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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ1

In dimineața zilei de 7 martie a.c., Comitetul Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R. s-a întrunit din nou, sub 
președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, într-o ședință 
de lucru operativă, pentru a examina desfășurarea 
activității din Capitală ‘și din țară, consacrată înlătu
rării urmărilor cutremurului și normalizării activității 
economico-sociale, și pentru □ stabili măsurile urgente 
ce se impun luate in continuare, precum ți modul in 
care trebuie acționat pentru reintrarea in normal a 
întregii vieți publice.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că, in urma 
criticilor și observațiilor făcute in cursul zilei de dumi
nică de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a indicațiilor 
date.de secretarul general al partidului la fața locu
lui și in ședințe de lucru cu factorii de răspundere 
din Capitală, organizarea și desfășurarea muncii co
mandamentelor și formațiunilor angajate în această 
vastă activitate din București, se desfășoară in mod 
corespunzător, bine organizat și cu rezultate satis
făcătoare.

La operațiunile de degajare a ruinelor, de salvare 
a supraviețuitorilor, la eforturile de repunere in func
țiune a unităților economice și a instituțiilor afectate, 
precum și la restabilirea funcționării normale a rețe
lelor 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 Ministerului de Interne, personal 
sanitar, specialiști, studenți și elevi, într-o atmosferă 
de ordine, disciplină și eficiență. Sînt concentrate pu
ternice mijloace tehnice de lucru, care permit rezol
varea problemelor dificile pe care le pune această 
muncă grea. Ritmul mai lent de degajare □ unor 
clădiri dârimate se datorește atenției cu care se 
lucrează pentru salvarea eventualilor supraviețuitori 
aflați sub dărimături, preocupare confirmată de însuși 
faptul că în cursul zilei și nopții trecute s-a reușit eli
berarea de sub ruine a unor persoane in viață.

Și in alte localități din țară, lovite de cutremur, 
activitatea de normalizare se desfășoară in bune con
dițiuni, asigurîndu-se îngrijirile necesare sinistraților, 
organizindu-se cazarea celor râmași fără adăpost, 
depunindu-se eforturi încordate pentru repunerea in 
funcțiune a unităților economice avariate, pentru deru
larea fără întreruperi a întregului proces al producției 
materiale și buna funcționare a vieții sociale.

Atit in Capitală cit și în restul țării sînt mobilizate 
forțe și mijloace suficiente pentru reintrarea completă 
In normal, in cel mai scurt timp, atit a activității 
economice, cit și a vieții cetățenilor, pentru restabi
lirea stării de lucru normale in toate sferele și com
partimentele societății.

Comitetul Politic Executiv a hotărît ca, pe primul 
plan, să stea în continuare intensificarea operațiunilor 
de salvare a eventualilor supraviețuitori ce se află 
sub dărimături, precum și pentru încheierea lucrărilor 
de degajare a ruinelor marilor clădiri prăbușite in 
Capitală. Odată încheiată această operațiune, se va 
trece la reconstrucția treptată a blocurilor și locuin
țelor prăbușite, precum și la repararea și consolidarea 
imobilelor avariate de cutremur.

Comitetul Politic Executiv atrage atenția asupra ne
cesității desfășurării, cu maximum de seriozitate, res
ponsabilitate 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 mani
festări panicarde. Este interzisă evacuarea populației 
din clădiri care prezintă avarii mărunte, fisuri superfi
ciale in ziduri, alte deteriorări neesențiale, - criteriul 
principal de apreciere trebuind să fie peste tot, starea 
in care se găsește structura de rezistență a clădirilor 
și care poate fi stabilită numai printr-o investigație 
atentă, de specialitate. In legătură eu aceasta s-a 
stabilit ca expertiza să o poată face numai comisii 
centrale autorizate, care prezintă garanția unor con
cluzii obiective și responsabile. In locuințele mici care 
prezintă deteriorări ce nu afectează strvxtura de re
zistență, este necesar să se treacă la efectuarea ra
pidă de reparații, chiar de către cetățeni, astfel incit 
acestea să fie locuite in continuare, impledicindu-se

totodată accentuarea degradării. Același lucru este 
valabil și pentru clădirile publice. In clădirile avariate 
parțial — fie că sint sedii de instituții, localuri de 
întreprinderi sau locuințe - evacuările se vor face 
numai in aripile sau porțiunile grav lovite, in rest 
viața și activitatea urmind să-și continue cursul nor
mal. Chiar in blocurile și locuințele care, pe bază de 
aviz special, urmează a fi evacuate și, ulterior, repa
rate și consolidate, nu este necesar să se scoată 
din apartamente mobilierul și alte bunuri ale cetățe
nilor — aceasta urmind să se facă treptat, pe mă
sura desfășurării activității de reconstrucție.

Comitetul Politic Executiv cheamă populația Capita
lei, ca și a celorlalte localități lovite de cutremur, 
să dea dovadă de calm și liniște, să nu producă nici 
un fel de dezordini și perturbații, să combată orice psi
hoză de panică nejustificată, să manifeste deplină 
încredere in măsurile ferme pe care le iau 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 ulterior, 
in cadrul activității normale desfășurate de organiza
țiile de construcții, și in cadrul planului general de 
sistematizare a Capitalei și a celorlalte localități.

Comitetul Politic Executiv apreciază că activitatea 
de aprovizionare a cetățenilor din Capitală și celelalte 
localități afectate de cutremur, ca de altfel in 
întreaga țară, se desfășoară in bune condițiuni și sub
liniază din nou că există toate posibilitățile și sint 
luate toate măsurile pentru satisfacerea, in mod co
respunzător, a nevoilor de consum ale populației.

Comitetul Politic Executiv apreciază că in Capitală 
se desfășoară in bune condițiuni lucrările de verifi
care a întregii rețele de gaze, apă și termoficare și 
se acționează pentru înlăturarea, in timpul cel mai 
scurt, a tuturor avariilor și defecțiunilor provocate de 
cutremur. Odată încheiată această operațiune, și pe 
măsură ce se va asigura securitatea deplină acestor 
rețele edilitare, se va proceda, cit mai curind cu 
putință, sub supraveghere atentă, la restabilirea ali
mentării cu gaze și apă caldă a locuințelor cetățenilor.

In ce privește întreprinderile economice, ministerele, 
instituțiile, de orice fel, este necesar ca activitatea 
acestora să nu sufere nici o stagnare sau perturbare, 
asigurîndu-se prezența la lucru a întregului personal, 
buna funcționare a producției, îndeplinirea riguroasă a 
sarcinilor, inclusiv participarea membrilor colectivelor 
respective la înlăturarea urmărilor cutremurului in 
propriile unități și instituții. Consiliile populare, organele 
și organizațiile de partid, să mobilizeze toate forțele, 
organizind participarea oamenilor muncii in orele libere 
la acțiunea de curățire a străzilor și localităților, la li
chidarea urmelor cutremurului.

Totodată, Comitetul Politic Executiv a indicat ca, 
incepind din ziua de 8 martie, atit in București cit și 
in restul țării, întreaga rețea de invâțămint să-și reia 
activitatea, luindu-se toate măsurile pentru buna func
ționare atit a școlilor generale, liceelor și școlilor pro
fesionale, cit și a instituțiilor de invățămint superior.

Nici o școală, in nici o localitate, să nu stagneze 
activitatea. Chiar in cazurile in care unele localuri de 
invățămint au fost deteriorate, școlile și institutele 
respective trebuie să-și reia activitatea în clădirile altor 
unități similare, organizindu-se procesul instructiv in mai 
multe schimburi. In mod operativ vor fi puse la dispozi
ția studenților căminele folosite temporar pentru caza
rea unor sinistrați.

Comitetul Politic Executiv își exprimă încrederea de
plină că toți oamenii muncii, indiferent in ce domenii 
iși desfășoară activitatea, toți cetățenii patriei, vor 
contribui din toate puterile la normalizarea activității 
economico-sociale, vor fi prezenți la locurile lor de 
muncă, dînd dovadă in continuare de înalt spirit de 
răspundere, patriotic, civic, de simț gospodăresc, pre
cum și de atitudine de solidaritate și întrajutorare to
vărășească, vor face totul pentru ca viața patriei 
noastre să se restabilească integral, pentru ca peste 
tot să domnească o atmosferă de muncă disciplinată, 
plină de abnegație, pentru realizarea marilor obiec
tive ale dezvoltării noastre economico-sociale, ale pla
nului cincinal, de care depinde progresul societății 
noastre, bunăstarea și fericirea întregului popor.

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT
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CEASURI ȘI ZILE 
DE PUTERNICĂ 

ÎNCORDARE 
ȘI PARTICIPARE, 

A ÎNTREGII ȚĂRI, 
CU EFORTURI 

EXCEPȚIONALE, 
DUPĂ CUTREMURUL 

DEVASTATOR

A

In Bucureștiul

SUB DIRECTA CONDUCERE 
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
CONTINUĂ EMOȚIONANTELE 
INTERVENȚII DE SALVARE 

crunt afectat de cataclism

PREZENȚI DIN PLIN LA CONTRIBUȚIA GENERALA 
PENTRU LIMITAREA URMĂRILOR CATASTROFEI

Toate forțele națiunii contri
buie, cu o patriotică dăruire, la 
limitarea consecințelor dezas
trelor provocate de recentul cu
tremur devastator. Această ca
lamitate de proporții, care a 
distrus vieți și bunuri de ne
prețuit, a primit riposta solida
rității întregului nostru popor 
strins unit in jurul partidului 
și secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Din primele momente ale de
zastrului, sportivii noștri, mari 
și mici, de Ia locul de muncă, 
de acasă și, apoi, prin cluburi 
și asociații sportive, au intrat 
In marele front al luptei pentru 
salvare și refacere. Redăm cî- 
teva din aceste episoade.

STUDENȚII DE LA I.E.F.S. 
AU SALVAT VIEȚI OMENEȘTI A

Cutremurul din seara zilei de 4 
martie i-a surprins pe studenții In
stitutului de Educație Fizică și 
Sport în cămine.

Imediat, după ce seismul s-a 
liniștit, viitorii profesori de educație 
fizică s-au organizat in citeva 
echipe de intervenție. Fără a sta 
pe gindurl au pornit in grupuri 
spre imobilele prăbușite din str. 
Brezoianu și Apolodor, precum și 
la blocul de lingă Școala generală 
nr. 122.

Nu trecuseră decit 40 de minute 
șl studenții au început lupta pen
tru salvarea de vieți omenești și a 
bunurilor materiale. înecați de 
praful stîrnit, in luptă cu flăcările, 
eforturile lor au fost încununate de 
succes. La 60 de minute de la de-

clanșarea sinistrului, de sub dărî- 
măturile fostului bloc din str. Bre
zoianu au fost scoși primii supra
viețuitori. Din această clipă lupta 
a devenit șl mai intensă, mai dra
matică. Tinerii U.T.C.-Iștl de la 
I.E.F.S. au salvat, cu propriile mîini, 
fără mijloace mecanice, 3 persoa
na sortite unei morți tragice. 
Bucuria salvatorilor și a celor sal
vați este greu de descris. In noap
te, la lumina unor făclii improvi
zate, mulțumirile s-au exprimat 
doar din priviri.

Incrincenarea înverșunată cu dă- 
rimăturile a continuat încă multe 
ore. Dintre cel mai curajoși stu-

In alte centre lovite 
de calamitateCa și in ziua precedentă, tovarășul Nicolae Ceaușescu a examinat și In cursul zilei de luni, la fața locului, în alte județe ale țării, modul cum decurg operațiunile de înlăturare grabnică a efectelor cutremurului.

LA PLOPENILa ora 12, la bordul unul elicopter, secretarul general al partidului, însoțit de tovarășii Nicolae Giosan șl Ștefan Andrei, a sosit în orașul Plopeni din județul
NOAPTEA ALBĂ 

Ă MULTOR DINAMOVIȘTI
Mulți sportivi dinamoviști au 

avut o „noapte albă", după cu
tremurul care s-a abătut asupra 
țării noastre. După numai o ju
mătate de oră de la consumarea 
sinistrului, timp în care au în
cercat să-și pună la adăpost fa
miliile, cei mai mulți sportivi 
dinamoviști s-au prezentat la 
club, pentru a putea fi utili in 
împrejurările grele prin care 
trecea Capitala. Deși unii au 
trăit momente tragice, cazul 
sergentului major Marin Valen
tin, care nu și-a putut salva 
mama, incinta clubului Dinamo 
era plină de tineri. Una din pri
mele acțiuni a fost constituirea 
unei echipe de ajutor, la cererea 
sanitarului Anton Vîlcu, de la 
Spitalul de urgență. In cadrul 
acestei echipe, pe care au for
mat-o boxerii Alexe Podgoreanu și Vasile Cicu, lucrătorul Ion Drăghici și rugbystul Ionel Dumitru, s-a lucrat pînă în zori.

Alți sportivi dinamoviști s-au 
prezentat la unități, pentru a se 
integra imediat în efortul de 
ajutorare a victimelor. Locote
nentul de miliție Mircea Tuto- van, din echipa de volei, a lu
crat toată noaptea la blocul de 
lingă Operetă. In aceeași situa
ție s-au aflat ciclistul Marin Valentin, fostul boxer Vasile Mariuțan și fratele Argentinei 
Menis, fostul atlet Domenico Menis.

Am avut prilejul să stăm de 
^orbă cu baschetbalistul inter
național Radu Diaconescu, care, 
în cuvinte simple, sugerează sta-

rea de spirit a oamenilor cople
șiți, dar nu învinși de proporți
ile cataclismului: „Am ieșit In stradă, după ce m-am convins că pămîntul s-a mai liniștit. Am fost oprit de un bărbat în vîrstă, care m-a rugat să-1 duc cu mașina în centrul Capitalei. M-a rugat să-i dau numărul de telefon. I l-am dat. M-am întors acasă. Am primit telefonul. Am făcut mai multe transporturi spre centru. Apoi, văzînd tragicul spectacol din centrul orașului, am intrat, aș spune, în transă. Oamenii veneau în fața mașinii, rugîndu-mă să-i duc. Am deschis portierele. Am avut și răniți. Cred că au fost mo-

(Continuare in pag. a 2-a)

(Continuare în pag. a 2-a)

Pe stadionul Dinamo din Capitală au fost instalate corturi 
sanitare.

SPORTIVII DE LA METALUL AU RĂSPUNS PROMPT CHEMĂRIIBaza sportivă a clubului bucu- reștean Metalul, care ființează pe lingă marea uzină „23 August". Citeva placarde, cu îndemnuri sportive pregătite pentru deschiderea sezonului de primăvară și a „Daciadei" au rămas în dezordine după acea noapte zguduitoare. Sportivii de la Metalul s-au detașat însă repede de șocul acelui moment dramatic. Chiar în noaptea de vineri, conducerea clubului a trecut la acțiuni imediate. Savu Spătaru, președintele clubului, Gheorghe Zigler, vicepreședinte și secretar al organizației de partid, Simion Niculescu, Ionel Schu- fer, întregul activ s-â prezentat imediat la club, constituind un comandament care a trecut la acti-

uni operative. Savu Spătaru a intrat în uzină vineri la orele 22,35 și a rămas acolo pînă sîmbătă la ora 21 cînd, umăr la umăr, suflet lingă suflet cu toți ceilalți comuniști ai uzinei au acționat pentru salvarea instalațiilor și mașinilor, a halelor afectate puternic de cutremur.Sîmbătă dimineață s-au integrat acestui efort și mulți dintre sportivii metalurgiști. Printre ei s-au aflat fotbaliștii Ștefan Georgescu, electrician la sectorul energetic, Ion Iancu, la secția utilaj tehnologic, Vasile Nedelcu, la „locomotive construcții sudate", boxerii Grigore Iliescu, la secția mecanică, Mihai Floeșteanu, la „locomotive construcții sudate" si antrenorul

lor E. Dinu, la turnătoria de fontă, luptătorii Constantin Coșnerenco și Al. Brînzaru la cazangerie, Ștefan Badea, la „locomotive", motocicliș- tii Cornel Voiculescu și Gheorghe Dumitru la locurile lor de muncă, „service pentru locomotive" și sectorul energetic.Paralel cu acțiunile desfășurate la locurile de muncă, trebuie să relevăm și atenția cu care Comandamentul clubului a verificat situația familiilor fiecărui sportiv. In spiritul aceluiași umanism și patriotism, astăzi sportivii clubului bucureștean Metalul sînt mobilizați pentru o nouă acțiune, în uzină sau în perimetrul din cadrul sectorului.

