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întreaga țară se află mobilizată pentru înlăturarea efectelor cutremurului
DECRET PREZIDENȚIAL

cu privire la instituirea stării de necesitate 
pe teritoriul Republicii Socialiste RomâniaAvînd în vedere cutremurul care s-a produs în seara zilei, de 4 martie 1977 și ca e a provocat victime omenești și importante pagube materiale, pentru a'se asigura înlăturarea urmărilor cutremurului si împiedicarea producerii de noi pagube/ pentru crearea condițiilor de desfășurare normală a întregii activități economico-so- ciale, în temeiul art. 75 pct. 13 din Constituția Republicii Socialiste România, președintele Republicii Socialiste România, ’Comandantul Suprem al Forțelor ArmateDECRETEAZĂ :Art ! _ Se instituie starea denecesitate pe întreg, teritoriul Republicii Socialiste România.9. __Toți activiștii de pârtiaSi de stat, ai organizațiilor de masă și obștești sînt mobilizați la sediile organelor de partid si de Stat, si în mijlocul oamenilor muncii, pentru a participa cu coate forțele la acțiunile legate de (maturarea efectelor cutremuruluiArt 3. — Toate unitățile forțelor armate, unitățile Ministerului de Interne, formațiunile gărzilor patriotice sînt puse în stare de a- larmă pentru a acorda ajutorul necesar — cu toate mijloacele materiale și umane de care dispun — populației și . unităților economice și sociale afectate de cutremur.Art. 4. — Unitățile Ministerului de Interne și ale- Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor vor lua măsuri urgente pentru punerea imediată în stare de funcționare a întregii rețele de transport și telecomunicații.. Art. 5. — Ministerul Energiei Electrice și Consiliile Populare județene și al municipiului București vor lua măsuri imediate pentru refacerea liniilor electrice și asigurare a aprovizionării cu energie electrică a obiectivelor economice ș’. a populației.Art. 6. — Ministerele și consiliile populare vor lua de îndată măsuri pentru . asigurarea aprovizionării neîntrerupte a populației cu apă, piine și celelalte produse alimentare de primă necesitate.Art. 7. — Unitățile Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor vor mobiliza toate mijloacele materiale și umane de care dispun pentru a asigura circulația normală, pe toate căile de comunicație și în întreaga țară, a persoanelor și bunurilor.Art. 8. — Ministerul Sănătății întregul personal sanitar vor lua măsurile cele mai energice și

eficace pentru asigurarea asistenței medicale și ajutorarea tuturor persoanelor afectate de cutremur. In acest scop, întregul personal me- dico-sanitaf este obligat să se prezinte de îndată la unitățile sanitare, să se încadreze în echipele de intervenție.Art. 9 —. Toate unitățile socialiste din zonele afectate de cutremur sînt obligate să ia măsuri imediate pentru salvarea bunurilor, pentru restabilirea în cel mai scurt timp a activității și desfășurarea normală a procesului de producție.Art. 10. — întreaga populație aptă, de muncă ' este obligată . să participe la toate acțiunile organizate pentru înlăturarea consecințelor cutremurului.Art. 11. — In zonele în care nu s-au produs avarii. întregul personal este obligat să se prezinte Ia unități pentru ca, odată cu desfășurarea normală a activității acestora, să vină în sprijinul populației și al unităților care au avut de suferit de pe urma cutremurului.
Dragi tovarăși și prieteni ! 

Cetățeni ai Republicii Socialiste 
România !Comitetul Central ’ al Partidului Comunist Român, Consiliul de Stat și Guvernul Republicii Socialiste România, au acționat și acționează cu toată fermitatea pentru înlăturarea cit mai grab- ■■ ■■ ■:. n efectelor cutremurului, pentru ajutorarea țibpuîațTeî sinistrate, pentru normalizarea rapidă a întregii vieți economice și sociale a țării noastre.Conducerea partidului și statului face apel la întreaga populație să acționeze cu calm și în deplină ordine, și să sprijine cu toate forțele echipele de intervenție care acțio,- nează pentru înlătur mea urmărilor cutremurului.In aceste momente grele, să acționăm >n deplină unitate, cu spirit de răspundere și devotament pentru înlăturarea rapidă a efectelor cutremurului, pentru normalizarea deplină a situației în zonele calamitate, pentru asigurarea desfășurării în cele mai bune1 condiții a întregii activități economice și sociale de pe teritoriul Republicii Socialiste România.Stă în puterea noastră, a întregului 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 si progresului
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Ședința Comitetului Politic Executiv 
al Comitetului Central al Partidului Comunist Român

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Comandantul Suprem al Forțelor Armate ale Republicii Socialiste 
România

In ziua de 5 martie 1977. a avut loc, sub președin
ția tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, o ședință 
operativă de lucru a Comitetului Politic Executiv al 
C.C\ al P.C.R. în legătură cu sarcinile și măsurile ce 
decurg din situația creată ca urmare a cutremurului 
din seara zilei de 4 martie a.c.

Subliniind necesitatea continuării eforturilor pen
tru ducerea la îndeplinire integrală a prevederilor 
Decretului Prezidențial. Comitetul Politic Executiv 
a stabilit măsuri prioritare de maximă urgență, ce 
se cer a fi luate pentru lichidarea efectelor cutre
murului și normalizarea situației în întreaga țară.

Comitetul Politic Executiv a indicat ca pe primul 
plan să se pună urgentarea scoaterii de sub ruine 
și dărîmături a tuturor persoanelor care au căzut 
victimă cutremurului. Pentru a se acorda de îndată 
asistența medicală corespunzătoare accidentaților, 
s-a botărit eliberarea, în această perioadă, din uni
tățile spitalicești a persoanelor semiinternate. care 
pot continua tratamentul în mod ambulatoriu, și pu
nerea locurilor rămase disponibile la dispoziția si- 
nistraților ce necesită îngrijiri imediate.

Totodată, s-a indicat să se acționeze în mod orga
nizat și sistematic pentru recuperarea mărfurilor 
din rețeaua comercială afectată de cutremur.

O sarcină de cea mai mare importanță a organelor 
de partid și de stat este constituirea unor comisii 
alcătuite din oameni de specialitate, care să identi
fice toate locuințele și clădirile publice cu avarii, in 
vederea evacuării lor imediate. Această importantă 
operațiune va trebui desfășurată chiar in cursul a- 
cestei zile.

Concomitent, s-a stabilit să se acționeze neîntir- 
ziat pentru asigurarea încartiruirii persoanelor si
nistrate. In acest scop s-a stabilit închiderea tem
porară a unor institute de invățămint superior, ai 
căror studenți vor participa la munca patriotică pen
tru înlăturarea urmărilor cutremurului, și punerea 
la dispoziția* populației sinistrate a căminelor. De 
asemenea, pentru cazarea persoanelor rămase fără 
adăpost, se vor folosi blocurile noi. finisate, nere
partizate încă și, acolo unde este cazul, se va recur
ge la încartiruirea provizorie a sinistraților in lo
cuințe ale cetățenilor.

Comitetul Politic Executiv a hotărît ca, în mod 
provizoriu, în municipiul București să fie oprită 
aprovizionarea cu gaze naturale, pentru a se evita 
orice risc de producere a unor explozii și incendii 
în întreprinderi, instituții și locuințe. Această mă
sură este valabilă, de asemenea, și pentru alte loca
lități din țară, unde s-au produs avarii ale clădirilor 
și ale rețelei de distribuire a gazelor.

