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ORCAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI AL P.C R.SI AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

Ca întotdeauna, 
și în aceste zile . 

de grea încercare 
' ■ pentru

întreaga țara

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
In dimineața zilei de 7 martie a.c., Comitetul 

Politic Executiv al C.C. al P.C.R. s-a întrunit din 
nou, sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, in
tr-o ședință de lucru operativă, pentru a examina 
desfășurarea activității din Capitală și din țara con
sacrată înlăturării urmărilor cutremurului și norma
lizării activității economico-sociale și pentru a sta
bili măsurile urgente ce se impun luate în conti
nuare, precum și modul în care trebuie acționat 
pentru reintrarea în normal a întregii vieți publice.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că, în urma 
criticilor si observațiilor făcute in cursul zile, de du 
minică de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a.'" 
fiilor date de secretarul general al P°rVd“'U1 
locului și în ședințe de lucru cu factor» <de ra pun 
dere din Capitală, organizarea și desfășurarea 
muncii comandamentelor și formațiunilor 
în această vastă activitate din București se ăesfa 
soară in mod corespunzător, bine orgamzat și 
rezultate satisfăcătoare. ,unro

La operațiunile de degajare a- ruinelor, de salvare 
a supraviețuitorilor, la eforturile de repunere >n 
funcțiune a unităților economice și a instituțiilor a- 
fectate, precum și la restabilirea funcționării nor
male a rețelelor edilitare lucrează zi și noapte, cu 
dăruire, curaj și abnegație, un mare număr de 
oameni ai muncii, formațiuni ale gărzilor patriotice, 
unități ale forțelor noastre armate și ale Ministeru
lui de Interne, personal sanitar, specialiști, studenți 
și elevi, intr-o atmosferă de ordine, disciplină și 
eficiență. Sînt concentrate puternice mijloace teh
nice de lucru, care permit rezolvarea problemelor 
dificile pe care le pune această muncă grea. Ritmul 
mai lent de degajare a unor clădiri dărîrhbfe'’ sfe 
datorește atenției cu care se lucrează pentru sal
varea eventualilor șjjpreviețu.itqn aflați sub dări
mături, preocupare confirmată de însuși făptui că 
in cursul zilei și nopții trecute s-a reușit eliberarea 
de sub ruine a unor persoane în viață.

Și in alte localități din țară, lovite de cutremur, 
activitatea de normalizare se desfășoară în bune 
condițiuni, asjgurindu-se îngrijirile necesare sinistra- 
ților, organizindu-se cazarea celor rămași fără a-; 
dăpost, depunîndu-se eforturi încordate pentru re
punerea in funcțiune a unităților economice ava
riate, pentru derularea fără Întreruperi a întregului 
proces al producției materiale și buna funcționare 
a vieții sociale.

Atit in Capitală cit și in restul țării sînt mobilizate 
forțe și mijloace suficiente pentru reintrarea com
pletă în normal, în cel mai scurt timp, atit a acti
vității economice cit și a vieții cetățenilor, pentru 

restabilirea stării de lucru normale in toate sferele 
și compartimentele societății.

Comitetul Politic Executiv a hotărît ca, pe primul 
plan, să stea în continuare intensificarea operațiu
nilor de salvare a eventualilor supraviețuitori -e se 
află sub dărimături, precum și pentru încheierea 
lucrărilor de degajare a ruinelor marilor clădiri 
prăbușite în Capitală. Odată încheiată această 
operațiune, se va trece la reconstrucția treptată a 
blocurilor și locuințelor prăbușite, precum și la re
pararea și consolidarea imobilelor avariate de cu
tremur.

Comitetul Politic Executiv atrage atenția asupra 
necesității desfășurării, cu maximum de seriozitate, 
responsabilitate civică și competență profesională, 
a activității echipelor care evaluează gravitatea 
avariilor locuințelor afectate de cutremur, precum 
și a acțiunii de evacuare a locatarilor unor clădiri, 
evitindu-se orice tendințe de apreciere pripită și 
exagerată, orice manifestări panicarde. Este inter
zisă evacuarea populației din clădiri care prezintă 
avarii mărunte, fisuri superficiale în ziduri, alte de
teriorări neesențiale, criteriul principal de apreciere 
trebuind să fie peste tot, starea în care se găsește 
structura de rezistență a clădirilor, și care poate fi 
stabilită numai printr-o investigație atentă, de spe
cialitate. In legătură cu aceasta s-a stabilit ca ex
pertiza să o ișoată face numai comisii centrale 
autorizate, care prezintă garanția unor concluzii o- 
biective și responsabile. In locuințele mici care pre
zintă deteriorări ce nu afectează structura de re
zistență, este necesar să se treacă la efectuarea 
rapidă de reparații, chiar de către cetățeni, astfel 
încît acestea să fie locuite în continuare, împiedi- 
cmdu-se totodată accentuarea degradării, Același 
lucru este valabil și pentru clădirile publice. In 
.Clădirile ayarigte parțial^ fie că sînt sedii de in
stituții, localuri de intreprinderi sau locuințe - eva
cuările se vor face numai in aripile sau porțiunile 
grav lovite, în rest viața și activitatea urmind să-și 
continue cursul normal. Chiar in blocurile și locuin
țele care, pe bază de aviz special, urmează a fi 
evacuate și, ulterior, reparate și consolidate, nu 
este necesar să se scoată din apartamente mobi
lierul și alte bunuri ale cetățenilor — aceasta ur
mind să se facă treptat, pe măsura desfășurării ac
tivității de reconstrucție.

Comitetul Politic Executiv cheamă populația 
Capitalei, ca și a celorlate localități lovite de cu
tremur să dea dovadă de calm și liniște, să nu 
producă nici un fel de dezordini și peiturbații, să

TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 
este permanent prezent 

în mijlocul oamenilor muncii 
din zonele lovite de cutremur

(Continuare in pag. a 4-a)

Ca și în ziua precedentă, petrecută practic în mijlocul -oamenilor, secretarul general al partidului, președintele României, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a fost și duminică prezent în mijlocul cetățenilor, în locuri puternic afectate de seismul din 4 martie : București, Alexandria, Zimnicea, Turnu-Măgurele, Craiova, Slatina și din nou în. București, pînă seara tîrziu. Pretutindeni intîmpinăt cu sentimente de caldă recunoștință și adine respect față de tot ceea-ce face pentru urgentarea operațiunilor de salvare și revenire grabnică pe făgașul normal al vieții, prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu a îmbărbătat și a dat un puternic imbold muncii pline de dăruire a tuturor, celor angajați în lucrările de. salvare a supraviețuitorilor.In cursul dimineții. în Capitală, au fost vizitate două unități industriale, unde cutremurul a pricinuit mari pagube : Uzinele 23 August și întreprinderea de mașini grele, după care tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a aflat din nou. alături de cetățenii care ați avut de Suferit-de pe urma cataclismului, de echipele de intervenție. Salvarea vieților omenești este prima urgență, sublinia secretarul general al partidului, a- nalizînd operațiile complexe, desfășurate în locurile din Capitală, unde cutremurul a provocat cele mai grele pierderi umane și materiale.La amiază, vizita a continuat la Alexandria, centrul de reședință al județului Teleorman, Examinînd partea centrală a orașului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a hotărît ca acest perimetru să fie reconstruit în întregime ; s-a subliniat că Alexandria trebuie să dispună de un centru civic modern care să-i schimbe total înfățișarea de veche așezare provinciala. In acest scop trebuie să se treacă imediat la reconstrucție, de la centru spre marginile localității.Următorul punct al vizitei a fost

