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Ședința 
Comitetului Politic Executiv 

al C. C. al P. C. R.
In ziua de miercuri, 9 martie, în cursul dimi

neții, Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
s-a reîntrunit, sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, 
pentru a face un bilanț al activității desfășurate in 
București și în întreaga țară, în legătură cu conse
cințele cutremurului din 4 martie, și pentru a defi
nitiva ansamblul de măsuri impuse de normalizarea 
generală a situației, a activității și vieții economi- 
co-sociale.

Comitetul Politic Executiv apreciază, pe baza 
datelor stabilite pînă la această oră în diferite sec
toare de' activitate, că daunele provocate de cutre
mur în România sînt deosebit de mari. S-au prăbu
șit și avariat grav' peste 20 000 de locuințe, aproxi
mativ 7 000 de familii rămînînd complet fără adăpost. 
Un număr de 195 întreprinderi industriale au fost 
avariate, împreună cu o bună parte a utilajului lor,’ 
producîndu-se serioase stagnări în producție. Au 
fost distruse numeroase instituții publice, magazi
ne, școli și alte clădiri social-culturale. Comitetul 
Politic Executiv estimează că pierderile nîateriale 
pe întreaga țară se ridică la aproximativ 6 miliarde 
de lei.

Cel mai greu a fost lovit de calamitatea natu
rală abătută asupra țării noastre municipiul Bucu
rești

Deosebit de tragic este bilanțul pierderilor uma
ne : după datele de pînă acum există 1387 morți, 
10 396 răniți, din care 2 236 încă internați în unități 
spitalicești.

Cu toate efectele dezastruoase pe care le-a pro
vocat cutretaiUrul din 4 martie, aproape asupra tu- ' 
turor .domeniilor vieții economice și--activității pu
blice,Comitetul Politic Executiv apreciază că orga
nele de partid și de stat au reușit să stăpînească eu 
'tte-e- situația aeționînd c« .
nizat și eficient, astfel incit in numai eiteva zile de 
la declanșarea catastrofei consecințele sale să fie 
înlăturate în bună parte, cursul normal al vieții res- 
tabilindu-se, în general, pe tot cuprinsul țării.

întregul nostru partid și-a îndeplinit cu cinste- 
rolul de forță politică conducătoare a societății so
cialiste românești, dovedindu-și capacitatea de a or
ganiza și conduce poporul, fermitatea și vigoarea 
revoluționară, legăturile strînse cu masele celor ce 
muncesc.

Comitetul Politic Executiv dă o înaltă apreciere 
activității neobosite, energice și neinfricatc desfă
șurate de secretarul general al partidului în condu
cerea întregii munci de partid și de stat, prezenței 
sale permanente la fața locului', pretutindeni unde

s-a produs dezastrul — aceasta fiind un puternic fac
tor de îmbărbătare și îndrumare a comandamentelor 
de lucru, a tuturor oamenilor muncii —, precum și 
indicațiilor prețioase date zi de zi, ceas de ceas, pen
tru concentrarea judicioasă a eforturilor partidului 
și statului, ale întregii națiuni.

întregul Comitet Politic Executiv a acționat per
manent, conducînd și organizînd bătălia împotriva 
urmărilor cutremurului, ca un puternic stat major 
politic, pentru ieșirea rapidă a țării din greua în
cercare prin care at trecut.

Comitetul Politic* Executiv apreciază că în Bucu
rești, deși la început au apărut unele deficiențe — 
determinate atît de amploarea catastrofei cit și de 
lipsa de experiență în mobilizarea rapidă a utila
jelor tehnice necesare înlăturării dărîmăturilor și 
salvării vieților omenești, precum și în modul de 
abordare a accesului în edificiile prăbușite — se poate 
spune că s-a desfășurat o muncă cu adevărat tita
nică, fără întrerupere, zi și noapte, pentru refacerea 
rapidă a sistemului de energie electrică, alimenta
re cu apă și gaze, buna aprovizionare a populației, 
pentru degajarea zonelor blocate de mormanele de 
moloz și dărîmături și, in primul rînd, pentru sal
varea, uneori prin eforturi supraomenești, a supra
viețuitorilor prinși sub ruine.

Răspunzând apelului Comitetului Central al 
partidului, al Comitetului Politic Executiv, al secre
tarului general al partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, organele și organizațiile de partid, acti
viștii de partid și de stat, ai organizațiilor de masă 
și obștești, forțele noastre armate, gărzile patriotice, 
unitățile Ministerului de Interne, tineretul, studen
ții au luptat cu abnegație, dăruire și neînfricare, 
pentru ducerea la îndeplinire a hotărîrilor stabilite 
de conducerea partidului și statului, pentru soluțio
narea problemelor atît de complete și dificile create 
ilivutremur.

Comitetul Politic Executiv evidențiază eroismul 
și spiritul de înaltă dăruire și responsabilitate cu 
care numeroși militari, tineri, oameni ai muncii de 
diferite categorii au intrat, unii din proprie iniția
tivă, în această cumplită bătălie, adueîndu -și con
tribuția,, chiar cu riscul propriei vieți, la salvarea 
sinistraților, la munca de înlăturare a ruinelor, pre
cum și la întreaga activitate de reorganizare, într-un 
spirit de ordine și disciplină, a vieții Capitalei.

Comitetul Politic Executiv dă a înaltă apreciere 
seriozității profunde, simțului de răspundere cu to
tul ieșit din comun, stăpânirii de sine, disciplinei, 
voinței și tenacității pe care le-a manifestat poporul

DECRET PREZIDENȚIAL 
cu privire la încetarea stării de necesitate 

pe teritoriul tării, cu excepția 
municipiului București și a unităților 

sistemului de telecomunicații 
și a Radioteleviziunii

Examinînd modul in care au lost aplicate hotărîrile și măsurde sta
bilite de Comitetul Politic Executiv al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român și prevederile Decretului prezidențial cu privire ia 
instituirea stării de necesitate, constat că, sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, întregul nostru popor a acționat cu toate for- , 
țele in vederea înlăturării consecințelor cutremurului produs in seara 
de 4 martie 1977.

