile existente, ur
mează să se construiască un centru 
de oncologie și un modem spital de 
urgență, profilat pe afecțiunile pro
vocate de accidente grave. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a recomandat să 
se studieze cu atenție toate aspectele 
legate de construirea și amenajarea 
noilor unități spitalicești de la Fun
deni, să se țină seama, totodată, și 
de necesitatea ca acestea să devină 
centre de specializare și perfecționa
re a cadrelor medicale.

Spitalul clinic de urgentă. Aici 
unda de șoc a' seismului a produs 
avarii la una din structurile de rezis
tență dintr-o aripă a clădirii. Și aici, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a con
statat că structura edificiului a fost 

încărcată cu ziduri greoaie, cu canti
tăți mari de marmură. în consecință, 
s-a cerut proiectanților ca la reface
re să se folosească materiale ușoare 
și rezistente. S-a indicat, de aseme
nea, urgentarea lucrărilor de repa
rații pentru ca această unitate spita
licească, de stringentă necesitate, să 
fie redată cit mai rapid în folosință.

Vizita de lucru este marcată de un 
moment de o mare încărcătură emo
țională : Bărbulescu Emilia, angajată 
a spitalului, împreună cu fiica ei de 
6 ani, Bărbulescu Doina, a căror lo
cuință a fost distrusă de cutremur, 
s-au apropiat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
mulțumindu-le din inimă pentru noul 
apartament care le-a fost repartizat, 
înzestrat cu tot mobilierul necesar, 
pentru grija cu care au fost încon
jurate. Micuța Doina i-a sărutat cu 
dragoste, intr-un gest de spontană 
recunoștință. Același gest și din par
tea mamei sale, care urează 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu multă să
nătate și viată îndelungată, spre bi
nele și propășirea întregii țări.

Pe parcursul vizitei s-a examinat 
și situația unor imobile de pe bd. 
N. Bălcescu, str. Galați și str. Dr. 
Rîureanu, care au suferit avarii da
torită cutremurului. Analiza atentă a 
clădirilor respective a evidențiat 
faptul că structura lor nu a fost 

afectată, ceea ce impune, ca de altfel 
in toate cazurile similare, lucrări de 
consolidare și reparare. în str. Dr. 
Riureanu 1—3, de pildă, unde clă
direa a fost în mod nejustificat su
praetajată, fără respectarea unor re
guli de rezistentă, s-a cerut degaja
rea părții superioare de zidurile ce 
au fost adăugate pe parcurs și readu
cerea clădirii la forma inițială. La 
fel și la imobilul din bd. N. Băl
cescu. vizavi de magazinul „Unic", 
s-a recomandat înlăturarea unor 
elemente exterioare. S-a cerut, de 
asemenea, ca blocul alăturat, care 
a suferit la rîndul său avarii, să fie 
consolidat și reparat, pentru a fi re
dat locatarilor. Aceleași recomandări 
au vizat și imobilul din str. Galați 
33. unde s-a constatat că structura 
clădirii nu a fost afectată.
Prezența tovarășului Nicolae 

Ceaușescu în zonele afectate ale Ca
pitalei, analizînd și îndrumînd acti
vitatea de refacere, a insuflat, la fel 
ca și în zilele precedente, noi forțe 
și energii, indicațiile și recomandă
rile secretarului general al partidu
lui constituindu-se intr-un îndreptar 
în munca titanică pentru înlăturarea 
consecințelor cutremurului, pentru 
normalizarea întregii activități eco
nomice, sociale și culturale, pentru 
îndeplinirea exemplară a tuturor 
obiectivelor trasate de Congresul al 
XI-lea al partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, a primit, vi
neri dimineața, delegația etiopiană. 
condusă de maior Demisie Deresa, 
membru al Comitetului Permanent 
al Consiliului Militar Administrativ 
Provizoriu al Etiopiei Socialiste.

La primire au participat tovarășii 
Stefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. general-colonel Vasile Ionel, 
adjunct al ministrului apărării națio
nale.

Conducătorul delegației a înmînat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
mesaj personal din partea președin
telui Consiliului Militar Administra
tiv Provizoriu și al Consiliului de 
Miniștri al Etiopiei Socialiste, loco- 
tenent-colonel Mengistu Haile Ma
riam. Totodată, a fost transmisă 
compasiunea adîncă fată de conse-

Ministrul coordonării și planificării al Republicii Elene
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri după-amiază. pe mi
nistrul coordonării și planificării al 
Republicii Elene, Panayotis Papali- 
gouras. care face o vizită în țara 
noastră.

La primire a luat parte tovarășul 
Ion Pățan. viceprim-ministru al gu
vernului. ministrul comerțului exte
rior si cooperării economice interna
ționale.

A fost de fată Dimitri Papadakis, 
ambasadorul Republicii Elene la 
București.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. din partea pri
mului ministru al guvernului Repu
blicii Elene. Constantin Karamanlis, 
un salut prietenesc. împreună cu 
dorința și urarea ca poporul român 
să depășească cit mai rapid toate 
consecințele economico-sociale ale

Ambasadorul
Președintele . Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri, pe am-
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0 strălucită acțiune politica, 
o remarcabilă contribuție la cauza făuririi 

unei lumi mai bune si
Ocupindu-se zi de zi, în această 

grea perioadă prin care trecem, de 
mobilizarea energiilor și organizarea 
eforturilor întregului nostru popor 
pentru înlăturarea urmărilor cutre
murului. acționînd practic, ca stat 
major al activității de reconstrucție. 
Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. a analizat, în ședința sa de 
joi, paralel cu pașii notabili Înregis
trați pe linia revenirii la normal a 
vieții economico-sociale, modul în 

cințele distrugătorului seism, împreu
nă cu urări de succes poporului ro
mân în vasta muncă de depășire a 
acestui moment greu, de continuare 
a operei de edificare a societății so
cialiste în România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesaj și sentimen
tele exprimate și a rugat să se trans
mită președintelui Mengistu Haile 
Mariam salutul său și cele mai bune 
urări.

în timpul întrevederii a avut loc o 
informare reciprocă privind dezvol
tarea economică și socială a celor 
două țări, precum și în legătură cu 
activitatea lor pe plan internațional. 
A fost evidențiată importanta deo
sebită pe care o prezintă unirea efor
turilor fiecărui popor, stabilirea mă
surilor corespunzătoare pentru asigu
rarea consolidării independentei na
ționale. a dezvoltării libere a tuturor 
națiunilor pe calea progresului și 
bunăstării.

Relevindu-se bunele relații româno- 

calamității naturale ce s-a abătut 
asupra României.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
primului ministru Constantin Kara
manlis un salut cordial și cele mai 
călduroase urări.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
ministrul Panayotis Papaligouras au 
avut apoi o convorbire. în cursul că
reia s-a apreciat cu satisfacție că 
relațiile dintre România și Republica 
Elenă cunosc o evoluție rodnică și 
multilaterală, avind la bază înțelege
rile și măsurile importante stabilite 
cu prilejul dialogului la nivel înalt, 
de la București și Atena.

în acest cadru au fost examinate 
aspecte ■ ale colaborării economice, 
subliniindu-se creșterea ponderii ei 
in ansamblul conlucrării prietenești 
romârto-elene. Schimbul de vederi a 
relevat dorința de a se valorifica 

Republicii Socialiste Vietnam
basadorul Republicii Socialiste Viet
nam, Lam Van Luu, în vizită de ră
mas bun, cu ocazia încheierii mi
siunii sale în țara noastră.

care s-au desfășurat vizitele între
prinse de președintele Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în cele cinci țări 
ale Africii de vest — Mauritania, 
Senegal, Ghana, Coasta de Fildeș, 
Nigeria, în răstimpul 22 februarie — 
4 martie a.c. Exprimînd aprecierile, 
gindurile și sentimentele comuniști
lor, întregului nostru popor. Comi
tetul Politic Executiv a aprobat 
intru totul rezultatele rodnice ale a- 
cestor vizite, pe care le-a caracteri
zat, pe bună dreptate, ca acte po
litice de o deosebită însemnătate 
pentru adincirea și dezvoltarea prie
teniei și colaborării dintre România 
socialistă și statele africane vizitate.

Și cu prilejul acestui nou itinerar, 
ca și al călătoriilor întreprinse ante
rior de secretarul general al parti
dului, președintele republicii, în 
țări de pe diferite meridiane, a fost 
pus încă o dată în evidență rolul 
hotăritor al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în elaborarea și traduce
rea în viață a politicii externe a 
partidului și statului nostru — că
reia i-a imprimat ca trăsături defi
nitorii principialitatea și dinamismul, 
spiritul constructiv, clarviziunea — 
activitatea să neobosită pusă în 
slujba intereselor fundamentale ale 
poporului român, a cauzei socialis
mului, libertății, progresului social 
și păcii, contribuția sa remarcabilă 
la eforturile îndreptate spre edifi
carea unei noi ordini economice și 
politice mondiale.

De altfel, pe întregul parcurs al 
noului 'itinerar, manifestările de 
înaltă stimă din partea oficialităților, 
primirea sărbătorească făcută de 
populație solilor României socialis
te au exprimat deopotrivă conside
rația de care se bucură țara noas
tră. realizările sale — in care popoa
rele Africii văd. potrivit declarații
lor ale inșiși conducătorilor țărilor 
vizitate, o pildă a modului cum 
trebuie acționat pentru edificarea 
unei vieți independente, a unor 
structuri sociale noi — ca și înalta 
prețuire acordată personalității 
proeminente, de talie mondială, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu — 
„prestigios conducător și simbol al 
României noi" (președintele Moktar 
Ould Daddah al Mauritaniei), „om 
politic de talie internațională, luptă
tor dirz pentru cauza și fericirea po
poarelor" (Lamine Ba, secretar per
manent al Partidului Socialist Sene- 

etiopiene. a fost exprimată dorința 
extinderii și adîncirii legăturilor de 
prietenie, solidaritate și colaborare 
dintre cele două popoare.

In cursul convorbirii au fost abor
date. de asemenea, probleme actuale 
ale vieții politice mondiale. S-a evi
dențiat însemnătatea întăririi colabo
rării și solidarității între țările în 
curs de dezvoltare. între țările neali
niate, a intensificării luptei popoare
lor pentru lichidarea oricăror forme 
de dominație colonialistă și neocolo- 
nialistă. a politicii rasiste și de apart
heid, pentru făurirea unei noi ordini 
economice mondiale, bazată pe echi
tate și justiție, pentru edificarea unei 
lumi a păcii și securității, care să asi
gure dezvoltarea liberă a fiecărei na
țiuni. dreptul de a fi stăpînă pe bo
gățiile naționale, pe destinele sale, 
de a-și organiza viata potrivit voinței 
și aspirațiilor proprii.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
ambiantă cordială, prietenească.

condițiile favorabile existente pentru 
intensificarea și diversificarea legă
turilor comerciale, pentru extinderea 
sferei și a formelor de cooperare în 
industrie, pe tărîm tehnico-științific 
și în alte domenii de interes reciproc. 
S-a arătat că amplificarea si apro
fundarea acestor raporturi de colabo
rare slujesc progresului economic al 
ambelor țări, cauzei păcii și înțele
gerii în Balcani. în Europa si în 
lume.

Au fost abordate, totodată, aspecte 
ale situației economice și financiare 
pe plan mondial, evidențiindu-se ne
cesitatea unei largi cooperări între 
toate statele, pentru soluționarea în 
interesul tuturor popoarelor a pro
blemelor complexe care confruntă 
lumea contemporană, pentru instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale.

întrevederea a decurs într-o am
biantă de prietenie si cordialitate.

Cu acest prilej a avut loc o con» 
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

galez), „conducătorul care s-a identifi
cat cu lupta justă împotriva forțelor 
apartheidului, colonialismului și im
perialismului... promotorul și purtă
torul de drapel al noii ordini inter
naționale" (șeful guvernului militar 
federal al Nigeriei, Olusegun Oba
sanjo). Sint aprecieri care pun in 
evidentă cit de cunoscută pe meri
dianele africane, ca și pretutindeni 
în lume, este activitatea președinte
lui republicii, a cărei prețuire pe 
plan internațional se răsfringe larg 
asupra prestigiului și autorității 
tării.

După cum se știe, Comitetul Po
litic Executiv a făcut o analiză de-« 
taliată a particularităților specifice 
și a rezultatelor concrete cu care 
s-a soldat vizita în fiecare din cele 
cinci țări africane, în cadrul noii 
solii de prietenie, colaborare, soli
daritate. Totodată, această analiză 
evidențiază un șir de semnificații 
comune, de concluzii general vala
bile pentru intregul itinerar.

In primul rind, se cuvine a sub
linia că vizita s-a înscris, în ansam
blul său, ca o strălucită materiali
zare a orientărilor programatice ale 
Congresului al XI-lea al partidului 
în domeniul politicii externe — a- 
ceste orientări incluzind, ca o com
ponentă fundamentală, amplificarea 
legăturilor prietenești cu tinerele 
state de pe continentul african, cu 
statele în curs de dezvoltare de pe 
celelalte continente, cu toate țările 
care au pășit pe calea afirmării in
dependente. Este o linie de conduită 
constantă, care, în acest an. cind săr
bătorim Centenarul Independenței, 
dobîndește dimensiuni simbolice : 
prin noua misiune de prietenie pe 
continentul african, poporul român 
— care a desfășurat lupte în
delungate. pline de sacrificii, pen
tru apărarea ființei naționale, pentru 
neatirnare — și-a manifestat în mo
dul cel mai pregnant solidaritatea 
militantă cu tinerele state ale Afri
cii, cu eforturile lor spre consoli
darea dezvoltării de sine stătătoare.

Această solidaritate și-a găsit, de 
altfel, de-a lungul anilor, elocvente 
ilustrări prin sprijinul neprecupețit 
acordat mișcărilor de eliberare. în 
general luptei popoarelor africane 
pentru afirmarea de sine stătătoare, 
prin recunoașterea, imediat după 
scuturarea jugului colonial, a sta-
(Continuare in pag. a Vl-a)
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consolidarea si repararea imobilelor
Pentru transpunerea in viață a in

dicațiilor 
secretarul 
Comitetul 
P.C.R. cu 
repararea 
riate de seism, in Capitală sint mo
bilizate însemnate forțe tehnice, ma
teriale și umane. Pe prim plan se 
situează consolidarea și refacerea 
blocurilor mari, în care locuiesc mii 
de cetățeni, pentru a se crea con
diții ca aceștia să se reîntoarcă, în
tr-un timp cit mai scurt, in aparta
mentele pe care le-au evacuat. în 
sprijinul constructorilor bucureșteni 
au sosit sute de 
lucrători de înal
tă calificare din 
județele Alba, 
Cluj, Constanța, 
Iași, Mureș, Bo
toșani, Arad, Bi
hor, Dîmbovița, 
Pitești, Maramu
reș, Sibiu și al
tele.

Pînă In prezent, 
pentru 
număr 
cu mai 
veluri, 
de experti și-au 
prezentat conclu
ziile 
date 
ente 
pide 
cu operativitate la elaborarea proiec
telor pentru consolidarea structurii de 
rezistență a unor imobile — din Bd. 
Maghenu nr. 2—4, 12—14, 24, 43 ; Bd. 
Nicolae Bălcescu nr. 7, 24, 35 ; 
Ghica nr. 1 ; Piața Rosetti nr. 3 ; 
Cosmonauților 5 A și altele. Se exe
cută în ritm intens 
tinere a zidurilor 
(Ilie Ștefan),

și sarcinilor date de 
general al partidului, de 
Politic Executiv al C.C. al 
privire la consolidarea și 
grabnică a imobilelor ava-

de întregul personal el 
sînt concentrate la 
grabnică. în condiții calitativ 
rioare. a lucrărilor de reparații și fi
nisaj. Aproape jumătate din capaci
tatea hotelului „Athănee Palace" sa 
află de pe acum in exploatare.

Pînă la sfîrșitul lunii martie se 
vor termina și lucrările de refacere 
a Hotelului Nord,

Si aici, munca constructorilor sa 
desfășoară concentrat, cu grijă pen
tru calitatea execuției.

De altfel, ritmul susținut In care 
se execută lucrările de reparații In 
rețeaua hotelieră, buna aproviziona-

hotelului 
executarea 

supe-
glijența le agravează, presupunînd 
apoi un volum mai mare de mun
că, cheltuieli mai mart în plus, 
cetățenii au acum 
întreg sortimentul do 
construcție necesare, 
depozite ale I.C.L. 
punctele de desfacere 
depozitele de combustibil prin care 
am trecut cîteva zile în șir, ca și în 
magazine și depozitele întreprinde
rilor de construcții și reparații se 
găsesc în cantități suficiente cără
mizi. carton asfaltat, cherestea, țiglă, 
cahle, ciment, ipsos, var ș.a.m.d.

— Primim de la furnizori și livrăm

la dispoziție 
materiale de 
în cele 

„Mobila", 
organizate în

11 
in

refacerea marilor edificii publice și de

un mare 
de clădiri 
multe ni- 

comistile

• Pe prim plan
locuit • Se elaborează operativ proiectele pentru consoli 
darea structurii de rezistență a clădirilor • Rețeaua hote 
lieră,
estival • Alături de bucureșteni, pe șantiere lucrează sute 
și sute de constructori din județele țării • Toți locatarii, 
pentru cîteva zile - zidari, dulgheri, zugravi • Depozitele și 

magazinele pun la dispoziție materiale și unelte

la întreaga capacitate pînă la începerea sezonului

și au fost 
soluții efici- 

în scopul 
șl trainice a acestora. S-a trecut

refacerii ra-

Ion

lucrările de sus- 
si de reparații.

★
în ritm susținut 

cum a indicat 
Ceaușescu. și în rețeaua hotelieră a 
Capitalei, pentru ca majoritatea aces
tor unități, care nu au suferit avarii 
grave in urma seismului, să poată 
funcționa din plin. încă de la înce
putul sezonului estival. După cum 
ne-a informat Constantin Donescu, 
director adjunct al întreprinderii de 
turism, hoteluri și restaurante Bucu
rești, pînă acum 
cheiate lucrările de refacere de la 
hotelurile „Union" 
„Banat", ceea ce a permis redarea 
în exploatare a 220 locuri, urmind ca 
pină la 20 martie să fie redate inte
gral în folosință și hotelurile „Uni
versal". „Rahova", „Central". „Palas" 
și „Bucegi".

Expertizarea structurii de rezis
tență a hotelului „Athdnăe Palace" 
a dovedit trăinicia clădirii. De a- 
ceea, forțele constructorilor, sprijiniți

se lucrează, așa 
tovarășul Nicolae

au fost în-
(aripa nouă) și

re cu materiale de construcție vor 
asigura ca, pînă la sfîrșitul acestei 
luni, 70 la sută din capacitatea de 
cazare in unitățile I.T.H.R. București 
să fie repusă in exploatare. (Dan 
Constantin, Ion Lazăr).

★
în cursul ultimelor zile ne-am in

teresat din nou de stadiul micilor re
parații la imobilele proprietate de 
stat și particulară, pe care cetățenii 
au pornit să le remedieze cu forțe 
proprii, ajutați de colegi, vecini, 
rude, sub îndrumarea specialiștilor 
de la unitățile de construcții și re
parații. Din relatările tovarășilor di
rectori de la I.C.R.A.L. din sectoa
rele 2, 3 și 4 și de Ia întreprinderea 
comercială cu ridicata de produse 
metalo-chimice reiese amploarea pe 
care a căpătat-o in Capitală acțiu
nea cetățenilor care-și repară singuri 
propriile locuințe. Am fost informați 
că in cartierele Capitalei populația 
care a avut de suferit mai puțin de 
pe urma cutremurului, mobilizată de 
deputați, de comitetele de cetățeni 
și asociațiile de locatari, a deschis 
pe sute de străzi adevărate micro- 
șantiere. Nu este vorba de cazuri 
izolate, ci de o acțiune de masă, care 
atestă o dată mai mult simțul, civic 
al bucureșteanului. Desigur, cei mai 
multi cetățeni, oameni cunoscători și 
gospodari, și-au dat seama $i de alt 
fapt deosebit de important : indife
rent ,<ât de mică ar fi o stricăciune 
in zid. în acoperiș, timpul și ne-

imediat magazinelor — ne spunea 
tov. Ion Dumitrache, director adjunct 
la I.C.R.M. — zeci de vagoane de 
marfă. Atit materiale de construcție, 
cît și uneltele necesare reparațiilor : 
mistrii, cancioace, șpacluri, tesle. 
Faptul că zilnic trebuie să împros
pătăm stocurile din magazine denotă 
interesul cetățenilor pentru asemenea 
produse necesare reparațiilor cu for
țe proprii. Tocmai din aceste motive 
întreprinderile comerciale au luat 
măsuri ca magazinele și depozitele de 
specialitate să funcționeze în perma
nență, multe din ele cu program pre
lungit.

Pe străzile orașului, în casele oa
menilor. aceste informații globale 
înseamnă, cum ne-am convins la 
fața locului, sute de reparații, sute 
de imobile care și-au recăpătat ve
chea înfățișare.

...Strada Moise Nicoară nr. 1. Dis
cutăm cu tovarășii George Ulmeanu 
și Gheorghe Tenea.

— Am avut în acoperiș o spărtură 
destul de mare — ne-au spus loca
tarii. Am fi procedat nechibzuit, 
dacă am fi așteptat pînă vin lucră
torii I.C.R.A.L.-ului să constate, să 
ne programeze, să repare. Am pus 
mîna. împreună cu rudele, si toată 
lucrarea am terminat-o în 2 zile.

Cînd am ajuns pe strada Aurel 
Vlaicu. la imobilul cu nr. 35, patru 
tineri de la IPROMET veniseră să 
dea. tn timpul lor liber, o mină de

ajutor colegului lor de serviciu Gh. 
Bujgoi. Alți 10 uteciști completau 
„formația" de lucru de la această 
adresă ; zilele trecute, lucraseră pe 
străzile Popa Rusu, Arghezi. Sahia. 
Aceeași colaborare și întrajutorare 
intre meseriași. locatari, colegi de 
serviciu, rude am Întâlnit și pe mi- 
croșantierele de pe străzile 
Vlaicu nr. 31, Alexandru 
61. Intrarea Ioanid nr. 4.
nr. 4. Tunari nr. 8 și 10, 
alte străzi el imobile ale

Este, într-adevăr, o acțiune cetățe
nească de amploare, pe care o subli
niem cu majuscule. Din păcate, am 

intilnit insă și 
unii locatari care, 
în loc să pună 
mîna, să-și re
pare micile ava
rii, așteaptă să 
vină I.C.R-A.L.-ul. 
Ei n-au înțeles 
faptul că această 
întreprindere este 
acum ocupată cu 
reparațiile și con
solidările marilor 
imobile 
locuiau 
familii, 
nistrate.

...Str.
23. Un bloc cu 
patru etaje. Nico

lae Stan, împreună cu echipa sa. exe
cută lucrări de zidărie, interioare și 
exterioare, temelii.