orașul Zimnicea, localitatea cel mai greu lovită din acest județ. După indicațiile secretarului general al partidului, din ruine și dărimături, aici va fi înălțat un nou și modern oraș, cu blocuri rezistente, .cu noi unități industriale și o rețea comercială cuprinzătoare, care sâ ofere locuitorilor condiții superioare de locuit și de trai, posibilități de a se putea- desfășura o viață economică și socială civilizată, corespunzătoare epocii edificării socialismului în patria noastră.In continuare au fost vizitate orașele Turnu-Măgurele și Caracal.Uri alt centru urban al țării, grav afectat de cutremur, înscris pe a- genda vizitei, a fost municipiul Craiova, In zona centrală a orașului a fost examinată starea construcțiilor, unele dintre ele grav avariate, indieîndu-se necesitatea consolidării fondului valoros de clădiri vechi, precum și perfecționarea sistematizării de ansamblu a Craiovei.Următoarea etapă a vizitei a fost orașul Slatina.Seara, pînă aproape de miezul nopții, a fost vizitată pentru, a doua oară, Capitala, urmărindu-Se modul cum au fost îndeplinite indicațiile date în cursul dimineții.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, s-a oprit, din nou, în cursul dimineții de 7 martie, la cîteva din zonele cele mai afectate de cutremur ale Capitalei, pentru a inspecta modul în care decurg operațiunile de.salvare a supraviețuitorilor și de înlăturare a efectelor cataclismului.Au fost străbătute Calea Dorobanți, Bulevardul Ștefan Cel Mare, Calea Moșilor, Bulevardul Republicii, numeroase alte străzi, urmărin- du-șe starea iii care se află construcțiile ce mărginesc aceste artere ale Capitalei.
(Continuare în pag. a 4-a)FAPTE DE MUNCA.DE DĂRUIRE

Productivitatea muncii- Prin fapte de muncă remarca- bile, colectivul E.M. Bărbăteni a dovedit o mobilizare exemplară în ultimele zile pentru depășirea sarcinilor de cărbune, a tuturor indicatorilor de plaji. Ca un e- xemplu, productivitatea muncii s-a ridicat la ..cotele cele mai înalte obținute în acest an, fiind cu 400
CărbuneMinerii de la Lonea își consacră întreaga puțere de muncă și creație depășirii sarcinilor la extracția de cărbune pe Tuna majlie. Pînă ieri, patru din sectoarele productive ale minei înregistrau fiecare între 400 și 1 200 tone cărbune peste prevederile de plan, pe loc de frunte situîndu-se colectivul sectorului III, care dispune

la cotele cele mai înaltekg/post mâi mare față de prevederi în „cărbune". La același indicator se înregistrează niveluri record șl în abataje, ca de pildă, în abatajul cameră al brigăzii conduse de minerul loan Pintecan — din sectorul II, colectiv de sec- , tor-fruntaș pe-mină — peste 9 ton? pe-'poștlc';'-.
peste plande cele mai moderne tehnologii de extracției Cu aceeași consecvența se depun eforturi pentru sporirea productivității muncii pe mină, în ultimele zile concentrîn- du-se în abataje efective de muncă sporite cu peste 120 de posturi pe zi mai multe decît media • din ultimele luni.

Peste 10 milioane de kWhSîmbătă și duminică energeticienii Uzinei electrice Paroșenj au pus la dispoziția dispeceratului național întreaga cantitate de energie electrică solicitată. In cele două zile, pește 10 milioane kWh au luat drumul consumatorilor prin sistemul energetic național. Mai mult, înțelegînd necesitățile economiei naționale în aceste grele momente, energeticienii au

hotărît să întrerupă reparațiile care se executau la cazanul nr, 5 și l-au pus în funcțiune sub supravegherea permanentă a personalului tehnic.Funcționînd la capacitatea nominală, uzina electrică, energeticienii ei, oameni de nădejde ai clasei noastre muncitoare, nu precupețesc nici un efort pentru a furniza țării energia dătătoare de forță și ltnniniț.
CUVÎNTUL DE ORDINE AL TUTUROR ESTE 

MOBILIZAREA EXEMPLARĂ PENTRU DEPĂȘIREA 
SARCINILOR

(Reportajele noastre în paginile 2-3)
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Solidaritate, angajare, răspundere

Minerii Petrilei se află în aceste zile prezenți la datorie într-o în- • suflețitoare strădanie pentru extragerea a cit mai mult cărbune din adîncuri. Clișeul nostru înfățișează pe minerul șef de schimb Marin Mi- țrache, împreună cu ortacii din brigada lui Viorel Corcheș îndrep- tîndu-se spre puț. In schimbul în care au intrat, din abatajul lor vor ieși noi cantități de cărbune date , suplimentar,
Primele cuvinte cu care începem rîndurile de 

față nu po-t fi altele decît acelea prin care în
cercăm să dăm glas sentimentelor de solidaritate 
umană și de adîncă compasiune pe care minerii, 
toți oamenii muncii și cetățenii Văii Jiului le nu
tresc în aceste zile țață dc semenii noștri din zo
nele afectate de cutremur. Izvorîte dintr-o supe
rioară înțelegere a situației, sentimentele mine
rilor, ale celorlalți oameni ce muncesc și trăiesc 
în municipiul nostru s-au înscris din prima clipă 
în solidaritatea colectivă, de proporții nemăsurate,

cu care întreaga țară a înconjurat familiile celor 
sinistrați. < ’

Iată că, pentru a treia oară în mai puțin de 
opt ani, scriem și vorbim despre sinistrați. Pentru 
a treia oară, însă, poporul nostru, condus de un 
partid încercat, găsește în minunății săi oameni 
puterea de a trece peste greutăți. Umăr lîngă u- 

măr, douăzeci de milioane de locuitori, bărbați și 
femei,tineri și vîrstnici, gravi dar pătrunși de caî-

(Continuare în pag. a 2-a)
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MINERI, CONSTRUCTORI, ENERGI

Stă în puterea noastră, a în->»
tregului popor, condus de partid, 
să depășească, ca de atîtea ori 
de-a lungul anilor, aceste mo
mente grele, să asigure mersul 
term înainte al întregii noastre 
societăți pe calea socialismului, a 
bunăstării și progresului/4

Patria are nevoie de cărbune, c
Să facem totul pentru a îndeplini

Primul răspuns — 
un succes edificator

Fapi

Solidaritate,
angajare, răspundere
(Urmare din pag. 1) .

mul necesar reiau firul activi
tății, încep să reașeze cărămidă 
peste cărămidă, pentru a șter
ge urmele unei dezlănțuiri a- 
tît de oarbe ale naturii cum a 
fost cutremurul din seara zi* 
lei de vineri.

Valea Jiului a fost ferită de 
calamități, in casele noastre 
viața își urmează cursul firesc. 
La .Incurile noastre de muncă, 
activitatea se desfășoară în 
condiții normale de lucru. Dar 
nu putem numi nici pe departe 
această activitate ca fiind îns
crisă în limitele obișnuitului.

Pretutindeni, în aba'aje, la 
lucrările de pregătire a noilor 
fronturi de lucru, în secțiile de 
preparare a cărbunelui, in ate
liere, pe șantierele de construc
ții oamenii își sporesc efortu
rile în cele opt ore de muncă, 
in schimburi prelungite dacă 
este cazul, sau în șuturi supli
mentare — cum au fost cele de 
simbătă și duminică — pentru 
a contribui pe această cale . la 
diminuarea pagubelor pe care 
le.a suferit economia națională, 
întreaga societate de pe urma 
cutremurului. Mobilizate de co
muniști, colectivele de muncă 
au răspuns fără prege* la che
marea secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, dînd astfel expresie 
răspunderii, dăruirii, solidari
tății de care au fost întotdeau
na capabile în fufa unor situa
ții deosebite.

Din primele ore ale zilei de 
sîmbătă, în mijlocul colective
lor de muncă s-au afla4 acti
viști* de partid și de stat care, 
împreună cu cadrele de condu
cere, cu specialiștii producției 
au adoptat soluții pentru orga
nizarea corespunzătoare a pro
ceselor tehnologice în toate 
schimburile zilelor de sîinbă'ă 
și duminică, au sprijinit asigu
rarea condițiilor optime de lu
cru în vederea înfăptuirii anga. 
jamentelor asumate de oamenii 
muncii pentru aceste zile. Pre

zența la lucru a brigăzilor și 
echipelor a fost corespunzătoa
re, iar participarea lor efectivă, 
din îndemnul conștiinței, la 
realizarea plusurilor de produc
ție a condus la înregistrarea u- 
nor succese deosebite.