Consiliul popular al municipiului București, con
siliile populare județene au sarcina să ia toate mă
surile pentru repunerea rapidă în funcțiune a în
tregii rețele de distribuire a energiei electrice, pre
cum și a rețelei de alimentare cu apă și de canali
zare, în vederea satisfacerii urgente a nevoilor ce
tățenilor. Totodată, s-a hotărit ca, temporar, să se

raționalizeze consumul de apă, stabilindu-se anumi
te ore pentru alimentarea rețelei, astfel incit să se 
poată face față în bune condițiuni situației actuale.

S-au stabilit, de asemenea, măsuri pentru desfă
șurarea 'normală a activității de aprovizionare a 
populației cu produse de larg consum și, în special, 
pentru asigurarea funcționării tuturor brutăriilor 
în vederea producerii întregii cantități de piine ne
cesară consumului. Pentru soluționarea operativă a 
tuturor problemelor legate de aprovizionare și buna 
funcționare a rețelei comerciale, s-a instituit un 
comandament alcătuit din conducerea Ministerului 
Comerțului Interior.

Paralel cu eforturile pentru aprovizionarea nor
mală a populației, trebuie acționat împotriva ori
căror tendințe de creare a stocurilor de alimente 
la locuințele cetățenilor, care pot alimenta panica 
și pot determina dereglarea aprovizionării. Cetă
țenii trebuie să știe că dispunem de cantitățile ne
cesare de bunuri de consum pentru a asigura aprovi
zionarea satisfăcătoare a întregii populații.

Comitetul Politic Executiv a stabilit, de aseme
nea, măsuri privitoare la buna desfășurare a activi
tății intreprinderilor economice. Toate unitățile 
industriale, agricole și din celelalte ramuri econo
mice care nu au suferit avarii trebuie să lucreze; in
tens, cu întreaga capacitate, în schimburi prelungite, 
pentru a suplini astfel daunele provocate economiei 
de efectele cutremurului. De asemenea, conducerile 
întreprinderilor, oamenii muncii trebuie să acțione
ze cu toată energia pentru intrarea în funcțiune în 
cel mai scurt timp a unităților economice avariate. 
Se impun, de asemenea, măsuri energice pentru a- 
sigurarea funcționării normale a tuturor căilor de 
comunicație. Consiliul Național al Apelor este în
sărcinat să alcătuiască echipe de specialiști care să 
verifice cu cea mai mare exigență situația tuturor 
barajelor hidroenergetice, în vederea asigurării bu
nei funcționări a tuturor unităților producătoare de 
energie electrică. De asemenea, este necesar să se 
acționeze fără întârziere pentru verificarea compe
tentă a tuturor instalațiilor chimice și1 metalurgice 
din întreprinderile afectate de cutremur, în vederea 
punerii lor în funcțiune în cea mai deplină securi
tate. Este necesar să se formeze grupe de tehnicieni 
și muncitori califi* ați pentru repararea instalațiilor 
electrice deteriorate de cutremur, astfel îneît să se 
poată asigura alimentarea cu energie electrică atît 
a economiei, cit și a localităților și locuințelor cetă
țenilor. Comitetul Politic Executiv a indicat, de a- 
semenea, să se adopte măsuri rapide pentru lichi
darea avariilor produse de cutremur în agricultură, 
îndeosebi în fermele zootehnice.

Tinînd seama de faptul că localurile Unor insti
tuții au fost distruse sau avariate de cutremur, s-a 
indicat să se treacă de îndată la gruparea persona
lului în clădirile instituțiilor nevătămate. O datorie 
de mare răspundere a colectivelor de conducere, a

(Continuare în pag. a 4-a)

Minerii Văii Jiului, ca toți cetățenii țârii răspund în aceste zile printr-o angajare plenară la apelul conducerii ,de partid și de stat, contribuind neabătut la diminuarea pagubelor produse de cutremur.Foto : I. LICIU

Alături de poporul său
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

a examinat situația existentă 
în diferite puncte ale Capitalei

Prezenți la datorie, oamenii muncii din Valea Jiului răspund 
plenar chemării secretarului general al partidului- ___________ ■ 1; (In paginile 2-3)

Președintele Republicii Socialiste România, t o va râsul Nicolae1 Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu s-au întors, sîmbătă dimineața, Ia ora 8,15, din vizitele oficiale de prietenie efectuate în Republica Islamică Mauritania, Republica Senegal, Republica Ghana, Republica Coasta de Fildeș’și Republica Federală Nigeria.Imediat după sosire, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost informat de tovarășii din conducerea de partid și de stat despre situația creată ca urmare a. puternicului cutremur care s-a produs în seara zilei precedente, despre. ■ măsurile adoptate în spiritul Decretului prezidențial cu privire la instituirea stării de necesitate pe teritoriul Republicii Socialiste România, pe baza chemării a- dresate de președintele Republicii Socialiste România, comandantul suprem al forțelor armate, tuturor cetățenilor patriei pentru înlăturarea rapidă a efectelor cutremurului și revenirea cit mai grabnică pe făgaș

normal a vieții populației, a întregii activități economice și sociale a țării.De la aeroport, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat s-au îndreptat direct spre acele locuri din Capitală, care au avut cel mai mult de suferit de pe uî-ma puternicului seism, examinînd ,1a fața locului modul cum se acționează pentru înlăturarea urmărilor cutremurului.Pe întregul traseu străbătut, cetățenii Capitalei au răspuns cu fapte de bărbăție la apelul lansat de tovarășul Nicolae Ceaușescu de a -se acționa operativ cu calm si in deplină ordine.Alături, Ia bine și la rău, de poporul său, ale cărui năzuințe de progres și propășire le slujește cu nesecat devotament și neistovită e- nergie, tovarășul Nicolae Ceaușescu a examinat, în această dimineață;
(Continuare în pag. a 4-a)
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PREZENȚI LA DA TOME, MINERII, ENERGEȚICIENII, CC 
RĂSPUND PLENAR CHEMĂRII SECRETARULUI GENE

bnrșitul schimbului I de sîmbătă, la mina Lonea. Oamenii ies din subteran gravi, dar mulțumiți că în acest prim schimb au scos cu peste 100 de tone în plus față de producția din schimbul I al zilei precedente.
Mobilizare exemplară, bogată

Mina Lupeni. Sîmbătă, la intrarea in schimbul II și la ieșirea din «schimbul I, mari grupuri de mineri ne opreau în fața panoului „Faptul zilei11, zăbovind minute în șir pentru a citi Decretul prezidențial cu privire la starea de necesitate instituită ca urmare a puternicului cutremur din 4 martie și măsurile ce s-au luat pentru înlăturarea daunelor. Pe același panou o vibrantă chemare a comitetului de partid, a comitetelor de sindicat și U.T.C., a consiliului oamenilor muncii, lansa
APĂ și PÎINE - apel pe care 
minerii îl susțin cu CĂRBUNE

Sîmbătă la ora primului am intrat 
pe poarta minei Petrila, împreună 
cu șirul ce ni s-a părut nesfîrștt al 
schimbului II. Minerii se îndreptau 
spre sala de apel. Cu 13 ore înainte, 
adică vineri seara, la ieșirea din șut, 
tot acolo, in aceeași sală le-a fost a- 
dresat apelul. Oare ciți aveau să-i 
răspundă ? Iată ciți, adică iată acest 
ș.r nesfirșit și iată sala de apel pli
ni de oameni, plină de forfota obiș
nuită a începuturilor de șut.