— Puteam să câștigăm cel puțin 
2—3 zile — ne spune șeful de echi
pă — dacă toti locatarii ne-ar fi dat 
o mînă de ajutor la degajarea dărâ
măturilor. Dar din vreo 40 citi sint, 
ne-au ajutat doar trei familii.

La un alt imobil, situația era puțin 
diferită. Locatarii nu se ascundeau 
după uși sau perdele, pentru că se 
lucra chiar la ei în apartament. în 
6chimb. priveau de jos. de pe stra
dă. cum tehnicianul Florea Mirea și 
oamenii lui munceau pentru ei.

Pe strada Matei Voievod nr. 114, 
în așteptarea eliberării meseriașilor 
I.C.R.M.-ului. care lucrează la ma
rile imobile, locatarii au aruncat pe 
acoperișul spart o bucată 
carton și, peste el. ea „să 
așezat cărămizi.

Trebuie să se înțeleagă, 
toti cei care conduc unități 
rații, de către toti cetățenii, că in 
aceste zile, mai mult ca orieînd. fle
care zidar, dulgher, zugrav sau ti
nichigiu trebuie să-și facă meseria 
și să nu-și irosească timpul cu repa
rații mărunte 6au curățind încăperile, 
curțile de moloz și dărîmături.

Toate acestea putem și trebuie să 
le facem noi. cetățenii. Meseriașii 
să-și facă meseria, pentru că multe 
imobile așteaptă încă intervenția oa
menilor calificați. (Gh. Graure, C. 
Florin).

Aurel 
Sahia nr. 
Eminescu 
in multe 
Capitalei.

în care 
zeci de 

acum si
Labirint

mare de 
tină", au

de către 
de repa-

Echlpa condusâ de comunistul Gheorghe Bordei, de la I.C.R.A.L.-Foișor, 
îndepărtează tencuiala exterioară la imobilul cu șapte niveluri de pe Calea 
Moșilor nr. 133, pentru verificarea structurii de rezistență și repararea 

acestei clădiri grav avariate de cutremur

Brigada maistrului mecanic Constantin Oașcă, din cadrul Trustului de 
construcții industriale și agrozootehnice din București, lucrează la montarea 
schelelor autoridicătoare pentru consolidarea și refacerea grabnică a 

clădirii din Bulevardul Republicii nr. 86 Foto : I. Ștefan

NU SIMPLU ADĂPOST, CI LOCUINȚĂ

CU TOT CE ESTE NECESAR
ÎNTR-O CASĂ DE OM

...Jol, 17 martie, la depozitul de 
mobilă din cartierul Militari. Un șir 
lung de camioane, gata Încărcate cu 
sufragerii, dormitoare, lustre, mobi
lă de bucătărie, televizoare, frigidere 
— într-un cuvint, cu tot ce trebuie 
într-o casă de om — sint gata de 
plecare. Adresele spre care se vor 
îndrepta se află pe Șoseaua Giurgiu
lui, bulevardele Dumitru Petrescu, 
Lucrețiu Pătrășcanu și Leontin Să- 
lăjan. în Drumul Taberei, pe Șoseaua 
Colentina sau Bulevardul Păcii, pe 
strada Trestiana. la Ziduri Moși. în 

îOborul Nou. c; r-
•too-kîncă 20 de^ familii —s ne spune to, 

Monica Neacșu, șefa depozitului — 
se mută astăzi în case noi. Mobila 
gi-a ales-o fiecare după preferințe, 
chiar din expoziția pe care am or
ganizat-o în depozit. în zilele ur
mătoare vom completa din nbu sor
timentul, astfel încît, așa ciim a in
dicat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
să le putem oferi tuturor, după gust 
și necesități, tot ceea ce-și doresc.

în „depozitul-expoziție" organizat 
ad-hoc zilele acestea am întîlnit o 
bună parte dintre cei care-și alegeau 
mobila pentru noile lor locuințe ofe
rite. ca și mobila, gratuit de cătn» 
stat.

— Locuiam în strada Poenaru Bor- 
dea nr. 20 — ne spune Ionel Petrbv. 
Noua mea adresă este B-dul Dumi
tru Petrescu nr. 71 Bl. S sc. 2 ap. 
567. O casă splendidă. Acum am ve
nit să-mi aleg mobila (foto 1). Nu 
găsesc cuvinte potrivite în care 
să-mi exprim întreaga recunoștință 
față de partid, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

...Parcurgem străzile Capitalei spre 
unul din acele locuri unde zeci de 
familii și-au găsit temporar adăpost, 
prin grija societății, chiar din ziua 
de 5 martie. Ne aflăm în holul blocu
lui E al căminului studențesc de la 
Regie. Hagiu Rehan. împreună cu 3 
din cele 5 fetite ale sale (foto 3)

— plecau spre noua lor locuință. Fe
tița mai mare era la școală, iar cea 
mică, născută după 4 martie, se mai 
află cu mama la maternitate, (foto 4).

— Stăteam pe Calea Moșilor la nr. 
82. Casa noastră nu mai e de locuit. 
Avind o familie numeroasă, pur și 
simplu nu știam încotro s-o apucăm. 
Numai cine a trăit, ca mine, acele 
clipe poate Înțelege, intr-adevăr, ce 
înseamnă faptul că n-am rămas nici 
o noapte pe drumuri, ce înseamnă 
faptul că astăzi mă mut intr-un 
apartament cu 4 camere în blocul 2 
„Autobuzul" din Șoseaua Giurgiului.

...Aceeași adresă, alți oameni, alte 
familii care hu au rămas fără adă
post nici măcar o zi. Semeni de-ai 
noștri, care, atunci cînd le-a fost 
mai greu, au simtit din plin ce 
înseamnă umanismul revoluționar 
al societății noastre. Blocul cu 186 
de apartamente trebuia să fie gata în 
luna august. Cei de la I.C.M. 5 l-au 
dat în folosință pe 10 martie. In 
garsoniera 61 s-a mutat Sultana 
Lupașcu. în garsoniera 88 — Vasile 
Miroslav. în apartamentul 76 — Cre- 
zante Lazăr cu soția. în aparfamen-

tul 77 — Ion Someșan cu soția și cu 
doj copii. în apartamentul 113 — 
familia lui Andrei Dorobanțu. în 
apartamentul 174 — familia Tamarei 
Dumitriu. în apartamentul 168 — Pe
tru Botezan. Nu i-am găsit acasă. 
Vîrstnicii erau la muncă. Copiii la 
școală. Alte 10 apartamente, gata mo
bilate. își așteptau noii locatari. în a- 
partamentul nr. 105 tocmai se muta 
S. Eliza (foto 2). O bătrînă de 73 de 
ani. una dintre supraviețuitoarele de 
la blocul Dunărea. Un roi de fete șl 
femei — angajate ale întreprinderii 
„Autobuzul". Veniseră pentru a doua 
oară să mai deretice prin casă. Să 
șteargă praful, să așeze florile în 
glastră...

— Sint ca și fetele mele — ne 
spune noua locatară. Pînă ieri, nici 
nu le cunoșteam. Acum le știu pe 
nume : Ioana Matragoci. Maria Dinu. 
Ileana Hodoiu. Paulina Belox, Tineta 
Pîrcălăbescu. Multe mi-a fost dat să 
văd și să aud într-o viață. Dar atita 
omenie, nici că mi-aș fi putut în
chipui.

Florin CIOBANESCU
Foto : S. Cristian

Aprovizionarea: BUNA 
Rețeaua comercială:
IN RAPIDĂ REFACERE

Recoltele sporite de care țara are nevoie in acest an se pregătesc acum

Lucrările agricole trebuie făcute repede
si cu cea mai • • Vmare grija pentru calitate

în agricultură continuă executarea lucrărilor de 
sezon : pregătirea și fertilizarea terenului, semă
natul culturilor din prima epocă, plantatul legume
lor, acoperirea solariilor și altele. Pentru ca agri
cultura să-și aducă o contribuție sporită la recupe
rarea daunelor provocate economiei naționale de 
recentul seism, deosebit de important este ca în 
acest an să se obțină o recoltă mare, cei puțin la 
nivelul celei realizate anul trecut. în acest scop, 
esențial este ca acum, in campania agricolă de pri
măvară, toate lucrările să fie executate la timp 
și la un nivel calitativ superior.

Comandamentul central 
pentru coordonarea lucrări
lor agricole a apreciat in 
ședința de 
săptămâna 
plouat. In 
județe au 
lucrările la pregătirea te
renului și semănat. Astfel, 
au fost făcute arături pe 
214 200 hectare, s-au grăpat 
ogoarele de toamnă pe 
772 000 hectare, iar 166 000 
hectare s-au însămîntat cu 
diferite culturi din prima 
epocă. Totuși, în unele ju
dețe. suprafețele însămința- 
te sînt mici, cu mult sub 
posibilități. Tocmai de aceea 
— așa cum s-a subliniat 
in ședința comandamentului 
central — datoria organiza
țiilor de partid de la sate, 
a comandamentelor locale, 
a conducerilor unităților 
agricole este de a acționa 
eu toată energia în vederea 
organizării temeinice a 
muncii, folosirii judicioase 
a utilajelor, angajării de
pline a tuturor forțelor de 
la sate la muncile agricole, 
astfel încît lucrările să fie 
executate mai repede si cu 
cea mai mare grijă pentru 
calitate. Care sînt lucrările

ieri că. deși in 
care a trecut a 
cele mai multe 
fost intensificate

agrioole de sezon asupra 
cărora trebuie concentrat» 
eforturile acum ?

TERMINAREA GRAB
NICA A ARATURILOR, 
în mod deosebit se cere 
ca. în aceste zile, să con
tinue cu intensitate execu
tarea arăturilor de primă
vară. Au mai rămas da 
arat 13 200 hectare in între
prinderile agricole de stat 
și 198 000 hectare în coope
rativele agricole, cele mai 
mari suprafețe fiind locali
zate in județele Teleorman. 
Olt. Dolj. Bihor. Harghita. 
Comandamentul central a 

măsuri 
înche- 
urmă-

indicat să fie luate 
hotărîte în vederea 
ierii arăturilor în 
toarele 3—4 zile.

PREGĂTIREA TERENU
RILOR PENTRU SEMĂ
NAT. în ansamblul lucră
rilor pregătitoare, o deose
bită atenție trebuie acor
dată grăpării ogoarelor de 
toamnă — principala lu
crare prin care se asigură 
menținerea rezervei de 
umiditate în sol. Pînă acum 
au fost grăpate 
pe 1 820 000 
la sută din 
pe 589 000

ogoarele 
hectare — 59 

suprafețe, iar 
hectare tere-

nul a fost pregătit pentru 
semănat. Trebuie să se ac
ționeze cu răspundere și 
mai operativ in vederea 
bunei pregătiri a terenului, 
prima condiție de care de
pinde obținerea de recolte 
mari.

însamîntarea cul
turilor DIN PRIMA 
EPOCA trebuie să con
centreze in aceste zile 
mai multe forțe mecanice 
și umane din agricultură. 
Pină la această dată au 
fost insămîntate 280 900 
hectare, ceea ce reprezintă 
30 la sută din suprafețele 
planificata. Comandamentul 
central a apreciat că in 
multe județe nu au fost 
realizate vitezele zilnice 
prevăzut» la semănat, 
aceasta datorîndu-șe nu 
numai ploilor din această 
săptămînă. ci și deficiențe
lor care s-au 
in organizarea muncii. Cu 
toată stăruința trebuie să 
se acționeze
Încheierii grabnice a insă- 
mințării inului, ovăzului, 
sfeclei de zahăr, plantelor 
medicinale, plantării carto
filor .......................
lor.
tit, 
diții . 
lucrărilor în cîmp.

Realizarea 
la toate culturile im- 

executarea unor lu
de cea mai bună cali- 
Comandamentul cen-

manifestat

în vederea

timpurii și a legume- 
Timpul s-a îmbunătă- 
creindu-se astfel con- 
pentru intensificarea

de recolte
mari 
pune 
crări 
tate.
trai a subliniat necesitatea 
ca specialiștii din unitățile 
agricole, în lumina sarcini
lor care le revin pe baza

Stbdiul însămințărll epocăculturilor din prima 18 martie a.c. Cifrele reprezintă 
cooperativele agricole

__ _ _ la 
suprafața insămințată, in procente, in

reglementărilor legale, să 
răspundă direct și nemijlo
cit de calitatea lucrărilor 
agricole. Aceasta impune 
ca fiecare specialist să ur
mărească cu exigență, la 
fața locului, pe cîmp, cum 
se execută fiecare lucrare. 
Prezenta activă pe teren, 
din zori și pînă seara, oon-

ducind și controlind munca 
mecanizatorilor și coopera
torilor — iată ce se cere 
acum fiecărui specialist din 
agricultură !

Accelerarea ritmului în- 
sămînțărilor, al 
lucrări agricole 
vară constituie 
zile problema

celorlalte 
de primă- 
în aceste 
principală.

centrală a Întregii activități 
de partid la sate. Pretu
tindeni, comuniștii trebuie 
să se afle în fruntea' ac
țiunilor pentru grăbirea si 
efectuarea lucrărilor la un 
înalt nivel calitativ, mobi
li zînd, prin exemplul, prin 
faptele lor. pe ceilalți lo
cuitori ai satelor.

în toată perioada după 4 martie, a- 
provizionarea populației Capitalei s-a 
desfășurat în condiții corespunzătoa
re. Cumpărătorii au putut găsi in 
permanență in -magazine întreg sorti
mentul de mărfuri alimentare de pri
mă necesitate : piine, apă minerală, 
came, legume, cartofi, ulei, făină, 
zahăr, preparate de carne, lapte si 
produse lactate. De asemenea, in zi
lele imediat următoare cutremurului 
s-au luat măsuri pentru completarea 
stocurilor de confecții, tricotaje, apa
ratură electrocasnică, materiale da 
construcții, unelte gospodărești pen
tru curățenie și reparații, detergent! 
și dezinfectanți. mobilă si articole de 
sticlărie — și ele mult solicitate în 
această perioadă. La reușita bunei a- 
provizionări a populației au contri
buit atit producătorii locali din Ca
pitală, oare și-au suplimentat în a- 
ceastă perioadă livrările de bunuri de 
consum către magazine, cît si între
prinderile din județe, care au venit 
în sprijinul Capitalei. Astfel, in ulti
ma săptămînă. și mai ales în primele 
zile de după cutremur, cînd necesită
țile erau mai mari, s-au primit din 
județele tării peste 1 000 camioane 
de produse alimentare si nealimenta
re, în valoare de circa 25 milioane lei. 
A fost un gest al solidarității, atît de 
binevenit In momentele respective.

în prezent, aprovizionarea se des
fășoară, de asemenea, în bune con
diții, depozitele comerțului si ale 
întreprinderilor producătoare dispu- 
nind — așa cum am fost informați 
de factori de răspundere de la Di
recția generală comercială a Capita
lei — de suficiente stocuri de mărfuri 
de toate categoriile. S-a revenit la a- 
provizionarea normală a magazinelor, 
de la fabricile obișnuite cu piine, 
laipte, carne, preparate de carne, mă
lai. unt,' brihzeturi ș.a. în plus, se 
livrează suplimentar o serie de pro
duse nealimentare (cu precădere 
materiale de construcții, obiecte și 
instalații sanitare, mobilă, articole 
electrice, geamuri, unelte gospodă
rești pentru reparații), la care ce
rerea se menține, in continuare, 
sporită. Din ultimele date centra
lizate la Direcția generală comer
cială. am reținut că în cursul zilei 
de 16 martie s-au acoperit inte
gral solicitările tuturor magazinelor 
cu ulei, zahăr, orez, paste făinoase, 
ouă. conserve, cartofi, ceapă, rădă- 
cinoase, mere ș.a., livrindu-se, peste 
grafic, importante cantități de piine, 
lapte, brinzeturi. preparate de carne. 
Și-ău reluat activitatea normală pie
țele de legume-fructe.

— Preocupați în primul rind de a- 
sigurarea fondului de marfă necesar 
consumului populației — ne spune

tovarășul Gh. Culea, director teh
nic al Direcției generale comer
ciale a Capitalei — lucrătorii din toa
te compartimentele circulației mărfu
rilor depun serioase eforturi pentru 
refacerea numeroaselor unități și de
pozite afectate de cutremur. în pre
zent, funcționează circa 96 la sută din 
rețeaua de desfacere, fiind închise 
doar magazinele grav avariate și cele 
din zonele in care circulația este o- 
prită, datorită lucrărilor de consoli
dare a clădirilor. Prin participarea 
directă a personalului din întreprin
derile comerciale, pînă miercuri, 16 
martie, au fost reparate cu forțe 
proprii aproape toate magazinele ce 
au suferit avarii de mai mică am
ploare.

Aflăm de la interlocutorul nostru 
că se lucrează, in continuare, intens, 
cu sprijinul întreprinderii de repara
ții a comerțului bucureștean I.A.R.T.C., 
pentru repararea localurilor de ali
mentație puhlică și a magazinelor #e 
au suferit stricăciuni mai mari.

întrucât In perimetrul central al O- 
rașului au fost distruse grav sau a- 
variate mai multe unități de desfa
cere, s-a trecut — pe baza indicației 
secretarului general al partidului — 
la completarea rețelei de magazine 
prin deschiderea lor in alte localuri 
apropiate. Au și fost mutate pină a- 
cum 7 asemenea unități (unitatea 
„Romarta" de textile de pe Ca
lea Victoriei s-a mutat la parte
rul magazinului „Muzica" de peste 
drum, la agențiile O.N.T. de pe 
bd. Republicii nr. 4 și Calea Vic
toriei 100 s-au amenajat un ma
gazin de delicatese și. respectiv, 
o cofetărie ; în locul expoziției de 
mobilă de la intersecția Căii Victo
riei cu str. Știrbei Vodă s-a mutat 
magazinul de confecții de la parte
rul fostului bloc Nestor ; la restau
rantul Grădinița s-a mutat cofetăria 
„Casata", iar într-o parte a unității 
lacto-bar Dorna s-a amenajat un 
raion al fostei cofetării „Scala" ; in 
locul pescăriei din Calea Victoriei 73 
s-a deschis o unitate de mezeluri- 
brînzeturi, urmind ca In zilele ur
mătoare și cu alte 22 magazine să se 
procedeze similar (pe Calea Victo
riei, Republicii, 13 Decembrie, Băl
cescu, Lipscani. Smîrdan, Calea Mo
șilor ș.a.).

Pentru remontarea vitrinelor spar
te acționează mai multe echipe de 
meseriași, ajutați în mare măsură de 
lucrătorii magazinelor. Au fost refă
cute pină acum cîteva sute de vitri
ne. în suprafață de peste 6 000 mp, 
Acțiunea continuă.

MIhal IONESCU
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Uriașul forum al clasei muncitoare 
-adunările generale ale oamenilor 
muncii-a dezbătut și decis in pri

mele luni ale acestui an:
„Planul de dezvoltare economico- 
socială a patriei pe anul 1977 

va fi îndeplinit și depășii"

Libera, stăpînă, conștientă de înalta răspundere
pentru destinele țării, clasa noastră muncitoare 
acționează intr-o singură direcție: ÎNAINTE!

Secvențe de muncă surprinse ieri la întreprinderea „Vulcan" din Copitolă. Ei, muncitorii, decid, conduc, acționează în prima linie a efortului de reconstrucție și dezvoltare Foto : S. Cristian

Duminică, 27 februarie 1977, „Scinteia" publica un amplu reportaj Intitulat 
„Muncitorii au cuvîntut, decid, conduc, acționează". Era o relatare de la una din 
adunările generale ale oamenilor muncii — forul suprem de conducere muncitorească. 
La acea dată, clasa noastră muncitoare încheia ampla dezbatere gospodărească asupra 
unei etape de muncă șl hotărîse, în virtutea drepturilor ei de clasă conducătoare și 
stăpînă în patria noastră, cum să dezvolte economia țării în acest an, cum să acționeze 
în continuare pentru înfăptuirea mărețului program stabilit de Congresul al Xl-lea al 
partidului. Preocupări izvorîte din responsabilitatea comunistă a actului fundamental 
de conducere șl organizare.

Seismul de la începutul lui martie a lovit puternic economia țării, aflată sub 
semnul transpunerii în viață a deciziilor muncitorești, a planurilor de viitor. Muncitorii 
însă nu cunosc pasul înapoi. Pentru ei nu există decît un singur drum : ÎNAINTE I De 
aceea, în aceste zile se aude pretutindeni: „Am hotărît să producem atît și atît. Așa 
va fi I". „Am hotărît să construim noi orașe, noi obiective industriale și social-culturale 
pentru progresul țării, pentru bunăstarea întregului popor. Așa va fi I".

Nu există forță care să ne poată întoarce din drum. Putem fi loviți, dar nu înfrînțl. 
Clasa muncitoare, călăuzită de partid, liberă și stăpînă, conștientă de marile ei răs
punderi, a dovedit și cu acest prilej cît este de puternică, iar imaginea acestui uriaș 
flux de energie generează alte energii, îmbărbătează și mobilizează întreaga noastră 
societate. Din exemplul pe care-l oferă clasa conducătoare — clasa muncitoare am 
„decupat" cîteva episoade trăite la temperatura acestor zile de supremă angajare.

Chiar din prima clipă, toți 
ca unul, în apărarea avuției 

tuturor
menii au răsuflat ușurați. Doar 
pentru o clipă. Și fără răgaz, în
treg schimbul s-a apucat să ve
rifice agregat cu agregat, fiecare 
circuit și releu. Noaptea cutre
murului a trecut, a venit dimi
neața. Dimineață care i-a găsit 
pe tratamentiștii, pe lăcătușii și 
electricienii din schimbul cutre
murului lingă zestrea lor, ocro
tind-o și pregătind-o să reîn- 
ceapă din nou producția.

Ieri am telefonat la tratamen
te termice :

— Merge instalația 7
v- Merge perfect La întreaga 

el capacitate. Și asta, incă din 
ziua de 7 martie. E nevătămată...

... Am simțit în vocea de la 
telefon o bucurie reținută. 
Bucuria omului ce-și știe bunul 
lui la adăpost, ocrotit de pericol.

• întreprinderea bucureșteană 
„Flacăra roșie". O formație de 
lucru compusă ad-hoc. din o 
sută de muncitori. în frunte cu 
maistrul Ion Voinescu, secreta
rul comitetului de partid. începe 
să remedieze avariile provocate 
la mașini și utilaje. Se aflau 
printre cei o sută maistrul Aurel 
Codreanu, de la secția încălță-

Planurile personale au fost 
contramandate

Urmele de mortar, praful de 
cărămidă și ciment, miinile și 
obrajii aspriți de anotimpuri 
ni-i înfățișează. neîndoios, pe 
zidari. Locul lor de acțiune : în
treprinderea de mașini grele — 
București. Vorbim cu unii dintre 
ei și consemnăm întocmai cîte
va replici.