Sub semnul aceleiași angajări 
și răspunderi a început și săp- 
tătnîna de lucru în care ne 
aflăm. Minerii, preparatorii, 
constructorii, energeticienii, toți 
oamenii muncii din unitățile e- 
conomice, * șantierele <Je con
strucții, institutele de e»’-rcis><-e 
și proiectare au răspuns și răs
pund în continuare cu toată c- 
nergia și puterea lor de muncă 
Ia chemarea ce le-a fost adre
sată, știind că plusul lor de 
participare din aceste zile va 
face ca pagubele să fie cît mai 
grabnic recuperate, astfel incit 
nimic să nu poată întîrzia în
făptuirea ' mărețelor obiective 
de dezvoltare multilaterală a 
societății, de înaintare a Româ
niei pe noi culmi ale pro
gresului și civilizației socialiste.

Ca întotdeauna, municini”! nos
tru beneficiază de suficiente 
stocuri de produse agro-alimen- 
tarc. Fără a afecta cu nimic a- 
provizionarea corespunzătoare 
a populației, din surplusul u- 
nor sortimente au fost încărca
te unele produse — apă mine
rală, pîine, conserve — care au 
luat drumul spre zonele sinis
trate. Este încă o dovadă a so
lidarității cu care Valea Jiului 
participă in aceste zile la în
vingerea greutăților în care se 
află familiile celor sinistrați.

Prin muncă, prin cărbunele 
extras peste plan, prin spriji
nul acordat familiilor afectate 
de cutremur. Valea Jiului răs
punde la chemarea secretarului 
general al partidului din con
știința înălțătoare a oamenilor 
săi. din sentimentele de solida
ritate pe care minerii, toți cei 
ce muncesc și trăiesc pe melea
gurile noastre lc nutresc, în 

’ aceste zile, față de semesyii greu 
încercați de cutremur. (I. M.)

In două zile, zece mii tone de conduse de Constantin Nichita 
cărbune cocsificabil. Este un -prim răspuns pe care minerii celei mai mari unități carbonifere — cei de la E.M Lupeni — l-au dat, prin faptele lor de muncă, chemării ce le-a fost adresată de -conducerea de partid și de stat.Succesul de mai sus poartă semnăturile multor mineri, șefi brigadă din cadrul sectoarelor de . producție. De fapt, toate sectoare-, le au raportat în cele două zile plusuri "cuprinse între 400 și 3 000 de tone. Chiar dacă unele plusuri nu sînt atît de răsunătoare, e- le dovedesc cu destulă forță de convingere, angajarea minerilor, in frunte cu comuniștii, hotărîrea cu care au înțeles să răspundă u- nei chemări.Din graficul celor; două zile su-■ 1 ’ remar-IV ’ acărbu-VI, în-
plimentare se cuvin totuși cate cîteva cifre. Sectorul extras peste 3 200 tone de ne, sectoarele TI, HI, V și tre 1300 și 1.700 de tone. S-au evidențiat în mod deosebit brigăzile

Perttrn a fi 
alături 

de ortacii săi

(cu to- Co-Și
cărbune r1 350 tone), loan Sălăjean (1016 ne), Constantin Popa, Vasile dreaiju, Constantin Prisecaru alții.Succesul minei Lupeni înregistrat în zilele de 5—6 martie a.c. își are originea în participarea cu o prezență exemplară a minerilor de ia fronturile de lucru, în organizarea riguroasă a producției și a muncii, în asistența tehnică acordată la un nivel superior, pe toate schimburile, în aprovizionarea corespunzătoare a brigăzilor și funcționarea fără stagnări a utilajelor și circuitelor de transport. Toate acestea au făcut ca hotărîrea minerilor de a sprijini economia națională, de a veni în întîm- pinarea unor cereri sporite de cărbune să fie . materializată prin- tr-un prim răspuns înscris în cele două zile, pe graficul nostru de producție.

Dumitru FAINLȘ,
E. M. Lupeni

Sîmbătă și duminică, minele 
tre trebuiau să fie în repaus, 
chemarea partidului oamenii 
rilor au îmbrăcat haina de l! 
au coborît în abataje. N-au f 
mai mineri. Omenia i-a adus i 
pe electricieni, pe mecanici, 
de la deservire. Și, după do 
Valea Jiului raportează că și-c 
șit sarcinile la zi cu aproape 
tone de cărbune extras. MirAu răspu

Franeisc Doicsar. maistru elec- tromecanib la sectorul I al minei Parpșeni se afla în concediu de odihnă. Era dreptul lui. Dar comunistul Doicsar nu este omul care, atunci cînd țara este la grea cumpănă, să stea acasă, să se odihnească. In 5 martie, a doua zi după puternicul cutremur, s-a prezentat la mină. Nu a spus decît atît ,,— Am venit". Și a intrat în mină odată cu minerii schimbului II. „Am venit !” — două cuvinte simple dar care în aceste zile grele pentru țară au măreția lor de neasemuit. Ele reprezintă o dorință — dorința omului de a fi de folos, o atitudine -— atitudinea comunistului, de omenie, Omul pentru a fi alături de ortacii .săi a renunțat la concediul de otiihnâ. Șj care om de-omenie nu ar fi procedat așa cum a făcut comunistul Doicsar. (G. DO
RIN).

Știm ce înseamnă 
fiecare tonă de cărbune 

extrasă peste planCunosc puteiea de muncă și capacitatea de mobilizare a minerilor din schimbul nostru și cunosc, mai ales, înțelegerea cu care ei sînt gata să răspundă apelului ce ne-a fost a- dresat, de a spori producția de cărbune. împărtășesc pe această cale gîndurjle multor ortaci cu care lucrez, pe care îi cunosc din momentele cînd au înregistrat succese, dar si din acele momente cînd au știut să învingă greutăți, să se mobilizeze în fața unor sarcini deosebite, xn numele lor, vă scriu despre hotărîrea luată de toate brigăzile sectorului, de a depune eforturi susținute pentru a contribui, așa cum sîntem chemați, la diminuarea pagubelor produse de cutremur.Intr-un timp scurt, cele două panouri ale abatajului, condus de comunistul Constantin Stan vor fi echipate cu cite o combină. Această dotare ne mobilizează mai mult forțele. Știm că fiecare tonă de cărbune extrasă în plus este de mare valoare pentru economia națională. Tocmai de aceea, vom acorda toată atenția introducerii grabnice a combinelor, ne vom strădui să le asigurăm funcționarea la toată capacitatea, să dăm astfel patriei cît mult cărbune.

Seismul l-au simțit și ei, 
acolo, in casele lor, in mij
locul familiei, al copiilor. 
L-au simțit și ei, acolo, sub 
munte, doar că acolo, în a- 
dînc, n-au realizat că un
da de șoc a fost bătaia lun
gă-a aripei unui cutremur. 
Șl ei, acolo în pintecul în
tunecat și-au continuat 
munca...

Ei, cei din apartamente
le blocurilor, ei care au 
trăit fiorul straniu, de. ne
înțeles, de neconceput al 
pămintului, ău aflat- in
tr-un tirziii ; adevărul, 
groaznicul adevăr : cutre
murul...

Și, pentru, că așa sintem 
noi, ei au devenit un sin- 

mintea,

trupul, cu sufli 
ma.

C-așa sintem 
omul nostru ș 
poate mai ales i 
lidar, măi pute:

Cele de mai 
desprins dum 
scurta discuție 
din schimbul II 
condusă de deșt 
gadier Constat 
de la sectorul 
nei Vulcan, 
schimb Cons tar, 
și-a cerut scuzi 
bif, că trebuie 
ortacii, să intre' 
me în mină.