Dind dovadă de o înaltă conștiință civică, eroism și spirit de sacri
ficiu, activiștii de partițl și de stat, unitățile forțelor armate, unitățile 
Ministerului de Interne, formațiunile gărzilor patriotice, tineretul, toți 
oamenii muncii au acționat cu energie și abnegație pentru salvarea 
a numeroase vieți omenești, pentru restabilirea sistemului de alimenta
re cu energie electrică, apă și gaze, pentru punerea în funcțiune a în
treprinderilor și capacităților de producție avariate, pentru degajarea 
ruinelor clădirilor distruse, pentru buna aprovizionare a populației, în
lăturarea consecințelor cutremurului și restabilirea cursului normal al 
vieții economico-sociale.

finind seama de evoluția procesului de normalizare a vieții publice, 
decretez: ,

ART. 1. Incepînd cu data de 10 martie 1977 încetează starea de ; 
necesitate instituită pe teritoriul țării prin Decretul prezidențial nr. 
58/1977, cu excepția municipiului București, precum și a unităților sis
temului de telecomunicații și a Radioteleviziunii. i

ART. 2. Organele și organizațiile de partid, ministerele, celelalte 
organe centrale, consiliile populare, unitățile socialiste, toți cetățenii 
patriei au datoria să acționeze în continuare pentru aducerea la înde
plinire întocmai a hotărîrilor și măsurilor stabilite de conducerea parti
dului și statului privind ajutorarea populației sinistrate, desfășurarea 
în bune condiții a activității de producție la întreprinderile avariate, re
pararea imobilelor care au suferit de pe urma cutremurului, aprovizio
narea în mod corespunzător a populației, asigurarea cursului normal al 
întregii vieți publice. '

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Comandantul Suprem al Forțelor Armate ale Republicii Socialiste 
România

(Continuare în pag. a 4-a)

Cu eforturi înzecite — 
mai mult cărbuneVibranta chemare adresată de partid tuturor oamenilor muncii de a-și înzeci eforturile, pentru înlăturarea grabnică a efectelor cu. tremurului, a avut un puternic e- cou în rîndurile membrilor brigăzii j noastre. De la începtul anului aVem i o depășire de 120 tone, însă am hotărît să suplimentăm angajamentul inițial al brigăzii pe acest ăn eu încă 660 tone de cărbune. Pentru realizarea lui vom da cite 30 de tone în plus în fiecare din zilele cînd lucrăm în plin la cărbune, în care scop vom suprapune schimburile timp de cîte o oră pentru a face aprovizionarea cu materiale, vom stabiliza în brigadă pe cei 6 noi angajați,

Gheorghe TOMA miner șef de brigadă, E.M. Petrila

Vom munci cu sîrguință,’ 
cu dăruireNe .dăm seama că în actualele împrejurări siderurgia are, mai mult ca. oricînd, nevoie de cantități sporite de cocs și sem i cocs. De aceea, duminica ce a trecut, nurftai iu schimbul 111, colectivul secției spălare a dat 1251 tone de cărbune spălat pentru seraicocs.In numele întregului colectiv al secției, al celorlalte două schimburi, ne angajăm să lucrăm cu a- ceeași sîrguință, să folosim la ma.’ ximum agregatele și instalațiile de preparare, sâ facem revizii și reparații de bună calitate. In a- celași timp, ne angajăm să lucrăm toate duminicile din luna martie pentru a livra economiei naționale cantități sporite de cărbune.

Ion ologi;șef echipă î'ccparația Corocști
SUB SEMNUL înaltului umanism

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
coordonează cu bărbăție și clarviziune 

lupta pentru lichidarea urmărilor cutremuruluiAu trecut, pînă aseară, la ora cînd aceste rinduri au luat drumul tiparului, peste 140 de ore de cînd întreaga țară se află angajată, cu dîr- zenie și tenacitate, în lupta pentru înlăturarea consecințelor grele ale cutremurului-din 4 martie. Aducînd între oameni cuvîntul de îmbărbătare comunistă, oferind tuturor e- xemplul neistovitei sale energii, secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, s-a aflat în toate aceste zile, din primele ore ale dimineții pînă la ore tîrzii din noapte, în locurile cele mai grav afectate de seism, supraveghind modul în care decurg operațiunile de salvare a supraviețuitorilor, de înlătiîrare a efectelor cataclismului, de normalizare a vieții economice și sociale. în București, de la un cartier la altul, din centrul plin de atî- tea răni, în noile cartiere, apoi pe platformele industriale ale Capitalei ; din Capitală, la Zimnicea său Alexandria, în județele Prahova sau Buzău, în multe alte localități — pe toată această întindere secretarul generai al partidului s-a aflat la posturile de conducere directă a luptei pentru recuperare și reface

re. Prima sa grijă, o grijă nobilă și înălțătoare a fost indreptată spre oameni. Sub semnul profundului u- manism ce caracterizează întreaga sa activitate, secretarul general al ; partidului s-â îngrijit ca pretutindeni unde cursul firesc al vieții a fost a- fectat, șă fie avuți în vedere în primul rînd oamenii. La îndemnul său și din indicațiile sale ferme, nici un efort nu a fost cruțat acolo unde viața s-a dovedit mai puternică decit forța oarbă a cataclismului, nici o cercetare nu a fost abandonată, nici chiar in situațiile aparent lipsite de speranță, acționîndu-.sc fără odihnă, eu atenția indreptată spre fiecare urmă ce ar putea trăda existența u- nui om aflat incă în viață.Lupta încordată pentru salvarea supraviețuitorilor — soldată in nenumărate rinduri cu succese care au emoționat întreaga țară — a fost insolită, așa cum a indicat secretarul general al partidului, de o permanentă grijă pentru ajutorarea populației sinistrate, pentru refacerea locuințelor și a unităților economice
(Continuare în pag. â 4-a)

Minerii — toți o singură voință — extrag zi de zi, schimb de schimb, cărbune pest > sarcini, a> turîndu-se întregii națiuni în acțiunea comună care ne mobilizează pe toți — refacerea !

CĂRBUNE MM MULT PENTRU COCS, PENTRU RECONSTRUCȚIEConsecvenți modului lor de a fi, minerii sprijină țara în momentele-! grele, așa ca întotdeauna, prin fapte. Pretutindeni în abatajele Văii Jiului sînt mai pregnant ca oricînd vizibile strădaniile colectivelor de a-și depăși sarcinile de cărbune. Ele se aliniază întregului popor, nepre- cupețind nici un efort, pentru ca in etapa reconstrucției țârii producția de cărbune cocsificabil să sporească necontenit.
PRETUTINDENI ANGAJAMENTE 

REÎNNOITE

„Ne depășimzi de zi sarcinile de 
cărbune", este expresia care revine 
ca un lait-motiv in aceste zile in cu

Colectivele de muncă din Valea Jiului acționează cu dirzenie și ab
negație pentru sporirea producției, pentru sprijinirea eforturilor de norma
lizare a întregii vieți economice și sociale. (Reportajele noastre în pag. 2—3).

vîntul minerilor din Vale. Iar mi
nerii, știm, iși țin cuvîntul !