Prahova, localitate greu lovită de seismul din seara zilei 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 sub dărîmăturl.Aici, tovarășii Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv, vicepreședinte al guvernului, însărcinat, să participe la conducerea directă a activității de normalizare a vieții în județul Prahova, și Ion Cîrcei, prim- secretar al Comitetului județean de partid, conducătorii uzinei și reprezentanți ai organelor locale raportează amănunțit asupra modului cum s-a intervenit și se acționează în continuare pentru salvarea vieților omenești și Înlăturarea urmărilor dezastrului.Zi și noapte, fără întrerupere, dînd dovadă de bărbăție, de profundă solidaritate umană, zeci și sute de muncitori ai uzinei, de militari și membri ai gărzilor patriotice, specialiști, cadre sanitare au lucrat neobosit, umăr Ia umăr, inlăturînd fiecare cărămidă, fiecare bucată de moloz, atenți in fiece moment Ia orice semn ce ar putea indica existența vreunul supraviețuitor.Munca lor neistovită, plină de abnegație, de solidaritate umană le-a dat profunde satisfacții. Dintre ruine au fost scoși pînă acum cinci oameni.Tovarășul Nicolae Ceaușescu le cere tuturor să continue să lucreze cu atenție, să nu precupețească nimic și să folosească orice șansă ce există pentru salvarea eventualilor supraviețuitori aflați sub dărîmăturl.Ca pretutindeni unde cutremurul a lăsat urme nefaste șl aici s-a muncit cu hotărire, trecîndu-se cu calm peste clipele grele. A fost asigurată adăpostirea celor rămași fără adăpost, s-au luat măsuri pentru o bună aprovizionare a populației. S-a trecut de îndată la verificarea conductelor de alimentare cu apă și energie electrică.Eforturile locuitorilor orașului, în marea lor majoritate muncitori al Uzinei mecanice din Plopeni, s-au îndreptat totodată spre înlăturarea efectelor cutremurului pu-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, s-a oprit, din nou, in cursul dimineții de 7 martie, la citeva din zonele cele mai afectate de cutremur ale Capitalei, pentru a inspecta modul in care decurg operațiunile de salvare a supraviețuitorilor și de Înlăturare a efectelor cataclismului.Secretarul general al partidului a fost Însoțit de tovarășa Elena Ceaușescu $1 de tovarășii Manea Mănescu, Cornel Burtică, Ion Dincă. Janos Fazekaș, Ilie Verdeț, Ion Coman șl Teodor Coman.Ca șl In zilele precedente, clnd abia întors dintr-o călătorie in țări africane in care a purtat mesajul de pace, prietenie și solidaritate al poporului nostru, s-a aflat in permanență in mijlocul populației, îmbărbătînd-o și incurajînd-o cu exemplul neobositei sale activități, secretarul general al partidului a fost din nou, încă din primele ore ale acestei dimineți, alături de bucureșteni — militari, membri ai gărzilor patriotice, cetățeni — pentru a le orienta eforturile consacrate salvării vieților omenești,După ce, in ajun, plnă la orele tîrzil ale serii, s-a oprit, rind pe rind, la blocurile distruse sau a- varlate din zona centrală a Capitalei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a examinat in această dimineață progresele înregistrate in munca echipelor de intervenții șl modul in care se desfășoară lucrările la un număr de construcții prăbușite sau avariate: blocul de pe bulevardul Ștefan cel Mare, colț cu strada Llzeanu ; imobilul de pe strada Tudor Arghezi, situat la intilnirea acestei străzi cu piața Rosetti; cel aflat Ia Întretăierea bulevardului Republicii cu strada Al. Sahia 1 clădirea de pe strada Ion Ghica. aflată vis-a-vis de Ministerul Comerțului Exterior; cea situată la întretăierea străzilor Brezoianu și Domnița Anastasia ; edificiul ho- ielului-restaurant Victoria ; imobilul de pe bulevardul Magheru la al cărui parter funcționa restaurantul Dunărea ; blocul ce adăpostea o parte din cofetăria Scala ; cel care avea la parter cofetăria Casata ; imobilele aflate pe Calea Victoriei, față in față cu hotelul Athănăe Palace. Pe parcurs, au fost străbătute Calea Dorobanți, bulevardul Ștefan Cel Mare, Calea Moșilor, bulevardul Republicii, numeroase alte străzi, urmărindu-se starea in care se află construcțiile ce mărginesc aceste artere ale Capitalei,Se constată o activitate intensă, in general bine organizată. Se acționează cu toată fermitatea in spiritul dispozițiilor cuprinse in Decretul prezidențial cu privire la Instituirea stării de necesitate, a hotăririlor conducerii de partid, a indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu eu prilejul deplasărilor anterioare in aceste locuri. In aceste puncte, devenite șantiere ale solidarității umane, ale bărbăției și curajului, se lucrează ou toată energia, eu calm și tenacitate. In uneia locuri lucrează sute și sute de persoane. Sint os

tași ai forțelor noastre armate, lucrători din aparatul Ministerului de interne, membri ai gărzilor patriotice, studenți, cetățeni ai Capitalei. In ajutorul lor au venit muncitori din diferite Întreprinderi bucureștene, mineri din mai multe județe, echipe de specialiști, de cadre sanitare. Așa cum a stabilit tovarășul Nicolae Ceaușescu, acolo unde mai există șanse de a se găsi supraviețuitori, se lucrează cu mina, evitindu-se folosirea utilajelor grele. Om lingă om, umăr la umăr, lucrează aici neîntrerupt, ziua și noaptea.Munca lor plină de abnegație este răsplătită, nu o dată de bucuria adine trăită, a salvării unui om. In blocul cofetăriei Casata au fost salvate o femeie și o fetiță de citeva luni. Pe Calea Victoriei, de sub dărimături și molozuri, au fost scoși 4 supraviețuitori. De sub ruinele imobilului de pe strada Ghica a fost salvată in această dimineață o fetiță de opt ani. Din nefericire, bunica și frățiorul ei nu mai trăiau in momentul in care echipele de intervenții i-au scos de sub dărimături.Pentru salvarea vieților omenești s-au făcut breșe in planșee, s-a pătruns prin zidurile clădirilor învecinate. Membrii echipelor de salvare s-au strecurat pe sub ruine in casele scărilor obturate de moloz, in casele lifturilor, prin toate orificiile care au putut fi degajate.Miile șl miile de oameni care munceso pe aceste șantiere trăieso ceasuri și zile de puternică Încordare a eforturilor psihice și fizice. Din cind in cînd, la un semn, gesturile a mii de oameni se opresc dintr-odată. Se așterne liniștea peste zumzetul șantierului. Toată lumea ascultă înfrigurată, așteptind un semn, cit de slab, din partea celor pentru care lucrează.Se intimpiă ca eforturile a mii de brațe să salveze viața unui singur om. Așa s-a Intimplat la ruinele blocului de pe strada Tudor Arghezi. Cei care coordonează șantierul acestui punct îi raportează secretarului general al partidului că, după nesfîrșlte ore de eforturi, au reușit să scoată de sub ruine un tinăr. Intr-unui din acele momente de liniște Încordată, i s-a părut cuiva că aude un geamăt slab. A Început o muncă înfrigurată. O mică spărtură de doi centimetri a fost canalul primului dialog. In acest moment, partea superioară a trupului a fost eliberară de strimtoarea ruinelor. Epuizat, tlnărul a reușit totuși să ceară un strop de apă.— Să fie scos numaidecit. Faceți orice, pentru a-1 salva imediat — a spus tovarășul Nicolae Ceausescu.O oră mai tirziu s-a raportat că ordinul a fost adus Ia îndeplinire. Studentul Stoian Lolică, in vîrstă de 22 de ani a fost transportat la Spitalul Militar. După două zile și jumătate de chinuri, prins in chingile de fier și beton ale dărîmătu- rilor care nu-i lăsau nici o posi-
(Contlnuare în pag. a 2-a)

(Continuare în pag. a 2-a) După 65 de ore de întuneric, in ruinele blocului de la cofetăria „Scala"t Floarea Iordache vede lumina zilei.
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CEASURI Șl ZILE DE PUTERNICĂ ÎNCORDARE DUPĂ CUTREMURUL DEVASTATOR

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU ÎN ALTE CENTRE LOVITE DE CALAMITATE
DIN NOU PREZENT, ASEARA, IN ZONELE

(Urmare din pag. 1)

GREU ÎNCERCATE ALE CAPITALEISeara tirzlu, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, Însoțiți de tovarășii Ștefan Andrei și Ion Coman, s-au aflat din nou in mijlocul cetățenilor din zonele greu lovite de cutremur ale Bucureștiului. Cu acest prilej, secretarul general al partidului a constatat că eforturile neîntrerupte, de zile și nopți în șir, ale echipelor de intervenție alcătuite din militari, membri ai gărzilor patriotice, studenți, muncitori de diverse profesii, specialiști in construcții și rezistența materialelor, 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 a- cestei devastatoare calamități.Tovarășului Nicolae Ceaușescu 1 s-a raportat că la șantierele salvării din centrul Capitalei, între care cele din strada Brezoianu, Piața Rosetti, strada Popa Rusu, Bd. Magheru, lucrările de Înlăturare a dărîmăturilor vor fi încheiate in cursul nopții sau a di-
ÎN BUCUREȘTIUL CRUNT

In același cunoștință luni, alte fost tre- pierderilor
minețil zilei de marți, timp, cu durere a luat că, in cursul zilei de numeroase victime cute pe de vieți mulul.Ca deflat în mijlocul celor care se luptă cu eroism pentru înlăturarea grabnică a urmărilor cutremurului, dindu-Ie indicații, insuflețindu-i in munca lor nobilă, și acum, cind se apropie de sfirșit aceste ample lucrări, secretarul general al partidului atrage atenția să se manifeste maximă grijă pentru a salva pe posibilii supraviețuitori. La ruinele blocului cofetăriei „Scala”, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu asistă cu emoție la momentele dramatice ale eliberării din strinsoarca molozului a altui supraviețuitor.Vasta activitate ce se desfășoară in toate zonele calamitate ale orașului va continua _ cu aceeași intensitate șl in zilele următoare cînd se va trece Ia demolarea zidurilor ce amenință să se prăbușească, Tovarășul Nicolae Ceaușescu

au lista lungă a omenești datorate scis-fiecare dată, cînd s-a a-
cere să fie luate toate măsurile pentru a nu se afecta clădirile din jur. în acest sens, s-a indicat ca demolările inceapă ganizat se ia asigura muncii deplinească siune.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 cit și in județele țării și stabilind măsurile ce se impun pentru depășirea momentelor grele, pentru înlăturarea consecințelor dezastrului provocat de cutremur, mobilizind forțele națiunii în vederea normalizării cit mai rapide a activității in zonele calamitate, pentru asigurarea progresului neîntrerupt al vieții economice și sociale, al edificării socialismului in România.

acestor ruine să de sus și să coboare or- și atent, nivel cu nivel, să toate măsurile pentru a o maximă securitate a celor care urmează să în- această dificilă mi-

ternic resimțit și de întreprinderea lor.Luind cunoștință cu satisfacție de rezultatul acestor eforturi, tovarășul Nicolae Ceaușescu examinează in uzină, la fața locului, măsurile luate, felul cum se acționează pentru reluarea grabnică, la intreaga capacitate a producției.Sint vizitate, pe rind. citeva secții. Se constată pretutindeni că a- colo unde au existat construcții ușoare și pagubele au fost mult mai mici.Secretarul general al partidului cercetează atent soluțiile preconizate, dă indicații, cere să se aplice cele mai bune metode de consolidare a construcțiilor, soluții simple, practice. Secretarul general al partidului cere să se ia toate măsurile necesare, să se asigure toate condițiile ca, concomitent cu lucrările de reparații la clădiri și instalații, producția să se reia pretutindeni, să se recupereze cit mai curînd pagubele sv'erlfc.
LA PLOIEȘTIAceleași sentimente le-au manifestat puternic și locuitorii municipiului Ploiești unde s-a oprit apoi secretarul general al partidului.Elicopterul a aterizat chiar în cartierul Ploiești Nord — primul dintre noile cartiere de locuințe construite in acest oraș.

AFECTAT DE CATACLISM
(Urmare din pag. 1)bilitate de mișcare ; viitorul inginer constructor salvat prin de oameni.oboseală și puterea să care nu și-au i pentru a-1 salva.

de mașini s-a văzut munca solidară a mii Deși rănit, epuizat de încordare, a mai avut le mulțumească celor precupețit forțele „_____  _ . _____ . — Sint convins— a spus el — că va fi salvat șl unchiul meu, în aflam.Se așteaptă ca dirii să se mai supraviețuitori.
casa căruia măclă- alțlîn subsolul __ ___ __  găsească și___Cei care lucrează aici n-au răgazul să trăiască bucuria acestui moment, după cum nu-și pot permite nici să se lase cuprinși de tristețea aceea profund omenească pe care o încearcă atunci cînd, în loc de ființe vii, nu mai reușesc să descopere decît trupurile fără viață ale oelor care au ajuns victime ale cataclismului.Momente de dramatică _ încordare trăiesc și membrii echipelor de salvare de la blocul cofetăriei Scala. Acționlnd cu precauție, așa cum a ordonat tovarășul Nicolae Ceaușescu, ei au reușit să descopere un supraviețuitor, să intre in legătură cu victima, printr-un orificiu realizat dinspre curtea interioară a blocului învecinat. Așa cum a procedat șl în ziua precedentă, cind a pătruns în clădirea cofetăriei Casata, căutînd personal căile de salvare a eventualilor supraviețuitori, tovarășul Nicolae Ceaușescu pătrunde șl acum, primul, în subsolurile înguste și întortocheate a ceea ce a mal rămas din laboratoarele cofetăriei Scala. Secretarul general al partidului cercetează personal fiecare colțișor, se sfătuiește cu specialiștii, indică posibilele soluții prin care tînăra aflată sub ruine ar putea fi salvată mal repede.Aici, ca la fiecare din punctele la care s-a oprit pe parcursul dimineții, secretarul general al partidului a insistat asupra unei idei, ideea de a se face tot ceea ce este omenește posibil pentru a salva viețile omenești. Este prima urgență — subliniază, din nou, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ce- rind ca, peste tot unde nu s-a reușit pină acum, să se treacă de indată la spargerea zidurilor, plan- șeelor, să 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 dă- rîmături, unde s-ar putea adăposti oameni vii. Trebuie evitată — a arătat secretarul general al partidului — folosirea mașinilor și u- tilajelor care produc trepidații, zgomotele puternice care ar putea stirni avalanșe de moloz sau șur- pareaparca ruinelor peste subsoluri. Acolo unde casa scărilor este acoperită de moloz, ea trebuie degajată neîntîrziat, lucrîndu-se cu sporită atenție, pentru că acestea sint locurile probabile unde s-au refugiat locatarii surprinși de cutremur.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a criticat cu asprime faptul că o serie dc echipe însărcinate cu evaluarea stricăciunilor provocate imobilelor au fost formate din oameni necompetenți care au făcut o muncă superficială, birocratică, luind drept avarii grave fisuri ne-