Vasile Buganu : „Chiar a doua 
zi după cutremur mi s-a îmbol
năvit un copil. L-am internat 
la spital. Apoi, am aflat că aici 
este nevoie de zidari. -Merg și 
eu, am spus. Sint comunist și-i 
de datoria mea să fiu în prima 
linie, la mai greu». N-aș putea 
spune că nu sint preocupat de 
soarta copilului. Sint părinte 
doar. Dar știu că a rămas în 
grija soției, a medicilor. Si asta 
mă mai liniștește. Oricum, aici 
era nevoie de mine..."

Ion Pușcașu : „Soția mea e 
filatoare. Lucrăm în ture inver
se — cind vine ea. plec eu. 
Avem trei copii și ne organizăm 
viața astfel incit să-i creștem 
drept și frumos. Cind a auzit că 
vin aici, soția m-a întrebat ne
liniștită : -Și copiii 7 Cu ei ce-o 
să facem ?». A înțeleș insă din 
privirea mea că altfel nu se 
poate. Avem răspunderi mari, 
de stăpini in această țară. îna
inte de a pleca mi-a spus : «Ei 
lasă, găsesc eu o soluție»"...

Ion Tache : „Mi-am dus ne
vasta la maternitate, iar eu. 
nedespărțit de ortacii mei. Asea
ră am dat un telefon. Vreau să 
spun că între timp am devenit 
tată. Am un băiat voinic. Nu-i 
știu culoarea ochilor. Dar sint 
absolut sigur că seamănă cu 
mine...".

Cine sint acești oameni care, 
după cum lesne se poate înțe
lege din aceste replici dispara
te, și-au contramandat toate 
planurile personale pentru a fi 
alături de efortul întregii colec
tivități socialiste consacrat în-

minte. muncitorii Iulian Gică 
de la atelierul mecanic-șef si 
Constantin Gheorghe de la tă- 
băcăria minerală, muncitorul 
Ion Vătafu de la atelierul de 
ci'eație, maistrul Mircea Ilie de 
la tăbăcăria Vegetală "* — cu toții 
secretari ai organizațiilor de 
bază din secțiile și atelierele 
menționate. Un adevărat stat 
major al organizației de partid. 
Este luată mașină cu mașină. 
Reparată, curățată și pregătită 
pentru reînceperea producției. 
Două zile de lucru fără întreru
pere. Toate cele șase secții prin
cipale ale întreprinderii sint 
puse în funcțiune. Brigada de 
șoc și-a făcut din plin datoria. 
Dar ea nu și-a considerat mi
siunea încheiată. Acum. două 
obiective iși disputau priorita
tea : recuperarea producției

• /.Macaragiul Sandu Năsta- 
se de la întreprinderea de uti
laj chimic „Grivita roșie", din 
Capitală, manevra o oală. Două 
tone de metal topit, gata de 
turnare. Și iată, o forță de ne
stăpânit a început să legene hala, 
cupa uriașă de metal incandes
cent. Macaragiul ? In loc să 
fugă din fața primejdiei, păs- 
trindu-si cumpătul a început să 
manevreze și să echilibreze oala 
cu otel topit ce se balansa a- 
menintăitor. Și astfel a izbutit să 
salveze șarja. Iar în clipa cind 
totul s-a liniștit, macaragiul de 
pe podul rulant, neclintit de la 
datorie, a început să strige după 
confrații săi aflați la sol : „Ve- 
niti să turnăm că îngheață șar
ja". In cîteva minute metalul 
fierbinte umplea formele unor 
viitoare piese de utilaj chimic.

Șarja a fost salvată ! Pagu
bele ce puteau fi provocate de 
revărsarea metalului incandes
cent au fost evitate.

— După două săptămâni, în 
aceeași secție a uzinei, seara la 
ora 19. Discutăm cu cîțiva tova
răși de muncă ai macaragiului 
Sandu Năstase.

— Lucrăm în schimburi pre
lungite. ne spune șeful de echi
pă Badea Marin. Formatorii 
din echipa noastră s-au angajat 
să depășească norma în fiecare 
zi cu 20—30 la sută.

— In fiecare schimb, de la re
luarea normală a activității, e- 
laborăm o șarjă peste plan, a- 
daugă Ilie Polizache, șef de e- 
chipă. Până acum, producția 
peste plan a secției se ridică la 
8 tone oțel aliat și inox.

Și un alt episod demn de a fi 
consemnat : Muncitorii „Grivi- 
ței" nu numai că au asigurat 
reintrarea rapidă în normal a 
întreprinderii lor. dar au ajutat 
și pe cei de la Fabrica de pom
pe. unde 10 sudori grivițeni au 
lucrat zile și nopți pentru înlă
turarea stricăciunilor provocate 
de seism.

... Sint fapte care dau contur 
eroismului acestor zile ale re
construcției și neodihnei.

• 11 ascultăm pe inginerul 
Stelian Teodorescu. directorul 
întreprinderii ,.l Mai" Ploiești : 
„Numai ei, tratamentiștii, mai 
puteau. în acele momente, să o- 
prească instalația să nu sară in 
aer. Iar instalația asta costă 
zeci de milioane de lei".

Ce s-a întâmplat. de fapt, la 
secția de tratamente termice 7 
Tot schimbul — 19 comuniști și 
uteciști — era atent la tablou
rile de oomandă, la întregul 
prooes de tratare termochimică 
și termică. Apoi, lumina s-a în
trerupt...

— Dați imediat lumină de la 
stația de acumulatori — strigă 
șeful de echipă, comunistul Ște
fan Dumitrescu. Și acționați 
calm, cu prudentă. Manevrați 
manual...

Termiștii. lăcătușii, electricie
nii știau bine ce aveau de făcut. 
Se cerea introducerea rapidă a 
unui gaz neutru în instalație 
pentru a se preîntâmpina astfel 
explozia prin scăderea tempera
turii sub 750 grade. Trebuiau 
apoi oprite agregatele. Manete
le. butoanele de la instalație 
erau mînuite cu mare grijă.

— Gata, Palcău 7 Gata. Flo- 
rea 7 Bănică, ești gata și tu 7

în sfirșit, indicatoarele insta
lației au fost aduse la zero. Oa

pierdute în cele două zile și de
gajarea dărîmăturilor din diver
se puncte ale orașului. Brigada 
de șoc a comuniștilor a pornit 
bătălia pe ambele fronturi : di
mineața. Aurel Codreanu. Iulian 
Gică. Constantin Gheorghe și 
Mircea Ilie organizau lupta cu 
secundele la locurile lor de 
muncă; după amiaza tîrziu, pre- 
zenți pe locul fostului bloc din 
strada Colonadelor. Rezultatul 7 
„La ora aceasta — ne spune 
Mihai Deselnicu, directorul în
treprinderii, toate secțiile au re
cuperat răminerile în urmă. 
Pină la sfîrșitul lunii vom reali
za o producție suplimentară in 
valoare de un milion lei. Este 
un angajament comunist, care 
va deveni faptă".

lăturării urmărilor cutremuru
lui 7 Sint doar cîțiva dintre mi-. 
lioanele de făuritori ai tuturor 
valorilor materiale din patria 
noastră. Sint doar ci ti va dintre 
milioanele de proprietari ai a- 
cestor valori. Oameni însuflețiți 
de răspunderile comuniste.

Printre ei se află și cei 39 
de zidari — nu-i putem numi 
pe toți aici — veniți din Galați, 
de la Combinatul siderurgic. Au 
sosit la primul apel de solidari
tate muncitorească. Sint oameni 
care, venind aici la întreprin
derea de mașini grele din Ca
pitală, nu și-au contramandat 
numai planuri personale.

Ne spune Petre Bostan : „La 
Galați sîntem in întrecere cu e- 
chipa lui Costică Sîrghie. Obiec
tivul principal — darea în func
țiune a bateriei nr. 6. La 1 Mai 
trebuie să producem cocs Ia a- 
ceastă baterie. E un angajament 
muncitoresc și. se știe, aici nu 
încape discuție. «Mergi liniștit, 
mi-a spus meșterul. în locul tău 
rămîn oameni buni ca Tache 
Vasilache. Ion Avram»".

Adaugă Dumitru Cristian : 
„Noi, cei care răminem acasă, 
vom lucra in schimburi prelun
gite. mi-a spus și mie mește
rul. la plecare. Ca să nu pier
dem întrecerea. Voi. acolo, tot 
așa : cît va fi nevoie. Arătați 
și-n această împrejurare că 
muncitorul se sprijină pe umă
rul și fapta muncitorului de 
alături". „Mie. continuă parcă 
același gînd Jenică Todireanu, 
maistrul Florea a ținut să-mi 
reamintească : cind la noi, aici, 
la slebingul gălățean am avut 
necazuri, atîția oameni ne-au 
venit în ajutor ! Chiar și de la 
întreprinderea bucureșteană Ia 
care mergeți ne-au sosit electri
cieni. Aceasta, deoarece fabrica 
noastră este și fabrica lor. Și 
invers. S-o dovedim mai ales 
într-un asemenea moment care 

cere muncă dîrză. voință de fier, 
unirea tuturor forțelor".

Da. îndemnurile au venit din 
toate părțile. Dar mai ales din 
inima, din conștiința de mun
citori și comuniști a acestor oa
meni. „Cind am intrat pe poar
ta întreprinderii de mașini gre
le. spune șeful formației de lu
cru gălățene. Năstase Dănilă, 
ne-am dat seama și singuri ce 
avem de făcut. Sute și sute de 
muncitori lucrau, după orele de 
producție, la demolarea castelu
lui de apă prăbușit de cutre
mur. Nu cruțau nici un efort 
pentru a restabili ordinea în casa 
lor. împreună cu ing. Paul 
Smărăndescu. care venise cu 
noi. împreună cu tovarășii din 
partea întreprinderii am alcătuit 
pe loc un grafic de eșalonare a 
lucrărilor. Ne-am dat cuvintul 
nostru muncitoresc să încheiem 
toate lucrările pînă sîmbătă".

Cuvîntul dat se îndeplinește 
cu răspundere și spirit revolu
ționar. Imperativ moral ge
nerat > da conștiința de stăpîn. 
Cuvîntul celor despre care am 
aeris- aici 7 „Este fapta. Pentru 
că dtntotdeauna solidaritatea 
muncitorească a însemnat fap
tă". (D. Cristian). „Am aflat că 
îndată după cutremur a fost aici 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Să 
vadă, la fața locului, ce-i de 
făcut pentru a depăși si acest 
impas. Ca un vrednic si neobo
sit gospodar care. în astfel de 
momente, ia aminte la tot ce e

Schimburile n-au plecat, 
schimburile au venit

Primul om cu care am dat o- 
chii la întreprinderea de mate
riale de oonstrucții din Buzău a 
fost maistrul Zaharia David, de 
la atelierul de finisaj al panou
rilor. Unul din sutele de oa
meni care lucrează aici. Cum 
poate să arate, ce poate să ne 
spună „radiografia" zilei de 
muncă a meșterului amintit 7 
înainte de a o face, o preciza
re a tovarășului Constantin Dicu, 
secretarul comitetului de par
tid : „Inima întreprinderii — 
stația centrală de preparare ă 
betoanelor — a fost lovită de 
seism. Pentru înlăturarea ava
riei muncitorii nu au acceptat 
ideea opririi producției pe timp 
de aproape două luni. In sector 
s-au adus 4 betoniere, cu ames
tec forțat. Au fost puse la lucru 
imediat. E adevărat, aceasta pre
supune alimentare manuală, dar 
muncitorii, toți ca unul, s-au 
pronunțat : „E fabrica noastră. 
Purtăm răspunderea planului de 
producție — și de producția 
noastră e nevoie mai mult ca 
oricând. Fiecare dintre noi va 
lucra pe toate fronturile".

Pe mai multe fronturi lucrea
ză și maistrul Zaharia David. 
Dar să vedem ce ne spune ra
diografia zilei sale de muncă, 
programul riguros pe care sin
gur și l-a fixat.

Ora 7. Meșterul intră în 
schimb, organizează munca ce
lor 12 muncitori finisori, apro
vizionarea, verifică execuția fi
ecărui reper.

Ora 9. împreună cu alți doi 
muncitori pune mina pe lopeți 
și trece la alimentarea betonie
relor.

Ora 15. Masa la cantina uni
tății vecine.

Ora 15,30. împreună cu alți 
muncitori ajută la consolidarea 
edificiilor publice ale orașului.

Ora 20. O fugă pină acasă. 
(Fetița sa are numai 9 luni și 
trebuie să-i spună noapte bună).

Ora 21. Din nou In întreprin
dere. Ajută la scoaterea panou
rilor finisate.

Ora 22. Betoniera are nevoie 
de alimentatori manuali. Meș
terul pune mina și ajută pină 
spre miezul nopții.

Ora 24. Acasă, să fure citeva 
ceasuri de somn, să prindă pu
teri pentru a doua zi.

Deci, așa arată radiografia zi
lei de muncă a unui meșter bu- 
zoian. Dar pentru muncitorul de 
la întreprinderea de rulmenți 
Alexandria 7 Aici ii ascultăm 
pe tovarășul Nicolae Iancu — 
de la atelierul de montaj : 
„Ne-am angajat să participăm 
cu toate forțele la recuperarea 
pagubelor cauzate de cutremur. 
După terminarea schimbului I, 
cu toții, ca un singur om, pre
lungim programul de lucru cu 
incă 4 ore. Iar pentru ca pro- 

în jur și inițiază măsurile 
venite. Exemplul secretarului 
general al partidului ne-a sporit 
puterile. ne-a îmbărbătat". 
(Toader Pintilie). „Ajutînd la 
lucrările de reconstrucție de 
aici, de fapt ne-am ajutat pe 
noi. Cum asta 7 Uite așa ; Com
binatul/ siderurgic Galați hr« 
multe contracte cu uzina de 
aici. Păi dacă întreprinderea 
merge din plin, nu înseamnă că 
și aceste contracte vor fi ono
rate la vreme și chiar înainte 
de vreme ?“. (Ion Pușcașu).

Am dat un telefon la comi
tetul de partid al Combinatului 
siderurgic de la Galați și ne-am 
interesat cum își onorează cu- 
vintul și formațiile de lucru din 
locurile de muncă de unde au 
plecat cei 39 de zidari. „Ca niște 
adevărați muncitori, a confirmat 
Costică Bulumac, activist al co
mitetului de partid. Munca s-a 
organizat mai bine. Sarcinile de 
producție au fost redistribuite. 
S-a lucrat în schimburi prelun
gite. S-a lucrat și duminica. Si 
astfel, la 15 martie, secțiile U- 
zinei de piese de schimb și re
parații siderurgice, din vatra de 
oțel a Galațiului. unde își au 
locul lor de muncă cei trimiși 
să ajute întreprinderea bucu
reșteană. au raportat o depășire, 
a producției cu 2 245 000 lei; 
Este doar una din faptele năs
cute de abnegația muncitoreas
că cu care se lucrează în aces
te zile".

ducția să nu stagneze, servim 
masa direct la locul de muncă. 
Vin la rind. apoi, orele de mun
că pentru reconstrucția orașului. 
Schimbăm mașinile moderne de 
fabricație a rulmenților cu lo
pata și tîrnăcopul. Noi singuri 
ne-am organizat acest program. 
Pentru că noi știm mai bine 
decît oricine cîte avem de fă
cut ca nimic să nu stinghereas
că strategia construcției socia
liste in patria noastră.

Ore. Ore fierbinți, in aceste 
zile de supremă angajare a na
țiunii noastre. Orele muncii e- 
roice, ale conștiinței eroice a 
clasei noastre muncitoare, clasă 
conducătoare și stăpînă în orin- 
duirea noastră, generatoare de 
energii și atitudini înaintate, te
nace, de neînvins în crezul, în 
idealul ei comunist. Căutăm să 
aflăm temperatura acestor ore 
și în marele combinat de celu-

„STĂ ÎN PUTEREA NOASTRĂ»
Să înlăturăm urmele calamității. Să reclădim. Să înălțăm 

și mai sus schelele proiectelor noastre
• La comitetul de partid al 

Combinatului de prelucrare a 
lemnului din Arad s-au prezen
tat. fără nici o convocare, cîți- 
va oameni din secțiile direct 
productive. Șeful de echipă Ion 
Ardelean i-a spus secretarului 
comitetului de partid Nicolae 
Stan : „Cerem să lucrăm zilnic 
— peste cele 8 ore ale fiecărui 
schimb — cite 2 pină la 4 
ore". Lui Ion Ardelean i-au 
urmat Nicolae May de la secția 
I mobilă. Gheorghe Foltuț, sec
ția tapițerie, Iosif Iuhaz. Ioan 
Cada de la secția cherestele, 
precum și multi, multi alții. 
Vorbeau, hotărau din îndemnul 
conștiinței de muncitor. Și au 
pornit la acțiune. Pină la sfîr
șitul lunii martie au decis 
să realizeze și livreze suplimen
tar produse de mobilă în valoa
re de 2 milioane lei. materiale 
de tapițerie în valoare de 1.5 
milioane lei și 200—300 metri 
cubi cherestea. Produse atît de 
necesare în efortul de recon
strucție și refacere a cămine
lor distruse.

a Din Cluj-Napoca aflăm că 
tînărul colectiv al întreprinderii 
de cazane mici și arzătoare s-a 
angajat. în aceste zile, să reali
zeze peste prevederile planului 
pe 1977 : 30 de cazane cu aburi 
pentru unități industriale. 150 
utilaje pentru centrale termice 
și 100 de arzătoare complet 
automatizate.
• Muncitorul specialist Nico

cu- ' loză, hîrtie și fibre artifidale 
Brăila. Cea mai mare întreprin
dere de acest fel din țară.

Mai întii. Brăila, 5 martie 
1977. Ora 9. Ing. Irimie Cim- 
pean, directorul general, relata 
reporterului : „Oprirea a surve
nit aseară, la ora 21,23. Puter
nic afectate : centrala termică, 
stația de alimentare cu apă și, 
parțial, secția preparație chimi
că cord. La 22, totul era pornit. 
La 22,30, o nouă cădere. Minu
te lungi cit un an. Aproape de 
ora 2 am fost iarăși racordați la 
sursa de energie. între orele 4 
și 5 funcționau mai bine de ju
mătate din fabricile combinatu
lui, cu perspectiva ca în mai 
puțin de o oră să pornim cu 
toată capacitatea. Dar... La 5.40 
o altă cădere de tensiune. La 
6.10 eram din nou în direct cu 
sistemul național ; iar la ora 
8,30 am declanșat reacția în lanț 
a pornirilor. Oamenii 1 Tot ce 
pot să spun e că nimeni nu a 
părăsit posturile de lucru. Dim
potrivă. Schimburile n-au ple
cat, schimburile au venit. Unii 
navetiști au sosit pe jos, noap
tea. de la 16—20 km de Brăila. 
Alții, cu bicicletele și chiar că
lare pe cai — că mă și întreb 
de unde i-or fi luat...

Brăila, 17 martie 1977. Ora 
14.30. Combinatul de celuloză, 
hîrtie ei fibre artificiale. Același 
interlocutor.

— S-a lucrat în schimburi 
prelungite. S-a lucrat dumini
cile. Noutăți 1 Colectivul a ho- 
tărit : angajamentele asumate 
in întrecerea socialistă pe acest 
an la producția globală să fie 
suplimentate de la 15 la 80 mi
lioane lei. Cum e posibil 7 
V-am mai spus. La noi, după 4 
martie, schimburile nu pleacă, 
schimburile vin.

ir
La temperatura înaltă a u- 

nuia dintre cuptoarele elec
trice ale întreprinderii de ma
șini grele .București, de la șeful 
de echipă M. Ion am aflat ur
mătoarele :

— Avem în colectivul nostru 
un tovarăș care, la citeva mi
nute după ce și-a părăsit casa, 
împreună cu soția și fetița, a 
văzut zidurile prăbușindu-se. A 
găsit un loc de adăpost pentru 
soție și copil, a' împrumutat o 
pereche de pantofi, pantaloni și 
o cămașă. Și adresa lui a fost 
din momentul acela mai mult... 
întreprinderea. Cot la cot a mun
cit cu noi la inlăturarea ava
riilor de la oțelărie, forjă, cas
telul de apă. Alături de noi a 
fost mereu în efortul de a lu
cra peste tot cu întreaga, capa

lae Andrițoiu, de la Combina
tul siderurgic din Reșița, alege 
dintre numeroasele măsuri, una 
deosebit de semnificativă : „Cu 
cîteva zile in urmă s-a pus pro
blema reparării cuptorului nr. 3. 
Toți oamenii din combinat și-au 
făcut un obiectiv prioritar din 
repunerea în funcțiune, mai de
vreme. a cuptorului. împreună 
cu muncitorii, toate cadrele 
tehnice și administrative au lu
crat efectiv, pe schimburi. Cite 
4 ore în plus, pentru refacerea 
cuptorului. Așa s-au ciștigat 28 
de ore pentru producție. Așa 
s-au ciștigat, în plus, 850 tone 
oțel".

• „Numai în prima jumătate 
a lunii martie, noi am dat țării, 
peste plan. 5 000 de rulmenți — 
aflăm de la forjorul Mihai Fo- 
doran, de la întreprinderea de 
rulmenți din Brașov. In conti
nuare, vom realiza sporuri și 
mai mari in producție. Cum? 
Lucrînd în schimburi prelungi
te, printr-o bună organizare și 
aprovizionare a fiecărui Joc de 
muncă. Inițiativa „micronul, 
gramul, secunda — in slujba 
inaltei eficiente", pornită de 
aici, din fabrica noastră, capă
tă acum un ecou deosebit in 
conștiința fiecărui lucrător".

• Artenie Lăncrănjan, secre
tarul comitetului de partid din 
secția mașini de spălat rufe — 
întreprinderea mecanică Cugir: 
„Imediat după 4 martie am 
hotărît să lucrăm în schim

citate, de a onora la timp și 
chiar mai devreme comenzile 
încredințate nouă. Dovedindu-se 
la înălțimea răspunderii de 
oamunist, de părtaș la tot ceea 
ce înfăptuim în această puter
nică uzină.

Din cărămizile întregii țări
— temeliile solidarității

— Sîmbătă lucram pe șantie
rul Combinatului chimic din 
Tg. Mureș — ne spune Magyar! 
Arpad. Duminică după-amiază, 
noi. cei zece dulgheri, care 
ne-am oferit să dăm o mină de 
ajutor constructorilor bucu- 
reșteni. eram în Capitală și în
cepeam lucrările de consolidare 
a blocului cu 8 etaje de pe Ca
lea Victoriei nr. 128. Am lucrat 
continuu 48 de ore. mîncînd 
și dormind pe apucate.

L-am întrebat pe Magyari 
Arpad: „Ce v-a îndemnat să 
veniți aici 7“

— Gînd de muncitor. Care 
se simte la el acasă în toate 
orașele țării. Și care vrea să 
știe această zestre cît mai fru
moasă. Și apoi, cine sint cei 
care locuiesc în casele Bucu- 
reștiului 7 Nu tot oameni ni 
muncii, frați de-ai noștri 7 Iar 
frații sint totdeauna alături, se 
ajută între ei. Acum, noi, după 
ce ne-ăm terminat treaba la 
blocul cu 8 etaje, ne-am mutat 
la blocul nr. 139. Intr-o zi și o 
noapte, am reușit să-l predăm 
și pe acesta zidarilor, pentru 
lucrările definitive. De ieri 
după-amiază sîntem aici, la nr. 
214.