— Incepînd cu data de 5 martie, 
împreună cu ortacii am extras zilnic 
peste 450 tone de cărbune, ne-a măr
turisit, ieri, Vasile Codreanu, șef de 
brigadă in cel mai mare frontal al 
sectorului V al E.M. Lupeni. Aceasta 
înseamnă că am acumulat doar în 
cîteva zile, un plus de 300 tone căr
bune. Ne dublăm angajamentul a- 
nual inițial, de 500 tone cărbune, 
deoarece incă. la sfîrșitul acestei luni 
vom raporta îndeplinirea lui inte
grală.

La mina Lupeni, unde plusul s-a' 
ridicat in aceste zile la 4000 tone căr-; 
bune, asemenea inițiative și angaja
mente de sporire a rodniciei muncii- 
în abataje și-au luat practic, toți: 
minerii. Le-am cunoscut prin Andrei 
Erdely, miner șef de schimb in bri
gada fruntașă la „pregătiri" a secto
rului II, condusă de Gheorghe Stru- 
garu. Le-am aflat. :‘.e la Cons
tantin Păunescu, șef de brigadă in 
frontalul cu producția cea mai mare : 
din sectorul III al. aceleiași rninej 
abataj din care se extrag zilnic peste 
80—100 .tone cărbune, de la Costache 
Ivan, șef de schimb intr-unui din 
frontalele de pondere ale sectorului . 
IV, cel mai mare sector de producție ! 
din Valea Jiului.

— Angajamentul nostru inițial a 
prevăzut depășirea sarcinilor anuale

(Continuare în jtag. a 2-a)
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Colectivele de muncă din Valea Jiului acționează cu dîrzen 
' pentru sprijinirea eforturilor de normalizare a îr

R— ................. .I „In abatajul nostru, simbătă și duminică nu s-ău înregistrat absențe. Luni, de asemenea, s-a lucrat din ;plih. Oamenii au înțeles situația prin care trece.țara și ău răspuns din prima clipă la apelul secretarului ge- ‘ neral- al partidului". La mina Lonea, 
i im ii? vorbă eu mai mulți briga
dieri. Nimic nu poate înlocui cuvin
tele Iar simple, sincere, declarațiile 
deschise care se constituie de la sine 
îiiir-Un vibrant ecou al solidarității 
•muncitorești : „Urmăream, duminică primele imagini transmise de televiziune. Pentru un moment, am simțit regretul că nu sînt acolo, să dau .o mină de ajutor. Doar eram chemați să ajutăm țara. Apoi mi-am' dat seama că locul nostru e aici, că sîntem chemați ca de aici, din abataje, să ajutăm la înlăturarea cît -mai grabnică a efectelor cutremurului. Luni, cînd am intrat din nou în abataj, regretul dinainte nu mă părăsise în întregime, iar după ce am stat de vorbă cu ortacii mi-am dat seama că și ei au trăit același sentiment pe care l-am trăit eu în fața televizorului". Cel care ne vorbește 
se cheamă Ludovic Repaș, un miner, 
șef de brigadă care nu are nevoie 

prea multe prezentări. „Cu frontalul, ne -apropiem de închidere. Ne-am înțeles cu ortacii de pe toate schimburile să facem cît mai repede închiderea, să trecem la următorul frontal fără nici o stagnare. De obicei aceste treceri se lasă cu pierderi da producție". „Cam despre ce pier
deri poate fi vorba „In jur de 5—6 schimburi', adică peste o mie de tone. Vrem ca acest, fapt de muncă Să fie . primul răspuns pe care brigada lui Repaș îl âă la chemarea care a mobilizat în aceste zile întreaga suflare a țării". Brigada lui Re
paș — adică Vasile Rusu, Nicolae Căprița, Aurelian Cășuneanu, Francase Pusok, Petru Elekeș și mulți alți 
ortaci, pînă aproape de treizeci, cît 
numără frontalul 22 aflat „pe închi
dere" in cadrul sectorului V Jieț.

Următorul interlocutor, șeful de 
brigadă Gherasim Fiito, de la inves
tiții : „In prezent lucrăm la un suitor între orizonturile 400—480. S-a

Cel mai convingător răspuns — 
faptelePuterea de mobilizare de care este I c pabil colectivul minei Aninoasa, i atunci cînd partidul și țara o cere, i măsura în care el înțelege să nu-și i cruțe eforturile; și să-și valorifice ; potențialul tehnic și de muncă, sînt ilustrate în. aceste zile de cifrf și ifapte de muncă deosebit de semnificative. Toate sectoarele exploată- irii au sarcinile de plan de’pășițe, angajamentul inițial pentru întregul an, aprobat de adunarea reprezentanților angajaților, a fost depășit cu p. sic 3 000 de tone de cărbune în numai 2 luni și cîteva zile, se consemnează plusuri zilnice de cite 50 tone de cărbune la brigada condusă de Petru Roman, un randament de peste 10 tone pe post la brigada lui Vasule Burlec, majorarea angajamentelor pe brigăzi, sectoare și exploatare. Nicolae Bokor cu ortacii, de t ildă, vor extrage în luna martie din abatajul cu front scurt în care lucrează 500 de tone in plus, Petru Roman — 600 de tone. Cit privește plu

. .'J.'S ■ < / - . .. . , .......... .

(Solidaritate, omenie
■ Cristian Pompei este un miner despre a cărui sta- 
\tornicie exemplară in abatajele frontale ale minei 
\Lupeni, sînt, probabR, foarte puțini mineri în Valea 

\ Jiului care să nu aibă cunoștință. A fost întotdeauna 
țun miner exemplu, un părinte exemplu, un OM e- 
Ixemplu...

După cile știam, de cîteva luni, fusese pensionat. 
iPrin plecarea unui singur om, faptele brigăzii nu s-au 
[schimbat, colectivul ei menținîndu-se ca întotdeauna 
în pozițiile de frunte ale întrecerii.

; Nit mică ne-a fost surprinderea să-l' întilnim in 
'(«ceste zile pe vajnicul Cristian Pompei între ortacii 
săi. Intr-un abataj în care zi de zi in ultimele cinci 
zile s-au extras suplimentar cite 80—100 de tone căr
bune. Ni s-a relatat cum a revenit la front, între or
taci și ne-a spus simplu, minerește : „Nu pot sta fără

, voi, fără mină ! Mai ales acum
Intr-adevăr, cu atît mai mult, acum cînd intreaga 

țară este angajată in marele efort pentru înlăturarea 
daunelor provocate de cutremur, pentru redresarea 
economiei ■ și normalizarea vieții sociale, locul lui 
Cristian Pompei, este în abataj alături de ortacii 
săi. Iar cuvintele sale, care ca și fapta, exprimă soli- 

. daritate, omenie — virtuți ce nu au nevoie de infru- 
[șiiusețare. (A. HOFFMAN). Zi de zi prin producții sporite de cărjune minerii de la Paroșeni se înscriu în marele efort național, de refacere a economiei.