Însemnate, crăpături la pereți ne- portanțl, căderi de tencuială. Fără a se întreprinde o analiză științifică de specialitate, s-a dispus in mod arbitrar evacuarea imediată a acestor imobile, ceea ce a creat o stare de neliniște, de agitație in rindul cetățenilor obligați să-și scoată bunurile din locuințe. Combă- tînd această tendință care generează teamă șl tendința de a părăsi locuințe care nu prezintă 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 in parte, starea in care se află structura de rezistență a clădirii, pentru a putea adopta hotărîri pe baza unor evaluări corecte, științifice. In situația in care imobilul analizat este suficient de rezistent, trebuie menținut in stare de folosință. Locatarii apartamentelor din aceste blocuri trebuie să inceapă ei înșiși să facă mici remedieri Ia stricăciunile mărunte produse de cutremur, urmind ca reparațiile capitale să fie făcute ulterior, in baza programelor ce se vor adopta în acest scop.Evacuarea molozului rezultat din ruine trebuie neapărat să preceadă orice altă acțiune, atita timp cit mal există o șansă cit de firavă de a mai găsi sub dărimături o ființă omenească. Secretarul general al partidului a cerut tuturor comandanților echipelor de Intervenții să-și Întocmească după a- ceste criterii planurile de acțiune, tn eiteva puncte — Imobilul de pe strada Sahia, cel de pe Brezo- ianu — s-a făcut trista constatare că eforturile, oricit de mari, ale echipelor de intervenții nu au dat roade. In aceste puncte, mormane de ruine fumeginde dau imaginea cutremurătoare a proporțiilor calamității. Blocurile situate aici s-au prăbușit peste centrale termice, care au luat foc. Căldura șl fumul pe care le degajă focul mocnit nu lasă nici o speranță pentru a crede in existența unor supraviețuitori. Încercările pompierilor, minerilor, altor echipe de specialiști de a pătrunde din afară sub aceste ruine nu au putut gitui focul. In aceste situații, tovarășul Nicolae Ceaușescu a ordonat să se treacă, de indată cu toată hotărirea, la eliminarea acestor focare de incendii, cerînd ca, incă In cursul zilei de luni, pe lumină, să fie lichidate definitiv.Secretarul general al partidului a insistat și in această zi, in toate punctele Ia care s-a oprit, să se intensifice in continuare operațiunile de salvare șl înlăturare a urmărilor cutremurului. Acolo unde condițiile permit, trebuie suplimentat in continuare numărul celor care lucrează.La blocurile unde căutarea supraviețuitorilor s-a încheiat — ca cel de pe Lizeanu sau imobilul restaurantului Dunărea — trebuie continuată operațiunea _ de înlăturare a ruinelor. In nici un caz nu este admis, a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, să se recurgă Ia folosirea explozibililor pentru aruncarea în aer a ruinelor, la metode care ar determina prăbușirea bruscă a clădirilor pentru că aceasta nu ar cit să agraveze situația.

Îi rezistența clădirilor învecinate, n aceste cazuri trebuie folosite utilaje grele care se permită demontarea blocurilor avariate pornind de sus in jos, în ordinea inversă celei tn care s-au montat. Apartamentele trebuie desfăcute etaj cu etaj, de sus în jos, pentru a evita astfel eventualele stricăciuni care s-ar aduce imobilelor învecinate. într-unele puncte este necesar să se concentreze utilaje de capacitate mai mare. La hotelul Victoria, a cărei clădire, destul de veche și ea, s-a avariat serios, tovarășul Nicolae Ceaușescu, constatînd insuficiența unor utilaje șl nehotărîrea comandamentului local, a ordonat să se treacă fără intirziere la operațiunile d° degajare, dispunind în același timp să se trimită de îndată acele utilaje care pot fi de mai mare aici.Pagube Imense, în vieți nești și bunuri materiale, darturl tot atit de mari, bine organizate, ale ostașilor, cetățenilor, ale populației Capitalei. Aceasta este imaginea pe care o oferă punctele înscrise pe Itinerarul acestei dimineți.Salvarea unor supraviețuitori,

folosome- efor-

progrese vizibile în munca de Înlăturare a ruinelor — iată principalele rezultate ale eforturilor pline de abnegații cu care bucurește- nii și, alături de ei, cetățenii tuturor localităților afectate au răspuns la apelul conducerii partidului, la indicațiile partidului.Prezența Ceaușescu echipelor de intervenție, al cetățenilor Capitalei a reprezentat pentru ei un nou indemn mobilizator, le-a insuflat încrederea în rezultatele acțiunilor unite prin care Întregul nostru popor se străduiește, în aceste momente de grea încercare, să înlăture cit mai grabnic efectele dezastruosului seism.Profund recunoscători pentru preocuparea sa neistovită față dc salvarea vieților omenești, față de ocrotirea și ajutorarea sinistrați- Ior, cetățenii l-au Intimpinat și tn această zi pe secretarul general al partidului cu aceleași sentimente de adincă dragoste izvortte din admirația ce le-o inspiră exemplul său de dăruire și abnegație față de patrie și binele ei, neobosita sa activitate consacrată tnaintării României pe calea progresului.
DATE DESPRE

No! date și mărturii vin să 
confirme proporțiile pagubelor 
provocate de cutremurul din 
seara zilei de 4 martie, care a 
lovit dureros Capitala și nume
roase alte localități ale țării, 
viața și căminele a mii și mii de 
oameni. O imagine zguduitoare 
a efectelor cataclismului o oferă 
imobilele și casele complet dis
truse sau grav avariate.

Un tablou deosebit de dure
ros al urmărilor cutremurului 
de vineri seara ii prezintă bi
lanțul 
căror 
seara 
morți, 
taiă și 224 in județe. Numărul

tragic al victimelor, al 
număr a ajuns pină in zilei de luni la 1034 de 
dintre care 810 in Capi-

secretarului general altovarășului Nicolae in mijlocul membrilor

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-au asigurat găzduire.împreună cu edilii municipiului, cu alți ral al rind avarii, structorii au folosit soluții nepractice, că nu s-a asigurat o structură de rezistență solidă. Aceasta a provocat fisurarea pereților exteriori și interiori. Acolo unde nu se mai pot aplica soluții practice de al partidului cere ca dezafectarea să se facă cu multă grijă, să se recupereze toate materialele care pot fi folosite pentru reconstrucția clădirii.Tovară.dl Nicolae Ceaușescu vizitează mai multe apartamente avariate, stă îndelung de vorbă cu locatarii. Ei își manifestă încrederea deplină în măsurile ferme pe care Ie iau organele de partid și de stat, exprimă vii mulțumiri, recunoștința lor față de ajutorul primit.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a examinat clădirea liceului Constantin Dobrogeanu Gherea, din a- ccst cartier. Și aici, cutremurul a provocat pagube. Unele ziduri interioare au fost fisurate, au căzut tencuielile. Elevii școlii și părinții lor lucrează aici la înlăturarea molozului, la curățirea localului.Luindu-și rămaa bun de la locuitorii cartierului Ploiești Nord, salutat din nou cu sentimente de profund respect și recunoștință, tovarășul Nicolae Ceaușescu străbate apoi mai multe cartiere ale orașului care au avut mai mult de suferii de pe urma seismului.In total, în municipiul Ploiești au avut de suferit 2194 1 cuințe dintre care 194 sint distruse. Au fost afectate Palatul Culturii, o parte din Halele Centrale, mal multe școli șl instituții. De asemenea, dintre cele 70 de unități dustriale prahovene avariate, sint din Ploiești.

specialiști, secretarul gene- partidului examinează pe blocurile ce au suferit Se constată că aici con-
consolidare, secretarul general

toare. La instalația de fabricare a uleiurilor minerale clădirea a fost deteriorată, iar prăbușirea planșeu- lui peste instalația de deparafinare a determinat pierderi considerabile.în încheierea vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu la Combinatul petrochimic din Teleajen, cadrele din conducerea unității l-au asigurat pe secretarul general că vor acționa împreună cu întregul colectiv intr-un spirit de inaltă responsabilitate, cu abnegație și fermitate pentru învingerea dificultăților, repunerea cit mai grabnică în stare de funcționare a tuturor instalațiilor avariate, aplicarea întocmai a indicațiilor primite și, în acest fel, recuperarea în următoarele două luni a întregii producții pierdute.
LA VALEA CALUGAREASCA

LA TELEAJEN

in-35
Te-

CUTREMUR
rfrăniților și accidentațllor se 

dică Ia 6 185.
Pagube mari se Înregistrează 

și în numeroase sectoare ale ac
tivității economice: 195 de În
treprinderi au fost avariate, de- 
teriorîndu-se un mare număr de 
instalații, mașini și utilaje 
valoare ridicată. Totodată, 
fost avariate numeroase 
duete de alimentare cu 
apă, stații de transformare șl li
nii electrice, ceea ce a dus la 
stagnarea activității unor unități 
industriale.

Și in agricultură, seismul a 
provocat avarii grave, intre 
care deteriorarea a sute de con
strucții zootehnice și pierderea 
unul mare număr de animale.

de 
au 

con- 
gaze,

Combinatul petrochimic din leajen a fost o altă unitate economică prahoveană vizitată ieri de secretarul general al partidului, de ceilalți tovarăși din conducerea partidului. In seara devastatorului seism activitatea combinatului a fost paralizată, a apărut un incendiu la instalația de distilare atmosferică și în vid. Alte instalații, între care și cele de la centrala electrică și de termoficare — vitale pentru funcționarea combinatului — au fost scoase din uz, sistemul arterial al conductelor prin care pulsa aurul negru — anchilozat.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat de ministrul industrei chimice, Mihai Florescu, de conducerea combinatului despre considerabilele pagube pricinuite de cutremur. Ei au vorbit despre blocarea activității combinatului, despre efectul cutremurului care s-a resimțit dureros, despre oamenii combinatului care nu numai că n-au cunoscut panica dar, prin acțiuni coordonate șl conduse energlo de către organizația de partid și conducerea combinatului au intervenit cu promptitudine și fermitate pentru a pune cit mai grabnic în picioare — prin toate măsurile ce se impuneau — activitatea productivă.Vizita a continuat la centrala electrică șl de termoficare din cadrul combinatului, unde puternicul seism a făcut ca o treime din acoperiș să se prăbușească peste cazane.Fiecare loc, fiecare scurt popas din timpul vizitei secretarului general al partidului la combinatul petrochimic din Teleajen se constituie intr-un moment de învățăminte prețioase pentru gazde, de Îndemnuri mobilizatoare pentru perfecționarea activității lor vii-

Este ora paisprezece fără citeva minute. Elicopterul prezidențial este așteptat să aterizeze pe platforma din fața Combinatului de îngrășăminte chimice Valea Călugărească, una dintre unitățile din județ care au fost cel mai puternic afectate de cutremur.Acum, aici domnește o vie animație, sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu în combinat fiind intîm- pinată, de la locurile de muncă, prin ropotele de aplauze ale sutelor de secție.Mihai dustriei conducătorii combinatului de grășăminte 11 invită pe secretarul general al partidului să urmărească, mal întii pe o machetă, punctele cel mai greu lovite.S-a mers apoi in combinat. Secretarul general al partidului a stăruit, îndeosebi, in fața Imagi- nei de-a dreptul dezolante a fostei fabrici de acid sulfuric, care, la ora aceasta, arată ca un imens ghem de cazane strivite și grinzi metalice răsucite. Orjcit de impresionantă ar fi această imagine, și mai impresionantă este insă energia cu care oamenii acționează pentru deblocarea terenului de a- ceste uriașe mormane de fiare moarte : sudorii electrici taie bucată cu bucată metalul ; macaralele transportă fără Încetare barele dislocate. Sint, practic, sute șl sute de oameni la lucru....Și în acest prestigios colectiv de muncă, de altfel ca pretutindeni in toate localitățile sau întreprinderile lovite de cutremur, am asistat la emoționante scene ale manifestării sentimentelor de dragoste .de recunoștință față de bărbatul care, aflat în fruntea țării, al poporului, este mereu prezent la treburile țării, mereu alături de popor, la bucuriile ca și Ia durerile Iui. Prezența sa atit de dinamică trezește spiritul de abnegație, inspiră calm, liniște, dorința de ordine și disciplină, îndeamnă la mobilizarea tuturor forțelor, materiale și umane, pentru îndeplinirea obiectivelor, pentru depășirea greutăților.

muncitori din fiecareFlorescu, ministrul chimice, împreună

LA BUZĂU

in- cu în-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, insolit de tovarășii Ștefan Andrei și Nicolae Giosan. 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.Locuitorii Buzăului au făcut o entuziastă primire tovarășului Nicolae Ceaușescu, exprimîndu-i, direct și cald, sentimentele lor de profundă dragoste și recunoștință. Prezența secretarului general in mijlocul lor în aceste zile dramatice constituie pentru ei un puternic indemn de a munci cu forțe sporite pentru înlăturarea operativă a consecințelor cutremurului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu

avariate, face de- eventual
PREZINȚI DIN PLIN LA CONTRIBUȚIA GENERALA

Noaptea albă
(Urmare din pag. 1)mente cînd în mașină aveam și opt persoane. N-aș putea să spun că a fost vorba de dăruire. Pur și simplu mă simțeam obligat să mă mișc, deoarece era cu neputință să accepți ideea că poți sta cu brațele încrucișate. Am făcut curse pînă la orele 4 și jumătate. Mă obseda un singur gînd. Nu care cumva să mi se termine benzina, știind că aveam foarte puțină. Și totuși, benzina a ținut. Cred că a fost un miracol. Pot să vă spun, că, în noaptea aceea tragică, m-a uimit calmul oamenilor. M-a uimit formidabila disciplină nedirijată a mașinilor, în acele ore grele, cînd orașul era luminat doar de farurile automobilelor, o lumină roșie, ca la gura unui vulcan în erupție".

Alți sportivi dinamoviști

ale locotenentului Gheorghe Păunescu (gimnastul).
...Sportivii dinamoviști conti

nuă să nu precupețească nici un 
efort, pentru a ușura suferințe
le celor loviți.

Studenții de la I.E.F.S.
(Urmare din pag. 1)

ACTUALITATEA SPORTIVĂ INTERNAȚIONALA
O

MECIURILE CANDIDAȚILOR

LA TITLUL MONDIAL DE ȘAHLa Reykjavik a continuat medul dintre marii maeștri Boris Spasski (U.R.S.S.) și Vlastlmll Hort (Cehoslovacia), contînd pentru turneul candidaților la titlul mondial de șah. în partida a 3-a, Intr-o variantă a deschiderii engleze, Spasski a obținut victoria la mutarea a 40-a. Partida a 4-a s-a Încheiat remiză la mutarea rul meciului in favoareaA doua Iui dintre (Brazilia) (U.R.S.S.), Întreruptă după 42 de mutări, s-a încheiat cu victoria marelui maestru sovietic la mutarea 63. Deși Mec- king avea avantajul calității, la reluare el nu a găsit cea mai bună continuare și Polugaevski a pus in valoare poziția mai activă a pieselor sale. Scorul a devenit

este acum de lui Spasski, partidă a Henrique și Lev întreruptă mutări, s-a marelui

26. Sco-2‘/î-l,/2meciu- Mecking Polugaevski după încheiat maestru

acum l‘/2—’/> In favoarea lui Polugaevski. La cererea lui Mecklng, care este bolnav, partida a treia a fost amlnată.Foarte ascuțită pare lupta in meciul de la Rotterdam, unde se intîlnesc Lajos Portisch (Ungaria) și Bent Larsen (Danemarca). Marele maestru danez a ciștigat partida a 3-a, egalînd scorul, dar in cea următoare Portisch a refăcut avansul, obținînd victoria la epuizarea timpului de joc. Scorul: 2*/j—l*/2 pentru Lajos Portisch.La II Ciocco (Italia), a treia partidă a meciului dintre marii maeștri Tigran Petrosian și Viktor Korclnol, s-a încheiat remiză la mutarea 39-a și scorul se menține in continuare egal ll/j—l‘/2 puncte.
TURNEE

In preliminariile

C.M. DE FOTBAL
In cadrul preliminariilor campio

natului mondial s-au disputat mal 
multe meciuri, Încheiate cu următoa
rele rezultate : Israel — Japonia 2—0 
(1—1) ; Singapore — Malayezla 1—0 
(1—0) ; Paraguay — Columbia 
(0—0) ; Venezuela — Bolivia 
(0—1) ; Chile — Peru 1—1 (1—0).