Deodată, animația încetează. De 
pe un podium improvizat, tovarășii 
VasileCros, secretar al comitetului 
municipal de partid, și Vaier Stan- 
ciu, directorul minei, reînnoiesc a- 
pelul : „Sintem chemați să sprijinim ți noi, minerii, cu toate forțele de csrc sintem capabili, eforturile țării ce înlăturare, a efectelor calamității".. N-a fost nevoie de vorbe multe. Oa
menii au înțeles repede, iar din pu
ternicele sentimente ale solidarității 
minerești, din spiritul colectivismu
lui ce-i caracterizează s-au întrunit, 
in brigăzile lor. In cursul dimineții 
au ascultat știrile transmise la radio, 
au luat cunoștință de conținutul De
cretului și,' nu exagerăm spunînd că 
pe. poarta minei au intrai purtînd in 
inimi și în conștiințe chemarea înalt 
patriotică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, adresată întregii țări. .Am intrat în vorbă cu oamenii. In 
cuvinte simple aceștia și-au expri
mat deschis gîndurile, Alexandru 
Petrescu, șef de brigadă la sectorul 
II, ne-a spus că are ceva rude prin 
locuri mai grav afectate de cutremur. 
Apoi, după o clipă de gîndire, a pre
cizat : „în situații din acestea, toți | cetățenii din casele greu încercate : sînt rudele noastre11.. Brigada lui lu- i crcază intr-o zonă cu foc, unde nu ! se poate sta la front mai mult de i zece minute. Din spusele brigadie- 

! Tului am înțeles că acest impedi- 
țment nu mai contează așa ca altă- 
['d'ată. Cît îi privește pe ortaci — Le
tonie, Lăpușan, Păduraru, Șelaru, 
-Alexa, Popescu și toți ceilalți — 
îjsint hotărîți să răspundă fiecărei 

chemări, socotind că „la această oră '.facem, parte dintr-o singură briga- ' fiă11,- vrmd de fapt să ne sugereze a-

în fapte de muncăîn acea zi, către toți muncitorii sectoarelor de producție și a celor auxiliare ale minei, un însuflețitor a- pel patriotic de a-și mobiliza energiile și a munci fără preget, pentru a spori producția de cărbune.Intrăm în vorbă cu cîțiva din cei care au citit apelul la mobilizare plenară in muncă, în aceste zile. Despre ecoul ce l-a avut chemarea în rîndurile ortacilor șăi, minerul șef de brigadă Vasile Codreanu, de la sectorul V, care tocmai ieșea din

cea mare brigadă care este societa
tea noastră socialistă.

Șeful de schimb Nicolae Gloabă, 
din cunoscuta brigadă a lui Voicu.ne 
vorbește și el despre modul in care 

' șint hotărîți să răspundă ortacii săi : „Și azi și mîine, ori de cite ori va fi nevoie11. Așa gindesc oamenii din 
brigada lui Voicu, abataj frontal cu 
aproape'4 000 tone de cărbune extra
se în plus de la începutul acestui an.

Pe următorul interlocutor, mais
trul minier principal Zoltan Zap îl 
recomandă cîteva date aparte : din 46 de ani ciți numără, 29 au fost lu
crați efectiv in subteran, la mina 
Petrila. Ar vrea să bată recordul ta- 
tălui'său, om care „a minerit" 42 de 
ani și a trăit 79 I Maistrul Zap, ne 
pferă o imagine mai bogată, a unui 
întreg revir ; „La Jurcanu se lucrează mai greu, face în prezent o retezare de strat, avansarea e scăzută, dar iată că și la acest .șut suplimentar ortacii au răspuns cu toții11. Tot 
așa au. răspuns brigăzile lui Apostol, 
Leontescu, oamenii de la regie, ar
tificierii. In situații deosebite, mi
nerii știu să răspundă prin fapte de
osebite așa cum fac și cei din sec
torul V despre care ne-a vorbit șe
ful sectorului, inginerul Grigore 
Grăjdan. Sectorul a îndeplinit un 
frumos angajament in cinstea con
ferinței orășenești de partid și după 
toate semnele, minerii se pregătesc 
să-și asume încă o angajare : „Cu ce extragem astăzi, plusul pe luna în curs va ajunge, la 800 de tone11, ne-a 
declarat șeful sectorului, subliniind 
că „acest plus este realizat de oameni care au multă inimă pentru țară, de oameni hotărîți să contribuie cit mai mult la diminuarea pagubelor produse de seism11.

Uniți in brigăzile lor omogene, 
strlns uniți in jurul partidului ca un 
singur tot, minerii pețrileni'răspund 
chemării ce le-a fost adresată, pnrt- 
tr-o angajare plenară, din dorința 
ele a contribui cit mai mult la dimi
nuarea efectelor provocate de cutre
mur. La apelul țării, apel în care de 
repetate ori au fost rostite cuvintele '„apă și pîine", minerii adaugă par
ticiparea lor scumpă : CĂRBUNELE! (Ion MUSTAȚA).

mină, ne spune : „Ațit în schimbul I cît și în schimbul II, ortacii au . venit la șut cu toții, fără excepție.Le-am vorbit despre menirea noastră de a fi la datorie în aceste momente de grea încercare pentru țară, de a depune un efort în plus in muncă și a spori realizările. Fiecare a înțeles. Schimbul T de azi a dat 200 tone de cărbune, iar schimburile II și III au hotărît să realizeze tot pe atît fiecare, astfel că, preliminarul, de 500 tone, să fie depășit cu mult. Ăceieași. sentimente profund patriotice, aceleași gînduri transpuse in faptă le-am desprins și din mărturisirea minerului șef de brigadă 
Constantin Păunescu, de la sectorul III : „Colectivul brigăzii noastre a răspuns astăzi la chemarea partidului printr-o prezență exemplară la șut. Toți ortacii din -schimbul I, ca Toader Postolache, Gheor- ghe Burdușel, Dionisie Șuie, Vasile Belciuc, Vintllă Șchiopii, Kelemen Balaș, Pompei Cristian, Dumitru . Zamfir și'ceilalți au venit , la lucru și vor veni și mîine, duminică. Am încărcat la buncărul de la orizontul 440, peste 100 de tone de cărbune numaj în schimbul I. Ca, și în luna trecută, am lucrat cu un randament de 12—13 tone pe post și vom continua așa pentru, a da țarii -cît mai mult cărbune coesififcabil11.„Imperativele stării de necesitate au declanșat o muncă susținută a întregului nostru colectiv, ne-a declarat secretarul comitetului de partid de la sectorul III, tovarășul 
Paul Grasu. Azi s-a declanșat în sector o acțiune a comuniștilor ce-și propun să rezolve o problemă deosebită a producției. Chiar în aceste zile s-ă terminat frontul la abatajele 9/3 și 10/2, din stratul 5, blocul V și au intrat în gol de producție. Hotărîrea noastră, a electricienilor, a comuniștilor din sector, este de a termina mîine echiparea a două noi abataje frontale — pentru a spori

Mineri, tehnicieni și inginei 
toate torțele, întreaga c 

pentru desfășurarea norma 
sarcinilor îieci

Ziua noastră de muncă —
o casă nouă pentru țarăCînd, în acea seară, au trecut vuind surd „valurile11 ce ne-au descumpănit o clipă, la .etajul IV al celui de-al doilea tronson al blocului 27, ce se înalță la Vulcan, se muncea. Acolo, la cea mai înaltă cotă, viitorii pereți ai viitoarelor a- partamente destinate celor ce muncesc, cinci femei turnau beton. Au tresărit. Dar cînd au văzut că ceea ce fusese trainic turnat sub ele rezistă, formația de lucru a Măriei Turi și-a continuat lucrul, căci mai avea o jumătate de oră pînă-la terminarea operației. In ziua următoare, s-au întors devreme la locul de muncă și s-au alăturat celorlalte formații de constructori la ridicarea celor trei blocuri care, toate odată, se construiesc în noul cartier al Vulcanului. Iar azi, chiar dacă e duminică, .sînt din nou prezente acolo unde le e locul de muncă. .