— Uitați, voi 
varășul maistru

Sînibătă, la ieșirea din primul schimb, l-am în- tîlnit la , mina Lonea pe brigadierul Ion De felul lui om vioi, ne dispus, acum grav, supărat parcă.— Ce v.apasă greu ?— Am intrat neață în mină

Miclea, bi- eraalît deazi dimi- cu mare durere în suflet. Auzisem ceva din zone mur. crețul prezidențial ne trecem prin această’ grea încercare muncind cu si mai multă rîvnă. M-a îmbărbătat chemarea plină de omenie a partidului. Oamenii din brigadă m-au simțit și s-a muncit cu mult spor. Schimbul II e și el hotăfît să facă treabă, ce mai, toată

în cursul nopții cite despre dezastrul Capitală și din alte greu lovite- de cutre- Am ascultat și De- care chema pe toți să

brigada parcă-i un singur om.— Cît cărbune ați dat?— N-am numărat tonele. Ajutorul, cînd U dai, np-1 numeri. Să fie cît mai mult, știu doar că am dat mai mult decît în alte zile. Și mîine și fiecare voie.Ieri, siuneade rezultatele brigăzii lui 1 on nu pentru a-i drămui jutorul. ci pentru te.în evidentă Cantitatea de ridica tone mult ? de spus, gur • tura nil.’.r

vom da și poirnîine sj în 2i, pînâ va fi ne-ne-am luat permisă ne interesăm muncii ■Mic/ea.a scoa- omenia. cărpune se la aproape 70 dc date în plus. E E puțjn ? Greu Un lucru e si- ele poariă încărca- sufletească a oame- care se simt apreagr tasimț. ;pe de cei aflați înÎncercare. (t>. C.).

Teodormaistru minier, organizației deE.M. TROFINmembru în biroul bază, sectorul II, Petrila

gur om,

Duminică, ortacii brigadierului Const ție mărită de cărbune.
Freamăt dePrintr-o impresionantă mobilizare' a energiilor, o prezență exemplară la lucru, în toate schimburile zilelor de simbătă și duminică, minerii de la Aninoasa au răspuns cu dăruire chemării partidului de a spori realizările economice în aceste momente de grea încercare pentru țară.Despre hotărîrea colectivelor minerești de a contribui prin producții suplimentare de cărbune la recuperarea cît mai grabnică a pierderilor provocate de cutremur, iată ce ne-au spus cîțiva mineri și maiștri care intrau duminică după-amîază în schimbul II :

ION ȘTEȚ, miner șef de schimb în brigada de frontaliști a lui Petru Roman de la sectorul V : „Țara are acum" mai mult ca oricînd nevoie de ■ cărbune. De aceea, toți cei zeee ortaci din schimbul noștru — Ion Si- "--mohea, Titu Vrăjitoarea. Ion Fotea, ion Duțoiu, ștefan Ardeleanu și toți

munca în toateceilalți, fără excepție — ne-am prezentat la șut. Ieri, sîmbătă, numai schimbul nostru a încărcat din abataj 240 vagonete de cărbune. Eucrînd cu randamente de 9-10 tone pe post, vom face totul ca brigada noastră să repete Și-n martie depășirea substanțială de plan — 1 300 tone — cu care am încheiat luna februarie.11
GHEORGHE MOLOHA, miner șef de schimb în brigada lui Constantin Ghiorma de la sectorul IV : „Văzînd ce grea cumpănă s-a abătut asupra patriei noastre, ce grave daune a provocat cutremurul, am luat hotărârea de a lucra trei duminici la rînd, îhscrimdu-mă benevol la comenzile sectorului, pentru a ajuta cu tot ce pot la bunul mers al producției. Azi am pus în aplicare ce am decis și mă ' bucur că și ortacii mei din schimb au venit la șut. Ne-am propus depășirea sarcinilor brigăzii cu cel puțin 200 tone11. >
ION LENGYEL, miner șef de

schin lui A IV ■ ortac vem bul I fel c. tone‘
PE la se stat revir a pr> Decr de n vin i care taj a
MIprga tar c preu tifici abat
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tarea exemplară pentru depășirea sarcinilor
iergie electrică, de produse alimentare.
cinste această înaltă îndatorire patriotică I

Veșnica noastră stea |i
Cu zbateri somnambule a tresărit pămîntul
Și-n cerul nopții calme s-a-nfiorat o stea, V
Dqr ne-am unit cu toții puterea și avîntul, |

oâ înfruntăm urgia, oricit ne-ar încerca. V
Și de e scris ca-n bine o cumpănă mai dură I
5â ne măsoare forța, nu vom îngenunchea I, |
Ci, din iubirea noastră, vom face o măsură, |
5ă cîntărim prin faptă veșnica noastră Stea. |

Maria DÎNCÂ

Dastre — 

Lult dat tării
9

iscris plusuri de mii de tone, care au 
icut ca procentele realizate sâ urce 
i 106,7 — Lonea și Petrila, 118 - 
ninoasa, 120 - Uricani, 122 - Vul- 
jn~126 — Lupeni și 127 Paroșeni.
Colectivele noastre de muncă sînt 

stârîte să răspundă, ca întotdeauna, 
lemăriî secretarului general al parti- 
Lilui prin noi fapte de muncă, fapte 
jre pentru mineri înseamnă mai mult 
irbune dat țării greu încercate.toții prezent!

I

î 
I 

4 
I

stea. Diresul ră poate 
ne mai multe e și șe
larul organizației de 
tid a sectorului nostru. e la maistrul Ion Ilris- 

arn aflat că simbătă, 
nenea tuturor minerilor 
Vulcan, această briga- 
mobilizindu-se plenar, it peste sarcini 400 tone 
cărbune, iar pentru 

linică s-au hotărit să 
'izeze aceeași depășire.

reținut citeva nume 
comuniști pe care mais- 

a ținut neapărat să le 
im, adine tulburați de 
istă calamitate, înțele- 
l importanța suplimen- 
i producției în aceste 
, electricienii Dumitru 
lan, Haralambie Izidor,

Constantin Ciulama și lă
cătușii Gheorghe Popescu, 
Marcel Macin și Petru Ver- 
deș au cerut ca după exe
cutarea lucrărilor ce le-a
veau in sarcină, să lucre
ze efectiv în cărbune la 
front, ceea ce au și făcut. 
Și astfel, membrii acestui 
harnic colectiv, au reușit 
ca in aceste zile de anga
jare totală, să scoată la 
ziuă, peste sarcini 750 tone 
de cărbune. Cărbune in 
plus pentru nevoile strin
gente ale țării, acum, mai 
mult ca niciodată.

C-așa sîntem noi, așa e 
omul nostru... șIon LICIU

ele
i frontali,ști a de la sectorul ,t toți cei Șase [ și fiecare a- lucru. Schim- m, ia șut. ast- puțin 300 dehaistru minier le simbătă am muncitorii din ■ătat ce daune ii, ce prevede privind starea iatoriri ne rele vede că fie- ezența la pon- ă și ieri și azi". 
UȚ, secretarul 
fb : „Ca secre- ru minier îm- iștri și doi ar- zile direct în cot cu minerii,

rezolvînd pe Ioc orice probleme tehnice sau organizatorice ale producției ce s-ar putea ivi la formațiile conduse de Petru Roman, Eugen Bodnar și Constantin Broască".Sînt cuvinte, ginduri pornite din conștiință, gesturi pline de inițiativă și omenie — toate izvorîte din dragostea fierbinte de țară, din puternica solidaritate muncitorească cu care minerii acționează alături de întregul nostru popor pentru recuperarea grabnică a pierderilor provocate de puternicul seism. Muncind în schimburi prelungite la multe brigăzi, într-o organizare exemplară a lucrului, minerii anino- seni s-au întrecut în hărnicie, extră- gînd suplimentar sîmbătă și duminică pește 5 600 tone de cărbune. In acest fel, de la minusul de peste 2 000 de tone pe care-1 înregistraseră în primele 4 zile din martie, colectivul exploatării a ajuns să raporteze în dimineața de 7 martie o depășire a planului de producție cumulat de la începutul lunii cu peste 3 300 tone de cărbune. (I. BALAN)