întîmplat să fim mobilizați de mai multe săptămîni, lucrarea fiind destul de urgentă. Avem unele schimburi care lucrează de patru săptămîni fără repaus, altele de două șăp- tămîni sînt pe schimbul de noapte. S-ar fi cuvenit poate, să luăm repaus, dar nimeni din brigadă nu s-a gîndit Ia așa ceva. Ortacii cu care lucrez — Traian Ii-r.ar, Alexandru
iminumuiiuiniHmii/nmiHiini

Locul nostru 
e aici, in abataje. 

De aici 
ne ajutăm țara

wiiuhhiiiiiiiiiiiiiiiihii/ihiiiiiihBalint, Gheorghe Halaszi, Paul Do- zsa, Ioan Toth, ca să nu mai vorbesc de fratele meu, Alexandru Fiito — au înțeles cu toții că sarcina noastră este de două ori mai importantă decît pînă acum". „Vreți șă ne ex
plicați „Judecați și dumneavoastră : suitorul are urgența lui obișnuită. Din 115 metri, am avansat a- proape 70. La zi, avem un plus de vreo 3—4 metri liniari. Putem să ne mulțumim cu atît, în aceste momente cînd toată țara s-a mobilizat ? Vrem ca în această lună să obținem un plus de cel puțin 15 ml, adică .mai mult decît reclamă urgența obișnuită a lucrării". Cea de a doua „urgen
ță" despre care ne-a vorbit briga
dierul, e izvorîtă dintr-un angaja
ment asumat pe tăcute, fără vorbe 
mari, un angajament intim pe care 
ortacii lui Fiito sînt hotăriți să-l în
deplinească in aceeași cinste ce a cg- 

surile de producție stabilite în dimineața zilei de joi, 10 martie, la nivelul sectoarelor, acestea sînt : sectorul I — 1 000 tone, II — 1 500 tone, III — 1 400 tone, IV — 1 000 tone, V — 1 000 tone. Pe mină, producția cu care colectivul și-a majorat angajamentele însumează 6 000 tone.Obiective de întrecere mobilizaJ toare, reale, conforme cu capacitatea tehnică, linia de front productivă și voința nestrămutată, a colectivului. In același scop, 6 din zilele lui martie au fost declarate zile de producție mărită. Conducerea minei, comitetul sindicatului, comitetul de partid și-au stabilit drept obiective asigurarea condițiilor pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor și a angajamentelor, întărirea ordinii și disciplinei, buna funcționare a utilajelor prin revizii și reparații de calitate, aprovizionarea corespunzătoare cu cele necesare a tuturor locurilor de muncă. (T. VR1NCEANU). .

- 1 M" - ...... ...........
racferizat brigada o perioadă foarte 
îndelungată : de 132 de luni, brigada lui Fiito Gherasim nu a înregistrat, niciodată, rămînerea sub plan. Orta
cii sînt grăbiți să termine suitorul, 
să înceapă apoi o nouă lucrare, de 
mai mari proporții — galeria pen
tru transportul cu benzi, in lungime 
de 1 350 metri, în paralel cu actuala 
galerie principală de la 400. Va fi o 
nouă lucrare, ce va conduce la mo
dernizarea extracției de cărbune la 
mina Lonea.

Următorii interlocutori : Teofii Holiciuc și loan Cioară II, șefi de 
brigadă la sectoarele II și IV. „Ne pare rău că sîntem în retragere cu abatajul, ne-a declarat Teofii Uoli- 
ciuc, și nu putem să arătăm adevărata măsură a mobilizării, adevărata putere a brigăzii noastre. Abatajul e foarte productiv. Avem greutăți doar cu aprovizionarea, din cauza distanței mari de la care ne aducem cărucioarele cu lemn. Cînd ne gîn- dim însă la greutățile prin care trec alții, ale noastre nu mai contează". „Dacă ar fi să vorbim despre greutăți, ar fi multe de spus, ne-a decla
rat și celălalt interlocutor, loan Cioa
ră. „Dar în aceste clipe nu ne gîndim la dificultățile noastre. Nfe gîndim că sîntem chemați să dăm un plus de producție, iar cu acest plus să ajutăm ca pierderile suferite de economia națională să fie cit mai grabnic recuperate".

Intr-adevăr, dacă e vorba,de greu
tățile minerilor ar fi multe de spus. 
In zilele de mare încercare prin care 
trece țara, aceste greutăți au trecut 
pe un plan secundar. Principala pro
blemă a ortacilor a devenit această 
datorie de a sprijini eforturile.

Datoria de a-și organiza munca la 
un nivel superior, de u folosi deplin 
timpul de lucru, capacitatea utilaje 
lor, de a spori productivitatea mun
cii in abataje și pe această cale pro
ducția de cărbune cu scopul de a 
sprijini efortul general al întregului 
nostru popor de recuperare a pierde
rilor. Căci aceasta este c datorie din 
care minerii și-au făcui o sarcină 
de onoare. (I. M.).

UMĂR LA UMĂR
CU MINERIIMarți, 8 martie, 28 de tineri de la E.M. Uricani au evacuat de pe lingă transportoare, în afara o- relor de program, 30 tone de cărbune. Tot în această zi, 25 de tineri electricieni ai minei Lupeni au reparat tot . atltea întrerupătoare de mină defecte, iar alți 30 de tineri de la I.U.M.P. au declarat această' zi, zi de muncă record în producția. In ziua următoare, la mina Lupeni 20 de tineri au a- provizionat locurile de muncă cu materiale în vreme ce alții 45 au muncit la descărcarea a 3 vagoane de nisip. In aceași zi, tinerii de la mina Vulcan au reparat, în afara orelor de program, un motor de 5,5 kW și un ventilator e- leetric, iar cei de la mina Pețrila au încărcat în afara orelor de program, 40 cărucioare cu lemn repa- rînd, de asemenea, 25 de stîlpi hidraulici pe care i-au transportat în subteran.

MINERI, INGINERI 
ȘI TEHNICIENI!

MAI MULT CA ORICIND, PATRIA 

ARE NEVOIE DE CĂRBUNE.

Acționați ferm, cu toată puterea de 
muncă și de organizare pentru a spori 
producția de cărbune cocsificabil și 

energetic I
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PENTRU
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SIDI

Măriți 
livra

SITĂȚILE 

BETON, 

COCS.

OAMENI AI ML
Alături de întregul popor răspund 

sporindu-vă eforturile în producție, î 
în f runtea bătăliei

Cărbune mai mult pentru cocs, 
pentru reconstrucție

(Urmare din pag. 1)cu 21 mii tone cărbune, ne-a spus to
varășul Alexe Furdui, secretarul co
mitetului de partid al sectorului IV. 
Ca urmare a noilor necesități mi
nerii, inginerii și tehnicienii din sec
tor au hotărîț ca angajamentul acesta 
mobilizator să fie depășit pînă la 1 
Mai, iar pînă la finele anului să-l du
blăm. Este o hotărire la temelia că
reia stau cele 17 000 tone cărbune ex- ' 
trase- suplimentar pînă acum.