„Mers normal" pe calea'ferată
Microinterviu cu ing. OCTAVIAN DRAGOTA, 

șeful stației C.F.R. Petroșani

— Cum s-a desfășurat transportul 
pe calea ferată în zona Văii Jiului, 
în primele 20 de ore după cutremu
rul care ne-a afectat țara ?— Așa cum s-a desfășurat munca pretutindeni acolo unde catastrofa nu a avut urmări directe. Cu calin, ordine și bună organizare, prin prezența fiecărui, ceferist la locul de care răspunde, transportul în stația Petroșani s-a caracterizat prin „mers normal11. Intensificarea transportului spre zonele care au suferit în urma calamităților ne-a obligat să asigurăm trecerea suplimentară a unor trenuri de marfă ca și a. două trenuri de persoane. Totul a decurs în bune condițiuni, colectivul găsind resurse suficiente pentru a răspun-

Sîmbătă, ora 16,30. Oțelarii Dumitru Curcă,1 Savin Coșobea, Ion Ciucă și Simion Maghearu de la I.U.M. Petroșani — hotărîți ca în schimbul lor să participe la depășirea cu 40 la sută a planului turnătoriei, acum cînd întreaga țară muncește din răsputeri. Foto : Ion LICIU

vorbă cu șeful maistrul Dumi-Am stat ieri de punctului de lucru, tru Ciobescu, și secretarul organizației de bază a șantierului.— Nici un constructor nu lipsește azi, iar mîine vom fi cu toții din nou pe șantier. Ne-am făcut planul pe februarie. Față de grafice, la noi pe șantier avem avansuri în execuție. Am putea sta, deci, acasă. Dar gîndul că ziua noastră de muncă, înseamnă pentru țară o casă nouă, ne-a determinat să renunțăm la o- dlhnă pentru a construi un apartament în plus. Șantierul obține și e- conomii față de cheltuielile planificate de la începutul anului. Sînt în total doar cîteva zeci de mii de lei ! Dar de azi, de mîine, le vom face să se înmulțească, zi de zi,, fiecare leu economisit însemnînd o cărămidă în plus pentru o nouă casă.
(A. CAMPIANU)

ie: E. bs si: ni tr în m di p: ic d d ri n S' n s

de acestor sarcini suplimentare.
— La ce solicitări va fi supus 

transportul în continuare ?— Cum e și firese, prin sprijinul pe cate întreaga țară îl acordă zo- . nelor afectate, transportului i se a- dresează și pe mai departe cerințe sporite. De pildă, minerii pentru că muncesc și azi, vor lucra și mîine, ,duminîcă, ne-au cerut cîteva trenuri suplimentare care să transporte cărbunele Văii Jiului la termocentralele de a căror energie țara are atît de mare nevoie. Eforturile lor le însoțim și noi, ceferiștii, fiind pregătiți, din toate punctele de vedere, să fim la înălțimea cerințelor acestor zile. (A. HOF
FMAN).
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TRUCTORII, TOȚI OAMENII MUNCII DIN VALEA TlULUI 
AL PARTIDULUI, TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

itria ne cheamă să depunem 
rifate și putere de muncă

producției, pentru depășirea 
schimb de lucru

Nici un efort nu-l socotim
peste puterile noastre

inerilor, 
plinită limbul I de irului II al <tras din a- Irbune cocii cu multȘi la in- III al zilei, iar apoi in partid, că- au acționat, ele, la fața area de con- nturile pro- tensificarea cție. Acțiu- :at în sub- ale prelimi- i schimb și imelor două lei de ieri, ostru de la lor Mucuță, '.uitatele re- e de toate i prestigios u-ne despre nalizat plu- : ale celor antin Popa, at cu comis susținere ie post față cat al pro- ■ii, Florea igonete căr- Chiriac : 40 idescu, Ște- 5ud, fiecare onete. Ilie .n Niță și î cîte 1 ml

Nici un efort nu-l socotim peste puterile noastre pentru a veni în sprijinul celor pe care dezastrul i-a oprit în loc, pentru scurtă vreme, din munca lor rodnică. In lucrările de deschideri pe care le-am realizat cu oamenii de nădejde din brigada pe care o conduc, am obținut lună de lună depășiri de 10—15 la sută. In această lună vom majora aceste cifre cu încă 10 la sută. Azi, noi, toți ortacii, eu toate că nu am fost programați la lucru, după ce a
Datoria căpătase noi 

dimensiuni

Lonea, în ; cu '«■ de ca în ziua contribuția comparti- re și cel e- "e au venit erilor din. am primit ieri o .știre >ii:z3tca e- ctivului in i rodnicelor acum. In- nb, colecti- ?i-a depășit ite cu peste iar în prl- îimbului II, e acest ritmEste re- iția brigăzi- arențiu Ke- e Drănău.rezintă pro- nerii Paro-_ pășit sarci- ntru schim- martie. Cu- i Vale pen- frontaliștii intrarea în îgajat să nu :i un efort ntinuare la lor, a co- estor zile.schimbului i ai șefului ghe Grigo- III al E.M. cel de-al de rocă exil. de la în-

Uzina electrică Paroșeni. Aici, cutremurul a declanșat o avarie complicată. Au „căzut" două transformatoare care asigurau alimentarea agregatelor auxiliare- — a serviciilor interne, de care depinde funcționarea uzinei — cum sînt numite. Producția de energic electrică era periclitată. Oamenii n-au așteptat nici un îndemn. Au lăsat emoțiile pricinuite de cutremur și s-au apucat de treabă. Deși era noapte și vremea potrivnică ■— ploaia rece îi pătrundea pînă la piele — electricianul principal Dorin Modrea. secretarul organizației de bază, din secția electrică, Ion Toarnă, maistru șef de tură la camera de comandă, electricienii Vasile Ungur, Nicolae Laza, Francisc Kocsik și Constantin .Cataramă au remediat defecțiunea într-un timp record. Inimosului grup i -s-a alăturat în mai puțin de 15 minute și tehnicianul principal de la reparații electrice, Francisc Kovari, care-și petrecea timpul iiber în sînu' familiei.— O astfel de lucrare, in condiții normale de lucru —- dacă le putem numi astfel — s-ar fi' terminat în cel puțin 10 ore. De a- ceastă dată, însă, oamenii și-au dublat eforturile și la 5 dimineața defecțiunea era remediată, ne spune inginerul Dumitru Vlădeanu, 

Plinea din șarja pregătită pentru semenii noștri din zonele sinistrate.

avut loc cutremurul, ne-am căutat unii pe alții acasă și ne-am hotărît sâ mergem să muncim la front. Am avansat astfel primul metru și jumătate de lucrare de deschidere în plus, iar fiecare săptămînă de acum înainte .va însemna cel puțin tot atît. Vom acorda ajutorul, așa cum ni se cere, hotărîți și fermi, prin faptele noastre minerești. >
Gheorghe LIT CAN ! 