1—1
1—3

FRANȚA - LIDERĂ IN „TURNEUL
în urma categoricei victorii înre

gistrată sîmbătă (23—3 cu Scoția), 
echipa reprezentativă a Franței și-a de llder& în Tur- 

națiuni la rugby.

0
1
2
2
3

consolldat poziția 
neul celor cinci 
Iată clasamentul :
1. FRANȚA
2. Țara Galilor
3. Anglia
4. Scoția
5. Irlanda

3 3
3 2
4 2
3 1
3 0

o o o o o

43-15 6
48-34 4
42-24 4
30-67 2
27-50 0

Alți sportivi dinamoviști au 
fost în primele rînduri. Și asta 
nu numai pentru că sint cadre 
de miliție. Se menționează efor
turile locotenentului Dinu Piș- talu (atletul), ale plutonierului Gheorghe Florin (hocheistul) și

dențl ai acestei seri de groază, 
care au contribuit din plin la sal
varea de vieți omenești am reți
nut pe Gabriel lonescu, Alpar Ma
te, Stere Sapera, Gheorghe Cân- 
duleț, Vasile Grances, Gheorghe 
Petruș și mulți alții, care au 
cut adevărate acte de eroism, 
cîndu-și viața pentru a salva 
vieți 1

Ieri, la sediul I.E.F.S. din 
Maior Ene, unde urmele dezastru
lui, se văd și pe clădirile Institu
tului, am încercat să aflăm de la 
studenții care au făcut adevărate 
fapte de vitejie, ce i-a îndemnat 
să participe, din proprie inițiativă, 
la lupta cu urmările cutremurului? 
Răspunsul a fost prompt, sincer și 
mult mai simplu de cît ne-am fi 
putut aștepta. „SINTEM OA
MENI..." I

fă- 
ris- 

alte

str.

DE TENIS
Tenlsmanul polonez Wojtek 

a cîștlgat turneul Internațional 
Monterrey (Mexic), în finala

Flbak 
de la 

________ „ ,_____ .,_ ___ căruia 
l-a Întrecut cu 6—4, 6—3 pe jucătorul 
american Vitas Gerulaitis. In finala 
probei de dublu, perechea Flbak — 
Case a dispus cu 3—6, 6—4, 6—3 de 
cuplul Scanlon — Martin.

Finalele turneului de la 
(Tennessee) s-au încheiat 
toarele rezultate : Borg — 
6—4, 6—3, 4—6, 7—5 ; McNair, Stewart 
— Smith, Lutz 4—6, 7—6, ” *

★
Turneul feminin de la 

cisco a fost ciștigat de 
engleză Sue Barker, care 
în finală cu 6—3, 6—4 pe 
sa Virginia Wade.

★
Turneul pe teren acoperit disputat 

în orașul suedez Linkoeping a fost 
ciștigat de jucătorul cehoslovac Jan 
Simbera, învingător cu 6—3. 1—6, 6—3 
în finala susținută cu compatriotul 
său Jiri Granat.

AUTO • Cursa de la Kyalaml, pentru campionatul mondial al piloților de formula I a revenit austriacului Niki Lauda (Ferrari), cronometrat pe distanta de 320,112 km cu timpul de lh 42:21 (medie orară 187,630 km). Pe locurile următoare s-au clasat Jody Sheckter, Patrick Depailler, James Hunt etc. • După 854 km in Raliul liei conduce finlandezul tanen pe „Ford Escort", de echipaje mai au 1 078 km. de Portuga- Ari Va- Cele 60 parcurs

tlci au terminat învingători cu scorul de 96—80 (56—32). avîndu-1 ca principal realizator pe Aleksandr Salnikov (26 p).BOX • Englezul John Conteh și-a păstrat titlul de campion mondial profesionist (W.B.C.) la cat. semigrea, învingînd prin k.o. tehnic în rundul 3 pe Len Hutchins (S.U.A.). • Noul campion mondial profesionist la cat. mijlocie mică
Memphis 

cu urmă-
Gottfrled

7—6.

San Fran- 
jucătoarea 
a !nvins-o 

coechipiera

BASCHET • Cel campionat masculin de Sud s-a încheiat în orașul chilian Valdivia cu victoria selecționatei Brazilidi, care a totalizat 16 puncte. Pe locurile următoare s-au situat Argentina, Uruguay — cîte 14 p. Venezuela — 13 p, Peru — 12 p etc. In meciul decisiv, echipa Braziliei a întrecut cu 71—60 (36—32) formația Argentinei. • E- chipa Ț.S.K.A. Moscova și-a început turneul în S.U.A. jucînd la Tucson cu formația Universității din Arizona. Baschetbaliștii sovle-

de-al 27-lea al Amerlcii este tînărul pugilist Eddy Gazo din Nicaragua, care l-a învins la puncte în 15 reprize Castellini (Argentina) disputat la Managua 10 000 de spectatori.HOCHEI. • In cadrul natului sovietic, echipa Moscova, lidera clasamentului, a ciștigat cu 4—3 (2—1, 1—1, 1—1) meciul susținut la Voskresensk cu formația locală Himik, Dinamo Moscova a pierdut pe teren propriu, cu 3—4 (1—1, 0—2, 2—1), în fața echipei Traktor Celiabinsk.

pe în în Angel meciul fața acampio-Ț.S.K.A.

străbate arterele principale ale municipiului, examinează atent imobilele ce poartă semnele distrugătoare ale seismului.Secretarul general al partidului 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. Tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază că această importantă acțiune trebuie să fie strîns corelată cu prevederile schiței de sistematizare a orașului. Secretarul general al partidului arată că trebuie să se aibă în vedere, în primul rind, re- amenajarea, într-o concepție urbanistică modernă, a pieței centrale și arterei principale a municipiului, strada Unirii, precum Și ridicarea unui cartier de locuințe pentru muncitorii din zona industrială a Buzăului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu se îndreaptă apoi spre platforma industrială a Buzăului.Primul obiectiv vizitat — întreprinderea „Textila", unde lucrează un mare număr de femei.Directorul întreprinderii face cunoscută hotărirea colectivului — prezent la datorie încă din primele momente după producerea cutremurului, acționind decis pentru înlăturarea urmărilor acestuia — de a munci cu toată energia pentru recuperarea rămînerilor in urmă și realizarea unei producții suplimentare.In vecinătatea „Textilei" se află o unitate binecunoscută pe platforma industrială buzoiană: întreprinderea de sirmă șl produse din sirmă, obiectiv cu care se încheie vizita secretarului general al partidului in municipiul Buzău.
In principal, întreprinderea asigură sectorului de construcții materiale metalice indispensabile, electrozi pentru sudură. Vizita secretarului general al partidului Ia această unitate, in aceste momente de maximă concentrare a eforturilor tuturor lucrătorilor in domeniul construcțiilor, capătă o semnificație deosebită.Tovarășului Nicolae Ceaușescu îi sint prezentate realizările pe lunile ianuarie și februarie, cind unitatea și-a îndeplinit sarcinile de plan in proporție de 106 Ia sută. Procesul producției a fost insă întrerupt dramatic în noaptea de 4 martie, fapt ce s-a răsfrint atit în activitatea Întreprinderii, cit și în economia țării.In acele clipe grele, efectiv aflat in schimbul ruia i s-au adăugat sutecitori veniți, în cursul nopții, de acasă, a acționat ca un singur om pentru a se producția. A și restabilită stalațiilor de și gaz. Spre nei i-a fost energie electrică, producția a reînceput. S-a muncit apoi in schimburi prelungite și, in 24 de ore, s-a recuperat Întreaga producție a nopții de 4 spre 5 martie.Secretarul general al partidului a vizitat, apoi, secția de plase de sirmă. aflată in plin efort productiv. Se confecționează aici plase din sirmă cu grosimi de 3 la 10 mm. Aici, secretarul general al partidului a cerut să se asigure o cantitate mal mare de plase de sirmă pentru construcții, îndeosebi cele de locuințe. Totodată, s-a indicat să se studieze posibilitatea amplasării unor utilaje pentru producerea plaselor sudate din sirmă direct în întreprinderile de prefabricate de beton.In încheierea vizitei. primul secretar al Comitetului județean de partid I-a încredințat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că oamenii muncii buzoieni vor face totul pentru a înlătura cit mai grabnic urmările seismului, pentru a asigura dezvoltarea județului, pentru a-și aduce întreaga contribuție la înflorirea continuă a patriei.

întregul trei, că- de mun-relua cit mai repede fost astfel verificată întreaga rețea a in- energie electrică, apă dimineață, cind uzi- furnizată din nou

PERFORMANȚE ATLETICE
Desfășurată Ia Toronto, Intîlnlrea 

triunghiulară de atletism pe teren a- 
coperlt dintre echipele masculine șl 
feminine ale U.R.S.S., S.U.A. și Ca
nadei s-a încheiat cu următoarele 
scoruri generale : S.U.A. — U.R.S.S. 
159—120 p ; S.U.A. — Canada 181—97 p: 
U.R.S.S. — Canada 153,5—125,5 p. Rezul
tate tehnice : feminin : greutate — 
Nadejda Cijova j” T.2.T.‘ 
o milă : Frânele Larrleu 
4:36,0 ; înălțimi 
(S.U.A.) 1,86 m ; ________ _
Riddck (S.U.A.) 5,2 ; triplu —
Haynes (S.U.A.) 16,84 m ; 50 yg — 
Shlpp (S.U.A.) 5,9; înălțime —Forget 
(Canada) 2.26 m.

In cadrul campionatelor de atletism 
ale R. D. Germane desfășurate la 
Berlin. Rosemarie Ackermann a sta
bilit cea mai bună performantă mon-

(U.R.S.S.)

Înălțime : Jony
; masculin :

19,04 m ; 
(S.U.A.) 
Huntley 
50 y — 
salt —

dlală pe teren acoperit în proba fe
minină de săritură în înălțime, 
1,95 m. In proba similară masculină, 
victoria a revenit lui Rolf Beilshmidt, 
cu rezultatul de 2.25 m. Alte re
zultate : 3 000 m — Kuschmann 7:55.4; 
50 mg — Munkelt 6,59 ; trlplusalt
— Fermumm 16,12 m ; lungime (f) 
Heidi Wycisk — 6,52 m ; greutate (f)
— Ilona Sluplanek 20.75 m.

Cu prilejul unui concurs atletic 
desfășurat la Dortmund, sprintera 
vest-germană Annegret Richter a e- 
galat cele mal bune performante 
mondiale pe teren acoperit în pro
bele de 50 m plat — 6,0 șl 60 m plat
— 7,0.

PE PIRTIILE DE SCHI

CELOR 5 NAȚIUNI" LA RUGBY
In ultima etapă • (19 martie) se vor 

disputa partidele : Irlanda — Franța 
(la Dublin) șl Scoția — Țara Gali
lor (la Edinburgh).

• La Casablanca, In Campionatul 
european — Cupa F.I.R.A., o sur
priză : Maroc — Italia 10—9.

• Meci amical la Gabrovo : Bul
garia — Polonia 10—6 !

Campionatele europene (juniori) au 
continuat la Kranjska Gora (Iugosla
via) cu slalomul special feminin 
ciștigat de Wanda Bleler (Italia). La 
masculin, primul loc a fost ocupat 
de schiorul bulgar Petar Papanghe- 
lov. La slalom uriaș feminin a în
vins Jana Soltysova (Cehoslovacia).

Proba feminină de 10 km din ca
drul Jocurilor de Iarnă de la Falun 
a revenit schioare! sovietice Galina 
Kulakova cu timpul de 32:35.50. în 
proba de sărituri (90 m) pe primul 
loc s-a situat Martin Weber (R. D. 
Germană), cu un total de 233,6 p. 
(sărituri de 105,5 m și 100 m).

Alte rezultate : Spartak Moscova — S.K.A. Leningrad 8—6 ; Aripile Sovietelor Moscova — Kristal Saratov 3—4.NATAȚIE • La Bremen, olandeza Enith bună bazin liber, locul (R.D.G.) cu
Brigitta a realizat cea mai performanță mondială în de 25 m la proba de 200 m cu rezultatul de 1:58,56. Pe 2, s-a clasat Barbara Krause 2:00,52. în ziua aTELEXdoua Barbara Krause a realizat cea mai bună performanță mondială în proba de 400 m liber — 4:09.77.SCRIMA • Competiția internațională masculină de spadă „Trofeul Martini” s-a disputat la actuala ediție la Londra și a fost cîștigată de sportivul maghiar Csaba Fenyvesi, care l-a învins în finală cu 10—7 pe scrimerul elvețian Christian Kauter. Campionul olimpic ai probei, vest-ger- manul Aleksander Pusch, a fost eliminat în preliminarii.

ȘAH • După zece runde și disputarea unor partide întrerupte, în turneul de la Tallin continuă să conducă fostul campion mondial Mihail Tal (U.R.S.S.), cu 7>/2 puncte, urmat de marele maestru Wolfgang Uhlmann (R.D. Germană) — 7 p. Tn runda a zecea, Tal l-a învins pe Kiarner, Bronstein pe Pohla, iar Nei a ciștigat la Ornstein. Uhlmann a remizat cu Unzicker. • în runda » patra a turneului de la Kesckemet (Ungaria) s-au înregistrat rezultatele: Voet — Farago 1—0 ; Esteves — Lukacs 1—0 ; Barczay — Augustin și Pinter — Ermenkov remize. Lider al clasamentului este Barczay (Ungaria) — 3*/j p, urmat de Vogts (R.D.G.) - 2‘/a p.VOLEI • Echipa masculină a Braziliei se menține neînvinsă 'in campionatele sud-americane care se desfășoară la Lima. în cel de al treilea joc Brazilia a întrecut cu 3—0 Bolivia. Alte rezultate : Peru — Paraguay 3—0 : Venezuela — Ecuador 3—0. în turneul feminin : Brazilia — Chile 3—0 ; Peru — Ecuador 3—0.Redactia și administrația: București, str V. Conta 16. tel centrală 11 10.05 ; secția coresp 11.51.09; interurban 437 ; telex: 10 350 roinsp r. Tiparul; L I*. .Informația" 10 363. Pentru străinătate, abonamente prin ILEXIM. Departamentul export import presă. P.O. Box 136—137, telex 11226, București str. 13 Decembrie nr. 3. R 1
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ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

ACȚIUNI ÎNSUFLEȚITE, FERME, PENTRU 
ÎNLĂTURAREA URMĂRILOR CUTREMURULUI 
Șl NORMALIZAREA ÎNTREGII ACTIVITĂȚI 
ECONOMICO-SOCIALE DIN ÎNTREAGA ȚARĂ
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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

în ziua de 8 martie a.c., Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., reunit sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, intr-o ședință operativă de lucru, a 
reluat din nou in discuție ansamblul problemelor pri
vind înlăturarea urmărilor cutremurului și normalizarea 
activității economico-sociale din țară, stabilind un șir 
de măsuri noi impuse de actuala stare de lucruri.