• Primii dintre cei 120 de 
constructori din Satu Mare, în 
frunte cu inginerul șef Gheor
ghe Pauliuc și șeful de lot in
giner Gigei Laza, ce vor fi de
tașați în Capitală, spre a con
strui în acest an 176 de aparta
mente pentru familiile sinistra
te. au sosit în cartierul Drumul 
Taberei.

• Constructorii brașoveni s-au 
angajat să execute în Capitală 
un număr de 519 apartamente in 
Drumul Taberei. După cum ne-a 
spus inginerul Gheorghe Hai- 
zea, directorul tehnic al trustu
lui, conducerea șantierului din 
București a și intrat în posesia 
documentației pentru primele 
apartamente.

• Constructorii timișoreni vor 
ridica în Capitală un număr de 
500 de apartamente. De la ingi
nerul Pavel Maer, vicepreședin
te al Consiliului popular al ju- 

buri prelungite. Se lucrează in
tens. fără risipă de timp. Rezul
tatul 7 Numai în această lună 
am realizat peste plan 1 300 ma
șini de spălat rufe. Angajamen
tul anual de a produce supli
mentar 3 000 mașini de spălat 
rufe va fi îndeplinit in această 
lună".

• Petru Popa, șeful echipei de 
reparații turbine de la Electro- 
centrala Mintia : „Seismul ne-a 
găsit cu grupul energetic nr. 4. 
de 210 MW, în plină reparație 
planificată. Aflind de pierderile 
produse economiei, eclțipa noas

„.„Stă în puterea noastră, a întregului nostru popor, condus 
de partid, să depășească, ca de atîtea ori de-a lungul anilor, 
aceste momente grele, să asigure mersul ferm înainte al întregii 
noastre societăți pe calea socialismului, a bunăstării și progre
sului". Aceste cuvinte înflăcărate ale secretarului general al parti
dului au avut un puternic și profund ecou în conștiința milioa- 
nelor de muncitori, în conștiința milioanelor de proprietari și pro- 
ducători. Da, stă in puterea noastră, a tuturor oamenilor muncii 
din toate colțurile țării, înfrățiți în muncă, mereu uniți, mereu îm
preună și la bine și la greu. Dimensiunea acestui efort vibrant 
este impresionantă. Efort călăuzit de conștiința comunistă în 
acțiune, de conștiința de producător șl proprietar, de conștiința 
de clasa muncitoare aflată la putere și răspunzătoare pentru des
tinele națiunii. O dovedesc faptele oamenilor de zi cu zi. O do
vedește dăruirea lor totală în muncă pentru reconstrucția țării 
Pentru înfăptuirea neabătută a tuturor obiectivelor cincinalului’ 
așa cum, cu deplină încredere în forța 
partidul, secretarul său general.

— Cum se numește omul 7
— Este directorul nostru, ing. 

Nicu Constantin. De cîteva zile 
are și familia sa un nou cămin, 
o nouă adresă. Chiar aici in 
Berceni. lingă întreprinderea 
noastră...

dețului Timiș, am aflat că vor 
fi construite 3 blocuri cu câte 10 
etaje în bd. Armata Poporu
lui.

• Pentru repunerea în func
țiune a Întreprinderii „Munca 
textilă" din București au plecat 
de la „Nettex" Bistrița, spre a da 
o mînă de ajutor. 7 specialiști. 
Atelierul de proiectare din județ 
s-a angajat să adapteze proiec- 
tele-tip pentru cele 100—120 de 
apartamente pe care le pot rea
liza constructorii bistrițeni și 
năsăudeni în București sau ÎO 
Zimnioea, precum și pentru o 
crasă ori o grădiniță.

• Fabrica de mobilă din Dl- 
trău — Harghita. Două brigăzi 
de cîte 12 oameni lucrează de 
două săptămini, zi si noapte, 
pentru a realiza 25 de căsuțe cu 
o suprafață locuibilă totală de 
2 000 m>p. Fiecare dintre aceste 
căsuțe este destinată să asigure 
găzduire provizorie pențru cite 
două familii în zonele sinis
trate.

• Trustul de construcții-mon- 
taj Mureș a anunțat trimiterea 
în Capitală a unui lot alcătuit 
din aproape 200 de constructori. 
Sub conducerea inginerului 
Kovăcs Tămâs, vor lucra în 
cartierul Militari. în ampla
samentul stabilit între străzile 
Timonierului si Cupolei.

• Colectivul întreprinderii de 
prefabricate și materiale de con
strucții din Constanta s-a anga
jat să execute pentru construc
țiile de locuințe și industriale 
ale Capitalei un volum supli
mentar de prefabricate din be
ton în valoare de 7,5 milioane 
lei.

La temeliile de azi și de inline 
ale Capitalei patriei noastre, 
mina harnică a constructorilor, 
veniți din toate colturile țării, 
așază. odată cu fiecare cărămi
dă, și sentimentul lor de soli
daritate. și iubirea lor statorni
că. și mândria lor pentru întîiul 
oraș al țării, care renaște mai 
trainic și mai frumos din aceste 
înalte trăsături de conștiință ale 
clasei muncitoare.

tră — împreună cu cele condu
se de Ilie Minecan, Petru De
brețin, Alexandru Varodi, Nico
lae Bota — a hotărit ca, prin- 
tr-o riguroasă organizare a lu
crului la fiecare operațiune, să 
repunem cît mai repede In 
funcțiune această capacitate de 
producție. S-a lucrat fără în
trerupere, pentru a cîștiga mă
car cîteva ore. Și am reușit re
punerea în funcțiune a grupului 
4 cu peste 25 de ore mai înain
te de termenul planificat. Ora 

, ciștigate pentru producție.

întregului nostru popor, condus

poporului unit, au cerut

Pagină realizată de :
Ilie TANASACHE, Viorel SALAGEAN 
cu sprijinul corespondenților „Scînteii"
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BĂTRlNII POVESTESC
IAR DOCUMENTELE CONFIRMĂ
Așezată in frumoasa și 

mănoasa câmpie a Bărăga
nului, comuna Jirlău are 
oondiții dintre cele mai 
bune pentru . agricultură, 
condiții pe care locuitorii 
ei, buni gospodari, harnici 
»i priceputi. le folosesc cu 
chibzuință. în anii socialis
mului au avut loc și aici, 
ca in întreaga tară, prefa
ceri profunde în dezvolta
rea economică și socială a 
comunei. Condițiile de via
tă ale oamenilor de aici an 
întrecut cu mult chiar aș
teptările celor care le-au 
înfăptuit. Bătrlnii satului, 
care au cunoscut din plin 
exploatarea moșierilor și 
cămătarilor, bita vătafului 
și plumbii jandarmilor, pri
vesc cu mîndrie și satisfac
ție înfăptuirile din aceste 
vremuri și regretă că nu 
mai au de trăit încă o viață 
pentru a se bucura de vre
murile frumoase si prospe
re pe care le trăiesc acum, 
la adinei bătrîneti. Locui
torii comunei Jirlău își a- 
mintesc cu tristețe de si
tuația grea și zbuciumată 
prin care au trecut părinții 
și bunicii lor, iar documen
tele epocii confirmă ample
le frământări sociale, jert
fele date de țărani în lupta 
pentru dreptate.

Pe la începutul acestui 
«ecol, situația grea econo
mică si socială a țăranilor 
din Jirlău, la fel ca din în
treaga tară, a devenit de 
nesuportat. Lipsa de unelte, 
de pămînt și animale de 
muncă — se lucra încă cu 
plug de lemn și se treiera 
cu vitele — birurile grele 
care creșteau din an in an. 
obligațiile țăranilor de a 
munci pe moșia boierului o 
mare parte din an pentru 
a primi doar cîteva băni- 
cjoare de mei sau griu. erau 
poveri greu de suportat. 
Bătrtoul Nită Purice îșf 
mai amintește că pentru 
ctțiva snopi de stuf tăiat 
din baltă pentru a-și aco
peri casa a trebuit să pes
cuiască o iarnă întreagă 
pentru boier.

Refuzul moșierilor Cră- 
ciunescu, Girboviceanu si 
Zamfirescu de a desființa 
taxa de pescuit și de a face 
unele înlesniri în contract 
a pus capăit răbdării de 
veacuri a țăranilor din 
Jirlău : au pus mina pe 
coase și furci și i-au alun
gat pe moșieri din sat. Așa 
s-au aprins flăcările răscoa
lei din 1907 in comuna 
Jiriău. Apoi au pornit in 
•ațele vecine să dea o mină 
de ajutor fraților lor de su
ferință care se ridicaseră și 
ei la luptă.

Un document din acea 
vreme al procuraturii de pa 
lingă Curtea de apel din 
Galați atestă că 14 țărani 
din Jirlău, in frunte cu Con
stantin Vasilescu, acuzat ca 
organizator al răscoalei din 
1907 în Jirlău, au cerut des
ființarea taxei de pescuit 
și înlesniri in contractele 
de muncă. Dar au fost acu
zați... de intenția de a-i 
omori pe boieri și de a 
jefui... mai multe comune 
și chiar orașe.

Bătrînii povestesc, și do
cumentele atestă, că setea 
țăranilor pentru dreptate și 
ura împotriva exploatatori
lor exprimau atita hotănre 
și dirzenie incit unii sluji
tori ai regimului n-au mai 
îndrăznit să se opună, iar 
alții — din motive diferite
— li s-au alăturat. Prima
rul satului — de exemplu
— a fost anchetat pentru că 
•-a alăturat țăranilor. Un 
ostaș din sat aflat în altă 
localitate din tară dnd a 
auzit de lupta consătenilor 
lui a aruncat arma și s-a a- 
lăturat răsculatilor. Ajuto
rul de prefect care a fost 
trimis să înlăture răscoala 
din satele brăilene a ezitat 
mult timp să dea ordinul 
de a se trage cu tunurile în 
țărani. Paisprezece țărani 
din Jirlău care au supravie-

țuit represiunilor au fost 
arestați, schilodiți și con
damnați la ani grei de oc
nă. Jugul exploatator s-a 
înfipt și mai adine pe gru-

ranilor se va mai ușura, dar 
speranțele au fost zadarni
ce. Birurile grele creșteau 
din an in an. lipsa de u- 
nelte de muncă și ani-

hotărîrea și dîrzenia lor nu 
a fost zadarnică.

După victoria împotriva 
fascismului din 1944 aveau 
să dobîndească țăranii a-

Amintirlle Iul moș Miță Purice și piesele aflate la micul muzeu al satului — mărturii 
despre învolburatele zile ale lui '907 trăite de sătenii Jirlăului

• „Pentru cîțiva snopi de stuf tăiațl din baltă a trebuit 
să pescuiesc o iarnă întreagă pentru boier" ® Munca 
liberă, înfrățită pe ogoare fără haturi a transformat 
din temelii comuna, a îmbogățit și înfrumusețat viața 
țăranilor ® Bune au fost recoltele anului trecut, dar 
locuitorii Jirlăului pregătesc producții și mai bune 

în acest an

IMAGINI DIN JIRLĂUL DE AZI

In casa Iul Traian Rotaru, membru al cooperativei agricole din localitate

mazul țăranilor — talpa ță
rii din toate veacurile. Vre
mea s-a scurs mult timp 
molcom și chinuitor de greu 
pentru țărănime, fără a a- 
vea loc vreo ameliorare. 
După primul război mon
dial, o parte din țărani au 
primit pămînt. Părea, la 
prima vedere, că viata tă

mâie i-a îndatorat pe ță
rani la cămătari, obligîndu-1 
să pună zălog pămîntul do- 
bîndiit, prin jertfe și singe. 
Tot mai multi țărani au 
trecut în rîndurile clăcași- 
lor. Se părea că nu mai este 
nici o ieșire din acest greu 
impas, dar s-a dovedit că

devărata libertate. După 
■ cum se știe, partidul comu
nist a organizat și sprijinit 
lupta țăranilor pentru alun
garea moșierilor și luarea 
în stăpînire a pămîntului. 
pe care l-au muncit din 
toată vremea.

E greu și ar trebui multe 
pagini pentru a prezenta

toate realizările, truda, hăr
nicia și dăruirea țăranilor 
din Jirlău pentru a face ca 
pămîntul să dea roade bo
gate, comuna să devină a- 
devărată grădină și loc de 
odihnă. Cîteva cifre și fapte 
sint edificatoare. Cele 1 300 
de familii din Jirlău au în 
stăpînire 3 530 ha pămint, 
pămînt fertil de pus ca 
„leac“ la rană, cum spun lo
calnicii. Acest pămint adu
nat la un loc în cooperativa 
agricolă încă din 1954. plă
mădit cu dibăcie de miini 
harnice și pricepute e din 
an în an tot mai darnic cu 
stăpînii lui, care i-au smuls 
în decursul anilor recolte 
bune. Anul trecut s-au re
alizat în medie cîte 4 300 kg 
de porumb, 3 415 kg griu, 
32 000 kg sfeclă. 11 100 kg 
struguri la ha. în total s-a 
obținut o producție globală 
în valoare de 30 600 000 lei, 
iar valoarea normei conven
ționale a fost de 35,40 lei. 
Multi cooperatori. îndeosebi 
cei ce au lucrat în legumi
cultura și la vie. au reali
zat un ciștig mediu lunar 
de 2 200—2 400 lei. Numai 
din sectorul legumicol, sec
tor inexistent cu douăzeci 
de ani în urmă, s-a obtinut 
un venit de aproape 10 mi
lioane lei. Cooperatorii au 
4 000 de oi. îngrașă 1 300 de 
porci și cresc 30 000 de pă
sări pe an. în total au o a- 
vere obștească de 18 mili
oane lei. Pentru acest an, 
cooperatorii din Jirlău, con
vinși că depinde numai de 
ei ca pămîntul să rodească 
mai mult și mai bine au 
propus să realizeze produc
ții și mai mari și s-au an
gajat ca și acestea să fie 
depășite. Cooperatorii s-au 
angajat să obțină la ha cite 
4 000 kg griu și porumb. 
32 000 kg sfeclă de zahăr și 
30 t legume, din care majo
ritatea timpurii. în total — 
o producție globală de peste 
30 000 000 lei. Inginerul șef 
Aurel Badiu și Dima Ște
fan, președintele cooperati
vei. au precizat că au toate 
condițiile asigurate ca ci
frele trecute în planul de 
producție să devină fapte.

Dar în comună cooperati
va nu mai. este acum sin
gura unitate economică. E- 
xistă o puternică stațiune 
de mecanizare a agricultu
rii dotată cu mașini și trac
toare de mare tehnicitate, 
capabilă de a efectua toate 
lucrările agricole în terme
nele prevăzute. Există un 
centru de semiindustrializa- 
re a legumelor și fructelor, 
cu o producție anuală de 
2 500 000 lei, un centru 
„Vinalcool", o stație C.F.R.. 
o fermă de produs răsaduri 
de legume și legume tim
purii, o fermă piscicolă cu 
o producție de 200 t pe an 
și altele care au o producție 
globală in valoare de 100 
milioane de lei pe an. Co
muna este electrificată, cu 
centrul asfaltat și trotuare 
pe margine, funcționează 3 
școli, din care una cu prima 
treaptă de liceu, o clasă cu 
38 elevi cu profil de meca
nizarea agriculturii, o gră
diniță cu 150 locuri, un Că
min cultura^ un dispensar 
cu doi medici și 10 cadre 
medii, un dispensar veteri
nar, o cooperativă de con-, 
sura cu 7 centre de desfa
cere și prestări de servicii. 
Se prevede alimentarea co
munei cu apă potabilă la 
robinet pe conducte.

Eugen , Pleșa. primarul 
comunei, fiu al satului, a 
spus că transformările eco
nomice și sociale ce au avut 
loc în anii socialismului au 
dus la profunde schimbări 
și mutații în concepția oa
menilor. Ei au acum preo
cupări din ce în ce mai va
riate privind pregătirea 
profesională. perfecționa
rea în meseriile alese, pre
cum și ridicarea nivelului 
cultural și artistic.
Florea CEAUȘESCU

Foto : E. Dichlseann

Concurs de creație literară 
și de artă plastică: 
„Pentru sănătate 

si umanitate”
Consiliul Național al Societății de 

Cruce Roșie, in colaborare cu C.C. 
al U.T.C. și Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor, precum și cu 
Uniunea scriitorilor și Uniunea ar
tiștilor plastici organizează un con
curs de creație literară și de artă 
plastică pe teme de sănătate intitu
lat „Pentru sănătate și umanitate".

Manifestarea, integrată în cadrul 
Festivalului național „Cintarea Româ
niei", este dedicată Centenarului in
dependenței de stat a României.

Fiecare participant poate prezenta 
maximum 5 lucrări de desen, pictură 
și grafică. 3—10 poezii. 1—3 lucrări 
de proză, scenete și texte de briga
dă. care vor fi pe teme de sănătate.

Lucrările de artă plastică premiate 
vor fi prezentate în cadrul unei ex
poziții naționale, care se va deschide 
la București în luna octombrie anul 
acesta.

La concura, care se desfășoară în 
trei etape — pe școală în luna mar
tie. pe județ, între 5 și 20 aprilie și 
pe țară în lunile mai și iunie — pot 
participa preșcolari și elevi din toată 
țara. (Agerpres)

Manifestări 
consacrate 

aniversării răscoalei 
din 1907

în municipiul Satu Mare se des
fășoară o serie de manifestări con
sacrate aniversării răscoalei țărani
lor din 1907. Astfel, secția română a 
Teatrului de Nord a început pre
zentarea unei suite de spectacole 
pentru elevi cu recitalul „1907 : Zile 
de durere", alcătuit din versuri și 
texte din documente consacrate a- 
cestui eveniment, casa municipală 
de cultură a organizat concursul 
„Răscoala din 1907 oglindită în lite
ratură și artă plastică", la care au 
participat uteciști din liceele muni
cipiului. Evenimentului îi sînt con
sacrate. de asemenea, numeroase ex
puneri și simpozioane în întreprin
deri. (Octav Grumeza).

„Cuibul
O explozie în lanț și 

un puternic incendiu 
izbucnesc la Abu Lam
beth. Ard zilnic mji de 
tone de țiței. Celebrul 
pompier John Carter 
și oamenii săi. che
mați în ajutor, par 
a-și declina competen
ta. Se face apel la o e- 
chipă din România so
cialistă, tară prietenă. 
Si românii vor izbindi, 
ambiționind și antre- 
nindu-și colegii de 
meserie.

Triumful lor, rod al 
competentei. . desigur, 
este totuși în primul 
rind expresia voinței 
lor sincere de a-și re
prezenta cu cinste 
țara, de a ajuta un po
por african care a rupt 
de curind lanțurile co
lonialismului și a in
trat recent în stăpini- 
rea bogățiilor sale. O 
voință de colaborare 
— expresie a unei po
litici de stat — opusă 
fundamental intere
selor marelui trust 
monopolist Oii Con
glomerate.

Filmul este construit 
așadar pe o idee po
litică pe cît de nobilă 
pe atît de adevărată.

Ea se realizează in 
„Cuibul salamandre
lor" nu atît prin dez
văluirea masinațiuni- 
lor bossului, a cri
melor comise în lu
mea monopolurilor cu 
pistolul sau de falși 
doctori.— plan care, cu 
oricîte corespondențe 
tn realitate, pare în 
film artificios, ca si 
interioarele somptuos- 
plcturale ale buildin- 
gului lui Oii Conglo
merate — cit prin alt
ceva.

Forța politică a fil
mului rezidă în încer
carea de a exprima șî 
concretiza valoarea 
crezului muncitoresc 
comunist — în felul

Cetățeanul, artistul, 
omul obștii

Era — cred — îna
inte de anii ’60 cind, 
trecînd printr-o co
mună din județul 
Prahova, am văzut si
lueta unui bărbat pu
ternic, purtînd salope
tă și cizme de cauciuc 
ce domina un grup de 
oameni îmbrăcați la fel 
ca el. Un coleg din 
autobuzul teatrului 
nostru, care ne trans
porta. a exclamat : 
„Uite-1 pe Torna". 
Am oprit mașina si 
ne-am întîlnit intr-a
devăr cu Torna. cu 
Toma Caragiu. direc
torul de atunci al 
Teatrului din Ploiești, 
marele actor — încă 
de pe atunci — al ge
nerației noastre, acela 
care, în condiții gre
le. a creat în orașul 
petroliștilor o epocă 
înfloritoare a teatru
lui, a artei. Caut a- 
cum să-mi amintesc 
ce făcea atunci Toma. 
acolo, in fața primări
ei. în după-amiaza a- 
ceea ploioasă. El veni
se acolo într-o acțiune 
obștească la sate și 
bucuria întilnirii cu 
noi nu a putut șterge 
de pe fața lui expre
sia gravă a răspunde
rii și a seriozității. A- 
ceastă imagine a lui 
Toma nu a fost înre
gistrată pe nici o pe
liculă, dar noi știm 
cit de reală era, cit 
de caracteristic îl de
finea pe acela cere a 
fost cetățeanul, ar
tistul. omul obștii. 
Toma Caragiu.

Trăia într-o mare 
agitație, într-o conti
nuă și generoasă ne
voie de a absorbi cît 
mai intens clipa pre

zentă, pentru • o 
transforma într-o mai 
bună și mai fericită 
clipă viitoare.

într-o neobosită ac
tivitate, a creat nenu
mărate personaje, în 
lucrări românești și 
universale, culminînd 
cu acel monumental 
— prin simplitate și 
în același timp prin 
bogăția nuanțelor — 
Ianke al lui V. I. Popa.

„Opera de trei pa
rale" a constituit in
trarea lui strălucită in 
colectivul Teatrului 
„L. S. Bulandta". pe 
care avea să-1 slu
jească apoi cu un fa
natic devotament pină 
in ultima clipă. Ne
măsurată a fost aici 
contribuția lui la con
solidarea ideii de e- 
chipă, prin atașamen
tul lui față de aspira
țiile adevărate ale ar
tei, prin modestia cu 
care știa să ia in pro
fesie, de fiecare dată, 
totul de la început.

înzestrat cu o ex
traordinară inteligență 
scenică și cu o capa
citate specifică mari
lor artiști dintot- 
deauna: de a filtra 
realul și de a-1 tran
smite în sensul unic 
al adevărului artistic, 
arta sa era de o mare 
și de o directă efica
citate.

în arta sa nu comi
tea nici cel mai mic 
gest în afara scopului 
lucid și al drumului 
drept pe care și-1 
construia spre inima 
și înțelegerea specta
torului. De aici și 
marea dragoste re
ciprocă Intre el și pu
blic.