șef de brigadă la sectorul 
investiții “al E.M. Lâvezeni

șeful secției electrice. împreună cu directorul Alexandru Aruncuteanu, sosit imedi'it în uzină, am coordonat lucrările. Era .de datoria mea. Oamenii au muncit fără preget și bine. Nu a fost nevoie de nici un îndemn.Ea ora 16 o parte din muncitorii .care lucraseră la remedierea defecțiunii, electricienii Francisc Kocsik 'și Constantin Cataramă erau din nou la posturi.In Valea Jiului unitățile economice și instituțiile n-au simțit 'a- varia. Distribuția 1 fusese asigurată din primele clipe. Uzina și-a reluat activitatea normală. Alimentarea cu energie electrică a circulației între Ișalnița și Ilăjdat a scăzut. O parte din ea a fost preluată de uzina Paroșeni,— Nu știu dacă a fost greu în acele momente. N-am avut timp să ne gîndim dacă e greu. Transformatoarele trebuia.I puse in funcțiune. Nu știam decît că trebuie să ne facem datoria — ne spunea unul dintre eroii serii precedente, electricianul Francisc Kocsik.Datoria căpătase alte dimensiuni în aceste momente grele cînd întreaga țară are nevoie de energie de lumină și căldură.Era trecut de ora 16 cînd am părăsit uzina ce funcționa la sarcina nominală. (D. GHEȚA)

Ajutorul Văii Jiului in produse alimentare pentru populația Capitalei este gata tie drum. Aseară, înainte de plecarea în cursă, primul vicepreședinte al' consiliului popular municipal, dă Conducătorilor auto I. Manolescu și Gr. Rusu, ultimele indicații.
La cotele maxime ale dăruirii

si »
„La fel ca și toți tovarășii mei de 

muncă, am luat cunoștință cu emo
ție de știrile privind cutremurul de 
o intensitate deosebită care s-a pro
dus vineri seara. Pentru înlăturarea 
greutăților prin care trece țara, 
sintem hotărîți să acționăm eu pu
teri sporite pentru ca prin tonele 
de cărbune produse suplimentar să 
putem contribui la efortul întregu
lui popor de recuperare a pagube
lor produse". Cuvintele rostite de cunoscutul brigadier Mihai Cușma, de la mina Dîlja, ilustrează convingător atmosfera de mobilizare plenară ce a cuprins din primele ore ale zilei de ieri locurile de, muncă din adîncurile minei Dîlja.La sectorul III, minerii Mihai Po- 
kanschi, Gheorghe Deianu, Ion Co- 
lumbeanu și alți ortaci din brigada conțjusă de Mihai Cosma au urgentat lucrările de podire și prăbușire a abatajului, în schimbul III-putin- du-se deja lucra „în plin" intr-o

Valea Jiului trimite Capitalei pîineRafturi gemîn.d sub greutatea pîirlilor ! E un spectacol, un spectacol al energiei, al belșugului care dovedește capacitatea noastră de a învinge un râu pe care natura, în rarele ei rătăciri,, ni l-a produs.Am privit acele pîini. Le scoteau din cuptoarele fierbinți brutarii sectorului de panificație din Petroșani. Erau parcă mai rumene ca oricînd, mai aromate și mai.., calde... Mai- calde, ne-am gîndit, pentru că fuseseră plămădite și apoi coapte sub ochii și de mîinile unor oameni cu sufletul înflăcărat,

responsabilitățiinouă „cameră". însemnate cantități de cărbune peste prevederi au extras și ortacii brigadierilor Vale
rian Maxim și Alexandru Avram, iar brigada condusă de Gheorghe 
Grigoroaie a asigurat un ritm ridicat de lucru la săparea galeriei direcționale de la orizontul 400. La sectorul I brigăzile de frontalișli conduse de Petre Scredeanu și Re
mus Miilea, au devansat ciclurile de lucru, reușind să realizeze la sfîrșitul primului schimb de muncă atît dirijarea presiunii, cit și pușca- rea frontului.Deși sectorul I este confruntat eu o serie de dificultăți în asigurarea liniei de front necesare, din discuția purtată cu brigadierii Vasile Za- 
liaria, Emil Aionesei și Pavel Taș- 
nady, am reținut hotărîrea minerilor sectorului de a asigura o productivitate și un coeficient de prezență sporite în scopul îmbunătățirii activității de producție. Așa se 
trăind oră de oră dorința aprinsă ca ele să ajungă, în aceste zile de grea încercare, la semenii noștri din zonele sinistrate.— Da, trăim ore și schimburi fără odihnă, ne spunea brutarul loan Păducel,. șef de schimb, ieri, după-amiază la sectorul de panificație al F.M.I.L. Priviți femeile și bărbații. Cu toții muncesc cu o exemplară dăruire, cu o voință de fier, pentru ca instalațiile să funcționeze la capacitatea maximă. Și reușim. Am dat azi o pîine de foarte bună calitate magazinelor de desfacere din Valea Jiului, pentru mineri și pentru ceilalți oameni ai muncii. De bună calitate și de toate sortimentele. Acum muncim pentru darul nostru, obligația noastră față de cei sinistrați, față de cei ce au nevoie de ajutorul nostru.Am stat de vorbă cu toți oamenii care fac aceste pîini. După ce își încheiaseră sarcinile față de minerii din Vale, Ana Cătineanu, Veronica Șarga, Andrei Condo, E- Ijșabeta Cimpoieru, Constantin RoTinerii răspund PREZENT!La chemarea de a participa prin fapte de vrednicie la opera patriotică de recuperare a daunelor pricinuite de cutremur, au răspuns toți uteciștii minei. Sîmbată dimineața, tinerii de la. sectoarele 13 B si 14 B, au organizat o largă acțiune, patriotică în sprijinul producției, Iricăr- cînd și expediind în subteran însemnate cantități de materiale (lemn, armături metalice, bolțari din beton etc.) trebuincioase brigăzilor miniere, acțiune care continuă și astăzi, 6 martie. Deja în

face că ultimele schimburi de muncă au fost rodnice, ortacii celor trei brigadieri depășindu-și sarcinile curente. Șefii celor trei sectoare de producție, inginerii Rudolf Gurka, 
Ion Ceaurcanu și Petre Tudor, a- preciau că în cursul zilei de sîmbă- tă prezența a fost bună, fronturile de lucru fiind plasate normal.Oamenii sectorului și-au exprimat hotărîrea de a fate din ziua de duminică o zi cu realizări „de vîrf‘* în producție. Hotărîrea de a obține realizări ridicate într-un moment cînd țara trece prin încercări grele, ilustrează voința fermă a oamenilor de lă mina Dîlja de a-și aduce . din plin contribuția la înfăptuirea chemării conducerii de partid de a acționa ferm Ia cotele maxime ale dăruirii și responsabilității pentru a lichida în termen cît mai scurt e- fectele cutremurului. (B. MIHAI).