Comitetul Politic Executiv opreciază că, pe baza 
indicațiilor secretarului general al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a hotăririlor adoptate de condu
cerea partidului ți statului, activitatea de înlăturare a 
consecințelor calamității naturale ți restabilirea unui 
ritm normal de muncă ți viață in Capitală ți in restul 
localităților afectate de cutremur, se desfășoară cu 
succes, cu rezultate satisfăcătoare. Examinînd situația 
existentă in prezent ți sarcinile prioritare ce se impun, 
Comitetul Politic Executiv a stabilit măsuri de inten
sificare a activiiății organelor de partid ți de stat 
pentru soluționarea problemelor stringente ale 
oamenilor muncii.

Comitetul Politic Executiv a indicat intensificarea ac
tivității comisiilor centrale care investighează starea rn 
care se află unele imobile mari, afectate de cutre
mur, pentru ca, in funcție de concluziile care se des
prind, să se treacă la evacuarea locatarilor din 
blocurile care nu mai prezintă siguranță.

La propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al P.C.R., Comitetul Politic Executiv a 
stabilit o serie de măsuri pentru ajutorarea imediată 
a persoanelor sinistrate. Cetățenii care au locuit in 
blocurile prăbușite vor primi imediat locuințe in 
blocuri noi. Persoanele spitalizate vor putea, de ase
menea, la părăsirea unităților sanitare, să se mute in 
noile locuințe puse la dispoziție de stat. Toți cetățenii 
□le căror locuințe au fost nimicite și cărora cataclismul 
le-a distrus avutul vor primi noile apartamente, dotate 
gratuit, de către stat, cu tot mobilierul necesar, inclu
siv cu aparate de radio și televizoare. De asemenea, 
s-a hotărit să se repartizeze gratuit sinistraților cărora 
le-au fost distruse bunurile personale, lenjerie de pat, 
tacimuri, veselă și vase de bucătărie, in cazul bărba
ților cite 2 costume de haine și in cazul femeilor cite 
o rochie și un costum-taior, pantofi, ciorapi, lenjerie 
de corp și cite 1 000 de lei de persoană.

Comitetul Politic Executiv a hotărit, de asemenea, 
ca cetățenii cărora le-au fost distruse locuințele in 
timpul cutremurului, fiind puternic traumatizați de în
cercările prin care au trecut, să primească cite un 
concediu de 10 zile, pentru a-și recupera forțele. Cei 
care doresc, vor putea merge in stațiuni de odihnă, 
iar cei a căror sănătate a fost zdruncinată, vor putea 
fi internați pentru a primi tratamentul medical cores
punzător.

In ce privește celelalte persoane evacuate, care nu 
și-au pierdut bunurile personale, Comitetul Politic 
Executiv a hotărit mutarea lor în clădiri noi, în mod 
organizat și eșalonat, acordîndu-se prioritate lainili- 
ilor din clădirile cele mai grav avariate. In blocurile 
mai puțin afectate, locatarii vor continua să locuicscă 
pină la asigurarea noilor locuințe care se află in con
strucție și a căror dare in folosință va fi urgentată. 
Unii dintre ei, pină la repartizarea noilor aparta
mente, vor putea fi mutați provizoriu in cămine.

Cit privește copiii orfani care nu vor fi preluați de 
rude sau prieteni ai familiilor lor, pentru a fi crescuți 
și ocrotiți, Comitetul Politic Executiv a hotărit luarea 
lor imediată in primire de către organele de stat și 
încadrarea intr-un cămin special, unde vor primi edu
cația și îngrijirile necesare, asigurindu-li-se, totodată, 
condiții să frecventeze în mod

Comitetul Politic Executiv a 
masuri pentru buna organizare 
reparării clădirilor avariate. In 
intre in acțiune de îndată întreprinderile de construc
ții de locuințe și întreprinderile de reparații, atacînd, 
in prima ordine de urgență, blocurile mari avariate. 
Pentru aceste unități - chemate să-și mobilizeze toate 
forțele de lucru și să organizeze munca in mai multe 
schimburi - starea de necesitate se va prelungi pină 
la terminarea acțiunilor de reparare a tuturor clădiri
lor deteriorate. Totodată, Comitetul pentru problemele 
Consiliilor Populare trebuie să ia măsuri ca o serie de 
întreprinderi de construcții din județele care nu au fost

normal școala, 
stabilit, de asemenea, 
a activității consacrate 
acest scop trebuie să

afectate de cutremur, să trimită unități de lucru pen
tru a acționa in Capitală ți in orașul Zimnicea, ținind 
seama câ in aceste localități planul construcției de 
locuințe se suplimentează anul acesta cu incă circa. 
7-8 000 de apartamente.

Comitetul Politic Executiv a indicat să se intensifice 
munca in toate unitățile de producție, inclusiv in cele 
calamitate, oamenii muncii avind datoria să asigure 
repararea rapidă a clădirilor și punerea in funcțiune a 
tuturor instalațiilor. Trebuie să se intărească disciplina 
in muncă, să se ia toate măsurile pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan. Ținind seama de ma
rile pierderi de utilaj suferite, este necesar să se ia 
măsuri energice pentru amplificarea acțiunii întreprin
derilor de autodotare cu instalații și mașini-unelte. 
Totodată, Ministerul Comerțului Exterior ți Cooperării 
Economice Internaționale, întreprinderile 
exterior trebuie să ia de urgență legătura cu firmele 
furnizoare din străinătate, pentru a incerca 
în mod prioritar, aparatura tehnică necesară recupe
rării daunelor provocate de cutremur, desfășurării nor
male a activității de producție.

Comitetul Politic Executiv a Indicat să se treacă 
pretutindeni imediat, la inlăturarea de pe străzi, din 
curți și din clădiri, a molozului și restului dărimătu- 
rilor. Organele de partid și de stat trebuie să orga
nizeze in mod energic și sistematic această acțiune, 
luind stradă cu stradă, întreprindere cu întreprindere, 
instituție cu instituție, magazin cu magazin, casă cu 
casă și asigurind curățirea deplină a terenului. Con
ducerile întreprinderilor, instituțiilor și unităților comer
ciale, organizațiile de partid ale acestora, trebuie să 
mobilizeze colectivele să participe, in oreie de după 
muncă, la degajarea completă a spațiilor afectate de 
cutremur. Aceasta trebuie să devină o largă acțiune 
de masă la care să ia parte, sub conducerea comi
tetelor de stradă, a Comitetelor Frontului Unității So
cialiste, a Consiliilor populare, tineretul, femeile, orga
nizațiile de Cruce Roșie, cit mai mulți oameni ai 
muncii — astfel îneît, în decurs de o zi, atît în Bucu
rești cit și in restul localităților, să dispară complet 
urmele dezastrului, iar străzile, unitățile economice, 
instituțiile, magazinele, curțile să fie curățate, să-și 
recapete aspectul normal.

Comitetul Politic Executiv a hotărit să se acționeze 
imediat pentru îmbunătățirea alimentării cu apă caldă 
a cetățenilor Capitalei și pentru restabilirea treptată 
a furnizării combustibilului și gazelor necesare încăl
zirii locuințelor. Pentru început, se va asigura apă 
caldă in timpul orelor de seară, iar locuințelor termo- 
ficate li se va furniza căldură în cursul dimineții, 
prinzului ți serii. In zonele in care locuințele nu sint 
termoficate, se va asigura cu prioritate combustibil și 
gaze, in condiții de raționalizare a consumului.

Comitetul Politic Executiv a indicat, de asemenea, 
adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru desfășu
rarea in continuare, în bune condițiuni, a aprovizio
nării populației din București și celelalte localități ca
lamitate, cu alimente și alte bunuri de consum solici
tate de cetățeni.

Comitetul Politic Executiv indică organelor de partid 
să asigure ca activiștii de partid și de stat să fie 
permanent prezenți in mijlocul cetățenilor sinistrați, in 
blocurile avariate, la locurile de cazare, ajutindu-i cu 
vorba și fapta, contribuind la soluționarea practică a 
problemelor de viață ale acestora. Activiștii de partid 
și de stat să explice cetățenilor măsurile luate de Co
mitetul Central al partidului, de Consiliul de Stat și 
de Guvern, pentru ajutorarea sinistraților și lichidarea 
urmărilor cutremurului și, totodată, să-i mobilizeze să 
contribuie, prin propriile eforturi, la realizarea tuturor 
măsurilor stabilite de conducerea partidului și statului.

Comitetul Politic Executiv cheamă toate organele și 
organizațiile de partid și de stat, organizațiile de masă 
ți obștești, pe toți oamenii muncii să-ți încordeze ți 
mai mult puterile și să-și intensifice eforturile pentru 
ca întreaga activitate economico-socială jin patria 
noastră să-și reia cit mai curind cursul normal, pen
tru ca in minimum de timp posibil să dispară orice 
fel de urme ale calamității ce s-a abătut asupra țării 
noastre, asigurindu-se astfel înaintarea viguroasă și 
neabătută a poporului nostru pe calea socialismului 
și comunismului, mersul ferm al României spre bună
stare, progres și civilizație.

de comerț

să obțină,

IN DIMINEAȚA DE IERI, INSPECTAREA, IN CAPITALA, A MODULUI CUM DECURG 
LUCRĂRILE PENTRU LIMITAREA PIERDERILOR DE VIEȚI ȘI DE BUNURI MATERIALE

La întreprinderea de cabluri și materiale izolanteTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a inspectat din nou, în cursul dimineții de 8 martie, modul în care se acționează, în diferite puncte afectate de cutremur ale Capitalei, pentru salvarea vieților omenești și a bunurilor materiale, e- vacuarea și incartiruirea sinistra- ților, precum și acțiunile întreprinse la două mari unități industriale avariate — întreprinderea de cabluri și materiale elec- troizolante și Centrala electrotermică București-Vest — în vederea reluării producției.Secretarul general al partidului a fost însoțit de tovarășa Elena Ceaușescu, de tovarășii Manea Mănescu. Cornel Burtică, Ion Dincă, Ilie Verdeț, Ion Coman și Teodor Coman.Este cea de-a patra zi de cînd, din primele ore ale grelei încercări prin care țara trece, tovarășul Nicolae Ceaușescu se află în mijlocul membrilor echipelor de intervenții și al cetățenilor care lucrează la degajarea ruinelor lăsate de puternicul seism, in

mijlocul muncitorilor, angajați a- cum in munca de refacere a fabricilor afectate, pentru sporirea producției și compensarea pagubelor pricinuite de cutremur.După ce, cu o seară înainte, a zăbovit pină tirziu la șantierele salvării din centrul Capitalei, pentru a impulsiona lucrările, pentru a-i însufleți, cu exemplul neistovitei sale energii, pe vrednicii ostași și cetățeni care își concentrează eforturile în zonele calamitate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a urmărit din nou, din primele ore ale dimineții, progresele realizate și evoluția situației in diferite puncte ale Capitalei, desfășurarea operațiunilor de salvare a supraviețuitorilor și de ajutorare a Sinistraților.De data aceasta, secretarul general al partidului s-a oprit la blocul avariat de la întretăierea bulevardului Ștefan cel Mare cu strada Lizeanu, la Șantierele imobilelor prăbușite de pe străzile Tudor Arghezi, Alexandru Sahia, Ion Ghica și Brezoianu, la cel al hotelului Victoria, la blocurile nr. 13 de pe bulevardul Armata
SPORTIVII PE ȘANTIERELE SOLIDARITĂȚII UMANESUCCESUL ACȚIUNII DE SALVARE BĂRBĂȚIE, SIMȚ AL DATORIEI

Dificultățile salvării supraviețuitorilor sînt învinse prin spirit de sacri
ficiu, inițiativă și forță. în imagine : ” •-
la blocul cofetăriei „Scala"Cunoscîndu-și puterea — generată de o pilduitoare solidaritate — oamenii nu încetează să creadă că acolo, între ruinele dezastrului, se mai află în viață semeni care trebuie salvați. De aproape 100 de ore forțe umane imposibil de estimat luptă fără încetare, cu eroism, în condiții de evident pericol, pentru a-i readuce la suprafață pe cei care, la rîndul lor, mai sînt în viață 
tocmai datorită conștiinței că nu vor fi abandonați, că se va face totul pentru scoaterea lor de sub dărîmături.Ieri am fost martorii eforturilor încununate de succes, participant la bucuria colectivă de 
a vedea oameni salvați de sub

fostul atlet Mircea Pascu in acțiune Foto : Ion MIHĂICĂplanșeele de zeci de blocului de deasupra Scala, transformat în lei de 4 martie într-un morman de ruine. Un grup oameni curajoși și-au pus propria viață în primejdie pentru a aduce la suprafață încă doi oameni vii. Printre cei care și-au adus o contribuție decisivă s-au aflat foștii sportivi Mircea Pascu (cîndva discobol, actualmente 
cascador) și maestrul .sportului 
Gyorgy Fazekaș (campiion de patinaj cu cîțiva ani îrn urmă). Ei au salvat viețile 
Stanca — scrimeră. din țional — și a tatălui dicul-profesor O bucurie de

tone ale cofetăriei seara zi- imens de

Marinei llotul na- ei, me- 
Stanca.Octav nedescriis a cu

In toate încăperile necercetate din subsoluri, să caute accesul la casele scărilor, chiar cele secundare, care ar mai putea oferi un adăpost cit de fragil unor supraviețuitori.Tovarășul Nicolae Ceaușescu insistă, In discuțiile pe care le are cu ostașii, cu ceilalți membri al echipelor de salvare, să-și concentreze forțele pentru că rudele celor dispăruți așteaptă cu înfrigurare zi și noapte, in fața ruinelor, rezultatele istovitoarelor cercetări, încercați de sfîșietoare dureri sufletești.Cu adincă, emoționantă compasiune omenească, tovarășul Nicolae Ceaușescu șl tovarășa Elena Ceaușescu, stau de vorbă cu rudele întristate ale celor dispăruți, încercînd să le aline durerea atît de omenească pe care o resimt, asigurindu-le că se face in continuare tot ce este cu putință pentru a salva viețile omenești.Sub semnul acelorași preocupări ' ” " oa_ lor, de se- cu

prins pe toți cei aflați lingă colosul frînt cînd medicii au atestat că acești doi oameni vor trăi, vor fi lingă noi. Cînd totul a reintrat în normal, munca cu noi 
Mircea despre

„Mai cesta, salvasem viața unui maior, 
pe nume — dacă am reținut 
bine — Spătaru. El fusese prins 
de cutremur la etajul doi și ne-a 
relatat că de la nivelul superior 
se aud ciocănituri, diferite zgo
mote, că în mod sigur sînt acolo 
supraviețuitori. Am depistat cu 
atenție locul și am început să 
degajăm un tunel nu mai înalt 
de 30—35 cm. După o vreme, am 
depistat locul, am auzit o voce 
care ne chema. Intre noi și vic
time mai era însă un obstacol. 
Primul lucru pe care l-am făcut 
a fost acela de a încerca o dis
cuție. Am fost auziți și o femeie 
ne-a răspuns :— Sînt aici, cu tatăl meu care mal este în viață, cu mama și fetița mea care au decedat.

— Curaj, vă vom salva ! Aveți 
nevoie de apă ?— Da, dacă este posibil.Colegii ne-au dat un recipient cu ceai. Printr-o mică spărtură i-am oferit o lanternă și ceaiul rugînd-o să bea încet. M-a ascultat. Munca de degajare era grea, înceată. Mi-am dat seama că fata duce mai ales lipsă de vorbă omenească, de încurajări.