înalta aa conștiință 
artistică, talentul, gîn- 
direa sa originală asți- 
pra teatrului, efortul 
continuu de autoper- 
fecționare au dăruit 
teatrului românesc in
terpretări de o inesti
mabilă valoare. Ex
traordinarele chipuri 
caragialești, acel tul
burător Satin sînt 
mari victorii ale ca
rierei lui. pentru ca 
în ultimul său rol, 
fantastic, uluitor, să 
înscrie o mare pagină 
tn istoria interpretări
lor o’neiliene în tea
trul românesc.

Filmul românesc îi 
datorează, de aseme
nea. imens. Diversita
tea tipologică aborda
tă de Toma Caragiu. 
capacitatea lui de a 
dărui fiecărui perso
naj detaliul specific 
preluat din viață și 
transfigurat cu sensi
bilitate, cu umor, au 
dăruit filmului mari 
creații. Magnifică era 
și prezența lui pe mi
cul ecran. în persona
jul acela unic al că
rui sarcasm te averti
za și în același timp 
te lua drept complice, 
ceea ce aducea atîtea 
bucurii publicului.

Printr-un gest oribil 
și nemilos și nedrept 
al naturii, nu-1 mai a- 
vem pe acest mare om. 
mare artist, mare cb- 
leg. mare prieten. Este 
una din marile pier
deri. Ne înclinăm în 
fața memoriei lui. eu 
sentimentul recunoș
tinței și al neuitării.

Octavian 
COTESCU

salamandrelor"
in care urmărește „zi
lele și nopțile" saha- 
riene ale specialiștilor 
români. îi surprin
dem apoi înfruntînd 
căldura, „vorbind cu 
focul", cercetind cau
zele și particularități
le catastrofei. îi ve
dem deliberind. expe- 
rimentind soluții, ris- 
cîndu-și viața eroic.

Dotat cu spirit de 
observație și inventi
vitate. loan Grigorescu 
imaginează, incontes
tabil. situații de via

tă. detalii de compor
tament care dau fil
mului densitate epică, 
tensiune și ritm și 
care pină la un punct 
definesc și individuali
zează eroii.

Ne-am fi așteptat 
însă ca ‘prozatorul 
loan Grigorescu în 
ipostaza de scenarist 
să dea o consistență 
mai mare unor „teme" 
pe care uneori doar le 
enunță, cum ar fi a- 
ceea a meseriei înțe
lese ca un pariu 
cu moartea, ori „secre
tul" echipei noastre, 
care acționează unit 
„ca degetele de la o 
mînă". ori drama ra. 
tării impuse (Carter).

Filmul apelează cam 
insistent la o simpati
că. foarte simpatică 
cheie comică și pito
rească. Un plus de 
gravitate și autentici
tate în reflectarea 
„salamandrelor" ar fi 
făcut, probabil, ca și 
spectaculoasele și de 
fapt atît de romanti
cele bătăi în baruri

(pentru apărarea se
xului slab). lirismul 
cîntecelor cu dedica
ție, idilele poliglote 
bogate in mimică și 
gesturi, invidia lui 
Jean Constantin pe 
bronzul petrolistului 
negru să aibă o altă 
pondere, iar peisajele 
selenare ale Saharei, 
dansurile africane, pis
cinele să pară filmate 
dintr-un unghi și mai 
puțin turistic...

Spectaculos. pito
resc. variat, plăcut, 
bine tensionat. însufle
țit de idei nobile și 
generoase, filmul rea
lizat în regia lui Mir
cea Drăgan (coproduc
ție româno-italiană a 
„Casei de filme numă
rul 5“ și a lui „Spec
tacular Film") are și 
marele atu al contri
buției unor interpret! 
de diferite naționali
tăți : Stuart Whitman, 
actor cu un farmec a- 
parte. care individua
lizează siguranța și 
neliniștea, dă adinci- 
me crepusculului și 
nevoii de iubire a lui 
Carter ; Ray Milland, 
Tony Kendall. Woody 
Strode, Gordon Mit
chell și alții.

întîlnim în „Cuibul 
salamandrelor" un grup 
de actori români de 
talie internațională, 
ale căror creații și aci 
le confirmă valoarea : 
Gh. Dinică. cu binecu
noscutul său joc băr
bătesc. aspru, interio
rizat, subtil, ironic. 
Radu Beligan. simplu 
și natural în canicula 
sahariană, și. alături 
de ei. Mircea Diaconu, 
tinăr actor de o rafi
nată spontaneitate. 
Apariția lor este pri
mită. pe bună drepta
te. cu aplauze.
Natalia STANCU- 
ATANAS1U

t V
12.00 Telex
12.05 Teleșcoală
12.40 O viață pentru o idee : Vasile 

Conta
13,10 Capodopere șl marl Interpret
13.55 Ateneul cultural-artistic
14,20 Mult e dulce...
14.45 Flora și fauna patriei
15.15 Tineri pe frontul reconstrucției
15.45 Condu-ne, drag partid. Înainte — 

cîntece patriotice
16.00 Fotbal : Steaua — Universitatea 

Craiova. în pauză : Schi acrobatic
17.55 Antologia filmului pentru tineret 

și copil. Tarzan — omul Junglei
10,05 Eroi Îndrăgiți de copil : Heidi
19,30 Telejurnal
20,00 Forța umanismului socialist. Soli

daritatea
20.15 Teleenclclopedla
20.50 Film serial: Un șerif la New York
21.40 Oamenilor — clntece ! Acompa

niază orchestra de estradă a Jta- 
dlotelevlzlunll, dirijor Sile Dlnlcu

33.24 Telejurnal • Sport

teatre
• a.r.t.a. șl A.T.M. (la Palatul 
sporturilor și culturii) : Conci rt- 
spectacol de muzică ușoară și fol
clor (în sprijinul slnlstrațllor) 
— 18.
• Teatrul Național București (cala 
mare) : Richard al HI-lea — 19. 
(sala mică) : Cazul Enăchesca — 
19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor : Mihai Bredicaanu. 
Soliști : Valentin Gheorghiu, Va
rujan Cozighian, Virgil Frâncu 
— 20.
• Opera Română : Carmen — 1».
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Grădina Icoanei) : 
Interviu — 19.
• Teatrul de' comedie : 12 oa
meni furioși (premieră) — 19,30.
• Teatrul Mic : Vara trecută la 
Ciulimsk — 19,30.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Victoria) :, Deschis 
pentru renovare — 19.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Cunună de frumuseți 
— 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Hocus- 
Pocus și-o găleată — 17.
• Teatrul „Țăndărică" (la Clubul 
sindicatelor din construcții. Calea 
Vitan) : Fata babei și fata moș
neagului — 17.
• Circul București : Spectacol
prezehtat de Circul mare din Var
șovia — 18 (seria de bilete 292), 
.9.30 (293). xaâl

cinema Practic, aproape nu există acțiune 
din programul de refacere de pe 
urma cutremurului în care să nu fie 
angajat Institutul de construcții din 
București — cu Întregul său corp pro
fesoral. cu cei 5 000 de studenți.

întregul potențial creator al In
stitutului este deopotrivă valorifi
cat in acțiunea de expertizare, spri
jinire și consolidare a clădirilor 
din Capitală și 
din provincie, în 
elaborarea unor 
norme îmbunătă
țite de proiectare 
capabile să asi
gure protecția an
tiseismică. în ac
tivitatea efectivă 
de construcție si 
reconstrucție de 
pe șantiere etc.

— Conform in
dicațiilor condu
cerii de partid — 
ne «punea prof, 
dr. docent Dan 
Ghiocel, rectorul 
institutului - chiar 
de la primele ore 
ale dimineții de 5 martie întregul 
corn profesoral și studenții au fost la 
datorie, acționind împreună pentru 
curățirea amfiteatrelor. atelierelor și 
sălilor de proiectare, pentru repu
nerea în funcțiune a tuturor apara
telor și instalațiilor de specialitate. 
Mă refer îndeosebi la operativitatea 
și competenta cu care toate cadrele 
didactice de specialitate au partici
pat. în colective special constituite, 
la analiza avariilor produse clădiri
lor, la activitatea de sprijinire și, 
începînd chiar din aceste zile, la lu
crările de consolidare a tuturor con
strucțiilor calamitate din București. 
Concomitent cu funcționalitatea ei 
de primă urgență, o asemenea ac
țiune ne-a prilejuit analize tehnico- 

științifice foarte bogate, ale căror 
date și concluzii generale vor fi va
lorificate în alte acțiuni în care sin- 
tem integral angajați.

— Știm că o comisie de specialiști 
din institut a efectuat expertizarea 
barajelor ; care sint principalele 
concluzii ?

— Deși gradul de intensitate a cu

Studenții și cadrele didactice de la Institutul de construcții:

Cu mistria și rigla de calcul 
pe șantierele refacerii

tremurului a fost foarte mare și aici, 
în zona principalelor baraje (de pe 
Argeș, de la Paltinul etc.), acestea 
s-au comportat bine, fapt remarcat 
și de specialiștii de peste hotare, 
aflați în tara noastră.

— De-a lungul anilor am consem
nat frecvent rezultatele pozitive, ob
ținute sub raportul integrării, în 
institutul pe care-1 conduceți : cum 
Ie veți valorifica în etapa actuală și 
imediat următoare ?

— Am luat inițiativa ca în atelie
rele de proiectare ale institutului, 
studenții anilor IV și V. împreună 
cu cadrele didactice de specialitate, 
să elaboreze în cel mâi scurt timp 
întreaga documentație tehnică pentru 

consolidarea definitivă a tuturor clă
dirilor unităților de invățămînt din 
București avariate de cutremur. Dez- 
voltind sistemul existent al loturilor 
studențești de execuție, ne-am an
gajat să preluăm integral și lucră
rile de consolidare, prevăzute in 
aceste proiecte. Pentru aceasta, ne-am 
propus ca loturile formate din stu

denții apilor I. II și III să fie mult 
amplificate prin includerea în echi
pele de lucru și a unor tineri care 
învață in alte institute de invățămint 
superior, astfel incit în serii de cîte 
două luni să poată lucra efectiv pe 
asemenea șantiere peste 5 000 de stu
denți bucureșteni. Agenda de lucru a 
cadrelor didactice și studenților nu 
se oprește aici, ci înscrie și alte 
acțiuni. în legătură nemijlocită cu 
preocupările amintite, cu învățămin
tele pe care acestea le generează, «e 
lucrează, de pildă, la perfecționarea 
Programelor universitare, astfel îneît 
pregătirea de ansamblu a viitorului 
inginer constructor să înregistreze 
noi valențe de calitate, pe măsura 
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celor mai înalte exigențe pe care 
progresul tehnic le înscrie și aici. în 
acest context, problemele de dina
mică a structurilor, eu întregul lor 
complex de determinări ce alcătuiesc 
conținutul ingineriei seismice, vor fi 
mult aprofundate și cu o fina
litate practică accentuată în cu
prinsul întregului proces de invă- 

țămint. „De fapt
— ne spunea în 
această ordine de 
idei prof. univ. 
dr. Dumitru Cioc, 
prorector cu acti
vitatea didactică
— in ultimă ana
liză este vorba de 
sporirea capacită
ții viitorului ingi
ner de a proiecta, 
dar și de a exe
cuta nemijlocit o- 
biective optime 
sub raportul tu
turor soluțiilor 
constructive; așa
dar. de creștere a 
competentei, dar

și a răspunderii sale moral-ce- 
tățenești. pentru ca obiectivele 
realizate să-l reprezinte integral, 
sub raportul calității, al durabilității 
și al eficienței economice". Iar ase
menea interferențe între zonele acti
vității științifice și educative defi
nesc o practică efectivă de lucru în 
acest institut. O demonstrează eloc
vent si recenta inițiativă a asociații
lor studenților comuniști de a forma 
brigăzi mobile de intervenție, care 
la cererea diferiților locatari să se 
poată deplasa la fața locului spre a 
asigura asistentă tehnică lucrărilor 
interioare de refacere a locuințelor.

Si. bineînțeles, inițiativele de acest 
gen vor continua.

Mihai IORDANESCU

ȘTIRI SPORTIVE
FOTBAL: Modificări în programul 

meciurilor din București
în programul meciurilor din Bucu

rești au intervenit modificări. Parti
dele Progresul — F. C. Constanța și 
Rapid — F. C. Argeș se vor desfă
șura în cuplaj, pe stadionul „23 Au
gust", de la ora 14. în ziua de du
minică, 20 martie (nu în ziua de 
sîmbătă. 19 martie, cum ni sa anun
țase anterior de la F.R.F.).

În cîteva
• La Tokio au continuat vineri în

trecerile campionatului mondial de 
hochei pe gheată (grupa B). cele trei 
partide programate încheindu-se cu 
următoarele rezultate : R. D. Germa
nă — Olanda 4—2 (2—0, 2—2. 0—0). 
Polonia — Japonia 5—2 (2—1, 2—0,
1—1) și Elveția — Iugoslavia 5—3 
(2—1. 1—1. 2—1). în clasament con
duce echipa R.D. Germane, singura 
formație neînvinsă, cu 12 puncte.

• Finala „Cupei campionilor euro
peni" la baschet feminin se va dis
puta în Ziua de 31 martie, la Barce
lona. intre echipa sovietică T.T.T. 
Riga si formația franceză U.C. Cler
mont Ferrand.

în meci retur pentru semifinalele 
competiției. T.T.T. Riga a învins, in 
deplasare, cu scorul de 77—55 (34—28) 
formația italiană Geas Sesto San Gio
vanni.

In cealaltă semifinală. U.C. Cler
mont Ferrand a cîștigat cu scorul de 
73—65 (31—32) partida susținută pe 
teren propriu cu formația Sparta 
Praga.

• în sferturile de finală ale tur
neului de tenis de la Saint Louis 
(Missouri) Ilie Năstase l-a învins cu 
6—7. 7—5, 6—3 pe australianul Ken 
Rosewall, iar Jimmy Connors l-a eli
minat cu 6—2. 6—2 pe Bernie Mitton.

Partida Steaua — Universitatea 
Craiova se va juca astăzi, de la 
Ora 16, pe stadionul „Steaua", con
form celor anunțate anterior.

De asemenea, celelalte partide ale 
etapei a XlX-a se vor disputa 
astăzi, cu începere de la ora 16.

r înd ui i
• Campionul olimpic și mondial 

de box Ia categoria grea. Teofilo 
Stevenson, se va afla In fruntea unui 
lot cubanez care va evolua în. luna 
aprilie. într-un turneu în U.R.S.S.. 
R.P. Mongolă și Bulgaria, precum și 
la Stockholm. între 15 și 20 aprilie

• Surpriză pe ringul arenei din 
San Juan : în prima semifinală a 
campionatului mondial de box la 
categoria grea. nordamericanul 
Jimmy Young l-a învins la puncte, 
după 12 reprize, pe fostul campion 
al lumii George Foreman. Jimmy 
Young, in vîrstă de 28 de ani, 1-a 
dominat pe Foreman prin viteza 
execuției loviturilor și, mai ales, 
prin rezistența sa. Foreman, care a 
dat semne de oboseală de la mijlocul 
meciului, a fost Chiar numărat in 
ultima repriză de către arbitrul 
Waldemar Schmidt. In urma acestei 
înfringeri. Foreman a ratat pentru 
moment ocazia de a mai lupta pen
tru centura mondială. Jimmy Young 
urmează să-l întilnească pe învingă
torul celei de-a doua semifinale. 
Ken Norton — Duane Bobick.

• „Cupa Europei" la schi alpin 
feminin a fost ciștigată la actuala 
ediție de Ursula Konzett (Liechten
stein). care a totalizat în clasamentul 
genera] 131 puncte.

• Rtndunele șl amazoane : MIO
RIȚA — 9; 11; 13; 15; 17.15; 19.30.
• Cuibul salamandrelor : FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18: 20, 
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 15,30;
17,45; 20.
• Îngerașii negri : FESTIVAL — 
9; 11,30: 14; 16.45; 19,15. AURORA 
— 9; 11.15; 13.30; 15.45: 18; ».
• Rlul de aur : CENTRAI» — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18; 20.
• Lumea circului : FAVORIT — 
9.30; 12,30; 16; 19, GLORIA — 8,45; 
11,30; 14,15; 17; 19.45.
• Răscoala : PACEA — 16; 17.15;
19,30.
• șatra I GRIVITA — 9; 11; 13,11;
15,30; 17,45; 20. FLAMURA — 9;
11,15; 13,30; 15,45: 18; 20. GIU- 
LEȘTI — 0; 11; 13.15; 15,30; 17,45;
M.
• Accident : TOMIS — »; 11,15;
13,30; 15,30: 17,45 ; 20.
• Adevăratul cura] : ARTA — I;
11,15; 13.30; 15.45: 18; 20.
• Învingătorul : MUNCA — 10; 
12; 14; 16; 18: 20.
• Apașii : COSMOS — 0.30: 11.30; 
13.30; 16; 18: 20.
• Solitarul de la Fortul Humboldts
FLOREASCA — 9; 11; 13; 15,30;
18: 20.
• Dacii : DRUMUL SĂRII —
15,30; 17.45; 20.
• Legenda șerifului din Tennes
see : LIRA — 9,30; 11.45; 13; 15,30; 
17.45: 20.
• Scăldatul mlnjilor : VIITORUL
— 9.30; 11,30; 13.30; 15.30: 17,30;
12.30.
• Copil de suflet : FERENTARI
— 9.30; 11.30; 13.30: 15.30; 17,30;
19.30.
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„Contul 1977 — ajutoare sinistrați cutremur"

Manifestări ale omeniei și solidarității
Din întreaga fără, reporterii și corespondenții „Scinteii" 

continuă să transmită noi și noi vești despre depunerile în 
„Contul omeniei" și al solidarității, impresionante expresii 
ale înaltei conștiințe civice a poporului nostru.

Oameni de omenie continuă 
să treacă prin fața ghișeelor C.E.C.

• La agenția C.E.C. din orașul sta
țiune Singeorz-Băi, județul Bistrița- 
Năsăud, cetățeanul Anton Sfringeu a 
depus în „Contul omeniei" suma de 
10 000 lei.

învățătorul pensionar Gheorghe 
Necula din Dumbrăveni, județul 
Vrancea, a făcut pînă acum trei de
puneri în „Contul 1977". in sumă to
tală de 7 000 lei.

• Printre depunătorii la C.E.C. din 
județul Maramureș figurează Ale
xandru Jecan din Baia Mare cu 1 000 
led. pensionarul din Baia Sprie Ata- 
nasiu Benea — 1 000 lei. Pop Victor, 
din Șomcuta Mare — 1 000 lei, fami
lia dr. Alexandru Lupșa din Baia 
Mare — 5 000 lei.

Cadrele didactice și personalul 
administrativ ai Liceului nr. 4 din 
Capitală subscriu la „Contul omeniei" 
o parte din retribuția lunară pină la 
sfîrșitul anului, în valoare de circa 
40 000 lei. în același cont, personalul 
didactic și administrativ al liceului 
„I.L. Caragiale" din Capitală înscriu 
suma de 72 000 lei. Din economiile 
proprii, uteciștii liceului au donat 
suma de 20 000 lei.

• La unul din ghișeele C.E.C. din 
Vatra Dornei s-a prezentat pensio
narul Leonte Ionescu, în vîrstă de 
76 de ani, cunoscut crescător de ani
male din localitate, care a donat 
suma de 4 400 lei.

» Ofițerii și angajații civili din
trupele de grăniceri subscriu la
„Contul omeniei" cu <> sumă de
2 500 000 tei.

O Angajații Direcției generale a

Contribuim cu o parte 
din retribuție și gratificați)

• Activiștii Comitetului județean 
Brăila al P.C.R. au hotărit să doneze 
retribuția pe o lună în „Contul ome
niei".

• Lucrătorii Ministerului Agricul
turii și Industriei Alimentare au ho
tărit să înscrie. în „Contul 1977“ in 
fiecare lună pînă la sfîrșitul anului 
retribuția pe o zi. Cadrele din con
ducerea ministerului au donat retri
buția pe cite o lună. Suma totală în
scrisă astfel în „Contul omeniei" și al 
solidarității se ridică la 1 700 000 lei.

• Activiștii Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Producție, 
ai uniunilor județene, casei de pen

Alături de poporul român 
ia înlăturarea urmărilor seismului

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

Din diverse țări continuă să so
sească știri despre sprijinul acordat 
poporului român de numeroase aso
ciații și organizații, firme și persoa
ne particulare.

Directorul Societății Caritas din 
capitala Austriei, dr. Leopold Ungar, 
care a vizitat tara noastră in urma 
seismului de la 4 martie, a anunțat 
că această societate va finanța con
strucția unei policlinici și va studia 
posibilitatea construirii și a unui spi- 
tal cu o capacitate de 450 de paturi, 
pr cum și a altor obiective sociale și 
edilitare destinate populației sinis
trate din orașul Zimnicea. Societa
tea va trimite in zilele următoare 
pentru cei care au avut de suferit 
circa 70 tone de medicamente și lap
te praf.

Totodată, continuă acțiunile de 
sprijin ale unor firme austriece care 
întrețin relații de colaborare și coo
perare cu întreprinderi din tara noas
tră. între acestea, se numără S.K.F.- 
Est și Rubchich Kg, cu donații de 
cîte 20 000 de șilingi ; Colgate-Palmo
live— 15 000 șilingi ; Leopold Lunsck 
— 10 000 șilingi ; Ottakringer — 
Brauerei — 8 000 șilingi.

Continuă, de asemenea, să soseas
că contribuții din partea unor socie
tăți și firme din Italia. Astfel, firma 
Labriche Formenti. dorind să sprijine 
activitatea' de reconstrucție, a donat 
două vagoane de tablă Jaminată la 
rece, îar firmele Colomboa și Impal 
oferă piese și materiale pentru re
parații la mașini și utilaje din in
dustria lemnului. Societățile „3 M“ și 
Ambrosini au făcut o donație de 
plicuri radiologice. Alte firme din a- 
ceastă țară depun sume de bani in 
„Contul 1 000“ al Băncii Române de 
Comerț Exterior. Cităm dintre aces
tea : Fratelli Navaria — 1 000 dolari ; 
Banca Toscana din Florența și socie
tatea Sitama cite 10 milioane lire. 

agriculturii și industriei alimentare 
Timiș, precum și cei din unitățile 
subordonate au depus pînă acum în 
„Contul 1977" suma de 650 000 lei.

Pensionara Elena Nae din Cer
navodă s-a prezentat la agenția 
C.E.C. din localitate, unde a depus 
în „Contul omeniei" suma de 2 000 
lei.

•• Profesorii și elevii liceului „Mi- 
hai Eminescu" din Constanța au ho
tărit să contribuie la fondul de În
trajutorare cu suma de 65 000 lei.

• Profesorii de la Liceul de muzică 
și artă plastică din Iași au depus în 
„Contul omeniei" 10 000 lei.

•• Numeroși tineri utecisti de 
la „Electromotor", „Electrobanat", 
„Electrotimiș", întreprinderea me
canică. întreprinderea de reparații 
auto și. din unități sanitare și ale co
merțului de stat din Timișoara au 
depus pină acum in „Contul 1977“ 
suma de 150 000 lei.