tea, împreună .cu toți ceilalți muncitori din unitate, se angajaseră să facă pînă seara, în plus, șapte tone de pîine destinată oamenilor din 'capitala țării. Se muncea fără preget. „Sîntem toți prezenți și sintem cu toții conștienți că și un asemenea ajutor, chiar modest, din partea noastră, înseamnă mult pentru cei care au nevoie de el, am ascultat-o spunînd pe-o muncitoare vîrstnică. Iar inginera 'Vio-, rica Takacs, relatîndu-ne că primul șoier, Constantin Manolescu. se pregătea de plecare în cursa de 400 km pînă la București, după ce toată ziua pînă atunci alergase cu mașina, de la un punct de alimentare cu pîine al municipiului la altul, începuse de fapt să ne prezinte șirul de măsuri întreprinse pentru ca și de aici, din această mica unitate, neștiută în țara, să se facă simțit sprijinul către cei aflați în nevoie.La „fabrica de pîine" din Petro, șani, ca pretutindeni, se muncește, cu rîvnă, cu eforturile .unite ale tuturor, pentru înlăturarea grab-» nică a urmărilor calamităților»’ 
(A. ANTONIU).

schimbul I de sîmbătă, utecisti cum sînt Ion Murâriu, Crăciun iepure, Ion Șoloth, Dionisie Kadar si alții au încărcat de la suprafață si triA mis spre locurile de muncă din sub-» teran 10 cărucioare cu lemn, 60 va-î gonețe cu bolțari din beton și alte’ materiale. Totodată, tinerii au scos’ din subteran o serie de utilaje mi*? niere care necesitau reparații la as* telier.
Gheorghe GOLEANU, 

secretar al comitetului U.T.C., 
mina Lupeni
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Ședința Comitetului Politic Executiv 
al Comitetului Central al Partidului Comunist Român

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a examinat situația existentă 

în diferite puncte ale Capitalei(Urmare din pag. 1) '1

tuturor lucrătorilor instituțiilor calamitate este sal
varea și evacuarea în cele maj bune condițiuni a 
documentelor de stat, a arhivelor. Totodată, o parte 
a personalului din ministerele și celelalte instituții 
evacuate trebuie să se deplaseze în țară, la tgiitățile 
economice, pentru a le sprijini efectiv în efortul de 
lichidare a efectelor calamității.

Comitetul Politic Executiv a indicat organelor și 
organizațiilor de partid, organizațiilor de masă și 
obștești să acționeze cu fermitate și energie pentru 
mobilizarea maselor de oameni ai muncii la lupta 
împotriva efectelor cutremurului, pentru unirea e- 
forturilor tuturor în această mare acțiune patriotică. 
S-a indicat să se suspende orice fel de ședințe, adu
nări sau alte manifestări de ordin public similare, 
inclusiv conferințele pregătitoare ale Congresului 
țărănimii, ce se amină pentru o dată ce va fi-stabilită 
ulterior.

EstePnecesar ca fiecare cetățean să fie prezent Ia 
locul său de muncă, să participe cu spirit de dăruire, 
cu înaltă responsabilitate socialistă, într-o atmosfe
ră de calm și ordine desăvîrșite, corespunzătoare 
cerințelor momentului, la îndeplinirea sarcinilor 
trasate de organele de partid și de stat, de Comitetul 
Central al P.C.R., de secretarul general al partidu
lui și președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Trebuie luate măsuri pentru a se evita aglomera
rea pe străzi a cetățenilor, dezorganizarea activității 
economico-sociale sub orice formă. Oriunde condi
țiile o impun, trebuie create detașamente de lucru 
ale oamenilor muncii care să acționeze organizat,

șub conducerea organelor de partid și de stat, pen
tru lichidarea urmărilor cutremurului.

In ceea ce privește operațiunile speciale de repa
rare a daunelor provocate de cutremur, este necesar 
ca acestea să fie realizate numai după o temeinică 
verificare de specialitate, astfel îneît să nu se exe
cute sub nici un motiv lucrări de mîntuială care ul
terior să impieteze buna desfășurare a procesului 
de producție.

Comitetul Politic Executiv a hotărît ca Biroul 
Permanent al Comitetului Politic Executiv să func
ționeze în calitate de comandament pentru coordo
narea întregii activități consacrată înlăturării efec
telor cutremurului și normalizării vieții economico- 
sociale. De asemenea, s-a stabilit ca membri ai Co
mitetului Politic Executiv să Se deplaseze în țară, în 
diferite zone și localități sinistrate, pentru a parti
cipa la conducerea directă a activității de restabilire 
și normalizare a situației.

Comitetul Politic Executiv își exprimă convinge
rea că organele și organizațiile de partid, organiza
țiile de masă și obștești, tineretul patriei, toți oa
menii muncii, fără deosebire de naționalitate, se vor 
dovedi la înălțimea acestui moment greu prin care 
trece patria noastră, la înălțimea așteptărilor și în
crederii partidului, vor acționa strîns uniți, cu toată 
forța și energia, pentru înfăptuirea hotărîrilor con
ducerii partidului și statului, pentru soluționarea 
rapidă și eficientă a tuturor problemelor create de 
calamitatea naturală ce s-a abătut asupra țării noas
tre, pentru normalizarea generală a vieții economi
co-sociale, pentru asigurarea mersului neabătut al 
României pe calea socialismului, și comunismului, a 
prosperității și progresului.Desfășurarea activității de înlăturare a urmărilor cutremurului și normalizare a vieții economico-socialeCutremurul care a avut loc în seara zilei de vineri a provocat pe o mare suprafață a țării noastre, într-un mare număr de județe și localități urbane și rurale, grave prejudicii de ordin material, atît e- conomiei naționale cît și populației. Au fost avariate și oprite din funcțiune importante instalații industriale. numeroase institute de cercetări științifice și de învățămînt.In București, au avut loc incendii la Centrul Național de Fizică, Facultatea de Medicină, Facultatea de Chimie, întreprinderea „23 August" și-a întrerupt producția din lipsă de curent, iar Fabrica de lapte și alte întreprinderi din cauza distrugerii rețelelor de apă și gaze și-au întrerupt parțial activitatea.In județul Prahova au izbucnit incendii la 4 mari întreprinderi. Activitatea rafinăriilor a fost întreruptă. 31 de întreprinderi și-au încetat producția din lipsă de energie.In județul Dolj s-au produs importante avarii în numeroase întreprinderi industriale printre care întreprinderea „Electroputere", Fabrica de confecții, întreprinderea poligrafică, Fabrica de beton celu-- lar autoclavizat.In județele Argeș la Combinatul petrochimic din Pitești deteriorarea rețelei de apă a determinat întreruperea proceselor de producție In unele''secții de bază.In județul Vîlcea o serie de unități industriale printre care combinatele chimice de produse sodice și de prelucrarea lemnului, întreprinderea de utilaj chimic și forjă din Rîmnicu Vîlcea, Uzina electrică din Govora, și-au întrerupt parțial activitatea productivă, iar la întreprinderea de talpă și încălțăminte din cauciuc din Jocalitate procesul de producție a fost oprit.De asemenea, cutremurul a provocat prăbușirea unui mare număr de clădiri publice, instituții, blocurj și locuințe particulare.La București au lost distruse 32 de clădiri cu' ,882 apartamente.La Craiova, cutremurul a provocat avarierea Universității, a sediului Consiliului popular, precum și distrugerea unui mare număr de locuințe, îndeosebi pe arterele principale din vechiul centru al orașului. Intr-o serie de orașe și alte cen-CaractsrisMe cutremurului din 4 martie a. c.Seismul din seara zilei de 4 martie a.c., a avut epicentrul în zona Vrancea. Focarul cutremurului s-a situai sub scoarța terestră la o adîn- cime de circa 100 km.Magnitudinea cutremurului după scara Richter a fost estimată la 7,2 — valoare care situează seismul printre cele mai puternice care au avut loc in România. Cutremurul-a fost practic simțit pe întreg teritoriul țării, precum și în țările vecine, fiind înregistrat de aproape toate observatoarele seismologice din întreaga lume. .în istoria seismelor din țara noastră, cutremure de o astfel de inten- ' sitate ca cel din 4 martie nu s-au mai ; consemnat decît în 1802 și 1940. A- 