— Cum te numești ?— Marina Stanca.
— Parcă am auzit de numele 

dumitale.

cînd de cercetare a reînceput, speranțe, l-am rugat pe 
Pascu să ne vorbească temerara sa încercare, devreme, ne spune a-

Hristoche NAUM

(Continuare în pag. a 2-a)

Militari în termen, subofițeri și ofițeri, sportivi și activiști ai clubului Steaua sînt mobilizați, din chiar prima ară care a urmat dezastrului, pentru a contribui cu brațele lor la înlăturarea tragicelor urmări ale cutremurului. Concomitent, ei au lucrat fără odihnă la degajarea molozului rezultat din surparea unor ziduri la clădirile clubului (sala de jocuri, sala de gimnastică, sala de box, clădirea administrativă), precum și în locurile unde au fost solicitați să-și pună la dispoziție capacitatea de muncă.Cutremurul a surprins în sala de gimnastică un mare număr de copii care se antrenau. Militarii în termen, aflați în club, ofițerii lor, i-au luat imediat în grijă, le-au alungat teama ocro- tindu-i, i-au condus imediat ce a fost posibil la casele lor pentru a curma îngrijorarea firească a părinților. Sub comanda colonelului Vasile Nanciu Gheor- ghe, a colonelului Nicolae Mar- coci, a lt. colonelului Traian CoIdea și a căpitanului Gh. Negrea — ne spunea comandantul clubului, colonel Gh. Dră- gănescu suri urgente pentru aplicare a ordinului tulul Suprem.Militarii în termen
Petre Ungureau, Mircea Crișan, 
Cornel Tudose (boxeri), Nicolae 
Petru, Ion Chiș, Ioniță Broască, 
Victor Rădulescu (luptători), Ion 
Somoghi, Constantin Răileanu (rugbyști), Viorel Cioc, Ștefan Bereș (atleți) și alții au acționat cu energie și curaj în tot cursul acestor zile. Ei au lucrat Ia amenajarea spitalului de campanie de la hipodrom, la

degajarea unor dărîmături — așa cum a procedat și baschetbalistul Constantin Zdrenghea, precum și la evacuarea unor familii din blocurile avariate.
(Continuare în pag. a 2-a)

Poporului 14 șl OD 16 de pe bulevardul Păcii, 7.Pe întregul parcurs, pe bulevardele străbătute, in cartierele Pan- telimon, Titan și Militari, incluse, de asemenea, pe itinerarul acestei zile, populația Bucureștiului l-a salutat pe secretarul general al partidului cu toată căldura sentimentelor de recunoștință ce i le poartă pentru nesfîrșită sa grijă față de oameni, de salvarea lor, de ocrotirea celor care au avut de suferit, intr-un fel sau altul, de pe urma distrugătorului cataclism.Inspectînd desfășurarea lucrărilor, secretarul general al partidului s-a interesat, și acum, înainte de toate de salvarea supraviețuitorilor. Se raportează că de sub ruinele blocului de pe strada Ghica au fost salvați pînă nouă supraviețuitori, dar au scoși și 69 de oameni care pierdut viața. Este unul din nefericite bilanțuri care dau sura întristătoarelor efecte necruțătorului cutremur care abătut asupra țării, provocind, mai cu seamă in Capitală, numeroase victime. Lucrările au ajuns, în unele puncte, în faza în care se evacuează ruine sfărîmate, printre care n-au mai fost descoperite decît trupuri neînsuflețite. Cu toate acestea, respectînd întocmai dispozițiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, echipele de intervenție acționează rapid, dar în același timp cu cea mai mare precauție, evitînd orice acțiune tehnică ar putea pune în pericol pe bilii supraviețuitori.In spiritul acelorași înalte mandamente morale care au tat toate deciziile sale, secretarul general al partidului dă dispoziția de a nu se abandona căutările, nici chiar în situațiile cele mai disperate, care nu par să mai lase vreo șansă eventualelor victime a- flate încă în viață. Tovarășul Nicolae Ceaușescu le cere din nou, cu insistență, celor care coordonează șantierele să pătrundă, pe orice căi, prin acțiuni curajoase,

acum fost și-au acele miale s-a

ce posi-co- dic-

atente, pline de grijă, față de meni, față de viața Și munca s-a desfășurat dialogul plin semnificații pe care l-a avut cretarul general al partidului locatarii unor blocuri din cartierul Militari. Sînt, de fapt, acele imobile din zona de vest a Capitalei pe care amprenta efectului distrugător al seismului se disting cel mai tare. în cazul unuia din ele, din cauza fisurilor, a golurilor apărute în pereții interiori, pe casa scărilor, s-a recurs Ia măsura evacuării locatarilor. La celălalt bloc, unde comisia de evaluare a gravității stricăciunilor nu a ajuns incă, locatarii l-au rugat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu să vadă împreună cu ei starea imobilului. Secretarul general al partidului a ingrat in clădire și împreună cu un grdp. de cetățeni a cercetat mai multe scări și apartamente, fiind intimpinat, pec'e tot, cu a- celeași sentimente de .ecunoștință. Cu toții au constatai că, deși stricăciunile sînt însemnate, pereți fisurați, găuriți chiar, crăpături de lățimea unui deget, tencuială căzută — structura de rezistență nu este vătămată.Constatând starea în care a a- juns acest imobil, spre deosebire de celelalte blocuri noi din cartier, ca dealtfel din întreaga Capitală, care au rezistat in general bine la solicitările fizice ale puternicului cutremur, secretarul general al partidului pune în discuție și o serie de aspecte negative ale activității constructorilor. In timp ce examina, împreună cu locatarii, starea clădirii, secretarul general al partidului a observat, de pildă, că la zidirea pereților interiori s-a pus cărămidă peste cărămidă, fără a se mai adăuga acei liant care face din zid un bloc bine sudat, rezistent, asigu- rîndu-i și însușiri izolante. Este o neglijență gravă care trebuie neîntirziat eliminată din activitatea constructorilor — arată secretarul general al partidului. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut ca din stările de fapt constatate, unitățile de construcții, specialiștii trebuie să tragă concluziile care se impun pentru a elimina cu desă- vîrșire asemenea deficiențe în activitatea lor. Secretarul general al partidului a pus în fața Consiliului popular al Capitalei sarcina de a lua măsurile cuvenite pentru îmbunătățirea activității întreprinderilor de construcții in așa fel incit acestea să asigure o calitate corespunzătoare lucrărilor pe care le execută, rezistența construcțiilor.Aceleași concluzii și din examinarea de pe bulevardul Păcii. Aici, după ce a stat de vorbă cu zeci de locatari, vizitindu-Ie apartamentele, examinînd împreună cu ei stricăciunile apărute, starea pereților, rezistența stilpiior de susținere,

Șis-au stării
trăiniciadesprins blocului

(Continuare în pag. a 2-a)

La I. E. F. S. s-a reluat activitatea de Invățămînt

s-au întreprins mă- punerea în Comandan-
Gh. Oțelea,

STUDENȚII Șl CADRELE DIDACTICE IN SĂLILE DE CURSURI
In Dealul Spirit, la Institutul 

de Educație Fizică și Sport, lucru
rile ah reintrat in normal. Toată 
lumea — studenți și cadre didac
tice — se află la posturi: cei 
dinții in bănci, iar profesorii, ca 
de obicei, la catedre.

Momentul de început al cursuri
lor, strigarea catalogului, este mai 
emoționant ca niciodată, dar fie
care răspuns, fiecare „prezent" in 
parte este rostit cu voce răspicată. 
Ei, studenții-sportivi, s-au numă
rat printre cei mai curajoși par- 
ticipanți voluntari la operațiunile 
de salvare și de faptele lor vi
tejești se leagă ciștigarea citorva 
vieți omenești.

Acum, insă, brațele vînjoase 
minuiesc stilourile și pixurile, a- 
coperind filele caietelor cu în
semnări de curs. Peste citeva ore, 
studenții vor fi din nou in echi
pele de salvare, vor ajuta din nou 
la inlăturarea urmărilor cataclis
mului, dar pînă atunci își înde
plinesc cu exemplară conștiincio
zitate sarcinile de invățămînt

Pătrundem în clădirea recl>ra- 
tului, unde prof. univ. Mihai Jpu- ran, locțiitorul secretarului orgmi- 
zației de partid a I.E.F.S., oițer 
de serviciu la Comandamentul in
stitutului, împarte tuturor sa,-ini

Seminar la Cultură Fizică Medicală cu studentele anului IV Foto : Dragoș NEAGU 
început lucrările de reparații ia cămin ?“, „Sînt aproape gata !“ etc. 

în încăpere intră prof. univ. Florența Rusu, de la catedra de

Horia ALEXANDRESCU

concrete. In fața sa, pe birou, se 
află graficul cursurilor și semina- 
riilor. întrebările și răspunsurile 
se succed cu repeziciune : „Anul I e la curs ?“, „Da ! La ora 8 fix cursul a început !“ ; „Cum stăm cu prezența „Marea majoritate a studenților sînt la ore“; „S-au (Continuare în pag. a 2-a)



ASEARĂ, DIN NOU ÎN CAPITALĂ

PARTICIPARE
COMANOAME 111I 1OR Șl f URMA TIHNII 1IK DE SALVAPETovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, însoțiți de tovarășii Manea Mănescu, Petre Lupu, Ion Coman, Teodor Coman, s-au aflat din nou, marți după-amiază, pină seara tîrziu, în mijlocul comandamentelor și formațiunilor din Capitală angajate în vasta operațiune de înlăturare a urmărilor grave, dureroase lăsate de seism.In aceste zile de grea încercare, secretarul general al partidului a îndrumat permanent, în momente hotăritoare, echipele de intervenții, Ie-a mobilizat in nobila acțiune de salvare a supraviețuitorilor a- flați sub dărimături, in munca încordată, plină de elan, de degajare a ruinelor marilor clădiri prăbușite. La îndemnul tovarășului Nicolae Ceaușescu, pe baza indicațiilor sale, militarii, membri ai gărzilor patriotice, muncitorii, specialiștii, studenții nu precupețesc nici un efort pentru a-și îndeplini pe deplin înalta îndatorire patriotică ce le-a revenit.Rezultatele eforturilor , depuse timp de patru zile și patru nopți, cu abnegație și curaj, într-o deplină ordine și disciplină, cu toată dăruirea și responsabilitatea comunistă, au fost apreciate de secretarul general al partidului. în a- proape toate zonele Capitalei, grav lovite de seism, acțiunea complexă de îndepărtare a ade- văraților munți de moloz a fost terminată sau este pe punctul de a fi încheiată. Pe locurile depri-

mante ale ruinelor fostelor blocuri din străzile Hristo Botev și Poe- naru Bordea, au apărut, ca o cicatrice în vindecare, straturi proaspete de pămint. Se apropie momentul degajării complete a dărîmăturilor, a terenurilor pe care urmează să se înalțe viitoarele noi construcții.Secretarul general al partidului a indicat ca toate perimetrele care au suferit consecințele distrugerilor cutremurului să fie curățate și dezinfectate sub un strict control de specialitate. Numai după aplicarea acestei măsuri, ce reprezintă o deosebită importanță pentru sănătatea publică, se va putea trece la reluarea circulației, acum interzisă in aceste zone.Și pe parcursul acestei vizite, tovarășul Nicolae Ceaușescu a examinat cu deosebită atenție sta- vecinătatea recomandînd, de specialiști rezistența a- baza conclu
rea clădirilor din blocurilor distruse, din nou, ca echipe să verifice _ operativ cestor imobile și, pe ziilor ce se desprind, să înceapă demolarea sau consolidarea lor.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a vizitat, în aceeași seară, Palatul telefoanelor — obiectiv cu activitate de larg interes cetățenesc. Toate concluziile dovedesc că Palatul telefoanelor a rezistat cu bine șocului puternic al cutremurului. Incepînd de miercuri, lucrătorii acestei importante instituții bucureștene îșl reiau munca

in propriul local. Secretarul general al partidului a cerut ca micile stricăciuni provocate edificiului, fără efect asupra rezistenței lui, să fie remediate, astfel incit construcția să-și recapete, intr-un timp cit mai scurt posibil, aspectul normal.Totodată, a fost examinată starea clădirii in care a funcționat Ministerul Metalurgiei. Secretarul general al partidului a stabilit ca din această seară să înceapă, cu concursul și sub geniștilor, lucrările de tare a dărîmăturilor, dare a părții clădirii deteriorată.Pretutindeni unde cu încordare pentru ultimelor ruine, tovarășul Nicolae Ceaușescu a repetat indicația de a se face totul pentru salvarea vieților omenești, pentru recuperarea bunurilor oamenilor.Vizita din această după-amiază, ca și cele precedente, relevă cu forța celei mai vii realități participarea directă, hotăritoare, a tovarășului Nicolae Ceaușescu la lupta pentru înlăturarea consecințelor grele ale cutremurului, pentru ca viața patriei noastre să se restabilească integral, pentru realizarea marilor obiective ale dezvoltării noastre economico-sociale, ale planului cincinal, de care depind progresul societății noastre, bunăstarea și fericirea întregului popor.

supravegherea îndepăr- de consoli- ce nu a fostse lucrează îndepărtarea

DIN INIMA!La Alexandria, orașul de reședință al județului Teleorman, tineretul studios și-a reluat activitatea cotidiană. învățătură intensă, ore de laborator, activități practice și apoi participare la acțiunile de refacere. Totul se desfășoară pe fondul unei munci responsabile, ordonate, disciplinate.In urma cutremurului din seara zilei de 4 școli generale tate. Dar, prin cale de partid mineața și elevii acestor două unități de învățămînt și-au activitatea în clasele puse la poziție, cu generozitate, de școli generale din oraș.Marți dimineața, la școala nerală nr. 3, paralel cu reluarea cursurilor, o parte din elevi, cons- tituiți în echipe speciale, au degajat molozul și geamurile sparte din unele săli de clasă, precum și din sala de gimnastică. A fost o activitate rodnică, desfășurată sub îndrumarea cadrelor didactice.Lăudabile sint și eforturile elevilor din celelalte localități ale județului Teleorman de a vindeca cumplitele răni lăsate de calamitate. La Zimnicea, de pildă, un oraș dintre cele mai greu lovite de seism, elevii au ajutat pe de o parte la ' _ ' din unele spații școlilor afectate, altă parte au

LA PLOIEȘTI SI
5 »(prin telefon).La ora-

A

îi DIMINEAȚA DE IERI, 1H CAPITALĂ
(Urmare din pag. 1) In șirul firesc al activității întrerupte a tovarășului

PLOPENI, EXEMPLE DE DĂRUIRE

martie, doar două au fost grav afec- grija organelor lo- și de stat, luni di-reluat dis- altege-

degajarea molozului și clădiri ale iar pe de recuperat cantități importante de material și echipament sportiv aparținînd unor asociații și cluburi. în acest sens, merită a fi relevată activitatea componenților echipei de fotbal juniori Flamura roșie din Zimnicea. Acești tineri sportivi au ajutat la înlăturarea ruinelor unor foste instituții, recuperînd totodată o cantitate importantă de materiale. Este un exemplu de participare din inimă luat dintre sutele din aceste zile, cînd toate energiile umane ale județului sint îndreptate spre același țel : vindecarea grabnică a rănilor produse de cataclism.
situația fiecărei familii, tovarășul Nicolae Ceaușescu are, in fața blocului, un scurt dialog cu grupul de cetățeni care s-a adunat aici să asculte concluziile inspecției la fața locului, pe care mulți dintre ei au urmărit-o direct.Tovarășul Nicolae Ceaușescu arată că va primi toată lumea locuință, deocamdată, desigur, provizorie, pină se repară blocul. Trebuie acționat insă in ordine, cu calm, bine organizat. In prezent, trebuie rezolvate cazurile mai dificile, situația celor care au suferit pierderi mult mai grele. Comisia de evaluare va stabili ce este de făcut și, peste citeva zile, în citeva săptămîni, se va repara, treptat, blocul. Atunci locatarii se vor putea muta îx’po.'. ’Xocam- dată nu este nevjîe să se evacueze lucrurile, pent u că apartamentele sint in sigu anță. Reparațiile se pot face în aceste condiții.Pr -c'arul general al partidului dă in același timp, dispoziții factorilor de răspundere, ca, pină la ora prinzului, să se asigure cazare în condiții corespunzătoare tuturor familiilor, acordindu-se prioritate celor care au o situație mai grea. Se precizează, că, în măsura posibilităților, trebuie găsite spații de eazare in zona învecinată, pentru a nu perturba și mai mult viața normală a locuitorilor.Cetățenii prezenți la această întîl- nire primesc cu adincă satisfacție deciziile tovarășului Nicolae Ceaușescu. Ei aplaudă cu recunoștință pe secretari 1 general al partidului, mulțumindu-i pentru vizită, pentru atenția ce o acordă rezolvării problemelor lor.