Duminică, înDuminică, la mina Uricani, hainele de șut au înlocuit straiele de sărbătoare. Oamenii au intrat în mină mai hotărîți ca oricînd. Munca, obișnuita muncă a minerului, a devenit în aceste zile o sarcină de onoare. De la ei, de la urică- neni, cocseriile combinatelor siderurgice așteaptă cărbunele cbc- sificabil și ei știu acest lucru. Și mai știu că în aceste zile fiecare tonă de cărbune cocsificabil înseamnă hrană, hrana pentru in-, dustrie.— Pentru ziua de sîmbătă și duminică aveam programate alte lucrări, Nu am renunțat la ceea ce am programat. Dar, odată cu executarea acestor lucrări minerii s-au angajat'să dea și cărbune, ne spune directorul minei, inginerul Carol Schreter. Lucrările trebuiau , e- xecutale pentru bunul mers al . producției. în săptămînă care urmează.Programările au fost respectate iar producția a decurs normal, ca în oricare altă zi. Luni, 7 martie, Uricaniul — care vineri avusese un minus de mai bine de 1000 de tone — înregistra un plus de 2 151 de tone de cărbune cocsificabil,— Noi, în aceste zile am trecut dintr-un panou în altul, ne spunea minerul șef de schimb Mircea A- 
postu, din brigada lui Gheorghe Scorpie. Preluarea noului abataj s-a făcut din mers, fără pierdere de producție. Sîmbătă, în schimbul I, am dat cărbune din vechiul a- bataj de pe stratul 15. Cu oamenii din schimbul meu. schimbul II. am pregătit pentru pușcare noul abataj din stratul 18, iar schimbul III a dat primele tone...— Minerii din revirul pe care-1 conduc sînt hotărîți să termine luna martie cu planul depășit. Vom da cel puțin 700 tone în plus, ne relata Carol Balij, maistru minier la sectorul III. E normal să fie a- șa, și noi, cei de la Uricani, trebuie . să ajutăm economia națională cu cărbunele nostru.Duminică minerii Urlcaniului lucrau din răsputeri sâ pună în funcție două noi capacități de producție — un abataj frontal si unul cameră.Abia ieșiți din mină, primarul Uricaniului, ' Mircea Jampa și directorul tehnic al minei, Emeric Kovacs, se întrunesc într-o scurtă ședință cu directorul și secretarul de partid al minei — Miluță Rugină. Problemele se dezbat cu chib- zuință și se adoptă măsuri concrete..In aceeași zi personalul din ad-

ZILE RECORD IN LIVRAREA, 

CĂRBUNELUI COCSIFICABILNimic nu slujește mai mult țării, acum și întotdeauna, decit roadele muncii noastre, ale tuturor. Acestui adevăr, preparatorii din Lupeni îi consacră întreaga lor energie, toate virtuțile lor muncitorești. Fiecare zi, fiecare schimb din ultimele zile au insemnat pentru ei zile și schimburi record în realizarea sarcinilor de cărbune cocsificabil. Iată, un scurt bilanț — oferit de- șeful preparației Lupeni, inginerul Victor Corpadea — rod al strădaniei preparatorilor din ultimele zile : livrarea în .plus a 3 800 tone de cărbune cocsificabil, și a unei producții suplimentare de cărbune net de 8 000 tone.Pe fluxul „liniei 1“ de spălare, un-, de i-am urmărit muncind pe membrii formațiilor de spălare conduse de Gheorghe Trifoi și Ștefan Gyorgy, benzile, supraîncărcate „merg", de cîteva zile, fără întrerupere. Dar entuziasmul nemăsurat al preparatorilor, dăruirea lor exemplară fac ca totul să se desfășoare perfect.

haine de șutministrația minei a renunțat la obișnuita muncă din birouri și s-a prezentat, dis-de-dimineață în depozitul de materiale descărcînd vagoane șl încărcînd vagonete și cărucioare, cu material pentru sub. teran. De la sectorul V general, 16 oameni au intrat în subteran, muncind cot la cot cu minerii. Pî- nă la ora 14 directorul nu intrase încă în birou. A fost mereu printre oameni. Inginerul Doru Mi- năilă, șeful sectorului III nu a părăsit locurile de muncă din subteran deeît după ora 15.La Uricani, duminică, oamenii nu au purtat straie de sărbătoare. Ele au fost înlocuite cu hainele de șut. Hainele de șut deveniseră mai strălucitoare deeît hainele de duminică prin măreția simbolului pe care-1 repri zintă — MUNCA. (D. 
GUIȚA)

Pe șantierul Aeroport al T.C.H. Petroșani, duminică nu a fost o zi obișnuită de lucru, a fost o zi de muncă record.
Sînt oamenii acestui pămînt și simtCu trăsăturile înăsprite, minerii Paroșeniului 'ascultau măsurile a- doptate de Comitetul Politic Executiv..,Era sîmbătă ora 15. Abia ieșiseră din șut. Unii mai purtau încă pe fețe pudra neagră a cărbunelui. Nici un mușchi de pe față nu. le tresărea. Privirile lor exprimau gravitate — gravitatea oamenilor care înțeleg momentul de grea încercare prin care trece țara.In sediul Comitetului de partid au înțeles din Comunicatul transmis la radio chemarea și îndemnul adresat de conducerea partidului și statului nostru, de parcă le era adresată numai lor — „... trebuie să lucreze intens, cu întreaga • capacitate" „... trebuie să lucreze intens, cu întreaga capacitate". Era un îndemn ce răsuna de parcă era angajamentul lor, al minerilor de la Paroșeni.Pentru o clipă toate gîndurile au călătorit spre comunele și orașele .Moldovei sau cele de pe malul Dunării, de unde-și aveau o- bîrșia. Dar acesta a fost^gîndul lor tainic și a durat doar o clipă. Viața, chemarea partidului le-a dat curaj, le-a înflăcărat hotărî-

Ipostaze ale dăruirii muncitoreștiAlături de 'preparatorii Nicolae Mărilă, Alexandru Beldeanu șl Vasile Cătineanu, Gheorghe Trifoi ne relatează :— Instalațiile au funcționat timp de trei zile la. capacitate maximă. Indicatorii specifici de preparare — recuperarea globală și recuperarea cărbunelui special pentru cocs — au fost îmbunătățiți cu 0,7 și, respectiv, 0,5 puncte. Dragostea de țară, priceperea toată le-am înglobat în rezultatele muncii noastre, consacrîndu-le țelului ca din Valea Jiului să fie expediate zi de zi multe vagoane cu cărbune cocsificabil speste plan. Este un ajutor de care, sîntem conșticnți că țara are mare nevoie și de aceea îl dăruim din toată inima.
GRAFICELE CUNOSC NUMAI

URCUȘURI„Vîscoza" Lupeni, „citadelă" a chimiei din Valea Jiului, unitate modernă în care muncesc aproape 600 femei. Toate aceste mame, soții și prietene înseamnă aici, în primul

Caravane ale omeniei
Continuînd acordarea de ajutoare 

pentru populația Capitalei — expre
sie a solidarității și întrajutorării 
tovărășești caracteristice orînduirii 
noastre — duminică și luni au conti
nuat să plece din Valea Jiului spre 
București noi mașini încărcate cu 
produse alimentare, adevărate cara
vane ale omeniei.