Elevii Grupului școlar din 
Moreni au depus suma de 50 000 lei. 
Tot 50 000 lei au depus și colegii 
lor de la liceul „Enăchiță Văcărescu" 
din Tîrgoviște.

Minerii din bazinul carbonifer 
Anina, județul Caraș-Severin, con
tribuie cu depuneri in sumă totală 
de 2 400 000 lei.

Stanciu Reveica din satul Băcel, 
județul Covasna, în virstă de 93 de 
ani, a depus în „Contul 1977“ suma 
de 500 lei.

• Comitetul județean Bistrița-Nă- 
săud al femeilor a depus în „Contul 
1977“ suma de 10 000 lei.

sii și asigurări sociale, precum și ai 
filialei acesteia au decis să depună 
in „Contul 1977“ suma de peste 
1 500 000 lei. reprezentînd cite o cotă 
din veniturile lunare.

• Personalul Ministerului Indus
triei Chimice și angajații Centrului 
de calcul al M.I.Ch. au hotărit să 
contribuie la „Contul 1977“ cu suma 
de 752 000 lei, reprezentînd o parte 
din retribuția medie lunară, pină la 
sfîrșitul anului.

• Activiștii consiliului județean al 
sindicatelor și ai consiliilor munici
pale și orășenești din județul Timiș 
au donat în ajutorul sinistraților și

Pentru a veni în sprijinul construc
torilor români, muncitorii uzinei Sta- 
lowa Wola din R.P. Poionă au hotărit 
să livreze înainte de termen utilaje de 
construcții pentru tara noastră. Po
trivit unor acorduri, întreprinderea 
trebuia să expedieze în România în 
trimestrele III și IV 60 de mașini de 
încărcat. în urma măsurilor luate, 30 
de asemenea utilaje vor fi livrate 
încă în luna aprilie. Colectivul uzinei 
va accelera totodată expedierea pie
selor de schimb pentru utilajele care 
sînt folosite la curățirea străzilor și 
la lucrări de demolare. Aici a fost 
construită pentru țara noastră și o 
macara autopropulsată.

Organizația eercetașilor din secto
rul Ochota al Varșoviei a făcut o 
colectă de rechizite școlare. Repre
zentanți ai organizației s-au prezen
tat la ambasada țării noastre cu o 
importantă cantitate de caiete, cre
ioane. radiere, truse, stilouri, cu ru
gămintea de a fi expediate elevilor 
din București și din alte localități din 
tara noastră lovite de cutremur.

Asociația de prietenie Finlanda- 
România, împreună cu Uniunea scrii
torilor din Finlanda, organizează, in 
beneficiul sinistraților din tara noas
tră. un spectacol la casa de cultură 
„Kulturitalo". una din cele mai mari 
săli din Helsinki, precum și o seară 
de poezie. Se va deschide o expoziție 
de artă plastică, cu vinzare. banii în
casați urmînd a fi depuși in contul 
sinistraților din România. De men
ționat că în această tară se desfășoară 
numeroase alte acțiuni de sprijinire 
a poporului român pentru înlătura
rea urmărilor seismului.

în contul deschis pentru ajutorarea 
victimelor cutremurului au fost de
puse pină acum peste 70 000 de mărci 
finlandeze. Printre depunătorii din 
ultimele două zile figurează firma 

pentru sprijinirea operei de recon
strucție retribuția lor pe o lună.

• Constructorii de nave din Dro- 
beta-Turnu Severin au hotărit să 
contribuie la fondul de reconstrucție 
cu circa 1 800 000 lei, reprezentînd o 
parte din retribuție.

• Profesorul Csernovits Samuilă 
de la Liceul economic de contabili
tate din Tg. Mureș a oferit în „Con
tul 1977“ retribuția sa pe o lună.

• De la. întreprinderea de prospec
țiuni și explorări geologice Deva ni 
se anunță că angajații de aici au ho
tărit să doneze în „Contul omeniei" 
o parte din retribuția lor, care se 
ridică la peste 860 000 lei.

• Metalurgiștii din Bocșa au ho
tărit să depună o parte din retribu
ția lunară pină. la sfîrșitul anului, 
contribuind astfel în „Contul ome
niei" cu suma de 1 400 000 lei.

• Angajații întreprinderii de apa- 
rataj electric auto din Sf. Gheorghe 
au hotărit să depună in „Contul

Donăm din roadele ogoarelor, 
ale hărniciei noastre

• Cetățenii din comuna Cacica, 
județul Suceava au depus pină acum 
In „Contul omeniei" 353 046 lei.

• Țăranii cooperatori din comuna 
Reci, județul Covasna. au hotărit să 
doneze, intre altele, 10 000 kg po
rumb și o parte din retribuție, iar 
cei din comuna Turia, 100 000 kg car
tofi și peste 50 000 lei.

• Țăranii cooperatori din satul 
Finteușu Mic (Maramureș) au depus 
pină acum la C.E.C. suma de 6 000 lei.

• Membrii cooperativelor agricole 
și ai asociațiilor intercoperatiste din 
27 de unități din județul Vrancea 
au depus pînă acum in „Contul 1977“ 
peste 4 000 000 lei.

• Țăranii cooperatori din comuna 
Hălăuțești județul Iași au depus in 
„Contul 1977“ suma de 73 000 lei, iar 
cei din comuna Lespezi — 30 000 lei.

Contribuția oamenilor de artă
Orchestra simfonică, Opereta si 

corul Filarmonicii din Craiova și-au 
propus să susțină, peste programul 
stabilit, trei spectacole ale căror 
beneficii vor fi livrate în „Contul 
omeniei" și al refacerii.

• Membrii Studioului de arte 
plastice al armatei au hotărit să 
doneze, fiecare dintre ei, cite două 
lucrări (grafică și pictură in ulei) 
care să înfrumusețeze noile aparta
mente unde se mută familiile ră
ni,ase in urma seismului fără locu
ințe.

• La galeria „Arta" din Brașov 
s-a deschis o expoziție de pictură, 
grafică și artă decorativă cu vin
zare. Valoarea lucrărilor artiștilor 
brașoveni va fi donată în „Contul 
omeniei". în prima zi au fost vîn- 
dute 50 de lucrări.

Nestle cu suma de 10 000 de mărci, 
agenția de turism „Lomamatka" cu 
5 000 de mărci și ziarista Elisa Laine 
cu 100 mărci.

în Belgia, artiști plastici organi
zează. de asemenea, expoziții cu vin
zare în vederea strîngerii de fonduri 
pentru ajutorarea, sinistraților din 
tara noastră. Au oferit lucrări cu
noscutul sculptor și pictor de origine 
română I. lanchelevici, graficianul de 
origine română Ed. Leibovici și M. 
Tytgat, unul din cei mai cunoscuți 
plasticieni belgieni. Tot în sprijinul 
poporului nostru. Asociația culturală 
belgiano-rornână a deschis un cont 
special. La rindul său. Institutul de 
cercetări și terapeutică — R.I.T. in
formează că pentru a contribui la a- 
linarea suferințelor victimelor cutre
murului dorește să pună la dispoziția 
institutului „Cantacuzino" din Bucu
rești unele vaccinuri pe care le pro
duce.

Din Marea Britanie continuă să so
sească știri despre ajutoarele acor
date de firme si cetățeni. Fir
ma Black and Decker a oferit 12 
mașini de găurit, două mașini de po
lizat și două ciocane pneumatice 
Pensionarul britanic R. C. Barlett a 
donat 200 lire sterline, iar firmele 
turistice Albany Travel Ltd. și Scholl 
Travel Service Ltd. cite 500 lire ster
line.

în aceste zile, numeroși cetățeni și 
organizații din Japonia fac donații 
pentru ajutorarea populației din țara 
noastră și înlăturarea urmărilor 
seismului. în contul special deschis 
la mai multe bănci nipone sau la 
Ambasada română au făcut donații : 
Comitetul Central al Partidului Co
munist din Japonia — un milion 
yeni ; compania Tokyu Construction, 

I

1977“ o parte din retribuție. Aceeași 
hotărî re a luat-o și lucrătorii de la 
I.F.E.T. Tg. Secuiesc, care vor depu
ne peste 1 000 000 lei.

• Angajații întreprinderii meca
nice Nicolina-Iași au hotărit să de
pună retribuția pe cîte o zi din lu
nile următoare, care totalizează 
1 000 000 lei.

• Constructorii de la I.C.H. Con
stanta donează valoarea gratificații- 
lor pe anul trecut, însumînd 3 794 000 
lei.

• Constructorii marelui complex 
hidroenergetic Sebeș au destinat 
fondului de ajutorare și refacere 
peste 1 500 000 lei, reprezentînd gra- 
tificatiile cuvenite pe anul trecut.

• Cadrele medico-sanitare din spi
tale. policlinici, dispensare și sana
torii din județul Alba au stabilit ca 
din retribuție și gratificatiile cuve
nite pe anul trecut să contribuie în 
„Contul 1977" cu suma de peste 
1 500 000 lei.

• Cooperatorii din Ionești. Petrești 
și Mortani județul Dîmbovița au do
nat pentru sinistra ti 20 000 kg griu, 
iar cei din Uliești, Jugureni și Pe- 
trești — suma de 142 000 lei.

• Cooperatorii din comuna Brăhă- 
șești (Galați) au donat 50 000 
lei, precum și contravaloarea a 1 000 
litri lapte și 2 000 kg griu. La rindul 
lor. cooperatorii din Slobozia Conachi 
au donat și ei 46 000 lei, pre
cum și însemnate cantități de pro
duse alimentare.

• Locuitorii comunei Costești din 
județul Vaslui — țărani cooperatori, 
angajați ai unităților economice, ca
dre didactice, uteciști și pionieri — 
au depus in „Contul 1977“ diferite 
sume de bani in valoare totală de 
472 000 lei.

• Graficiană Tia Peltz a donat 
pentru noile case ale celor rămași 
fără adăpost 20 de lucrări.

Aproape 40 de spectacole cultu
rale au fost organizate pînă acum in 
beneficiul sinistraților de către tea
trul de stat, teatrul de păpuși, în
treprinderea cinematografică, filar
monica de stat și orchestra „Cindre- 
lul". de formațiile sindicatelor și ti
neretului din Sibiu.

• Casa municipală de cultură Satu 
Mare a depus în „Contul omeniei" 
suma de 10 000 lei din veniturile în
casate pînă acum la diferite manifes
tări cultural-artistice. în zilele ce 
urmează, artiștii amatori de aici vor 
întreprinde un turneu în comune ale 
județului pentru a suplimenta fon
durile care vor avea aceeași des
tinație.

firma Sugi Shoji și profesorul Kenzo 
Fuji cite un milion de yeni ; compa
nia Toshiba Machine — 700 000 yeni ; 
Asociația femeilor din Japonia — 
50 000 yeni ; companiile membre ale 
Comitetului economic Japonia-Româ- 
nia 10,5 milioane yeni.

în Grecia, trustul Oil and Ship
ping-Corp a oferit 15 000 dolari, oa
menii de afaceri\ Spania Nicolas și 
Georgios Bobolas1 și Consiliul cen
tral al comunităților evreiești din 
Grecia cîte 100 000 de drahme ; fir
ma Metsapoulos-Mihailidis — 50 000 
drahme ; elevii școlii nr. 16 din Nea 
Liasia-Attica 6 700 de drahme. Alți 
cetățeni au depus în „Contul 1 000" 
peste 140 000 de drahme.

Mărturii ale solidarității cu po
porul român continuă să sosească și 
din alte țări. Din Olanda, firma Ge
neral Electric Plastics a prelungit cu 
90 de zile termenul de plată pentru 
un credit de circa 200 000 dolari a- 
cordat unei întreprinderi românești 
de comerț exterior. La rindul său, 
firma Dijkmajis a informat că doreș
te să vină in sprijinul refacerii șep- 
telului prin donarea a cinci tauri de 
rasă pentru centrele de însămințare 
artificială din sectorul nostru zoo
tehnic.

In Iordania, omul de afaceri Zaa- 
karia Ataher a contribuit cu suma 
de 10 000 dolari ; firma Ibn Al Wa
ked Trading and Contracting cu 
3 000 dolari, iar societatea World 
Trading cu 1 000 dolari.

Uniunea camerelor de comerț, in
dustrie și bursă din Turcia a des
chis un cont special Ia Banca mun
cii îh beneficiul sinistraților din țara 
noastră. în rindul donatorilor se nu
mără exportatorul Orner Boyar cu 
50 000 lire turcești, firma Tambay — 
cu 30 000 lire turcești.

Cronica zilei
Președintele Mani Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România, 
Nicolae Giosan, a primit un mesaj 
de mulțumire din partea președinte
lui Adunării Populare Naționale a 
Republicii Algeriene Democratice și 
Populare, Rabah Bitat, pentru felici
tările ce i-au fost adresate cu prile
jul alegerii sale în această funcție.

★
Ministrul coordonării și planifică

rii al Republicii Elene, Panayotis 
Papaligouras, cate face o vizită de 
lucru în țara noastră, a avut, in 
cursul zilei de vineri, întrevederi și 
a purtat convorbiri cu Mihai Mari
nescu, viceprim-ministru ai guvernu
lui, președintele Comitetului de Stat 
al Planificării. în cadrul întîlnirii au 
fost abordate o serie de aspecte con
crete privind dezvoltarea cooperării 
economice și tehnico-științifice între 
România și Grecia.

în aceeași zi, oaspetele grec a vi
zitat obiective economice din județul 
Prahova.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Etiopiei Socialiste, dr. Feleke 
Gedle Ghiorgis. cu prilejul numirii 
sale în această funcție. O altă tele
gramă de felicitare a fost trimisă 
tovarășului Miloș Minici cu prilejul 
realegerii sale în funcțiile de vice
președinte al Consiliului Executiv 
Federal și secretar federal pentru 
afacerile externe al Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia.

I

De la Ministerul Sănătății
Ministerul Sănătății comunică : si

tuația epidemiologică se menține in 
continuare bună atit în Capitală, cit 
și in restul țării. Pînă în prezent nu 
au fost semnalate focare epidemio- 
logice. Personalul sanitar suprave
ghează în permanență starea de să
nătate a populației, luind măsurile 
corespunzătoare de profilaxie.

Asistența medicală curentă se des
fășoară in condiții corespunzătoare, 
fiind asigurate consultațiile și trata
mentele ambulatorii în dispensare și 
policlinici pe tot cursul zilei, cit șî 
capacitățile de spitalizare pentru în
grijirea bolnavilor ce necesită supra
vegherea medicală continuă.

Ministerul Sănătății insistă ca 
populația să se adreseze medicului 
la primele semne de boală. De ase
menea, recomandă aplicarea măsuri
lor de întreținere a curățeniei in 
gospodării, la locurile de muncă și 
în localurile publice, precum și res
pectarea cu ’strictețe a regulilor de 
igienă personală.

(Agerpres)

Normalizarea 
circulației auto

Direcția generală a drumurilor din 
Ministei-ul Transporturilor și Teleco
municațiilor informează că circulația 
rutieră este deschisă pe toate dru
murile naționale. Pe drumul național 
București-Giurgiu, la podul peste 
riul Argeș, borna kilometrică 19 plus 
100 este interzis accesul autovehicu
lelor cu o greutate totală mai mare 
de 17 tone. în zona pasajului de la 
Buftea, pe drumul național Bucu- 
rești-Crevedia-Ploiești, se circulă pe 
o varianfă"ldcâlă."-----

în privința drumului național 
Transfăgărășanul, conducătorii de 
autovehicule pot folosi sectoarele 
Cîrțișoara-Bîlea Cascadă și Curtea 
de Argeș-Vidraru-Bîlea Lac. Pe o 
distanță de 8 kilometri nu se poate 
circula din cauza stratului mare de 
zăpadă.

(Agerpres)

vremea
Ieri tn țară : Vremea a continuat să 

se încălzească ușor în majoritatea re
giunilor. Cerul a fost variabil, mai mult 
noros In estul tării. S-au semnalat pre
cipitații slabe, izolate, sub formă de 
burniță șl ploaie In Dobrogea. Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit, cu intensi
ficări locale tn sudul Moldovei. Dobro
gea, estul Munteniei șl sudul Banatului, 
cu viteze de 55 km/h. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între 5 grade la 
Avrămeni, Cotnari, Plopana și Miercurea 
Ciuc și 17 grade la Ciurahonț. In Bucu
rești : cerul a fost mal mult închis. 
Vintul a suflat slab.

Timpul probabil pentru zilele de 20.
21 și 22 martie. In țară : Vremea va 
continua să se încălzească treptat în 
toate regiunile țării. Cerul va ‘fi va
riabil. Innorări mai accentuate se vor 
produce tn jumătatea de vest a târli, 
unde vor cădea ploi izolate. Vînt în 
general slab. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 1 grad șl plus 
9 grade, Iar cele maxime între 12 și
22 de grade, local mal ridicate. Dimi
neața și seara, pe alocuri, ceață. în 
București : Vremea va continua să se 
încălzească treptat. Cerul va fi variabil. 
Vîntul va sufla slab. Temperatura în 
creștere ușoară. Ceață slabă.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 
DIN 18 MARTIE 1977

Extragerea I : 21 76 52 37 36 48 54 
5 77.

Extragerea a II-a : 65 22 15 45 18 
49 35 44 10.

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 
950 044 lei.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Cu profund regret am luat cunoștință de cutremurul de pămînt care 
a avut loc în tara dumneavoastră, provocînd uriașe pierderi de vieți omenești 
și devastarea unor regiuni intinse din această tară prietenă.

în numele poporului meu, al Partidului Unic Național al Oamenilor 
Muncii, al guvernului popular revoluționar pe care îl conduc și al meu perso
nal, transmit Excelenței Voastre condoleanțele cele mai sincere pe care vă 
rog să le transmiteți și familiilor victimelor.

MASIE NGUEMA BIYOGO NEGUE NDONG
Președinte al Republicii Guineea Ecuatorială

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate domnule Ceaușescu,
Am fost profund întristați cînd am aflat de pierderile de vieți omenești 

și de pagubele provocate de recentul cutremur in România.
în numele Partidului Conservator, vă adresez compasiunea mea în aceste 

clipe nefericite.
Al dumneavoastră cu stimă,

Lord THORN EYCROFT
Președintele Partidului Conservator 

din Marea Britanie
+ ♦

în legătură cu cutremurul din 4 martie au mai adresat tele
grame tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, conducerii de partid 
și de stat, unor instituții și organizații obștești :

Kemal Giiven, președintele Adună
rii Naționale din Republica Turcia ; 
deputatul spaniol Manuel de Arane- 
gui ; Jean Mărie Bressand, delegat 
general al Federației Mondiale a O- 
rașelor înfrățite ; J. Petrei, directorul 
Institutului de înalte Sinteze, Nisa- 
Franța ; Jean Touscoz, președintele 
Universității din Nisa ; Institutul de 
chimie organică „Vartanian" din Ere
van ; J. Maldwyn Thomas, pre
ședinte și director executiv al com
paniei Rank Xerox Limited ; Direc

Tovarășului VESELIN GIURANOVICI
Președintele Consiliului Executiv Federal 

al Republicii Socialiste Federative iugoslavia
BELGRAD

în numele Guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal, 
am deosebita plăcere să vă adresez, cu ocazia alegerii dumneavoastră in 
funcția de președinte al Consiliului Executiv Federal al Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, cele mai călduroase felicitări și urări de succes în 
nobila activitate de construire a socialismului în Iugoslavia vecină și prietenă.

Sint profund încredințat că relațiile de strinsă prietenie și colaborare 
multilaterală dintre cele două țări și guverne se Vor dezvolta și adinei 
continuu. în interesul popoarelor noastre, al cauzei socialismului și păcii 
in lume.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Raportul prezentat de tovarășul Erich Honecker 
la plenara C.C. al P.S. U.G.

BERLIN 18 (Agerpres). — Agenția 
A.D.N. informează că Ia Berlin a a- 
vut loc cea de-a cincea plenară a C.C. 
al P.S.U.G. Raportul Biroului Politic 
a fost prezentat de Erich Honecker, 
secretar general al C-.C. al P.S.U.G., 
care a abordat principalele probleme 
ale politicii interne și externe a par
tidului.

Evidențiind faptul că dezvoltarea 
dinamică din perioada precedentă 
continuă și în 1977, raportorul a ară
tat că la sfîrșitul lunii februarie rata 
de creștere a producției de mărfuri 
industriale a fost de 5,6 la sută ; 90 
la sută din această creștere s-a da
torat măririi productivității muncii.

Abordind probleme ale politicii ex
terne a partidului, Erich Honecker a 
declarat : „A fost și rămine dorința 
noastră de a realiza prevederile Ac
tului final al Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa ca un 
tot unitar. Mergem la Belgrad cu re
zultate pozitive, deși nu se poate a- 
firma că rezultatele de la Helsinki 
au devenit deja intr-un sens larg 
baza relațiilor dintre statele europe
ne. Multe elemente pledează pentru 
faptul că nu ne aflăm decit la. înce
put". în prezent — a continuat Erich 
Honecker — în jurul înfăptuirii Ac
tului final de la Helsinki s-a declan
șat o luptă înverșunată, In centrul 
căreia se află esența, conținutul și 
perspectivele coexistenței pașnice, ale

Plenara C.C. al P.C. din Cehoslovacia
PRAGA 18 (Agerpres). — La Praga 

a avut loc plenara C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, in cadrul căreia a fost 
dezbătută informarea Prezidiului 
C.C. ai P.C.C. privind dezvoltarea si 
sarcinile sectorului construcțiilor 
după cel de-al XV-lea Congres al 
partidului. A fost adoptată o hotărîre, 
în care se relevă importanta deosebi-

Apel al P.C.
BRUXELLES 18 (Agerpres). — ■ 

Partidul Comunist din Belgia a lan
sat un apel tuturor forțelor progre
siste din țară de a se uni, în per
spectiva apropiatelor alegeri parla
mentare. intr-o alianță politică, cu 
scopul de a obține o schimbare reală 
a situației sociale. Fără o asemenea 
schimbare — se subliniază în apel — 
nu este posibilă ieșirea din actuala 
criză. După cum relatează ziarul „Le 
Drapeau Rouge", președintele parti
dului. Louis Van Geyt, a formulat un 

țiunea Societății „Hoechst" ; angaja
ți! de Ia „V.V.B. Braunkohle" — R.F. 
Germania ; Ilhan Cevik, editorul co
tidianului turc „News" din Ankara ; 
Comitetul Executiv al Uniunii stu
denților africani din Republica Socia
listă România ; Uniunea studenților 
egipteni din România ; Comunitatea 
studenților zairezi in România : Aso
ciația studenților ciprioti ; studenții 
și doctoranzii comuniști irakieni fc- 
fiați la studiu tn România.

destinderii înseși. Nu este lipsit de 
interes — a continuat vorbitorul — 
să constatăm că adversarii declarați 
ai Conferinței de la Helsinki și ai 
rezultatelor ei s-au erijat, în ultimul 
timp, tocmai in apărători, ai, acestora. 
Ei trec deliberat și premeditat cu ve
derea faptul că M baza unor rapor
turi de bună vecinătate stau respec
tarea suveranității și integrității te
ritoriale, a inviolabilității granițelor 
fiecărui stat, neamestecul în trebu
rile interne. Referindu-se la o serie 
de calomnii proferate de oficine ale 
propagandei imperialiste la adresa u- 
nor țări socialiste, secretarul general 
al C.C. al P.S.U.G. a declarat că a- 
cestea folosesc niște triste figuri sin
gulare care urăsc socialismul și care 
se pleacă în genunchi în fata dușma
nilor lui.