ACEEAȘI DĂRUIRE PENTRU 
PREGĂTIREA PRODUCȚIEI DE MIINE

Reconstrucția zonelor afectate ale 
țării a devenit un program de muncă 
încordată pentru toți, oriunde ne- . 
am afla. Este un program vast, de 
durată in cadrul căruia; in perspecti
vă, aportul minerilor din Valea Jiu
lui, cei ce extrag pentru țară cărbu
nele cocsificabil din care se naște 
oțelul,, crește continuu.

La sectorul II al E.M. Uricani a- 
ceastă preocupare se află pe primul 
plan al acțiunilor minerești. Iert, 
cînd după prima decadă a lunii, co
lectivul raporta depășirea sarcinilor 
la zi cu peste 1 200 tone cărbune, am 
asistat la discuția in care frontaliștii 
Laurențiu Kelemen și Arpad Kurpe, 
împreună cu șeful sectorului, ingine
rul Gheorghe Dinescu, cu alți mi
neri, maiștrii și tehnicieni stabileau, 
în cadrul comandamentului pe sec
tor, măsurile cele mai judicioase pen
tru ca fiecare din aceste abataje să 
producă zilnic, de acum înainte, cite 
50 tone cărbune mai mult. „împreu
nă cu brigada pe care o conduc, voi 
realiza lunar cu 30 metri liniari de 

pregătiri mai mult, pentru a asigu
ra linia de front necesară", se an
gaja Aurel Șoșoi, șeful brigăzii, ca
re, pînă la 9 .martie, 'realizase deja 
o avansare suplimentară de 10 ml.

La Lupeni, la sectorul III, briga
da de frontaliști condusă de Ioan Bu- 
diliceanu a reușit să înceapă exploa
tarea unui nou abataj frontal cu 
două zile mai devreme. Acționind ca 
unul, minerii din brigada de pregă
tiri condusă de Gheorghe .Belei, au 
avansat 50 ml de galerie in prima 
decadă a lunii, sprijiniți de condi
țiile organizatorice oferite și de fap
tul că avansează cu o combină dfe 
înaintare.— Vom spori mereu aportul nos
tru la programul reconstrucției, ne 
spunea la sectorul IV al minei Lu
peni șeful de brigadă Constantin Po-• pa. A»i fost dotați cu un complex de 
susținere. Ne-am angajat să ne în
sușim toate cunoștințele pentru a a- ' 
sigura funcționarea la parametrii cei 
mai inalți a utilajului și a ridica la 
cele mai înalte cote rezultatele noas
tre. Am început prin a spori produc
tivitatea muncii cu o tonă. Urmea
ză ca această productivitate să o 
creștem încă cu. două tone și jumă
tate de acum înainte. E un efort ce 
știm că ni se cere și pe care noi, mi
nerii, înțelegem să-l dăm acționind cu intreaga noastră putere de mun
că și capacitate creatoare de care 
sîntem in stțre. (A. ANTONIU).
Un cîntec fără vîrstăI.F.A. „Vlseoza" Lupeni. Puzderia de fișe albe din holul aflat la intrarea în fabrică îți dă de știre că toate muncitoarele sînt prezente.Era 8 martie, ziua lor da sărbătoare. In secția de finisaj textil muncitoarele 'au avut deodată sentimentul că sînt mai multe și că nu se cunosc. Nou angajate? Nici vorbă.Noile venite erau foste muncitoare ale Vîscozei acum pensionare, pe care nu Ie-a răbdat inima’ să stea acasă, acum cînd patria are nevoie de priceperea unor mîini ce nu și-au pierdut încă Iscusința. E- rau acolo, printre filatoarele de azi, Alexandrina Sheler, Ana Bi. lahorca și alte cîteva pensionare ce se voiau anonime, pentru că n-au venit aici să tie lăudate pentru gest, ci să muncească. Și mai ales n-au venit singure. Lingă ele sa aflau elevele Gabriela Huszti, Veronica Mezei, Estera Nicoară și colegele lor din anii I și II ai Liceului r'eal-uman din Lupeni venite să ajule mamaie și surorile.In ziua aceea de 8 Martie, femeile fără vîrstă ale Vîscozei și-au pus inima împietrită de. durere să cîrite în miile de fire de mătase. Era cîntecul voinței de a birui.

Ș I.T. tici) tăți dus trif
Cai fie d din r colec const le 4 flaco lui s liste, ce s< lației re de nosti cetăț xemi locul de ct teze au f< 102, J acest prezt mult truly Pent: cun o, jului dona ale t rerilt re și deoc: te, ti
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! nostru în aceste momente tragice cînd. tre- 
i cînd peste legitimele sentimente de durere și 
! îngrijorare, a acționat ca un singur om, sub 

conducerea partidului, pentru a-și face dato
ria pînă la capăt, pentru a readuce țara pe 
făgașul normal al activității de edificare a 
societății socialiste.

Comitetul Politic Executiv consideră ne
cesară sublinierea aparte a modului exemplar 
iu care a acționat clasa noastră muncitoare, 

I intervenind fără întîrziere pentru înlăturarea 
i avariilor produse într-o serie de întreprinderi 
j și pentru reluarea activității de producție in

i' ir-un timp mult mai scurt deeît se prevedea 
inițial. Oamenii muncii din industrie s-au an
ta jat fără preget, cu toate forțele, la chema
re;) partidului ca în pofida pagubelor mari 
fCOvocate de cutremur, să asigure îndeplini
rea prevederilor planului pe acest trimestru, 
iar în multe întreprinderi să realizeze un 
plus de producție pentru compensarea daune
lor rezultate din stagnarea temporară a pro
ducției în unitățile avariate.

O comportare demnă, de înaltă ținută ci
vică, au dovedit și intelectualitatea, specialiș
tii tehnici, cadrele didactice și cu deosebire 
medicii, personalul sanitar care nu au precu
pețit nimic pentru salvarea vieților omenești 
și îngrijirea sînistraților.

Comitetul Politic Executiv apreciază că 
toate acestea reprezintă o puternică expresie 
a înaltei conștiințe revoluționare, patriotice, 
a oamenilor muncii din patria noastră, a în
tregului popor, a încrederii sale nestrămutate 
in partidul comunist, în politica sa, în capa
citatea lui de a conduce cu succes dezvolta
rea națiunii în orice împrejurări, de a asigu
ra depășirea oricăror greutăți și mersul ferm 
înainte pe calea civilizației socialisto și comu
niste.