• După ce sîmbătă au fost expe
diate 4,6 tone de telemea de vacă, 8 
tone de conserve diferite și 7

j

rea de a acționa cu calm, cu dir- zenie,...Din grupul șefilor de brigadă, se face auzită o voce „In schimbul I, producția a mers bine. Bine va merge și în II și III", Minerii au vorbit puțin. Ei nu vorbesc mult. Puțin a vorbit și secretarul de partid, Ion Rățulescu : „Tovarăși trebuie cărbune. Cărbune mult că țara are nevoie de el". Cuvintele nu-și mai aveau rostul. Ochii vorbeau în locul buzelor. Citeai în ei hotărîrea. In schimbul I, frontaliș. tii sectorului I, brigadierii llie Fi- liche, Nicolae Brutu și Constantin Ciobănoiu, alături de oamenii de la pregătiri conduși de Petru Radar, Minai Șoldea, sau Vasile Babă, raportau în 5 martie, depășirea sarcinilor de plan. Depășiri față de preliminarul schimbului au raportat și brigăzile de la frontalele și pregătirile sectorului II, conduse de Gheorghe Ciobanu, Gheorghe Toma I, Gheorghe Popa I v ca să nu amintim deeît cîțiva șeii de brigadă.— In schimbul I prezența a fost sută la sută. La fel și în schimbul 1.1, deși nu era zi normală de lucru — ne spunea frontalîstul 
rînd, femei-muncitoare, vrednice și pricepute. Ultimele zile, zile cu „foc continuu" și la „Vîscoza", au insemnat pentru fiecare din ele zile ale depășirii de sine,în secția de finisaj textil, de unde firele artificiale iau drumul fabricilor din Iași, București și al altor centre în’ care activitatea obișnuită, întreruptă o clipă, și-a reluat sau își xreia cursul firesc, graficele întrecerii au cunoscut numai urcușuri. La „de- pănare", pe locuri de frunte se află Berta Keleni, Xenia Mesaroș, Susana Pataki. La „valorificarea deșeurilor", întrecerea e și mai rodnică. în dreptul numelor Tudora Andrei, Otilia Saas, Ana Nelea, graficul consemnează aproape în fiecare din aceste zile realizări de 180 la sută. Azi, cînd noi toți le urăm fericire, viață lungă și bogată ele oferă țării întregi, ca dar, faptele muncii lor.

PE SCHELE, RITM DE EXECUȚIE

MAI ÎNALT CA OR1CINDAceeași dăruire am întîlnit-o și pe schelele noilor obiective, ce se înal

tone pîine, în cursul zilei de 
duminică. 6 martie, de la Pe
troșani au plecat în cursă 18 
autocamioane care au transportat 
în Capitală 66 000 sticle de apă mine
rală. In aceeași zi alte 4 mașini au 
plecat cu 32 tone făină albă și inter
mediară spre brutăriile bucureștene.

• Luni, 7 martie, un număr de 12 
mașini au plecțît în „cursa omeniei" 
cu aceeași destinație, transportînd 
34 000 sticle de apă minerală.

odată cu țaraGheorghe Toma I. Și în schimbul III. vor veni toți.— Nici de la mine n-.'i lipsit nimeni și nici nu va lipsi — continuă Gheorghe Dineu, brigadierul de la pregătiri.— Luna asta vom da peste 30 ml peste plan. Toți sînt oameni de nădejde, la fel cu Nicolae Pleșa sau Costică Torna — ne relata Ion Iștrate, alt șef de brigadă.Oamenii au spus în cuvinte puține ceea ce au avut de spus. Duminică au fost din nou în mină și și-au împlîntat cu sete pikame- rele în inima de cărbune a muntelui, cu răzvrătirea omului care-1 cunoaște bine asprimea, dar și rodnicia.Au dat cărbunele de. care țara are nevoie, pentru că toți sînt oamenii acestui pămînt și r fiecare simte odată cu țara. Minerii Paroșeniului s-au angajat să dea în două zile — sîmbătă și duminică — 2 500 de. tone de cărbune peste plan.In dimineața zilei de ieri, luni, 7 martie, minerii Paroșeniului raportau realizarea angajamentului, chiar mai mult, depășirea acestuia cu 200 de tone. (Dorin GIIEȚA)

ță in cel mai mare cartier al Lupe- niului. Pretutindeni în Vale, constructorii — ziditori de viitor — sint nelipsiți zi și noapte de pe schele. Dar, dintre toți, constructorii din Lupeni se află pe primul loc în ce privește ritmul execuției; ei urmînd să predea încă la sfîrșițul acestei luni un bloc cu 60 apartamente. In ultimele zile, graficele nu au „rezistat" voinței constructorilor de a devansa termenul de dare în folosință a celor 60 apartamente. „S-a muncit fără odihnă sîmbătă și duminică, astfel că am devansat lucrarea cu o zi și jumătate", ne-a declarat maistrul Vasile Gheorghe, șeful punctului de lucru la blocul M2.— Niciodată voința constructorilor nu s-a materializat atît de plenar ca în aceste zile grele pentru țară — a ținut să ne spună șeful formației ea--. Te execută finisajul exterior al blow I cului, zidarul Nicolae Avram. Von* I termina blocul cu cel puțin ij zilei, mai devreme, iar timpul eîștigat iii vom folosi pentru predarea pină sfîrșițul anului a unor apartament^! peste plan. (A. ANTON IU).
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Ședința Comitetului Politic Executiv 
al C. C ai P. C. P.

Acte de înalț umanism
J

(Urmare din pag. 1) 

combată orice psihoză de panică nejustificată, să 
manifeste deplină încredere în măsurile ferme pe j 
care le i-au organele de partid și de stat intr-un 
spirit de organizare și ordine deplină.

In ce privește acțiunea de demolare a clădirilor 
grav avariate de cutremur, aceasta se va face ul
terior, în cadrul activității normale desfășurate de 
organizațiile de construcții, și în cadrul planului 
general de refacere și sistematizare a Capitalei și 
a celorlalte localități.

Comitetul Politic Executiv apreciază că activitatea 
de aprovizionare a cetățenilor din Capitală și ce
lelalte localități afectate de cutremur, ca de altfel 
în întreaga țară, se desfășoară în bune condsțiuni 
și subliniază din nou că există toate posibilitățile 
și sînt luate toate măsurile pentru satisfacerea, in 
mod corespunzător, a nevoilor de consum ale popu
lației.

Comitetul Politic Executiv apreciază că in Capi
tală se desfășoară în bune condițiuni' lucrările de 
verificare a întregii rețele de gaze, apă și termofi- 
care și se acționează pentru înlăturarea, în timpul 
cel mai scurt, a tuturor avariilor și defecțiunilor 
provocate de cutremur. Odată încheiată această o- 
perațiune și pe măsură ce se va asigura securita
tea deplină a acestor rețele edilitare, se va pro
ceda, cit mai curînd cu putință, sub supraveghero 
atentă, la restabilirea alimentării cu gaze și apă 
caldă a locuințelor cetățenilor.

In ce privește întreprinderile economice, ministe
rele, instituțiile de orice fel, este necesar ca acti
vitatea acestora să nu sufere nici o stagnare s-au 
perturbare, asigurindu-se prezența la lucru a între
gului personal, buna funcționare a producției, în
deplinirea riguroasă a sarcinilor, inclusiv participa

rea membrilor colectivelor respective la înlăturarea 
urmărilor cutremurului in propriile unități și instituții 
Consiliile populare, organele și , organizațiile de 
partid, să mobilizeze toate forțele, organizind parti
ciparea oamenilor muncii în orele libere la acțiunea 
de curățire a străzilor și localităților, la lichidarea 
urmelor cutremurului.

Totodată, Comitetul Politic Executiv a indicat ca, 
începînd din ziua de 8 martie, atît in București cit 
si în restul țării, întreaga rețea de invățămint să-și 
reia activitatea, luîndu-se toate măsurile pentru 
buna funcționare atît a școlilor generale, liceelor și 
școlilor profesionale, cit și a instituțiilor de invăță
mint superior. Nici o școală, în nici o localitate, să 
nu stagneze activitatea. Chiar în cazurile în care 
unele localuri de invățămint au fost deteriorate, 
școlile și institutele respective trebuie să-și reia ac
tivitatea în clădirile altor unități similare, organi- 
zîndu-se procesul instructiv în mai multe schimburi. 
In mod operativ vor fi puse la dispoziția studenților 
căminele folosite temporar pentru cazarea unor 
sinistrați.

Comitetul Politic Executiv își exprimă încrederea 
deplină că toți oamenii muncii, indiferent in ce 
domenii își desfășoară activitatea, tdți cetățenii pa
triei vor contribui din toate puterile la normalizarea 
activității economico-sociale, vor fi prezenți la locu
rile lor de muncă, dînd dovadă în continuare de 
înalt spirit de răspundere, patriotic, civic, de simț 
gospodăresc, precum și de atitudine de solidaritate 
și întrajutorare tovărășească, vor face totul pen
tru ca viața patriei noastre să se restabilească 
integral, pentru ca peste tot să domnească o at
mosferă de muncă disciplinată, plină de abnegație, 
pentru realizarea marilor obiective ale dezvoltării 
noastre economico-sociale, ale planului cincinal, de 
care depinde progresul societății noastre, bunăsta
rea și fericirea întregului popor.