tre urbane importante din țara noastră au fost nimicite sute și sute de clădiri. Un. mare număr de cetățeni au rămas fără adăpost, și-au pierdut bunurile personale, s-au a- flat, pur și simplu, cu copiii și familiile în plină stradă.Toate acestea reprezintă grave pierderi pentru economia noastră națională, pehtru cetățenii patriei noastre, prejudicii de marț proporții pentru avuția națională, pentru întreaga societate.Pe baza Decretului Prezidențial și a indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, organele și organizațiile de partid, de stat, cetățenii și militarii, au asigurat ca în cursul zilei de ieri să reintre în funcțiune unele din obiectivele avariatei Combinatul siderurgic Galați, Platforma industrială Borzești, Combinatul de celuloză, hîrtie și fibre artificiale Brăila și altele. Intr-un număr de unități din județele Prahova, Vîlcea, Galați, Ialomița și municipiul București se acționează în continuare cu toate forțele pentru reluarea grabnică a activității de producție. Colectivele de activiști de partid, constructori, muncitori, militari sînt organizate în schimburi și acționează pentru înlăturarea cît mai grabnică a avariilor și dărâmăturilor. De .asemenea, s-au constituit colective de specialiști de la ministere și celelalte organe centrale care s-au deplasat în unități, ajutînd efectiv la soluționarea problemelor care condiționează repunerea în funcțiune a acestora.In toate județele în care s-au înregistrat avarii la imobile, colectivele constituite din activiști, de partid și cadre de specialitate efectuează verificarea clădirilor grav deteriorate, luînd pe loc măsuri de evacuare a familiilor aflate în pericol și de asigurare a cazării acestora. Astfel, în municipiul București, s-au organizat locuri de cazare intr-un număr de 1 000 de a- partamente noi, iar 4 300 de persoane vor fi adăpostite în cămine. De asemenea, în județul Dolj s-a asigurat adăpost pentru 127 persoane, iar în județul Iași au fost cazate 500 familii. Acțiunea continuă.Datele centralizate la Ministerul Sănătății pînă în seara zilei de 5 
cestea au fost urmate de replici în general slabe, replici care s-au înregistrat și de această dată, în noaptea de 4 spre 5 martie, ceeă ce, după părerea specialiștilor, permite să se aprecieze că energia acumulată în scoarța și subșcoarța pămîntului și care a stat la baza seismului din 4 martie a fost in cea mai mare parte eliberată, da unde se poate trage concluzia că un asemenea cutremur nu se va mai. repeta. Dealtfel, studiul seismelor de acest gen produse în lume demonstrează că, de regulă, ele nu sînt urmate de alte cutremure puternice, și prin urmare este redusă posibilitatea unor noi fenomene asemănătoare în perioada următoare.

martie arată că mișcarea seismică produsă în ajun a provocat numeroase victime omenești. în special în Capitala țării.La București au fost internați și tratați un număr de 1 773 de persoane, din care 553 au necesitat îngrijiri mai ușoare și au, putut părăsi, după o zi sau cîteva ore, spitalul. Alte 1 700 de persoane, a căror sănătate reclamă un tratament medical maî complex și prelungit, se af'lă încă sub îngrijire sanitară.Datorită intensității deosebite a cutremurului din seara zilei de 4 martie, în Capitală s-au înregistrat pînă în seara zilei de sîmbătă, orele 19, un număr de 298 victime. In restul țării s-au înregistrat 614 răniți și 72 decese. Mai afectate din .acest punct de vedere au fost județele Prahova, Dolj, Teleorman, Ilfov, Vaslui. Desigur, este un bilanț provizoriu care nu exprimă nici pe departe adevărata tragedie provocată de cutremur, întrucît lucrările de degajare a dărîmăturilor vor scoate fără îndoială la iveală noi victime omenești.întregul personal medico-sanitar se află zi și. noapte la datorie, muncind cu abnegație pentru salvarea vieții celor grav răniți și vindecarea bolnavilor.Deși au fost afectate de cutremur și unele unități sanitare, s-au asigurat condiții de spitalizare corespunzătoare tuturor bolnavilor. Au fost asigurate cantități suficiente de medicamente, sînge, materiale sanitare.Desfășurarea în continuare cu succes a acțiunii pentru redresarea economiei afectate de cutremur, pentru soluționarea problemelor dificile ale populației sinistrate, necesită concentrarea tot mai puternică a eforturilor întregii noastre națiuni.Se impune să se manifeste cea mai înaltă grijă față de recuperarea și refacerea avutului obștesc distrus, pentru înlăturarea ’ în timpul ccl mai scurt a urmelor lăsate de a- ceasta grea calamitate naturală. Totodată, se impune să se dea dovadă de cea mai mare grijă față de oamenii muncii sinistrați, față de marele număr de cetățeni rămași fără adăpost, riianifesțîndu-se în acest sens cu toată forța spiritul de întrajutorare și solidaritate umană ce caracterizează societatea noastră socialistă.. Organele și organizațiile de partid sînt chemate să acționeze în continuare cu toată fermitatea pentru mobilizarea tuturor foițelor în vederea traducerii in viață a prevederilor Decretului Prezidențial cu privire ,1a instituirea st'ării de necesitate și a hotărîrilor Comitetului Politic Executiv al C.C. ăl P.C.R. Este necesar șă fie antrenat un mare număr de muncitori, membri ai gărzilor patriotice, tineri, care, împreună cu militarii să desfășoare o activitate sistematică, . organizată, pentru înlăturarea cît mai grabnică a efectelor cutremurului, pentru a- sigurarea condițiilor de desfășurare normală a întregii vieți 'economice și sociale din patria noastră.