Analizând diferitele aspecte evidențiate 
de cutremurul din 4 martie, Comitetul Poli
tic Executiv a stabilit să se tragă concluzii 
dintr-o .serie de deficiențe și să se adopte mă
suri corespunzătoare pentru lichidarea cau
zelor ce le-ău determinat. Deși uriașa majo
ritate â clădirilor care s-au prăbușit în timpul 
cutremurului sînt vechi, printre edificiile dă
râmate se găsesc și cîteva blocuri noi. Va tre
bui să se întocmească un studiu aprofundat și 
responsabil în legătură cu defecțiunile de con
strucție care au făcut posibil ca aceste imo
bile să cedeze. Pe această bază, vor trebui 
trase concluzii practice pentru a se asigura 
ca absolut toate construcțiile noi să fie reali
zate la nivelul celei mai înalte exigențe, să 
prezinte cea mai deplină securitate.

Cutremurul a pus în evidență faptul că u- 
nele construcții industriale au fost prevăzute 
cu acoperișuri prea grele, din grinzi și chesoa- 
ne de beton și metal, procedeu criticat in re
petate rînduri de conducerea partidului și sta
tului și care, pe lingă risipa pe care o deter
mină, se dovedește a fi total necorespunzător 
pentru capacitatea de rezistență a clădirilor.

Comitetul Politic Executiv a hotărît ca a- 
coperișurile de acest fel ale halelor industria, 
le să fie treptat înlocuite pretutindeni, gene- 
ralizîndu-se în întreaga construcție industria, 
lă folosirea acoperișurilor din materiale u- 
șoare și economicoase.

Comitetul Politic Executiv apreciază că 
măsurile stabilite piuă în prezent pentru în
lăturarea urmărilor cutremurului și norma
lizarea activității economico-sociale trebuie 
să stea la baza eforturilor ce vor fi depuse în 
continuare. în special în Capitală, de către 
organele de partid și de stat, de către toți oa
menii muncii.

Comitetul Politic Executiv stabilește ca 
prin acțiuni energice să se asigure, in decurs 
de 2-—3 zile, degajarea completă a marilor 
clădiri prăbușite în orașul București, iar a- 
poi, în perioada care urmează, intr-un timp 
cît mai scurt, să se realizeze demolarea, in
tr-un mod organizat și sistematic, a clădirilor 
grav avariate de cutremur. In cursul acestei 
activități este necesar să se manifeste maxi
mum de grijă pentru recuperarea materiale
lor utile, a fierului-beton, a tîmplăriei și a 
altora și sortarea lor, în vederea refolosirîi 
în ampla activitate de reconstrucție ce ur
mează să se desfășoare în Capitală și în alte 
localități.

Ținînd seama de pierderile marț pe care 
le-a suferit economia națională, Comitetul 
Politic Executiv pune în fața oamenilor mun
cii sarcina de a depune noi și mari eforturi 
pentru recuperarea tuturor daunelor, astfel 
incit dezastrul provocat de cutremur să nu se 
repercuteze asupra ansamblului situației eco
nomice a țării noastre. In aceste momente 
grele, se impune să fie mobilizate toate for
țele și energiile poporului, tot spiritul de ab
negație și capacitatea sa creatoare, pentru ca, 
prin muncă dîrză, să se realizeze o producție 
suplimentară, contracarînd pe această cale 
price fel de influențe negative ale cutremu
rului asupra realizării planului pe acest an și 
a planului cincinal, asupra dezvoltării în ritm 
înalt a economiei noastre naționale, precum 
și asupra programului de ridicare a nivelului 
material și spiritual al poporului stabilit de 
Congresul al XI-lea al Partidului.

Comitetul Politic Executiv consideră că 
interesele economiei noastre naționale, inte
resele generale ale societății impun să se a- 
mine cu un an aplicarea măsurii prevăzute de 
conducerea partidului, de trecere la reduce
rea săptămânii de lucru, această acțiune ur- 
mînd să înceapă în 1978. Fără îndoială că 
oamenii muncii vor înțelege așa cum se cu
vine necesitatea și rațiunea acestei măsuri, 
impusă de situația obiectivă determinată de 
cutremur. In același timp, Comitetul Politic 
Executiv apreciază că tot restul programului 
hotărît de Congresul al XI-lea și de planul 
cincinal plivind creșterea retribuției și ridi
carea nivelului de trai va trebui să se aplice 
corespunzător prevederilor inițiale.

In ce privește reconstrucția locuințelor și 
celorlalte clădiri social-culturale distruse de

cutremur, în special în Capitală și în județul 
Teleorman, va trebui să se acționeze astfel 
incit această acțiune să nu afecteze prevede
rile cuprinse în plan privind asiguraTea satis
facerii nevoilor generale de locuințe ale popu
lației. Comitetul Politic Executiv stabilește 
ca în București să se construiască srtlfîimen- 
tar în acest an încă 5 000 de apartamente pen
tru soluționarea necesităților întregii popu
lații sinistrate. In acest scop, va trebui ca or
ganizațiile de construcții din județele nea
fectate de cutremur să deplaseze unități în 
Capitală pentru a ajuta Concret Ia realizarea 
acestor obiective, astfel incit realizarea apar
tamentelor respective să se poată încheia in
tr-un timp cît mai scurt.

In ce privește situația orașului Zimnicea 
din Județul Teleorman, distrus în cea mai 
mare parte de cutremur, Comitetul Politic 
Executiv a hotărît refacerea integrală a aces
tuia, ca un centru urban modern. In acest 
scop, statul va construi circa 3 500—4 000 de a- 
partamente — din care 2 000—2 500 încă în a- 
nul acesta —, o casă de cultură, o sală de ci» 
nematograf, două licee și alte unități sociale. 
Pentru începerea neîntîrziată a lucrărilor s-a 
constiuit un grup de proiectanți care întoc
mesc schița de sistematizare a oi asului. Fa
miliilor sinistrate din orașul Zimnicea ale că
ror case proprietate personală au fost distru
se statul le va acorda pentru construirea a- 
partamentelor eîte un ajutor de 10 000 lei, 
precum și credite pe un termen de 10—15 ani.

In restul județelor în care s-au mai pro
dus avarii ale locuințelor cetățenilor și clă
dirilor publice din orașe, necesitățile se vor 
soluționa în cadrul planului de construcții 
care a fost suplimentat înainte de produce
rea cutremurului. Locuințele mici proprieta
te personală din orașe vor fi reparate Je cetă
țeni urmind ca, pe măsura realizării planului 
de locuințe și sistematizare a orașelor, aceștia 
să se mute în blocuri noi.

La sate, cetățenii care își reclădesc locu
ințele avariate de cutremur trebuie să se în 
cadreze in prevederile legii sistematizării șr 
în proiectele de sistematizare a localităților 
lor.