Abordind problema relațiilor dintre 
cele două state germane, raportorul 
a subliniat că stă în logica lucrurilor 
ca frontiera de stat dintre R.D.G. și 
R.F.G. să fie respectată și ca princi
piul neamestecului in treburile in
terne ale R. D. Germane să fie apli
cat în mod riguros. „Sîntem. ca ți 
pină acum, de părere că rațiunea și 
bunăvoința trebuie să prevaleze, pen
tru ca ceea ce s-a realizat să fie con
solidat și pentru a se adăuga ele
mente noi la procesul normalizării, în 
spiritul coexistentei pașnice" — a de
clarat el.

tă a construcțiilor capitale în vedere*  
asigurării unei dezvoltări dinamice a 
economiei naționale, a sporirii efi
cientei economiei și îndeplinirii pro
gramului social trasat de partid.

în încheierea lucrărilor plenarei * 
luat cuvîntul Gustav Husak, secretar 
general al C.C. al P.C.C.. informează 
agenția C.T.K.

din Belgia in vederea alegerilor
program minimal ca bază a unei a- 
semenea alianțe. Programul prevede, 
între altele, combaterea șomajului, 
sporirea puterii de cumpărare a ma
selor și plasarea investițiilor si a 
unor ramuri importante ale econo
miei sub controlul public. Programul 
cere guvernului ce va rezulta din 
alegerile de la 17 aprilie să se orien
teze mai puternic spre țările socia
liste și țările în curs de dezvoltare 
și să contribuie activ la cauza destin
derii și a dezarmării.

• TEHNOLOGIA 
SPAȚIALĂ Șl PREVENI
REA CATACLISMELOR. 
Fotografierea de la distanță, de 
la bordul sateliților, poate con- 
gtitui o modalitate de preîntîm- 
pinare a cataclismelor naturale 
— se afirmă intr-un raport re
cent al Centrului de coordonare 
pentru asistență în caz de 
dezastru, de pe lingă O.N.U. 
Sateliți geodezici, care măsoară 
în fiecare minut mișcarea scoar
ței .terestre sau analizează struc
turile geomorfologice specifice, 
pot eventual contribui la pre
zicerea cutremurelor, a erup
țiilor vulcanice, precum și a al
tor fenomene geologice, cum ar 
fi alunecările de teren, se arată 
în raport. Centrul amintit stu
diază posibilitatea organizării 
unor seminarii internaționale 
privind folosirea tehnologiei 
spațiale in preir.tîmpinarea de
zastrelor. Primul seminar de a- 
cest fel urmează să aibă loc la 
sfîrșitul anului 1977 sau înce
putul anului 1978.

• „ANUL RUBENS". 
Potrivit unei hotărîri a UNESCO, 
anul acesta, cînd se împlinesc 
400 de ani de la nașterea mare
lui pictor din Țările de Jos, în 
același timp remarcabil diplo
mat, colecționar de opere de artă 
și mecenat, a fost proclamat 
„Anul Rubens". în Belgia, unde 
Petrus Paulus Rubens (1577— 
1640) a trăit cea mai mare parte 
a vieții sale (respectiv in orașul 
Anvers), ca și în numeroase alte 
țări ale lumii, vor fi organizate 
expoziții, simpozioane, specta
cole „sunet și lumină", vor avea 
loc reprezentații teatrale, con
certe. balete, vor fi emise serii 
filatelice speciale și medalii co
memorative etc.

• RĂSTURNĂRI DE 
CLIMĂ. Viile țărilor vest- 
europene nu au îndreptățit toate 
speranțele, mai ales în ce pri
vește exportul. Date statistice 
recente ale Pteței comune arată 
că in 1974, totalul exporturilor 
de vin a crescut cu numai 1,6

la sută, de la 3 974 832 hectolitri 
în 1973, Ia 4 040 290 hectolitri. 
Aceasta se datorește faptului că 
exportul cunoscutelor vinuri 
franceze a Scăzut cu 3 la sută, 
al celor din R.F.G. cu 5 la sută, 
iar al celor olandeze s-a redus 
aproape la zero. în schimb, în 
mod paradoxal, exportul de vi
nuri britanice a crescut cu 20.2 
la sută, ca urmare a dezvoltării 
viticulturii în regiunile sudice 
ale Angliei, unde condițiile cli
matice s-au dovedit deosebit de 
favorabile, îndeosebi in ultimele 
decenii. Un motiv în plus pen
tru ca meteorologii să vorbească 
de răsturnările spectaculoase de 
climă petrecute in Europa, ca și 
în restul lumii, in perioada din 
urmă.

• OFENSIVĂ ÎMPO
TRIVA TRAFICULUI CU 
STUPEFIANTE. O amplă 
campanie de combatere a trafi
cului cu stupefiante se desfă
șoară în prezent în Birmania.
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Autoritățile încearcă să depiste
ze parcelele cultivate cu mac, 
atelierele clandestine in care se 
produce opiu, precum și pe cei 
ce se ocupă cu plasarea prin 
contrabandă a drogurilor. Roa
dele acestei acțiuni au început 
să se arate. Unități ale poliției 
au depistat, cu ajutorul popu
lației, o bandă alcătuită, în prin
cipal, din rămășițe ale forțelor 
ciankaișiste, care fabrica opiu 
într-o zonă izolată din munți. 
Luîndu-i prin surprindere pe 
bandiți, polițiștii au distrus un 
șir de instalații rudimentare, 
precum și plantații cu mac în 
suprafață de o sută de acri. 
Ofensiva continuă.

• FĂRĂ ANTICORPI.
Un băiețel de cinci .ani trăiește 
de la naștere sub un cort de 
plastic, în mediu steril, la spi
talul de copii din Houston

(S.U.A.). Micul David s-a năs
cut cu o imunitate naturală a 
organismului foarte redusă, ceea 
ce îl face extrem de vulnerabil 
la atacurile agenților patogeni. 
Din fericire, potrivit constată
rilor medicilor, o dată cu tre
cerea timpului, organismul său 
capătă treptat capacitatea de a 
forma anticorpi care să-1 apere 
de boli. în mediul steril unde 
își duce viața au fost introduse 
pînă acum 35 de microorganis
me. cu care micuțul pacient s-a 
acomodat. Se crede că el va a- 
junge, pînă la urmă, să ducă un 
trai normal, totul fiind o che
stiune de timp.

• SALĂ DE TEATRU 
AD-HOC, Printre edificiile 
sale publice. Manchester nu
mără o impozantă clădire în stil 
victorian. „Bursa bumbacului", 
care a rămas pustie, incepind

din 1968. Un grup de iubitori ai 
teatrului au avut ideea amena
jării, în holul fostei burse, a u- 
nei originale săli de teatru, dis- 
punînd de o scenă rotundă, mo
bilă. Cheltuielile de construcție 
au fost reduse, îar spectacolele 
prezentate de trupele de teatru 
itinerante se bucură. în noul 
cadru, de un deosebit succes.

• RECLAMĂ NEIZBU
TITĂ. în încercarea de a re
cruta noi clienți, o firmă pro
ducătoare de țigări din Malmo, 
Suedia, a hotărit ca fiecare pa
chet pus în vinzare să fie mar
cat cu unul din semnele zodia
cului. astfel incit posibilii cum
părători să fie ispitiți să-și a- 
leagă pachetul cu semnul cores
punzător „zodiei" in care s-a 
născut. Socoteala de acasă nu 
s-a potrivit însă cu cea din tirg. 
în Special, cei născuți in perioa
da cuprinsă între 21 iunie — 22 
iulie nu au găsit deloc amuzan-' 
tă ideea firmei. într-adevăr, po

trivit „regulilor" astrologice, pe
rioada respectivă corespunde 
zodiei „cancerului"...

• OPERAȚIE PE CO
LOANA VERTEBRALĂ. 
O echipă de chirurgi de la Cen
trul medical al Universității 
„George Washington" din capi
tala americană a efectuat cu 
succes o operație asupra coloa
nei vertebrale. Pentru efectua
rea intervenției, temperatura 
corpului pacientului a fost re
dusă, timp de 35 minute, la 19 
grade Celsius, recurgindu-se 
astfel la așa-numita hipotermie 
profundă. în timpul perioadei 
de reducere a temperaturii, toate 
funcțiile vitale ale organismu
lui pacientului — inclusiv acti
vitățile cerebrale — au fost În
trerupte, permițînd astfel extra
gerea unei rețele de vase san
guine din măduva spinării, in 
apropierea punctului in care a- 
ceasta ajunge la creier. întreaga 
operație a durat 20 de ore, din

tre care 14 ore intervenția chi
rurgicală propriu-zisă. In timpul 
perioadei celei mai critice a o- 
perației, aproape întreaga can
titate de sînge din corpul pa
cientului a fost extrasă, fiind 
realizată apoi o transfuzie len
tă, paralel cu revenirea la nor
mal a temperaturii corpului. 
După ieșirea din anestezie, pa
cientul — un bărbat in vîrstă de 
34 ani — a început să își simtă 
din nou brațul drept și picioa
rele, care erau anterior parali
zate.

® O AȘEZARE PRE
ISTORICĂ a cărei vechime a 
fost apreciată la 10 000—20 000 
de ani a fost descoperită pe li
toralul atlantic al Marocului, in 
apropiere de Rabat. Vestigiile 
au fost scoase la lumină întim- 
plător, în timpul unor lucrări 
de construcție. Ele se află în- 
tr-o grotă calcaroasă, de mari 
dimensiuni.
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Uriașul efort patriotic al poporului român 
pentru a asigura înaintarea neîntreruptă 

pe calea socialismului si pragresului 
Ample ecouri în presa internațională

Semnarea acordului privind livrarea
ajutorului acordat de U. R.S.S. României

MOSCOVA 18 — Corespondentul 
Agerpres, Mihai Corut, transmite : 
La 18 martie a avut loc la Moscova 
semnarea acordului între Guvernul 
Republicii Socialiste România și Gu
vernul Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste privind livrarea 
în România, în dar, de utilaje pentru 
o uzină de prefabricate mari din be

ton. pentru locuințe, cu o producție 
de 70—80 mii metri pătrati ne an.

Din partea română, acordul a fost 
semnat de Gheorghe Badrus. amba
sadorul României în U.R.S.S.. iar din 
partea sovietică de V. X3. Morozov, 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru relații economice externe al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Cuvîntarea președintelui S. LA. 
in sala Adunării Generale a 0. N.U.

Au fost trecute în revista aspecte ale situației internaționale

Eforturile oamenilor muncii din România. înaltele lor sentimente de , 
patriotism, de demnitate și de solidaritate umană, fiecare Ia locul său 
de muncă răspunzînd cu abnegație și spirit de sacrificiu apelului pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, al conducerii de partid și de stat, pentru 
înlăturarea cît mai grabnică a consecințelor provocate de seism, pentru 
a se asigura revenirea la ritmurile normale de viață și de activitate, 
suit amplu ilustrate în presa internațională. în emisiunile posturilor de 
radio și televiziune din diverse state ale lumii.

într -un amplu comentariu consa
crat muncii neobosite a constructo
rilor români, agenția T.A.S.S. arată 
că aceștia au răspuns prin fapte la 
chemarea partidului de a face totul 
pentru lichidarea cît mai grabnică a 
urmărilor distrugătorului seism. 
Muncitorii, tehnicienii- și inginerii din 
ramura industriei constructoare de 
mașini s-au angajat să depășească 
sarcinile prevăzute pentru luna mar
tie și să realizeze, peste prevederile 
planului, un însemnat număr de au
tomobile, camioane, autobasculante, 
vagoane de cale ferată etc. De ase
menea. ei s-au angajat să monteze, 
cît mai rapid posibil, mașini și in
stalații. strunguri și subansamble, 
necesare reintrării în producție a 
obiectivelor economice afectate de 
seism.
„VIESNIK" : „Pămîntul 

s-a cutremurat, dar nu și 
voința poporului"

„Pămîntul s-a cutremurat, dar nu 
și voința poporului" — scrie ziarul 
iugoslav „VIESNIK", care publică o 
corespondentă a trimisului său spe
cial. însoțită de fotografii, intitulată 
„Viata se normalizează la București". 
Ziarul relatează pe larg despre efor
turile oamenilor muncii din România 
pentru refacerea economiei, subli
niind rolul esențial pe care îl au 
prezenta neobosită a președintelui 
Nicolae Ceaușescu în zonele sinis
trate. apelurile sale continue pentru 
salvarea si întrajutorarea celor si- 
nistrați. pentru reluarea activității 
economico-industriale. Aspecte simi
lare sînt relatate de ziarele „BOR- 
BA“ și „POLITIKA".

Revista săptămînală de politică și 
economie internațională „HORI- 
ZONT" din R. D. Germană publică 
un amplu comentariu din București : 
„Eroismul milioanelor de oameni". 
Sînt evidențiate dimensiunile uriașu
lui efort patriotic al poporului, sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân, pentru înlăturarea cît mai grab
nică a urmărilor cutremurului, pen
tru a asigura continua înaintare a 
tării pe calea socialismului și progre
sului. îndeosebi se scoate în relief 
faptul că „un mare merit revine ze
cilor de mii de comuniști ce au con
dus neobositi si neclintit! activitatea 
pe numeroasele fronturi ale acestei 
lupte, după exemplul membrilor Co
mitetului Politic Executiv, in frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
omul aflat peste tot acolo unde era 
mai greu". Poporul român — arată 
revista — a infirmat toate știrile pe
simiste avansate de o serie de agen
ții de presă și ziariști occidentali, 
asigurînd că vor fi integral înfăptui
te planurile de dezvoltare economi
că a tării. Revista relevă faptul că 
grija pentru om. umanismul socialist 
au reprezentat resortul uriașei soli
darități ce a cuprins întreaga tară, 
manifestîndu-se în aceste zile de 
cumpănă, la modul cel mai concret.

fie că a fost vorba de acțiunea de 
salvare a oamenilor de sub dărîmă- 
turi, de lupta pentru viață angajată 
in spitale sau de eforturile nu mai 
puțin eroice pentru repunerea în 
funcțiune a întreprinderilor avariate 
și sporirea producției, fie de a pune 
la dispoziția tuturor celor rămași fără 
adăpost noi locuințe complet mobi
late, sau de a asigura o bună apro
vizionare a populației cu toate cele
necesare.

Dind o înaltă apreciere spiritului 
de disciplină și abnegație de care a 
dat dovadă în aceste momente difi
cile întregul popor român, revista 
poloneză „POLITYKA" subliniază ra
piditatea cu care viața revine 
Ia normal în România. Revista
atrage îndeosebi atenția asupra fap
tului că. în eforturile de lichidare a 
urmărilor seismului, pentru normali
zarea deplină a situației, rolul esen- 

Nicolae 
citează 
Nicolae 

în 
economice

avut tovarășul 
Săptămînalul 

președintelui
țial l-a 
Ceaușescu. 
cuvintele
Ceaușescu care a subliniat că, 
ciuda marilor pierderi 
înregistrate în urma seismului, sar
cinile prevăzute în planul cincinal 
vor fi integral îndeplinite.

„POLITIKA THEMATA": 
„Conducerea României, 
în frunte cu președintele 

Nicolae Ceaușescu, 
coordonează direct 

munca gigantică pentru 
normalizare".

Cotidianele grecești „AVGHI" și 
„RIZOSPASTIS" au publicat noi co
respondențe ale trimișilor speciali la 
București, în care se subliniază cu 
precădere eforturile depuse, în pre
zent, pentru a se asigura o reluare a 
activității normale în toate sectoa
rele de activitate. De asemenea, săp
tămînalul „POLITIKA THEMATA" 
publică un amplu material consacrat 
deosebitei tenacități a poporului ro
mân, care luptă fără preget pentru 
înlăturarea urmărilor seismului. 
„Conducerea României, în frunte cu 
președintele Nicolae Ceaușescu, coor
donează direct efortul gigantic care 
se depune pentru a face față nece
sităților activității de normalizare", 
în mod deosebit se relevă că prima 
grijă a reprezentat-o preocuparea 
față de oameni, față de cei care au 
avut de suferit. Subliniind rapidita
tea cu care au fost mobilizate toate 
forțele, imediat după cutremur, săp
tămînalul scrie : „La numai cîteva 
minute după seism, primele echipe 
au început să-i dirijeze pe cetățeni 
și să pună în aplicare măsurile co
respunzătoare stării excepționale. 
Diplomații și observatorii străini din 
Capitala României au remarcat acest 
lucru, apreciindu-1 ca o dovadă cu 
adevărat surprinzătoare a modului

de organizare a statului român în 
asemenea situații. Rapiditatea cu 
care s-a acționat, dincolo de faptul 
că a dat o orientare generală mulți
mii de oameni luati prin surprin
dere, a reușit să contribuie la sal
varea a numeroase vieți omenești, 
să mobilizeze întreaga populație 
pentru a reduce cât. mai mult posibil 
numărul victimelor și valoarea pa
gubelor".

PRESA URUGUAYANĂ: 
Obiectivele economice 
propuse vor fi îndeplinite 

întocmai
Presa, radioul și televiziunea din 

Uruguay au publicat pe larg infor
mații și fotografii referitoare la ac
țiunile întreprinse pe scară națională 
pentru salvarea și ajutorarea victi
melor cutremurului, precum și pentru 
revenirea la un ritm normal de 
viață și activitate. Sub titluri ca 
„Nicolae Ceaușescu declară că vor 
fi îndeplinite întocmai obiectivele 
economice propuse", „Reluarea ac
tivității în București", ziarele „LA 
MANANA", „EL PAIS", „EL DIA" 
și altele subliniază calmul, ordinea 
și munca eroică pe care o desfășoară 
poporul român pentru lichidarea, 
consecințelor seismului. De aseme
nea, posturile de televiziune din 
Montevideo au difuzat zilnic ima
gini și comentarii privind evenimen
tele din România, activitatea si de
clarațiile președintelui Nicolae 
Ceaușescu, prezent permanent în zo
nele afectate, conducînd în mod 
direct operațiunile pentru normali
zarea situației.

★
Tribuna Asociației scriitorilor din 

Serbia a organizat, la 18 martie, o 
seară de poezie românească în me
moria scriitorilor români care și-au 
pierdut viata în cutremurul de la 4 
martie. Manifestarea a fost deschisă 
de Adam Pusloici, poet și cunoscut 
traducător de literatură română. Au 
fost recitate versuri și din creația 
unor poeți iugoslavi : Vesna Parun. 
Vasko Popa si Miodrag Pavlovici, 
dedicate României. Aii participat re
prezentanți ai vieții culturale din 
Belgrad, un numeros public.

Primul ministru al R. S. Vietnam a primit
comisia prezidențială americană

HANOI 18 (Agerpres). — Fam Van 
Dong, primul ministru al guvernu
lui R.S. Vietnam, a primit comisia 
prezidențială americană condusă de 
Leonard Woodcock, cu care a avut o 
convorbire cordială — anunță agen
ția V.N.A. Cu acest prilej, din partea 
președintelui S.U.A., Jimmy Carter, 
Woodcock a înminăt premierului 
Fam Van Dong o scrisoare.

în timpul convorbirii. Fam Van 
Dong a expus cu claritate punctele

de vedere ale R.S. Vietnam asupra 
problemelor interesînd ambele părți 
— menționează agenția V.N.A. La 
rîndul său, șeful comisiei prezidenția
le americane a prezentat poziția păr
ții americane.

Agenția adaugă că o delegație a 
R.S. Vietnam, condusă de Van Thieu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, a început convorbirile cu co
misia prezidențială americană.

Grevă generală în Italia
Italia a cunoscut ieri o nouă și 

amplă acțiune revendicativă. La 
chemarea Federației sindicale 
C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L., a fost de
clarat^ o grevă generală de 4 ore. 
la care au luat parte peste 10 mi
lioane de oameni ai muncii din in
dustrie, agricultură și alte sectoa
re de activitate. în sudul tării. în 
Sardinia și la Milano durata grevei 
a fost de 24 de ore. iar în Sicilia și 
alte regiuni — de 8 ore. (Excepție 
au făcut doar regiunea Lazio și ca
pitala, unde greva se va desfășura 
la 23 martie). în rândurile greviști
lor s-au numărat sute de mii de ti
neri, frământați de agravarea situa
ției economice, de viitorul lor, pla
sat sub semnul incertitudinii în via
ța socială a țării.

Cuvîntul de ordine al acestei im
presionante acțiuni muncitorești'*  a 
fost intensificarea luptei pentru 
combaterea șomajului, pentru dez
voltarea regiunilor înapoiate din 
Mezzoggiorno. După cum este știut, 
pornind de la creșterea continuă a 
șomajului, care numai în rîndurile 
tinerilor sub 30 de ani se ridica la 
începutul acestui an la peste 
1 200 000, organizațiile sindicale au 
elaborat o serie de revendicări pre
cise pe care le-au înaintat guver
nului, regiunilor^ precum și marilor 
grupuri ' industriale (cum ar fi

I.R.I., E.N.I.. G.E.P.I., Montedison, 
Fiat) cu care organizațiile de ra
mură au început tratativele pentru 
reînnoirea contractelor de muncă 
și investiții. Inițiativele organiza
țiilor sindicale, tintesc spre crearea 
de noi locuri de muncă în regiunile 
din sudul țării, prin construirea de 
noi obiective industriale, multe din 
acestea, ca, de pildă, noul combinat 
siderurgic din Calabria și fabrica 
Fiat de la Grotaminarda, fiind de 
mult timp anunțate, dar a căror 
construcție este mereu amînată. Al 
doilea scop al grevei generale a 
avut în vedere modificarea decre
tului guvernamental privitor la 
costurile de producție. în mod deo
sebit, sindicatele solicită să se re
nunțe la acele articole din decret 
care se referă la creșterea taxei 
pe valoarea adăugată (așa-numita 
T.V.A.).

Prin întreaga sa desfășurare, gre
va generală de vineri a reprezentat 
— după cum declara secretarul ge
neral al C.G.I.L.. Luciano Lama — 
punctul de pornire al unei noi faze 
de luptă a organizațiilor sindicale 
italiene, care își propun să facă din 
anul 1977 un an de cotitură în po
litica de dezvoltare economică a re
giunilor din sudul tării.