(Urmare din pag. 1)imediat după revenirea sa în țară, împreună cu membrii Comitetului Politic Executiv- al C,C. al P.C.R., Situația existentă în diferite puncte ale Capitalei, măsurile luate pentru evitarea unor noi victime omenești și pagube materiale, modul în care se acționează pentru înfăptuirea ne- întirziată a sarcinilor stabilite prin Decretul prezidențial.Parcurgind pe jos bulevardele : Maglieru, BălcescU și Republicii, Piața Universității,^ strada Academiei, secretarul general al partidului s-a oprit în punctele unde seismul a provocat grele pierderi umane și materiale : blocul de la întretăierea Bulevardului Magheru cu strada Nikos Beloianis, la parterul căruia se afla o cofetărie, imobilul în care se găsea o altă cofetărie — Scala, blocul din fața stației Peco de la Hotel ,,Lido“, clădirea de la inter-, secția străzii Onești cu același bulevard, care adăpostea pensiunea „Bulevard", blocul din apropierea Universității la parterul căruia se afla restaurantul „Dunărea", una din clădirile de pe strada Ion Ghica situate vis-a-vis de Ministerul Comerțului Exterior, imobilul de la întretăierea străzilor Edgar Quinet și Academiei, cunoscut pentru pape- tăria care se găsea la parterul lui.Informîndu-se în detaliu asupra împrejurărilor în care se acționează, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cercetează îndeaproape situația din fiecare punct vizitat. Secretarul ge- ral al partidului a dat instrucțiuni ferme privind accelerarea la maximum a operațiunilor de salvare a răniților, de asigurare a asistenței medicale de urgență. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să se treacă neîntîrziat la evacuarea tuturor locatarilor din blocurile avariate, a tuturor imobilelor care nu oferă suficiente garanții de securitate pentru locuitorii lor, creîndu- li-se condiții corespunzătoare de cazare.La cîteva minute după încheierea vizitei, a fost convocată, la sediul. C.C. al P.C.R., o ședință operativă de lucru, a Comitetului Politic Executiv, care a stabilit măsurile, ce tiebuie luate în continuare pentru soluționarea tuturor problemelor ce le implică această grea încercare prin care trece poporul român, pentru ocrotirea populației sinistrate, limitarea pagubelor materiale, reluarea neîntîrziată a ritmului normal de viață și de muncă pe întregul teritoriu al țării.Imediat după ședința Comitetului Politic Executiv, tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut o teleconferință cu primii secretari ai comitetelor județene de partid. Secretarul general al partidului s-a interesat amănunțit de situația din toate zonele țării, îndeosebi din cele mai puternic' afectate de cutremur, a cerut rapoarte exacte asupra stării populației sinistrate și a pagubelor pricinuite obiectivelor edilitare și economice din centrele urbane, din mediul rural.. Tovarășul Nieoiae Ceaușescu a indicat să Se acționeze energic în toate județele, să se mobilizeze toate forțele umane și materiale pentru înlăturarea cît mai grabnică a urmărilor calamității, a- sigurarea unei aprovizionări normale a populației, adăpostirea celor rămași fără cămin, acordarea îngrijirii medicale celor care au nevoie, pentru repunerea in circuitul productiv a unităților afectate.Primii secretari ai comitetelor județene au dat asigurări tovarășului Nicolae Ceaușescu, că, împreună cu întregul activ de partid, cu toți comuniștii din județe, cu toți oamenii apti de muncă vor face totul, vor lupta cu abnegație, zi și noapte, pentru înlăturarea neîntîrziată a urmărilor seismului.Spre amiază, tovarășul Nicolae Ceaușescu, insolit de tovarășa Elena Ceaușescu, de tovarășii Manea Mă- nescu, Ion Dincă, Ilie Verdeț, Ion Coman, Teodor Coman, s-a deplasat dm nou în alte puncte ale Capitalei greu încercate de cutremur.Oprindu-se în zona calamitată a Căii Victoriei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost informat de primarul general al Capitalei, asupra dezastrului produs la clădirile din fața aripei noi a hotelului Athenee Palate, care s-au transformat. într-un morman imens de nioloz, de plan- șeuri și grinzi de beton frinte, care au îngropat sub dărâmături numeroși locatari. In urma acțiunilor operative șl eforturilor eroice, ale ostașilor, cetățenilor Capitalei, s-a reușit ■ să se salveze, in condiții de mare pericol, mai multe vieții omenești.Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere ca, pe lingă măsurile întreprinse în prima urgență, să se acționeze cu fermitate și maximă operativitate pentru accelerarea lucrărilor de de

gajare și salvare a posibililor supraviețuitori, să se concentreze in acest scop toate mijloacele tehnice și u- mane existente.în apropierea .Gării de Nord, unde s-a prăbușit clădirea nouă a Centrului de calcul aparținînd Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor, secretarul general al partidului a examinat și a urmărit cum se execută lucrările de înlăturare a dărâmăturilor. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a criticat aspru modul. în care a fost concepută această clădire, ignorîndu-se calculele de rezistență și proporționalitate a construcției. Totodată, secretarul general al partidului a cerut să se întreprindă lucrări operative de recuperare a echipamentelor și instalațiilor de mare valoare.Neglijențe grave de construcție au fost constatate și la blocul OD 15 din B-dul Armata Poporului, care s-a prăbușit în întregime. De aici au fost scoase pînă în acel moment 26 de victime. S-a constatat că spre deosebire de toate celelalte construcții din noul cartier Militari, care au rezistat bine puternicelor mișcări seismice, acest bloc s-a dezagregat, deoarece constructorii nu au respectat normele prevăzute pentru siguranța construcțiilor. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat factorilor de răspundere să întreprindă o anchetă care să stabilească vinovății pentru a fi trași la răspundere cu toată severitatea.Și aici, secretarul general al partidului a cerut ca tuturor sinistraților să li se asigure cu maximă urgență condiții de locuit.A fost vizitat și noul cartier Pan- telimon — Colentina, unde s-a constatat-că toate construcțiile au rezistat bine la cutremur. Secretarul general al partidului se interesează de măsurile luate pentru desfășurarea normală a aprovizionării populației, a activităților de transport și de alte aspecte impuse de starea de necesitate.în continuare au fost analizate la fata locului motivele avarierii unui colț de clădire de la intersecția Bulevardului Mihai Bravat cu strada Lizeanu. Secretarul general al partidului recomandă constructorilor să tragă învățămintele necesare și să proiecteze mai bine acele părți de clădire care suportă solicitarea maximă a undelor de șoc.Prezența secretarului general al partidului în mijlocul întregului nostru popor, în aceste momente grele, a constituit prin exemplul său de devotament și dăruire, un puternic factor stimulator in vasta acțiune de înlăturare rapidă a efectelor cutremurului, pentru normalizarea deplină a situației din zonele calamitate, pentru asigurarea desfășurării în cele mai bune condiții a întregii activități economice . și sociale. Strîns unit în jurul partidului și al secretarului său general, întregul nostru popor dovedește — așa cum a dovedit și în alte momente de grea încercare — hotărirea sa nestrămutată de a asigura mersul înainte al întregii noastre societăți pe calea socialismului. a bunăstării și progresului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, însoțit de tovarășa Elena Ceaușescu, de tovarășii Manea Mănescu, Ion Dincă, Iiie Verdeț. a revenit in cursul după-amiezii și seara tîrziu la punctele Capitalei greu încercate de cutremur pentru aj vedea modul în care se acționează in vederea transpunerii în viață a măsurilor stabilite pentru înlăturarea cît mai grabnică de conducerea partidului și statului a efectelor seismului.Secretarul general al partidului, pe baza celor constatate la fața locului a indicat să se depună in continuare toate eforturile, să se muncească unit și organizat cu mai multă fermitate, să se facă tot ce este posibil pentru salvarea supraviețuitorilor aflați încă sub dărimături, degajarea cu mai multă operativitate a clădirilor distruse, asigurarea încartiruirii persoanelor sinistrate. Tovarășul Nicolae Ceaușescu. a cerut să șe acționeze cu mai multă e- nergie; cu mai multă hotărâre, să fie folosite din plin utilajele aduse pînă acum, să fie suplimentate acolo unde situația o cere,■Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut, de asemenea, să se lucreze pe mai multe fronturi, să se asigure toate condițiile — inclusiv de degajare a traficului în sectoarele sinistrate — pentru asigurarea unui ritm continuu de activitate susținută.Se impune — a subliniat secretarul general al partidului r- mai mult spirit de organizare, de mobilizare,' de concentrare a unor forțe sporite de tineri, de oameni ai muncii, militari. specialiști care să ducă la o accelerare a lucrărilor de salvare a supraviețuitorilor și înlăturarea neîntîrziată ă tuturor consecințelor cutremurului.
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