După cum ne-a relatat șeful la
boratorului de recoltare și con
servare a singelui din Petroșani, 
medicul Virgil MARTIN, institu
ția de sănătate pe care o conduce 
a primit în ultimele zile oferte 
spontane care depășesc cu mult 
— ca numai- de donatori și canti
tate de singe oferită spre recol
tare — capacitatea laboratorului.- 
Sîmbătă, 5 martie, personalul ins
tituției a fost mobilizat și a lucrat 
cu program prelungit străduindu- 
se să răspundă primei solicitări 
venite de la mina Dîlja după pu
ternicul cutremur. In această zi 
au donat singe din sîngele lor 
pentru salvarea celor aflați in. 
primejdie 30 de angajați ai minei. 
Pînă luni dimineața laboratorul a 
primit oferte de la minele Urica- 
ni, Lupeni, de la Hațeg.

Deplasarea la mina Uricani s-a 
făcut inițial cu 100 de flacoane 
pentru singe. In jurul orei 11,30, 
insă, cind operațiunea de recol
tare de la prima sută de donatori 
voluntari continua, la Petroșani a 
sosit-rugămintea să se trimită incă 
100 de flacoane deoarece cele cu 
care s-au deplasat oamenii labo
ratorului nu acoperă ofertele do
natorilor prezenți la mină. Rugă
mintea a fost satisfăcută.

In ziua de miercuri 9 aprilie 
personalul laboratorului va Răs

punde solicitării comisiei de Cru
ce Roșie din orașul Lupeni. Pe 

.listă candidaților la acțiunea de 
donare de singe onorifică orga
nizată aici figurează numele a 
peste 120 mineri, tehnicieni, func
ționari și cadre didactice.

Tocmai in momentul cind inse
ram aceste rinduri, tovarășul Mi
hai Benișek, președintele comi
siei de Cruce Roșie de la I.U.M.P. 
ne-a informat că, răspunzind nu
meroaselor oferte spontane veni
te din partea a diverse categorii 
de membri ai colectivului uzinei 
— bărbați, femei, tineri și vîrst- 
nici — s-a hotărit ca ziua de joi, 
10 martie, să fie dedicată acțiunii 
de recoltare a dozelor de singe 
de la cei peste 110 donatori ono
rifici din uzină. In continuare 
vor fi onorate și alte solicitări.

Toate aceste acte de înalt uma
nism ilustrează larga solidaritate 
și contribuția cu care oamenii 
muncii din municipiul și județul 
nostru înțeleg să participe la e- 
forturile deosebite care se fac 
pentru depășirea momentului 
greu pe care înfiorătorul cutre
mur l-a pus pe umerii țării, ai 
poporului, pentru reîncadrarea 
vieții noastre economico-sociale 
pe făgașul normal.

T. TAȚARCA

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
este permanent prezent în mijlocul oamenilor muncii

- ’ (Urmare din pag. 1)Se constată o activitate intensă, în general bine organizată. Se acționează cu toată fermitatea în spiritul dispozițiilor cuprinse în Decretul prezidențial cu privire la instituirea stării de necesitate, a ho- tărîrilor conducerii de partid, a indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul deplasărilor anterioare în aceste, locuri. In aceste puncte, devenite șantiere ale solidarității umane, ale , bărbăției și curajului, mii de oameni lucrează cu toată energia, cu calm si tenacitate. Așa cum a stabilit tovarășul Nicolae Ceaușescu, acolo unde mai există șanse de a se găsj supraviețuitori, se lucrează cu mîna, evîtîn- du-se folosirea utilajelor grele.Momente de dramatică încordare trăiesc și membrii echipelor de salvare de la blocul cofetăriei Scala. Acționînd cu precauție, așa cum a ordonat tovarășul Nicolae Ceaușescu, ei au reușit să descopere un supraviețuitor, să intre în legătură cu victima, printr-un orificiu realizat dinspre curtea interioară a blocului învecinat. Așa cum a procedat și în ziua precedentă, cînd a pătruns în clădirea cofetăriei Casata, căutînd personal căile de salvare a eventualilor supraviețuitori, tovarășul Nicolae Ceaușescu pătrunde și a- cum, primul. în subsolurile înguste și întortocheate a ceea ce a mai rămas din laboratoarele . cofetăriei Scala. Secretarul general al partidului cercetează personal fiecare colțișor, se' sfătuiește eu specialiștii, indică posibilele so'luții prin care tî- r.ăra aflată sub ruine ar putea fi salvată mai repede.Aici, ca la fiecare din punctele la care s-a oprit pe parcursul dimineții, . secretarul general al partidului a insistat asupra unei i- del, ideea de a se face’tot ceea ce este omenește posibil pentru a salva viețile omenești. Este prima tir-1:- gență — subliniază, din nou, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cerînd. că, peste tot unde nu s-a reușit pînă a- cum, să se treacă de îndată la spargerea zidurilor, plarișeelor, sa < se facă breșe pornind de la blocurile < învecinate cu cele distruse, să fie încercate toate posibilitățile de a pătrunde în cavitățile care s-au putut forma sub dărîmături, unde s-ar putea adăposti oameni vii. Trebuie evitată — a arătat secretarul general al partidului — folosirea mașinilor și utilajelor care produc trepidații, zgomotele puternice care ar putea stîrni avalanșe de moloz sau surparea ruinelor peste subsoluri.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a criticat cu asprime că o serie de e- chipe însărcinate cu evaluarea stricăciunilor provocate imobilelor au fost formate din oameni necompe- tenți care au făcut o muncă superficială, birocratică, luînd drept a- Varii grave fisuri neînsemnate, cră

pături la pereți neportanți, căderi de tencuială. Fără a se întreprinde o analiză științifică de. specialitate, s-a dispus în mod arbitrar evacuarea imediată a acestor imobile, ceea ■ce a creat o stare de neliniște,: de agitație în rîndul cetățenilor obligați să-și scoată bunurile din locuințe. Combătînd această tendință care generează teamă și tendința de a părăsi locuințe care nu pre- ■ zintă nici un fel de pericol, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut ca a- ceste echipe să fie formate numai din oameni de 'specialitate, care să cerceteze cu atenție situația fiecărui imobil în parte, starea în care se află structura de rezistență a clădirii, pentru ă putea adopta ho- țărîri pe baza unor evaluări corecte, științifice. In situația în care imobilul analizat este suficient de rezistent, trebuie menținut în stare de folosință. Locatarii apartamentelor din aceste blocuri trebuie să înceapă ei înșiși să facă mici remedieri la stricăciunile mărunte produse de cutremur, urmînd ca reparațiile capitale să fie făcute ulterior, în baza programelor ce se vor adopta în acest scop.In cîteva puncte — imobilul de pe strada Sahia, cel de pe Brezoia- nu — s-a făcut trista constatare ță eforturile, oricît de mari, ale echipelor de intervenții nu au dat roade. In aceste puncte, mormane de ruine fumegînde dau imaginea cutremurătoare a proporțiilor calamității. Blocurile situate aici s-ău pră- ' bușit peste centralele termice, ca- - re au luat foc. Căldura și fumul pe care le degajă focul mocnit nu lasă nici o speranță pentru a . crede:'în existența unor supraviețuitori. In aceste situații, tovarășul Nicolae . Ceaușescu a ordonat să se treacă, de. îndată, cu toată hotărîrea, la elinii- . narea acestor focare de incendii, . cerînd ca, încă în cursul zilei de azi, pe lumină, să fie lichidate definitiv.Secretarul general al partidului , a insistat și în această zi, în toate . punctele la care s-a oprit, să se in- . tensifice în continuare operațiunile de salvare și înlăturare a Urmărilor cutremurului. Acolo unde condițiile ’ permit, trebuie suplimentat în con- - tinuare numărul celor care lucrează. >L ’■Prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu în mijlocul membrilor e- chipelor de intervenție, al cetățe- - nilor Capitalei a reprezentat pentru ei un nou îndemn mobilizator, le-a insuflat încrederea în rezultatele acțiunilor unite prin care întregul nostru popor se străduiește, în a- ceste momente de grea încercare, să înlăture cît mai grabnic efectele dezastruosului seism.Ca și în ziua precedentă, tovarășul Nicolae Ceaușescu a examinat și în cursul zilei de luni, la fața locului, în alte județe ale țării, modul cum decurg operațiunile de 