R. B.

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). 
— In cadrul unui discurs rostit joi 
în sala Adunării Genetale a Organi
zației Națiunilor Unite, în fata re
prezentanților permanenti ai state
lor membre ale O.N.U. și a funcțio
narilor superiori din Secretariatul 
Națiunilor Unite, președintele Jimmy 
Carter a trecut în revistă unele as
pecte ale situației internaționale. Re- 
ferindu-se la intensificarea cursei 
înarmărilor, președintele S.U.A. a 
declarat că în lume s-au acumulat 
mii de arme nucleare, sporindu-se 
riscul unui conflict, fără ca secu
ritatea țărilor să devină mai mare. 
„Dimpotrivă — a spus el — cursa 
înarmărilor a sporit riscul conflic
tului".

Arătînd apoi că Statele Unite in
tenționează să continue convorbirile 
cu Uniunea Sovietică privind limita
rea armelor strategice, președintele 
a spus că ar prefera să se realizeze 
„o înghețare a noilor tipuri și a 
noilor generații de armament. Îm
preună cu o reducere importantă a 
armelor strategice, de ambele părți". 
Apreciind că actualele convorbiri 
S.A.L.T. sînt deosebit de complexe, 
J. Carter a spus : „Faptul esențial 
este că. în timp ce negocierile rămîn 
blocate, cursa înarmărilor continuă, 
securitatea ambelor țări și a întregii 
lumi este amenințată".

Șeful executivului american a apre
ciat că, în perioada care urmează, 
eforturile membrilor comunității in
ternaționale ar trebui îndreptate cu 
prioritate spre domenii ca menținerea 
păcii și reducerea cursei înarmări
lor. edificarea unui sistem economic 
international mai bun și mai coo
perativ.

Președintele Carter s-a referit, in 
continuare, la necesitatea luării in 
considerare a nevoilor speciale ale

★

CAIRO. — Referindu-se la recenta 
declarație a președintelui Jimmy 
Carter privind dreptul palestinenilor 
de a avea o patrie, purtătorul de cu- 
vînt al Consiliului National Palesti- 
nean, Mahmoud Labadi, a afirmat că 
C.N.P. primește „favorabil orice evo
luție pozitivă a poziției americane". 
El a precizat că declarația președin
telui Carter este „totuși insuficientă, 
deoarece nu definește cu claritate ce 
înțelege prin noțiunea de patrie".

TEL AVIV. — într-o declarație fă
cută la posturile de radio, primul mi
nistru al Israelului. Yitzhak Rabin, 
și-a exprimat îngrijorarea în legătu
ră cu afirmațiile făcute de președin
tele S.U.A.. Jimmy Carter. într-o cu- 
vintare rostită la Clinton, că „pales-

tărilor în curs de dezvoltare, recu
noscând că „aceste țâri trebuie să 
participe mai larg la procesul de 
luare a deciziilor economice pe plan 
global". „Sărăcia și inegalitatea — a 
spus el — se manifestă atît de am
plu. incit vor fi necesare decenii de 
eforturi deliberate și hotărite pentru 
a îmbunătăți situația".

După ce s-a referit la reuniunile 
și problemele Internationale aflate 
pe agenda politico-diplomaitică în 
perioada următoare, președintele 
Carter a declarat că S.U.A. vor ac
ționa pentru buna desfășurare „a 
apropiatei Conferințe pentru secu
ritate și cooperare în Europa. Dorim 
să asigurăm deplina aplicare a tu
turor prevederilor de la Helsinki și 
înregistrarea de noi progrese în coo
perarea Est-Vest“.

Președintele Statelor Unite s-a re
ferit, apoi, la necesitatea stingerii 
conflictului din Orientul Mijlociu, a 
soluționării problemelor din Africa 
de Sud, în scopul instaurării regimu
lui poporului african majoritar prin 
mijloace pașnice, la dezvoltarea co
laborării cu țările din America 
Latină.

în legătură cu relațiile dintre 
S.U.A. și China, președintele Carter 
a declarat că S.U.A. vor depune 
eforturi pentru a dezvolta pe mai 
departe relațiile cu R. P. Chineză, 
în spiritul comunicatului de la 
Șanhai.

în încheiere, președintele J. Carter 
a subliniat importanta pe care o are 
cooperarea internațională, Inclusiv în 
cadrul O.N.U., menționând că Sta
tele Unite vor urmări, cu prioritate, 
eforturile pentru pace în punctele 
fierbinți de pe glob, precum și pro
movarea cooperării economice Inter
nationale.

★

tinenii au dreptul la o patrie". Ra
bin a precizat că nu prevede o cri
ză în relațiile americano-israeliene, 
dar constată diferente de opinie.

Ziarul israelian „Maariv" relevă t 
„Este pentru prima dată clnd un pre
ședinte al S.U.A. se pronunță în fa
voarea dreptului palestinenilor la o 
patrie".
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agențiile de presă transmit:

moscova COMUNICAT LA ÎNCHEIEREA VIZITEI 
MINISTRULUI DE EXTERNE AL TURCIEI

MOSCOVA 18 (Agerpres). — în 
comunicatul privind vizita ministru
lui de externe al Turciei, Ihsan Sabri 
Caglayangil. în U.R.S.S.. se sublinia
ză necesitatea traducerii depline in 
viată, de către toate statele semna
tare, a Actului final al Conferinței 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa. precum și a realizării _ unui 
schimb constructiv de păreri în ca
drul reuniunii care urmează să aibă

loc în acest an la Belgrad. Părțile au 
relevat necesitatea completării des
tinderii prin măsuri corespunzătoare 
în domeniul militar și prin măsuri 
de dezarmare.

Părțile consideră că problema ci
priotă trebuie să fie rezolvată pe cale 
pașnică, prin tratative pozitive și 
constructive între cele două comuni
tăți.

Președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, a primit delegația 
Partidului Comunist din Grecia (in
terior), condusă de Haralambos Dra- 
kopoulos, secretar al C.C. al parti
dului.

Convorbiri. Vineri, la Moscova 
au avut loc convorbiri între minis
trul afacerilor externe al U.R.S.S., 
Andrei Gromiko. și ministrul de ex
terne al Cehoslovaciei. Bohuslav 
Chnoupek. Au fost discutate proble
me privind extinderea în continuare 
a relațiilor bilaterale și s-a făcut un 
schimb de păreri in probleme inter
naționale actuale.

Parlamentul Olandei a a_ 
probat în unanimitate o moțiune care 
recomandă guvernului să boicoteze 
ceremoniile prilejuite de aniversarea 
a 20 de ani de la constituirea Pieței 
comune, programate să se desfășoare 
săptămîna viitoare la Roma. Docu
mentul subliniază că Olanda nu tre
buie să participe la aceste manifes
tări în cazul în care, pînă la desfă
șurarea lor. nu se va ajunge la un 
acord asupra modalităților de repre

zentare a țărilor C.E.E. la Conferința 
la nivel înalt a unor țări occidentale 
industrializate.

In cadrul manifestărilor' con
sacrate in Olanda centenarului 
Independentei de stat a Româ
niei, la Haga a avut loc proiec
ția filmului artistic „Civrian 
Porumbescu".

Formarea unui nou gu
vern în Guineea-Bissau. 
Adunarea Națională Populară din 
Guineea-Bissau a reales pe Francis
co Mendes în calitate de comisar 
principal (șef al guvernului), func
ție pe care o deține din 1973. Potri
vit agenției France Presse. Francisco 
Mendes a procedat la formarea unui 
nou guvern.

Cooperare. Cu asistența teh
nică a societății americane „Occi
dental Petroleum Co". în portul Gri- 
gorievski de lingă Odesa se con-, 
struiește un sistem de transbordare, 
care va permije încărcarea amonia
cului lichid cu destinația S.U.A. și

descărcarea superfosfatilor pentru 
U.R.S.S.. in cadrul acordului privind 
schimburile de mărfuri dintre. cele 
două țări.

La Atena au înc®pu^ vin?r* 
convorbirile oficiale între ministrul 
elen al afacerilor externe, Dimitrios 
Bitsios, și ministrul de externe al 
Ungariei, Frigyes Puja. în aceeași 
zi, între cele două țări au fost sem
nate o convenție culturală, un acord 
cultural și un acord privind 
transporturile rutiere.

IntîlnîrO. Pen*- ru prima dată de 
la incidentele armate care au avut 
loc în Cipru in vara anului 1974, la 
Nicosia s-au întîlnit vineri repre
zentanți ai sindicatelor muncitorești 
ale celor două comunități. în cursul 
reuniunii au fost examinate o serie 
de probleme de ordin social, umani
tar și cultural.

Un puternic uragan s a 
abătut asupra regiunilor sudice ale 
Californiei. Au fost avariate nume
roase linii pentru transportul de e- 
nergie electrică. Viteza uraganului a 
fost atît de mare, relatează agențiile

de presă, incit, pe alocuri, automobi
lele au fost ridicate la înălțimea de 
sase metri. în rîndurile populației 
s-au înregistrat victime.

Grațiere. Printr'un decret pu
blicat vineri în Jurnalul Oficial, gu
vernul spaniol a grațiat o nouă serie 
de deținuți politici și a redus pe
deapsa cu închisoarea aplicată altor 
deținuți politici care nu au. intrat sub 
incidența decretului de amnistie di
fuzat joi.

Populația Australiei. p°- 
trivit rezultatelor recensămîntului e- 
fectuat la jumătatea anului trecut în 
Australia, date publicității de Biroul 
de statistică din Canberra, populația 
acestei țări totaliza la vremea res
pectivă 13 915 500 locuitori.

Misiunea „Viking". Unul 
din aparatele sondei spațiale „Vi- 
king-l“ care efectuează lucrări de 
analiza solului martian a încetat să 
funcționeze ca urmare a unui scurt 
circuit produs la un component al 
sistemului de comandă. Expertii 
N.A.S.A. au precizat că este vorba de 
instrumentul care se ocupă de deter
minarea compoziției solului „planetei 
roșii" și de analiza compoziției at
mosferei. în afara acestui incident, la 
centrul spatial de la Pasadena (Cali
fornia) s-a anuntat că misiunea „Vi-

Salvadorul a renunțat 
la ajutorul militar al S.U.A.

WASHINGTON. — Un purtător 
de cuvint al Departamentului de 
Stat al S.U.A. a anunțat că Salvado
rul a informat Administrația ameri
cană, într-o notă, că renunță la aju
torul militar al Statelor Unite, in 
semn de protest fată de organizarea 
în Senat a unei audieri pe tema unor 
probleme interne ale Salvadorului. 
„Salvadorul — se arată în notă — 
nu poate accepta să constituie obiec
tul unei examinări de către vreun 
for al unui alt guvern".

După Argentina, Brazilia, Guate
mala și Uruguay, Salvadorul este 
al cincilea stat latino-american care 
refuză — din motive similare — să 
mai primească ajutor militar din 
partea S.U.A.
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RHODESIA

Spre unificarea forțelor 
de eliberare

LUSAKA 18 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută presei la Lusaka, 
Joshua Nkomo, lider al Z.A.P.U.. a 
relevat că patrioții din rîndurile 
Z.A.P.U. și Z.A.N.U. — organizații 
ce luptă pentru emanciparea popu
lației Zimbabwe de sub opresiunea 
exercitată de regimul rasist de la 
Salisbury — își vor uni în curind 
forțele sub stindardul comun al 
luptei de eliberare. în acest sens, el 
a precizat că tratativele în proble
ma Creării unei armate de eliberare 
unite s-au încheiat cu rezultate po
zitive.

(Urmare din pag. I) 
telor nou create — inclusiv » 
celor cinci state vizitate — prin 
extinderea continuă a relațiilor 
de colaborare. Totodată, premise 
trainice de apropiere și întă
rire a relațiilor reciproce prie
tenești dintre România și 6tatele 
Africii, în general statele lumii a 
treia, sînt oferite de condiția si
milară de țări in curs de dez
voltare, de năzuințele comune de 
progres, de cristalizare a unui ca
dru nou, democratic de relații 
internaționale în care toate națiu
nile să-și valorifice pe deplin pro
priile avuții în folosul dezvoltării 
nestînjenite, să beneficieze plenar 
de cuceririle geniului uman, de bine
facerile civilizației.

Avind un caracter intens de lucru, 
care și-a găsit oglindire nemijlocită 
în convorbirile oficiale și dialoguri
le ample purtate cu șefii de stat și 
guvern din țările vizitate, cu repre
zentanți ai vieții economice, științi
fice și culturale, ai organizațiilor ob
ștești, vizita s-a soldat cu impor
tante documente politice — Comuni
catele comune semnate cu toate ță
rile vizitate, precum și Declarația 
solemnă comună româno-ghaneză — in 
care au fost consemnate și puternic 
subliniate principiile și normele 
noi de relații internaționale, aceste 
documente marcind. astfel, noi apor
turi prețioase la afirmarea unei po
litici fundamentate pe echitate și 
justiție, care să ia Ioc vechii poli
tici imperialiste de dominație, asu
prire și dictat.

Deosebit de important este faptul 
că dorința de extindere a colaborării 
in cele mai diferite sfere de activi
tate — politică, socială, economică, 
tehnico-științifică, culturală — și-a 
găsit transpuneri concrete în prac
tică. Sînt cunoscute vastul potențial, 
uriașele rezerve ale țărilor Africii, ca 
și progresele tării noastre în edificarea 
unei industrii puternice și diversifi
cate, a unei agriculturi intensive ; 
toate acestea, caracterul adesea com
plementar al economiilor naționale, 
constituie premise certe pentru dez
voltarea unei colaborări stabile și 
de amplă perspectivă. Tocmai valo
rificarea acestor posibilități a fost 
urmărită prin acordurile și înțelege
rile încheiate privind domenii de 
evidentă însemnătate — cum ar fi 

industria minieră, petrolieră, energe
tica. chimia, industria forestieră, 
geologia, agricultura — inclusiv rea
lizarea în comun a unor obiective 
economice și crearea de societăți 
mixte. Fiind menite să ridice pe un. 
plan superior colaborarea economică 
cu țările vizitate, aceste înțelegeri 
vin efectiv în sprijinul eforturilor 
de dezvoltare ale acestor țări, și, 
totodată, contribuie la satisfacerea 
unor necesități imediate și de per
spectivă ale economiei noastre, 6int 
o demonstrație vie a virtuților unei 
colaborări de tip nou, riguros egală

O STRĂLUCITĂ ACȚIUNE POLITICĂ
în drepturi și reciproc avantajoasă 
în vederea progresului multilateral 
al partenerilor. Se cuvin subliniate, 
de asemenea, înțelegerile privind 
colaborarea pe tărim științific, cultu
ral. artistic, cooperarea în domeniu] 
pregătirii cadrelor — importante in
strumente pentru mai buna cunoaș
tere și fructificare a creațiilor spiri
tuale, pentru o mai strânsă apropiere 
reciprocă.

La un loc, toate acestea conturează 
ample programe de acțiune pentru 
a căror înfăptuire in cele mai bune 
condiții, ministerele, organizațiile e- 
conomice de resort, celelalte insti
tuții interesate din tara noastră tre
buie — potrivit sarcinii trasate de 
Comitetul Politic Executiv — să ia 
fără întîrziere toate măsurile ce se 
impun, astfel incit colaborarea cu 
țările respective să se desfășoare cu 
adevărat in mod exemplar.

în extinderea continuă a acestei 
colaborări, un rod din cele mal im
portante revine, desigur, relațiilor 
dintre Partidul Comunist Român și 
partidele de guvernămînt din unele 
țări vizitate. In deplină conformitate 
cu concepția largă a partidului nos
tru despre unitatea și solidaritatea 
tuturor forțelor democratice și pro
gresiste ale contemporaneității, cu 
cerințele generale ale consolidă
rii frontului antiimperialist mon
dial, desfășurarea vizitei a crista

lizat hotărîrea de a se intensifica 
legăturile pe linie de partid, stabi- 
lindu-se. să se lărgească schimburile 
de delegații, de experiență și de in
formații. Se poate aprecia că aceasta 
va exercita o înriurire pozitivă asu
pra ansamblului raporturilor re
ciproce bilaterale, reprezentind. tot
odată. o contribuție de seamă la în
tărirea relațiilor dintre mișcarea 
comunistă internațională și celelalte 
forțe componente ale marelui front 
antiimperialist.

Dialoguri’e la nivel înalt purtate 
de-a lungul celor cinci etape au ofe

DOCUMENTE CARE DESCHID LARGI PERSPECTIVE 
DEZVOLTĂRII COLABORĂRII CU ȚĂRILE VIZITATE

Republica Islamică Mauritania
• Comunicatul comun
• Protocolul privind extinderea cooperării 

economice și a schimburilor comerciale
• Programul de schimburi culturale și știin

țifice pe anii 1977-1978
• Protocolul privind dezvoltarea relațiilor 

de prietenie, solidaritate și cooperare 
dintre Partidul Comunist Român și Parti
dul Poporului din Mauritania pe anul 
1977

Republica Senegal
• Comunicatul comun
• Acordul privind transporturile aeriene
• Protocolul privind măsuri concrete pen

tru creșterea schimburilor comerciale și 
dezvoltarea cooperării economice, teh
nice și științifice

Republica Ghana
• Declarația Solemnă Comună și Comunica

tul comun

• Protocolul privind dezvoltarea cooperă
rii economice și schimburilor comerciale

• Protocolul privind schimbul de mărfuri 
pe anul 1977

Republica Coasta de Fildeș
• Comunicatul comun
• Acordul privind crearea marii comisii 

mixte de cooperare în domeniile econo
mic, Juridic, științiiic, tehnic și cultural

• Memorandumul cu privire la creșterea și 
dezvoltarea cooperării

• Acordul de colaborare culturală și știin
țifică

Republica Federală Nigeria
• Comunicatul comun
• Memorandumul cu privire la cooperarea 

în domeniul economic, tehnic și comer
cial

• înțelegerea referitoare la constituirea 
comisiei mixte de cooperare economică 
și tehnică.

rit. totodată, prilejul abordării unor 
aspecte fundamentale ale situației 
internaționale actuale, schimburile 
de vederi reliefind aprecierile co
mune privind profundele mutații in
tervenite pe plan mondial, conver
genta punctelor de vedere asupra 
căilor de rezolvare a problemelor 
contemporaneității.

între, acestea, un loc deosebit l-a 
ocupat problematica legată de lichi
darea subdezvoltării, a profundei 
nedreptăți istorice pe care o consti
tuie împărțirea lumii în țări bogate 

și țări sărace, imperativul făuririi 
unei noi ordini economice și politice. 
Așa după cum se știe, între România 
și țările vizitate se desfășoară o co
laborare rodnică în această direcție, 
în cadrul „Grupului celor 77". ca și 
al mișcării de nealiniere. Ca o ex
presie a acestei colaborări, prezintă 
o însemnătate evidentă concluzia co
mună referitoare la convocarea unei 
conferințe la nivel înalt a țărilor in 
curs de dezvoltare, menită să con
ducă la întărirea unității lor de ac
țiune în amplul proces de negocieri 
internaționale, vizind căile de elimi

nare a decalajelor, de realizare a 
noii ordini.

O idee de frontispiciu pusă în e- 
vidență pe tot parcursul noului iti
nerar a fost sublinierea dreptului 
imprescriptibil al popoarelor de a fi 
stăpîne pe propria soartă, de a se 
dezvolta liber. în acest context, dia
logurile desfășurate în cele cinci 
capitale au prilejuit reafirmarea ho- 
tărită a solidarității militante a 
României socialiste cu lupta justă 
de eliberare a popoarelor din Zim
babwe, Namibia, Africa de Sud, ca 
și din celelalte zone din lume aflate 

încă sub dominație străină, condam
narea fermă a politicii de discrimi
nare rasială și apartheid, reliefarea 
necesității de lichidare a mentalită
ților de tip colonialist, de așezare a 
raporturilor dintre toate statele pe 
baze noi. democratice.

Totodată. în abordarea probleme
lor privind continentul european, 
s-au desprins concluzii comune a- 
supra înriuririi pozitive pe care 
făurirea unei securități durabile și 
dezvoltarea unei colaborări largi în 
Europa o poate exercita asupra si
tuației din celelalte regiuni ale lu
mii, inclusiv din Africa, exprimin- 
du-se încrederea că viitoarea reuniu
ne de la Belgrad va marcă progrese 
reale pe calea aplicării în practică a 
tuturor principiilor și prevederilor, 
concepute ca un tot unitar, ale 
Actului final de la Helsinki.

Și în ce privește alte aspecte ale 
actualității internaționale — înfăp
tuirea dezarmării Și în primul rînd 
a dezarmării nucleare; solutionarea 
pe cale politică a situației din O- 
rientul Mijlociu, zonă avind nemij
locită legătură atît cu Africa, cît și 
cu Europa; sporirea contribuției și 
rolului O.N.U. în viața mondială — 
s-a manifestat aceeași convergentă 
de vederi, reliefîndu-se o dată în plus 
comandamentul primordial al întă
ririi solidarității și unității de ac

țiune a țărilor socialiste, țărilor In 
curs de dezvoltare, statelor neali
niate, tuturor forțelor progresiste, 
antiimperialiste, ca unică modalita
te a unei rezolvări trainice și echi
tabile a tuturor marilor probleme 
ale lumii in care trăim.

Prin bilanțul atit de fructuos cu 
care s-a încheiat, prin documentele 
semnate, prin concluziile puse in 
evidență, vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în cele cinci țări ale Afri
cii de vest se înscrie, fără îndoială, 
ca o nouă acțiune de anvergură a 
politicii externe românești, marcind, 
așa cum subliniază Comitetul Poli
tic Executiv, remarcabile contribuții 
la dezvoltarea relațiilor de prietenie 
ale României socialiste cu aceste 
state, în general cu țările în curs de 
dezvoltare, la intensificarea colabo
rării cu toate țările în lupta pentru 
făurirea unei lumi mai bune și mai 
drepte, a păcii și înțelegerii între na
țiuni.

Adeziunea și aprobarea deplină a 
întregului nostru popor fată de aces
te rezultate se îmbină cu reafirmarea 
sentimentelor de profund atașament 
și înaltă prețuire față de activitatea 
desfășurată cu neistovită energie de 
secretarul general al partidului în 
cursul acestei vizite, ca și în zilele 
ce au urmat. Așa cum se știe, aflîn- 
du-se încă în Nigeria, iar apoi de la 
bordul avionului care-1 ducea spre 
patrie, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a preluat imediat in mîini pîrghiile 
conducerii întregii activități legate 
de depășirea consecințelor cutremu
rului și organizarea muncii de re
construcție. Exprimindu-și adinca 
satisfacție de a-1 simți pe secretarul 
general al partidului permanent 
alături, la bine, ca și în clipele de 
restriște, poporul român își reînno
iește angajamentul unanim de a ac
ționa cu vigoare sporită pentru în
deplinirea neabătută a politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului, pentru edificarea, în cele mai 
bune condiții, a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră, cu conștiința că răspunzînd 
intereselor vitale ale propășirii 
României socialiste, aceasta răspun
de, totodată, țelurilor nobile ale pă
cii, libertății și progresului pe în
treaga planetă.

Romulus CAPLESCU
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