Este necesar ca toate locuințele care nu 
au suferit avarii grave să fie reparate de că
tre cetățeni. Fiecare familie, fiecare cetățean 
trebuie să participe la repara tia apartamen
tului sau casei in care locuiește — in orașe 
sub îndrumarea organizațiilor de construcții 
și reparații — în special la lucrările de zidă
rie interioară și de tencuire. La această ac
tivitate este necesar să participe in mod or
ganizat tînăra generație, sub conducerea or-' 
ganizațiilor revoluționare de tineret.

Comitetul Politic Executiv indică să se ia 
măsuri urgente pentru a se asigura materia
lele de construcție necesare, la care trebuie 
să se adauge materialul recuperat de la de
molări, ce trebuie folosit integral. Toată a- 
ceastă activitate va trebui desfășurată astfel 
incit, cel mai tîrziu pînă la 1 mai, inclusiv în

municipiul București, să se încheie repararea 
tuturor clădirilor avariate de cutremur.

Comitetul Politic- Executiv a hotărît ca, 
în cadrul măsurilor de ajutorare a sinistra- 
ților care și-au pierdut locuințele și bunurile 
personale, pe lingă cele comunicate anterior, 
fiecare familie să primească gratuit, din par
tea statului, și cîte un frigider.

Ținînd seama de evoluția procesului de 
normalizare a vieții publice, Comitetul Poli
tic Executiv stabilește încetarea, înccpînd din 
ziua de 10 martie a.c., * stării de necesitate in 
toate Județele țării, cu excepția municipiu
lui București, unde prevederile decretului 
prezidențial continuă să rămînă în vigoare.

Măsurile stabilite de conducerea partidu
lui, sarcinile ce revin organelor și organiza
țiilor de partid, organizațiilor de masă și ob
ștești, tuturor oamenilor muncii sint de na
tură să asigure soluționarea rapidă și efici
entă a tuturor problemelor create de cutre
mur. Toate forțele trebuie concentrate in pre
zent spre încheierea neîntîrziată a acțiunii 
de curățire a orașelor și satelor, spre șterge
rea completă a amprentei lăsată de cutremur. 
De asemenea, trebuie intensificate eforturila 
pentru sporirea producției în toate întreprin
derile, pentru recuperarea pierderilor suferi
te de întreprinderile avariate, pentru îndepli
nirea riguroasă a planului pe âeeșt an Ia toți 
indicatorii. In agricultură, unitățile de stat și 
cooperatiste, țărănimea, toți oamenii muncii, 
trebuie să asigure desfășurarea in cele mai 
bune condițiuni a lucrărilor de primăvară, 
punînd baze sigure pentru obținerea unei re
colte superioare care să permită buna apro
vizionare a populației și satisfacerea nevoilor 
economiei naționale.

Comitetul Politic Executiv cere organelor 
și organizațiilor de partid, organizațiilor sin
dicale. de tineret și femei, organismelor Fron
tului Unității Socialiste să se situeze in pri
mele rînduri ale luptei pentru creșterea pro
ducției, pentru mobilizarea foițelor întregu
lui popor în eforturile de depășire a momen
telor grele prin care a trecut patria noastră, 
de realizare întocmai în viață :> hotărirîlor și 
indicațiile conducerii partidului și statului, 
pentru normalizarea situației in întreaga țară.

Comitetul Politic Executiv face un apel 
vibrant către clasa noastră muncitoare, către 
țărănime și intelectualitate, căre ‘oți oame
nii muncii, fără deosebire de naționalitate, să 
nil precupețească nici un efort pentru înde
plinirea integrală a sarcinilor planului — de 
care depinde înaintarea fermă a societății 
noastre pe calea progresului economic și so
cial, bunăstarea materială și spirituală a în
tregului popor. Avem toate condițiile și stă 
în puterea noastră să facem ca greaua lovitu
ră pe care a primit-o economia românească, 
întreaga noastră națiune, să nu împ * teze cu 
nimic asupra realizării mărețului program al 
partidului comunist de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, de înain
tare Victorioasă a României spre zorite lumi
noase ale comunismului !

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
coordonează cu bărbăție șl clarviziune 

lupta pentru lichidarea urmărilor cutremurului
.urmare din pag. 1)afectate de cutremur. Zilnic, în ședințele operative de lucru ale Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, a examinat desfășurarea întregii activități din Capitală și din țară, consacrata înlăturării efectelor cutremurului și împiedicării producerii de noi pagube,' Sub președinția secretarului general al partidului, Co-miletul Politic Executiv a stabilit, de 1_____________ ... .se impun a fi luate pentru restabili- . rea stării de lucru normale in toate sferele și compartimentele societății. Preocupat de îndeplinirea exemplară a acestor măsuri, secretarul nos

UtUl X UDUL UAULUUV a oiwwn.i, --fiecare dată, măsurile urgente ce de. economia naționala,
tru general s-a aflat, apoi, din nou pe șantierele care atît de sugestiv au tost numite ale solidarității omenești, dînd indicații, echipelor de intervenție, îmbărbâtind cetățenii, in- suflînd tuturor‘curaj și dirzenic.i.a propunerea secretarului general al partidului, Comitetul Politic Executiva stabilit ca cetățenilor care. au locuit in blocurile prăbușite să li se repartizeze locuințe in blocuri noi, dotate gratuit cu mobilier, aparate radio, televizoare, frigidere. De asemenea, sinistraților li se asigură lenjerie de pat, vase și veselă de bucătărie, cîte 2 costume de haine bărbaților, un costum și o rochie femeilor, pantofi, ciorapi, lenjerie de corp și cite 1 000 de lei de persoană. Acest sprijin acordat imediat sinistraților, contribuie la grabnica normalizare a vieții tuturor familiilor ale căror locuințe au fost avariate grav, și al căror avut a fost pierdut ca urmare a cutremurului.La chemarea adresată întregii țări, colectivele de muncă din industrie, construcții, agricultură, transporturi, cele care lucrează în domeniul aprovizionării populației și asistenței sanitare s-au mobilizat plenar pentru a sprijini lupta pentru reintrarea In normal a activității din zonele a- fectate de cutremur. Valea Jiului, alături de întreaga țară, a trăit în a- peste zile momente de plenară angajare în muncă. Zilele de sîmbătă 