înlăturare grabnică a efectelor cutremurului.Lafora 12, la bordul unui elicopter, secretarul general al partidului, însoțit, de tovarășii Nicolae Giosan și Ștefan Andrei, a sosit in orașul Plopeni din județul Prahova, localitate greii lovită de seishiul din seara zilej de 4 martie.Imediat după sosire,, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a îndreptat spre locul unde în acea noapte o clădire cu trei nivele căminul de nefamiliști al uzinei din Plopeni — s-a prăbușit. Aici, locuiau 126 de persoane. O parte din ei s-au salvat, unii însă au fost prinși șub dărîmăturiTovarășul Nicolae Ceaușescu le cere tuturor să continue să lucreze cu atenție, să nu se precupețească nimic și să folosească orice șansă ce există pentru salvarea eventualilor supraviețuitori aflați sub dărîmături.Secretarul general al partidului se interesează, de asemenea, de modul cum s-a acționat pentru normalizarea vieții și în acest centru muncitoresc .Luînd cunoștință . cu .satisfacție de rezultatele acestor eforturi, tovarășul. Nicolae Ceaușescu examinează în uzină, la fața locului, măsurile luate, felul cum se acționează pentru reluarea grabnică, Ia întreaga capacitate, a producțieiElicopterul a aterizat chiar în cartierul Ploiești Nord primul dintre noile cartiere de locuințe construite în 'acest ora?Aici. în acest cartier, unele blocuri au avut de suferit avarii. Secretarul comitetului de partid al cartierului raportează că au fost luate toate măsurile pentru evacuarea locuințelor grav avariate, că tuturor li s-a asigurat găzduire.Tovarășul Nicolae Ceaușescu vizitează mai multe apartamente a- variate, stă îndelung de votbă cu locatarii. Ei își manifestă încrederea deplină în măsurile ferme pe ei re le i-au organele de uartid și de stat, exprimă vii mulțumiri,Combinatul petrochimic din Te- leajen. a. fost o altă unitate economică prahoveană vizitată ieri de secretarul general al partidului, de ceilalți tovarăși dm conducerea partidului. In seara devastatorului seism, activitatea combinatului a fost paralizată, a apărut un incendiu Ia instalația de distilare atmosferică și în vid. Alte instalații, între care și cele 

de la- centrala electrică și de ter- moficare —• vitale pentru funcționarea combinatului —. au fost scoase din uz, sistemul arterial al conductelor prin care pulsa aurul negru — anchilozat.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a vizitat, in continuare, municipiul Buzău, care trăiește și el zile și nopți de muncă încordată, de fermă mobilizare pentru lichidarea grabnică a efectelor calamității naturale ce s-a abătut asupra sa, a întregii țări.Ca în toate zonele greu încercate in momentul de față, secretarul general al partidului a făcut și aici o analiză atentă a problemelor complexe create de seism și a stabilit măsurile ce se impun în continuare pentru depășirea acestor momente grele.Imediat după sosire secretarul general al partidului s-a interesat despre pagubele produse, precum și despre acțiunile ce se întreprind pentru înlăturarea lor.Datele relevate oferă o imagine dureroasă a importantelor prejudicii, a marilor încercări prin care trece județul : aproape 1 900 .de clădiri, din mediul urban și rural, complet distruse sau avariate ; peste 300 de școli, grădinițe și creșe dă- rîmate sau deteriorate ; 30 de așezăminte social-culturale afectate de seism ; însemnate pierderi în industrie și agricultură.Tovarășul Nicolae Ceaușescu străbate arterele principale ale municipiului, examinează atent imobilele ce poartă semnele distrugătoare ale seismului, cere ca echipe de specialiști să verifice casă cu casă, stradă cu stradă, și să stabilească clădirile grav avariate pentru a fi demolate și construite în locul lor blocuri noi, avîndu-se în vedere prevederile schiței de sistematizare a orașului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu se îndreaptă apoi spre platforma industrială a Buzăului.Primul obiectiv vizitat — întreprinderea „Textila" — unde lucrează un mare număr de femei. Aici, secretarul general al partidului este informat asupra situației create după producerea seismului.In vecinătatea „Textilei" se află întreprinderea de sîrmă și produse din sîrmă, obiectiv cu care se încheie vizita secretarului general al partidului în municipiul Buzău.In principal, întreprinderea asigură sectorului de construcții materialele metalice indispensabile, e- lectrozi pentru sudură.Tovarășului Nicolae Ceaușescu îi sînt prezentate realizările pe lunile ianuarie și februarie cînd unitatea și-a îndeplinit sarcinile de plan în proporție de 106 la sută. Procesul producției a fost însă întrerupt dramatic în noaptea de 4 martie, fapt ce s-a răsfrînt atît în activitatea întreprinderii, cît și în economia țării.

Secretarul general al ' partidului, apreciind eforturile locuitorilor municipiului și județului Buzău, și-a exprimat, convingerea că ei își vor onoră prin noi fapte vrednice de muncă îndatorirea patriotică de a recupera cît 'mai grabnic pierderile provocate de cutremur, că își vor îndeplini în mod exemplar sarcinile ce le revjn în acest ân, în actualul cincinal. ' ,Seara tîrziu, tovarășul Nicolae Ceaușescu, . tovarășa Elena Ceaușescu, însoțiți de tovarășii Ștefan Andrei și Ion Coman, s-au aflat din nou în mijlocul cetățenilor din zonele greu lovite de cutremur ale Bucureșțiului. Cu acest prilej, secretarul general al partidului a constatat că eforturile neîntrerupte, de zile și nopți în șir, ale echipelor de intervenție, masiva concentrare de mijloace tehnice moderne de mare capacitate au dus la încheierea, în linii generale, în unele din principalele puncte de dezastru ale orașului, a eroicii acțiuni de salvare a supraviețuitorilor acestei devastatoare calamități.Tovarășului Nicolae Ceaușescu i s-a raportat că la șantierele salvării din centrul- Capitalei, între care cele din strada Brezoianu, Piața Rosetti, strada Popa Rusu, Bd. Ma- gheru, lucrările de înlăturare a dă- rîmăturllor vor fi încheiate în cursul nopții sau al dimineții zilei de mîine. In același timp, cu durere a luat la cunoștință că, în cursul zilei de luni, alte numeroase victime au fost trecute pe lista lungă a pierderilor de vieți omenești datorate seismului.La ruinele blocului cofetăriei „Scala", tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu asistă cu emoție la momente dramatice ale eliberării din strînsoarea molozului a altui supraviețuitor.Secretarul general al partidului cere să se lucreze cu rapiditate, dar și cu maximă atenție, să se facă totul pentru detectarea oricărei seîn- tei de viață, utilajele să fie mînuite cu o mare grijă și prudență, să se recurgă la soluții dintre cele mai curajoase, corespunzătoare fiecărei situații în parte.Cu vizita din Capitală se încheie cea de-a treia zi de cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu se află prezent, ceas, de ceas, în locurile greu lovite de forța distrugătoare a seismului, urmărind, neîntrerupt; evoluția situației, atît în Capitală cît și în județele țării, și stabilind măsurile ce se impun pentru depășirea momentelor grele, pentru înlăturarea consecințelor dezastrului provocat de cutremur, mobilizînd forțele națiunii în vederea normalizării cît mai rapide a activității în zonele calamitate, pentru asigurarea progresului neîntrerupt al vieții economice și sociale, al edificării socialismului în România.
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