și ineficient. Echipe de lucrători nespecializați muncesc la întîm- plare, aruncind nu o dată molozul peste utilaje. Criticînd cu severitate neglijențele organizatorice de care a dat dovadă conducerea unității în acest moment, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să se elaboreze imediat un plan ade.vat de acțiune, cuprinzind măsuri eficace de degajare a instalațiilor, de reparare a acestora și de reluare a activității productive.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut, de asemenea, observații critice cu privire la concepția de proiectare care a stat la baza executării acestui obiectiv, faptul că s-au prevăzut deschideri prea mari, care au necesitat acoperișuri grele, ce s-au dovedit și insuficient de rezistente. In acest sens a cerut să se revizuiască și să se îmbunătățească in mod corespunzător concepția privind realizarea unor a-

Paul IOVAN

PLOIEȘTI, 8Cetatea petrolului românesc... citeva zile de la cataclism, șui care a mai trecut de-a lungul anilor prin numeroase grele încercări și-a regăsit echilibrul, viața reintrind treptat în ritmul său normal. Peste tot — concomitent cu reluarea activității obișnuite din uzine, întreprinderi sau instituții — continuă lucrul în mod organizat și cu multă însuflețire, pentru ștergerea cît mai grabnic a urmărilor dezastrului pricinuit de cutremurul din noaptea de 4 martie. La această acțiune, desfășurată cu un înalt simț de responsabilitate civică, s-au aflat încă din primele ore ale dimineții din 5 martie — alături de muncitori. militari ai forțelor noastre armate, elevi și studenți — și sportivi din cluburile și asociațiile sportive ploieștene.La baza sportivă a clubului Petrolul, de pildă, acolo unde au avut de suferit grave avarii sala de gimnastică, poligonul de tir și, parțial, tribuna acoperită a stadionului s-au organizat echipe de lucru care au deblocat căile de acces interioare, evacuînd mari cantități de cărămidă și moloz. S-a acționat, de asemenea, cu operativitate la repararea instalației electrice și punerea în funcțiune a instalației de încălzit. S-a asigurat conservarea materialelor și instalațiilor sportive amenințate cu degradarea. Așa dună cum ne-a informat președintele C.S. Petrolul. Ion Brejban, și vicepreședintele Ion Teodorescu, amîndoi permanent prezenți în activității de combatere telor calamității, s-au cu acest prilej numeroși și sportivi printre care : și M. Pascu (atletism). Sima Zo- slma (ciclism), G. Miclăuș (gimnastică), F. Zidaru, I. Radu, A. Vlășceanu, I. Szabo (lupte), Gh. Diaconescu, E. Cîrstocea, N. Rotaru (haltere) M. Chiceac (natație), G. Isopescu. Șt. Moldanschi (scrimă), Gh. Joja, M. Ignat (volei).Cuvinte de prețuire pentru abnegația cu care au răspuns la chemarea partidului, în zilele grele care au urmat cutremurului,

se cuvin și unui mare număr de sportivi ai asociației „Prahova" aparținînd de marea uzină plo- ieșteană „1 Mai". Secretarul asociației, I. Cojocaru, ne-a vorbit cu multă admirație de ing. R. Hanganu și ing. I. Laurențiu. ambii componenți ai lotului de volei, primul făcînd parte din colectivul de tehnicieni care s-a străduit să repună în funcțiune instalația de lumină, apă și căldură, celălalt membru al comitetului de acțiune pe uzină. în aceleași dimensiuni de conduită exemplară se înscrie și munca depusă multe ore în șir, fără răgaz, de handbalistul M. Enuță și voleibalistul S. Dincă, amîndoi din cadrul sectorului Mecanică 6, de Gh. Răileanu (box) și Ilie EneȘi acum Plopeni — încercat de activitatea în aceste zile a sportivilor din Asociația „Metalul". Potrivit informațiilor furnizate de președintele asociației, Ion Radu, în fruntea listei evidențiaților se situează luptătorul N. Mihăilă care, deși traumatizat în urma căzăturii de la mansarda căminului de nefamiliști noaptea cutremurului, te activă la salvarea

(lupte).cîteva însemnări din oraș muncitoresc, greu cutremur — privind

prăbușit In a luat parcelor prinși

sub dărimături. Exemplul lui N. Mihăilă a fost urmat și de colegul său de secție Gh. Gheorghe, do sportivi din alte secții ca I. Duță. Șt. Ioniță (atletism), de V. Roșu, I. Eremia și I. Moise (judo), antrenorul de box Ion Pavel, președintele secției de fotbal Boiangiu și mai ales de L. Fur- nea, membru în conducerea asociației sportive, care a contribuit la salvarea de sub dărimături, după 16 ore de muncă neîntreruptă, a tinerei sportive E. Cos- tandache din echipa de popice. Merită, de asemenea, menționată grija conducerii asociației sportive Metalul Plopeni de a asigura cazarea corespunzătoare a sinistra- ților — din blocul distrus al ne- familiștilor — în sălile de judo și lupte.La Ploiești și Plopeni, așadar, marea majoritate a sportivilor, a antrenorilor, a activiștilor sportivi s-au aflat și continuă să se găsească, în aceste zile de grea încercare pentru orașele lor, pentru întreaga țară, în primele rîn- duri ale acțiunii de combatere a efectelor provocate de cutremur, pentru reluarea cît mai grabnică a activității, întreruptă într-un mod
SUCCESUL ACȚIUNII

(Urmare din pag. 1)

tragic
DE

de cataclism.

\w

de de V.

Mihai IONESCU

SALVARE
numai atît ?
vă spun ? Că atuncimijlocul a efec- evidențiat antrenori X. Boboc

ne- Nicolae Ceaușescu consacrate revenirii cît mai grabnice la viața economico- socială firească a țării s-a înscris și examinarea situației de Ia cele două unități industriale ale Capitalei, care, ca atîtea altele, au a- vut de suferit de pe urma cutremurului.La întreprinderea de cabluri și materiale izolante se constată că, într-una din secții, grinzi care susțin acoperișul s-au frînt sub efectul trepidațiilor tectonice. Intr-o altă secție — cea de conducte din cauciuc — unul din stilpii de susținere a suferit o avarie similară. Secretarul general al partidului, constatînd că nu se lucrează cu suficiente forțe pentru restabilirea grabnică ă situației, a cerut ministrului loan Avram, directorului unității să ia de îndată toate măsurile ce se impun pentru reluarea activității productive, deocam- semenea obiective termoenergetice.dată chiar în condiții improvizate, "întrucît avariile nu pun în pericol clădirile celor două hale, ele puțind fi reparate fără mari dificultăți. Sint întrunite aici toate condițiile pentru ca acest obiectiv să poată fi realizat imediat.Seismul din seara zilei de 4 martie a provocat surparea acoperișului și Ia Centrala electrotermică București-Vest. Se constată și aici că el a fost proiectat și executai la dimensiuni superioare celor care s-ar fi justificat din punct de vedere funcțional. Pe de altă parte, tovarășul Nicolae Ceaușescu a constatat aici că lucrările de înlăturare a planșeelor crăpate, a molozului se desfășoară dezorganizat

Prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu in zonele calamitate ale Bucureștiului, în întreprinderile a căror producție a fost perturbată a reprezentat un nou îndemn mobilizator pentru toți locuitorii Capitalei, pentru membrii echipelor de salvare ca și pentru colectivele de muncitori din unitățile vizitate, de a-și intensifica eforturile pentru înlăturarea consecințelor dezastrului provocat de cutremur, pentru a-și mobiliza forțele alături de întregul nostru popor în vederea normalizării cît mai rapide a activității în toate domeniile, pentru asigurarea progresului neîntrerupt al vieții sociale și e- conomice a țării, al edificării socialismului în patria noastră.

EA I.E.f.S. S-A REHIAT ACTIVITATEA DE ÎNVÂTĂMÎNT cu lectorii universitari Elena Jianu, Ion Bota și Haralambie Firan.
Discutăm cu studentul tunisian Tahar Boulares, din anul III; el 

ne străini, mele toate . _______ ________ ,lația sinistrată. împreună cu colegii de institut, am participat la operațiile de salvare. Eu personal am dus două persoane la spitalul studențesc și am ajutat o doctoriță să ajungă la spitalul de urgență. Acum sîntem cu toții la cursuri, gata pentru a ne relua activitatea obișnuită".
Studentul Mihăiță Stănescu, din 

anul III, ne spune la rîndul său : „Imediat după cataclism am ajutat la evacuarea unor familii din clădiri distruse In cartierul Pan- telimon. Apoi am venit la institut pentru a contribui și eu la munca de aici. De-acum, totul a reintrat în normal, dar trebuie să muncim înzecit pentru a învăța și a ne aduce totodată contribuția la înlăturarea urmărilor dezastrului în orele de după cursuri".
La ora prinzului, cind cursurile 

s-au încheiat, studenții de la In
stitutul de Educație Fizică și 
Sport au făcut un scurt popas la 
cantină, după care, impărțiți in 
grupe de muncă patriotică, s-au 
răspindit in diferite zone ale Bucu- 
reștiului, unde vor munci cu sirg 
pină seara. Iar miine dimineață se 
vor afla din nou in bănci...

(Urmare din pag. 1)

științe sociale. Se adresează tu
turor : „N-am să uit niciodată a- cest curs ! Parcă am fost la prima mea lecție ! Eram atît de emoționată... Orele mi-au prins, însă, foarte bine ; m-am calmat eu însumi. Acum aștept sarcini ; am o „fereastră" de două ore !“

Intrăm intr-o sală de curs. Aici, 
prof. univ. Ion Șiclovan, rectorul 
I.E.F.S., ține o lecție cu studenții 
anului I la „Teoria și istoria edu
cației fizice". Nu cu mult timp 
in urmă, rectorul institutului a 
ieșit din spital; acum se află in 
convalescență, dar a răspuns cu 
promptitudine chemării partidului, 
prezentindu-se la post și reluin- 
du-și îndeletnicirea de dascăl. Stu
denții il ascultă mai atenți și mai 
respectuoși ca niciodată. Ei știu 
că profesorul de la catedră face 
eforturi mari pentru a ține fiecare 
curs...

La cabinetul de Cultură fizică 
medicală, dr. Viorica Nicolescu, 
vorbește cu voce calmă studente
lor din grupa 42 a anului IV. Toată 
lumea o ascultă cu atenție și in
teres. Ieșim în virful picioarelor 
pentru a nu tulbura liniștea. In 
celelalte săli de curs — aceeași 
ordine, aceeași seriozitate. Și orele 
practice s-au reluat, dovadă că stu
denții de la specializarea handbal 
sint prezenți pe teren împreună

declară : „Noi, studențiiam căutat ca din pri- ore să sprijinim din puterile noastre popu-

— Se poate. Sint sportivă în lotul național de scrimă.
— Da, da. De acolo te cunosc. 

Și eu am fost sportiv, atlet. Cînd 
eram junior mă număram prin
tre cei mai buni la aruncarea 
discului. Apropo de scrimă. La 
Studioul Buftea avem un profe
sor. Constantin Stelian. Ii cu
noști ?— Sigur. mi-a fost și mie profesor.

— Spune-mi ce-ai făcut în a- 
ceste patru zile.— Mai întâi mi-arn degajat corpul de un bloc de beton care mă strivea. Apoi, le-am dat a- jutor celorlalți. După ce mama și fetita au decedat mi-am îndreptat toată grija spre tata, care avea o parte a corpului paralizată. Am împins milimetru cu milimetru somiera pe care se află pentru a-1 scoate de sub presiunea unei grinde. O vreme mi-a vorbit. De la un timp a început să vorbească incoerent, apoi a intrat în letargie și am rămas singură, cu gîndurile și speranțele mele...

— Te simt curajoasă. Se cu
noaște că ești sportivă.Apoi, Mircea Pascu continuă : ♦ „I-am dat un clește și am rugat-o să încerce și ea, din cealaltă parte, să mărească breșa. A lucrat nemaipomenit. Și nu veți crede, a ieșit aproape singură, din nișa aceea de vreo 40 cm înălțime în care a stat patru ' zile. Mai greu a fost, cu tatăl său pe care a trebuit să-l tî- rîm prin această galerie îngustă. Dar totul e bine cînd se termină cu bine".— Mircea Pascu, te rog să mai zăbovești o clipă. Doar atît cît îți bei cafeaua. Te rog “ ce te-a adus aici ?reporterul.

— Ne-am adunat 
dio și ne-am pus

să-mi spui :— intervine
toți la stu- 
la dispoziția 

celor care pot avea nevoie de 
curajul și îndemînarea noastră. 
Secretarul de partid ne-a distri
buit în diferite locuri sinistrate. 
Atit.

w

ACTUALITATEA SPORTIVĂ INTERNAȚIONALĂ MECIURILE CANDIDAȚILOR 
LA TITLUL MONDIAL DE ȘAH

SCORURI STRÎNSE ÎNIn cadrul etapei a 8-a a turneului final al C.C.E. la baschet masculin, au fost înregistrate două rezultate foarte echilibrate : Real Madrid — Spartak Brno 107—103 (55—53), Racing Malines —Ț.S.K.A. Moscova 77—75 (36—44). In al treilea meci Mobilgirgi Varese — Maccabi Tel Aviv 81—70 (43—33).Clasament :1. Mobilgirgi2. Maccabi3. Real4. Ț.S.K.A.5. Racing6. Spartak
862 701-603 14853 495-498 13853 812-748 13844 658-619 128 4 4 561-648 12808 563-674 8

C.C.E. LA BASCHET— Spartak, Maccabi — Racing și Mobilgirgi — Real.
★La Ruse s-a desfășurat intîl- nirea internațională amicală de baschet dintre selecționatele de juniori ale Bulgariei și României. Partida s-a încheiat cu scorul de 59—50 (29—22) în favoarea gazdelor.

CONCURSUL INTERNATIONAL

DE JUDO DE LA PLEVENSOFIA, 8 (Agerpres). — In concursul internațional de judo de la Pleven, A. Szabo (România) s-a clasat pe primul loc la cat. 60 kg. Au participat 72 de sportivi din 8 țări. La categoria „open" a terminat învingător Hans Schultz (R.D. Germană). Meritorii au fost și evoluțiile sportivilor români Marcel Nuțu și Iacob Codrea, clasați pe locul 4 la cat. 65 kg și, respectiv, la categoria open.

Cea de-a treia partidă a meciului pentru turneul candidaților la titlul mondial de șah dintre marii maeștri Lev Polugaevski și Hen- rique Costa Mecking, care se desfășoară în orașul elvețian Lucerna, s-a întrerupt la mutarea 40. In prezent, scorul este l’/ș—*/j puncte în favoarea lui Polugaevski.
★A patra partidă dintre marii maeștri Tigran Petrosian și Viktor Korcinoi a fost amînată la cererea lui Korcinoi, care este suferind. Scorul în acest meci, care se des-

fășoară la Castelvecchio Pascoli (Italia), este egal : I‘/j—l’A.
TURNEUL DE LA BELGRADîn prima rundă a turneului internațional feminin de șah de la Belgrad s-au înregistrat rezultatele următoare : Markovici — Baum- stark remiză ; Garcia — Pihailici 0—1 ; Veroczi — Stadler 1—0 ; Ivanka — Levitina remiză. Restul partidelor s-au întrerupt.