și duminică, au fost transformate în adevărate zile de producție record, in Cele mai multe din abatajele exploatărilor miniere, in secțiile de preparare a cărbunelui, atelierele de fabricație a utilajului minier, pe șantierele de construcții sociale și industriale ale municipiului. Minerii, preparatorii, encrgeticienii, constructorii, celelalte colective de oameni ai muncii au dat astfel glas hotărîrii lor de a contribui la recuperarea, cît mar 'grabnică a pierderilor suferite la ștergerea urmelor puternicului seism din seara zilei de 4 martie. Animate de e- xemplul insuflețitor al secretarului - general al partidului, de pilda vie pe care tovarășul' Nicolae Ceâușescu o oferă neobosit, prin întreaga sa activitate, ’ colectivele de muncă, în frunte cu comuniștii-, au desfășurat, in aceste zile, și desfășoară în continuare o activitate responsabilă, de angajare plenara, neîntrerupt;! in fața sarcinilor de plan. Abatajele, sectoarele de producție, șantierele de construcții sau cele forestiere au devenit cimpul de manifestare a noi și noi inițiative, de afirmare a noi strădanii menite să sprijine efortul colectiv al țării, să contribuie la perfecționarea activității, astfel ca, printr-o producție sporită să fie compensate pierderile înregistrate în unitățile care și-au întrerupt pentru moment activitatea. Aceste strădanii, aceste căutări îndreptate spre găsirea de noi căi pentru îmbunătățirea organizării producției și a muncii, pentru creșterea productivității și reducerea cheltuielilor de producție sînt însoțite de numeroase angajamente însuflețitoare care fac cinste formațiilor de lucru.Succesele înregistrate pînă acum, angajamentele asumate pentru perioada imediat următoare ilustrează, prin forța de convingere a faptelor comuniste, voința nestrămutată a oamenilor acestei țări de a ieși mereu biruitori din încercările la care sînt supuși, hotărîrea lor de a-și clădi viitorul așa cum au năzuit, de a înfăptui luminosul program de civilizație și bunăstare al societății noastre socialiste. (I. M.). •

Esteunui seismCentrul de fizica pâmîntului și seismologie al țării noastre a încheiat, în colaborare cu institutul de geologie- geofizică, analiza primară a caracteristicilor cutremurului din 4 martie a.c.Concluziile care se desprind demonstrează pregnant că mișcarea tectonică din 4 . martie întrun ?ște toate elementele ce caracterizează cutremurele cu epicentrul în Munții Vrancei, seism?, de acest gen fiind de mare adîncime, ce. șoc foarte puternic în prima sa manifestare.Replicile — mișcări tectonice ulterioare acestor seisme de mare adîncime și foarte puternice — apar la scurt interval, în succesiune, avînd o mică intensitate, ca ultimele fenomene de eliminare ■totală a energiei acumulate și declanșate extrem de violent în cursul primului șoc.Istoricul seismelor care au Țyut loc în țara noastră, statistica pe ultimii 500 de ani constituie tot atîtea argumente care atestă permanența acestor caracteristic^ ale cutremurelor din regiunea Vrancei.In 1802, cutremurul principal, cu o magnitudine de 7,4. pe scara Richter, a fost urmat de o serie de replici tot mai slabe.Elemente asemănătoare de manifestare și desfășurare le-a prezentat și seismul din 1940. Șocul principal de magnitudine—7,4 grade, de la 10 noiembrie 1940, nu s-a mai repetat, replicile care au durat pînă la sfîrșitul lunii nedepășind. 5,5 grade pe scara Richter.Astfel de caracteristici întrunește și cutremurul de vineri, sea
ra, de 7,2 grade pe scara Richter, care a fost urmat la scurt timp, chiar în noaptea de 4 spre 5 martie, de o serie de replici cu o intensitate atît de slabă, magnitudi-

exclusă posibilitatea repetării
replicl de cutremurului seismelor de Vrancea au de 5—8 mar- frecventa lor

de o asemeneanea lor nedepășind 4,5 grade, îneît nu au fost înregistrate deeît de seismografe, nefiind percepute de populație. Asemenea mică intensitate ale din 4 martie specifice mare adîncime din continuat și în zilele tie, perioadă în carea scăzut progresiv. Centrele noastre seismologice au semnalat ultimele replici, cu o intensitate de circa 3,8 grade pa scara Richter, ieri, în ziua de 9 martie. După cum se știe diferența de la un grad la altul pe scara Richter reprezintă nu o simplă unitate în plus. De exemplu, o mișcare tectonică de gradul 7 este de aproximativ 12 ori mai puternică deeît un cutremur de gradul 6, și de 120 de ori mai mare debit un seism de gradul 5.Toate acestea demonstrează procesul de epuizare a ultimelor resturi de energie acumulată, ceea ce exclude din punct de vedere științific posibilitatea repetării u- nui seism de intensitatea celui de Ia 4 martie.De altfel, caracteristicile mai sus menționate ale seismelor din Vran- cea au fost subliniate în lucrările sale de savantul american, profe
sorul Charles Richter, bun cunoscător al mișcărilor tectonice din această zonă pe care a studiăt-o.După cum s-a mai anunțat, seismologul de reputație mondială, care a pus la punct scara ce-i poartă numele, a confirmat opinia care se bazează pe analiza carac- teristicilpr fenomenelor tectonice din Vrancea, declarînd că adînci- mea de circa 110 km la care s-a produs cutremurul din 4 martie exclude repetarea sa.Recent, agențiile internaționale, care au transmis această deciara"

intensitateție a savantului american, ai. reluat și alte opinii ale unor specialiști, în sensul că astfel de cutremure s-ar putea repeta. Această opinie se bazează pe observația că în țara noastră s-au produs și cutremure perechi, cu magnitudini foarte apropiate, așa cum este cazul seismelor din 1912, dar care nu au avut epicentrul în Munții Vrancei, ci în imediata vecinătate a orașului Focșani. Respectivii seismologi americani și agențiile de presă ce le-au difuzat opiniile au pierdut însă din vedere faptul că acele seisme la care s-au referit\ erau de mai mică adîncime — circa 70 kilometri și aveau alte caracteristici deeît cele din zona Vrancei care se produc la peste 100 da kilometri și care, după cum &- testă datele acumulate de-a lungul anilor nu se mai repetă la magnitudinile inițiale primului șoc. Au fost însă și cazuri de seisme de mai mică adîncime în Vrancea, ca cel din 1945, ale căror perechi nu au avut nici un fel de urmăriSigur, nimeni nu poate prevedea cu exactitate evoluția fenomenului complex pe care-1 presupune mișcarea tectonică. Dar cu atît mai puțin pot fi trase condu- i zii dintr-o interpretare empirică -- ’ așa cum recunosc înșiși specialiștii americani respectivi, — a unor date insuficiente aprofundate, așa cum a procedat recent Centrul a- merican de Studii Geologice, ale cărui opinii au fost difuzate de u- nele agenții occidentale. .Studierea atentă și nuanțată a datelor obiective și istoricul unor anumite categorii de seisme din zona Vrancei, în sfera căruia intră și cutremurul de vineri seara, conduc la concluzia că este greu de conceput posibilitatea unei replici de aceeași intensitate ca 1» 4 martie
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