Săptămîna aceasta au loc partidele penultimei etape : Ț.S.K.A.
LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂe Extragerea numerelor cîștigă- toare la tragerea extraordinară Pronoexpres din 6 martie va avea loc astăzi, 9 martie.• Astăzi va avea loc extragerea numerelor ciștigătoare și la tragerea Pronoexpres din 9 martie.• Miine, 10 martie, se închide vînzarea la tragerea Loto din 11 martie, iar extragerea numerelor ciștigătoare va avea loc vineri, 11 martie.• Concursul Pronosport din 6 martie rămîne valabil, urmînd ca trierea și omologarea buletinelor depuse să se efectueze după disputarea meciurilor etapei din campionatul diviziei naționale A.• Concursul Pronosport din 9 martie a fost anulat, sumele jucate la acest concurs urmînd să fie restituite participănților.• Concursul Pronosport din 13 martie a fost anulat.• Sîmbătă, 12 ■ martie, se închide vînzarea la tragerea „Loto 2*‘ din 13 martie a.c.

CAMPIONATE DE FOTBAL
CEHOSLOVACIA (etapa 19). Der- 

by-ul etapei : Dukla Praga — Sparta 
Praga 4—1 ; Alte rezultate : Zbro- 
jovka Brno — Skoda Plsen 2—0 ; U- 
nion Tepllce — Spartak Trnava 
5—0!; Slavia Praga — Zilina 1—1 ; 
Jednota Trencin — V.S.S. Kosice 
2—0 ; Frydek Mistek — Bohemians 
Praga 2—2; Lokomotiv Kosice — Slo
van Bratislava 2—1 ; Inter Bratislava 
— Banik Ostrava 1—0. Primele cla
sate :
1. Dukla 19 13 3 3 45-20 29
2. Slavia 19 9 8 2 35-21 26
3. Jednota Tr 19 9 5 5 30-26 23

POLONIA (etapa 17) : L.K.S. Lodz
— Lech Poznan 0—0 ; Ruch Chorzow
— Gornik Zabrze 0—1!; Arka Gdynia
— Slask Wroclaw 2—0 ; Wisla Cra
covia — Legla Varșovia 3—1 ; Stal 
Mielec — Widzew Lodz 1—0 ; Odra 
Opole — GKS Tychy 1—1 ; Szom- 
bierki By tom — Pogon Sczeczin 0—1. 
Primele clasate :
1. L.K.S. Lodz
2. Pogon Sczeczin
3. Slask Wroclaw

17 9 7 1 27-12 25
17 9 5 3 21-18 23
17 9 4 4 20-20 22

FRANȚA (etapa 27). Lyon învinsă 
cu 3—2 la Valenciennes, în timp ce 
Nantes a cîștigat cu 3—1 în fața lui 
Lille. Alte rezultate : St. Etienne — 
St. Germain Paris 1—0 ; Bordeaux — 
Reims 3—1 ; Laval — Rennes 0—0 ;

Nisa — Nîmes 1—0 ; Marsilia — So- 
chaux 1—1 ; Metz — Nancy 3—0. Pri
mele clasate :

1. Nantes 27 16 6 5 56-34 38
2. Lyon 27 14 8 5 46-30 36

BELGIA (etapa 24). Rezultate mai 
importante : Anvers — F.C. Bruges 
0—0 ; R.W.D. Molembeek — Beringen
2— 1 ; Cercle Bruges — Lierse 4—1 ; 
Charleroi — Anderlecht 2—0. Primele 
clasate :

1. F.C. Bruges 24 15 5 4 49-22 35
2. R.W.D. Molembeek 24 13 7 4 38-25 33
3. Anderlecht 24 12 6 5 52-30 30

OLANDA (etapa 25) : Ajax Am
sterdam — N.A.C. Breda 4—0; F.C. den 
Haag — Twente Enschede 1—1 ; 
P.S.V. Eindhoven — F.C. Utrecht
3— 0 ; Graafschap — Feyenoord Rot
terdam 2—2 ; Clasament : 1. Ajax
41 p ; 2. Feyenoord 37 p ; 3. P.S.V. 
34 p.

elveția (etapa 17) : Lausanne — 
St. Gall 4—1 ; Servette Geneva — 
F.C. Basel 1—1 ; F.C. Ztirich — 
Young Boys Berna 2—1 ; Bellinzona
— Grasshoppers Zurich 3—1 ; Sion
— Chenois 1—1 Clasament : 1. Ser
vette 26 p ; 2 F.C. Zurich 24 p ; 3. 
Young Boys 21 p.

PE TERENURILE DE TENISNEW YORK, 8 (Agerpres). — Primele partide cisputate în cadrul turneului internațional feminin de tenis de la Dallas (Texas) s-au încheiat cu următoarele rezultate : Virginia Ruzici — Yvonne Vermaak 6—0, 4—6, 6—3 ;
Renata Tomanova — Mima Jau- sovec 4—6, 6—3, 7—6 ; Kathy Harter — Wendy Overton 6—1, 6—2 ; Betty Stove — Zenda Leiss 6—1, 6—0 ; Kristien Shaw — Cynthia Doerner 6—2. 6—1.

ÎN EUROPA
austria (etapa 20) : Wacker 

Innsbruck — A.s.K. Linz 1—0 ; Aus
tria Viena — Rapid Viena 1—1 ; 
Austria Salzburg — F.C. Viena 1—0; 
A.s.K. Graz — Voest Llnz 1—1 : 
Admira Wacker — Sturm Graz 1—1. 
Clasament 1. Wacker Innsbruck 30 
P ; 2. Austria Viena 26 p ; 3. Rapid 
25 p.

TURCIA (etapa 19) : Galatasaray 
— Altay 0—1; Trabzonspor — Adana- 
spor 1—0; Goztepe — Fenerbahce 0—1; 
Orduspor — Beslktas 2—1 ; Zongul- 
dakspor — Eskișehirspor 0—0. Cla
sament : 1. Trabzonspor 29 p ; 2.
Eskișehirspor 23 p ; 3. Fenerbahce 
22 p.

DE PRETUTINDENIIn meci de verificare, la Madrid : Real Madrid — Suedia 2—1 (0—1). Au marcat Jensen, Velasquez, respectiv Johansson.
In preliminariile C.M., la Singapo

re, Tailanda a învins cu 3—2 (3—1) 
Indonezia.

Turneul pentru echipe de tineret, 
de la Tașkent, a fost cîștigat de 
Cehoslovacia, care a întrecut în fi
nală reprezentativa U.R.S.S. cu 1—0 
(1—0). Pentru lo ml 3 : R. D. Ger
mană—R.S.S. Uzbekistan 2—1 (1—0).

Meciuri amicale : la Trnava, echi
pa Dinamo Kiev a întrecut cu 2—1 
(1—0) formația locală Spartak.

Echipa Zenit Leningrad, aflată în 
turneu în S.U.A., a întîlnit în orașul 
Tampa (Florida) formația locală 
„Bay Rowdies", pe care a învins-o 
cu 1—0 (0—0).

LOTUL CEHOSLOVACIEI
PENTRU C. M. DE TENIS DE MASAA fost definitivat lotul de sportivi cehoslovaci care vor participa la campionatele mondiale de tenis de masă, programate între 26 martie și 5 aprilie în orașul englez Birmingham. Din lot fac parte, printre alții, Milan Orlovski, cîștigătorul recentului turneu „Top-12“ de la Sarajevo, Jaroslav Kunz, Ilona Uhlikova și Blanka Silhanova.

ÎNTRECERILES-au încheiat campionatele europene pentru juniori de la Kranjska Gora. în proba masculină de coborire, victoria a revenit elvețianului Roland Lutz, iar proba feminină a fost cîștigată de schioara elvețiană Annemarie Bischofberger.Au luat sfirșit Jocurile de iarnă desfășurate la Falun. In ștafeta feminină (4X5 km), victoria a revenit formației U.R.S.S. cu lh 04:58,90, iar ștafeta masculină (4X10 km) a fost cîștigată tot de echipa U.R.S.S., cronometrată în lh 53:30,53. Combinata nordică s-a încheiat cu victoria lui Konrad Winkler (R.D. Germană) — 441 p, secundat de Jorma Etelaelahti (Finlanda) — 419,12 p.„Cupa Europei" a programat Ia Bischofswiesen (R.F. Germania) o probă feminină de slalom uriaș, în care victoria a revenit Ursulei Konzett (Liechtenstein). în clasamentul general al „Cupei Europei", pe primul loc se află Regina Sackl (Austria) — 104 p.Proba masculină de slalom special de la Zakopane a revenit schiorului polonez Jan Bachleda.Combinata nordică de la Kuopi (Finlanda) a revenit lui Rauno
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cînd . „ ____ , _______
fiii ei îi sar în ajutor. Asta 
știu astăzi și copiii.Mircea Pascu s-a dus alături de ceilalți. Munca nu contenește. Oamenii speră, nu încetează să creadă că alți semeni trăiesc Sub ruine și nu-și precupețesc viața lor pentru a o salva pe a acelora care se află prinși în uriașa menghină a planșeelor prăbușite. O mărturie zguduitoare a acestei încrederi nezdruncinate este și strigătul continuu al acelui bărbat ce stă de aproape 100 de ore lîngă ruine che- mîndu-Și soția și așteptînd cu sufletul la gură răspunsul dintre dărimături...

BĂRBĂȚIE,
SIMȚ AL DATORIEI

(Urmare din pag. 1)O echipă, condusă de lt. colonelul Ion Gheorghe, din care au făcut parte, printre alții, boxerul Cornel Tudose și handbalistul Stan Bănuț, au participat Ia mutarea familiilor sinistrate din blocul aflat în clădirea res- taurantului-pensiune „Bulevard". Familia Bădin, de la etajul IX a acestei clădiri, printre cele militari le-au de a-și muta riale sub un nou acoperiș, în siguranță.Cu bărbăție, cu un dezvoltat simț al datoriei, tinerii militari ai clubului Steaua, aidoma întregului popor ce-și dovedește unitatea de neclintit în jurul Partidului și în aceste clipe de grea încercare, își pun întreaga lor forță, toată energia și capacitatea de muncă la dispoziția țării aflată în nevoie. Alte și alte misiuni vor veni să se sprijine pe umerii lor. Și ei se vor afla, în permanență, la datorie !

se cărora acordat bunurile
numără sportivii ajutorul mate-

VA SCHIORILORMiettinen (Finlanda) cu 437,00 p, urmat de compatriotul său Kilpi- nen — 390.8 p și Serghei Omel- cenko (U.R.S.S.) — 385,7 p. Săriturile de la trambulină au revenit lui Klaus Tuchserer (Austria) cu 243,5 p.La Sun Valley slalomul uriaș a revenit suedezului Ingemar Stenmark, secundat de elvețianul Christian Hemmi. în proba feminină, pe primul loc s-a situat Lise Marie Morerod. în urma acestor rezultate, clasamentele generale ale „Cupei Mondiale" se prezintă astfel : individual masculin : 1.Stenmark — 239 ; 2. Klammer — 195 p ; 3. Heidegger — 184 p ; individual feminin : 1. Lise Marie Morerod — 294 p ; 2. Annemarie Proell-Moser — 229 p ; 3. Monika Kaserer — 204 p ; pe națiuni(masculin plus feminin): 1. Austria — 1 625 p ; 2. Elveția — 1 002 p ; 3. Italia — 573 p.Tradiționala „Vasaloppet", desfășurată pe distanța de 86 km. intre localitățile suedeze Salen și Mora a fost cîștigată de sovieticul Ivan Garanin în 4 h 34:00,0, urmat de finlandezul Kinnunen și suedezul Limby. Au luat startul 10.934 de concurenți din care 10.597 au trecut linia de sosire.
TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

ATLETISM • tn ultimo zl a camp lo- 
notelor pe teren acoperit ale R.D. Ger
mane, desfășurate la Berlin, sprintena 
Marlies Oelsner a cîștigat proba de 
100 m cu timpul de 11,38. Alte rezultate: 
feminin : 400 — Marita Koch 52,3 ; 800 
m — Bettîna Wolfrum 2:06,3 ; 1 500 m
— Gcrbriele Meinel 4:16,8 ; masculin : 
100 m — Kuebeck 10,41 ; 5 000 m — 
Kuschmann 13:44,6 ; săritura cu prăjina
— Reinhardt 5,20 m ; 1 500 m — Staub 
3:41,3.

AUTO • Cea de-a 11 ediție a „Ra
liului Portugaliei" s-a încheiat la Estoril 
ou victoria echipajului finlandez Markku 
Alen-llia Kivimaki („Fiat Abort h"). Pe 
locurile următoare s-au clasat echipajele 
conduse de piloțil suedezi Bjărn Walde- 
gaard („Ford Escort") șl Ove Andersson 
(„Toyota").

CICLISM • Campionul mondial Albert 
Zweiifel (Elveția) a cîștigat ciclocrosul 
de la Volkegem (Belgia), parcurgînd 21 
km în 49,0. • Cursa organizată anual
de ziarul „Het Voik" la Gand, a reve
nit la actuala ediție belgianului Freddy 
Maertens, cronometrat pe distanța de 
201 km cu timpul de 4 h 51 min. Pe lo
cul 2, cu același timp, s-a clasat olan-

dezol Jan Raas. • Turul ciclist al Cor- 
sicel s-a încheiat la Bastla cu victoria 
rutierului francez Regis Ovlon. Ultima 
etapă a cursei (Porto Vecchio-Bastia) a 
revenit francezului Yves Hazard, crono
metrat pe distanta de 148 km cu timpul 
de 3 h 47:44.

ÎNOT • S-au încheiat întrecerile con
cursului desfășurat in bazin de 25 m 
în orașul vest-german Bremen, lată cî- 
teva dintre ultimele rezultate : mascu
lin : 400 m mixt — Veraszto (Ungaria) 
4:26,75 ; 100 m spate — Wanja (R.D. 
Germană) 57,36 ; 200 m fluture — Pytell 
(R.D. Germană) 2:01,95 ; 400 m liber
— Nacke (R.F. Germania) 3:54,66 ; femi
nin : 200 m liber — Enith Brigitta 
(Olanda) 1:58,54 (cea mai bună per
formanță mondială în bazin mic) ; 200 
m bras — Margaret Kelly (Anglia) 
2:35,84 ; 200 m spate — Brlgit Trelber 
(R.D. Germană) 2:14,59.

MOTO • Campionatul mondial a 
programat în localitatea belgiană Bils- 
tain o proba în care victoria a revenit 
sportivului englez Malcolm Rathmell 
(„Montesa"). L-au urmat suedezul Ulf 
Karlsson („Montesa") șl finlandezul Yrjo 
Vesterlnen („Bultaco").

SANIE • Proba masculina din cadrul 
concursului desfășurat pe pîrtia de la 
Igls a revenit sportivului austriac Rein
hold. Sulzbacher — 2:41.81 (timp reali
zat în 3 manșe). La feminin, pe pfimul 
loc s-a clasat austriaca Margit Graf — 
2:12,75, secundată de italianca Monika 
Auer 2:15,84.

SCRIMA • In oroșul polonez Opole 
o începui ,,Turneul Prietenia". In prima 
zi s-a disputat proba individuală de 
sabie, cîștigată de sportivul sovietic 
Șamșudinov. cu 5 victorii. Pe locurile 
următoare s-au clasat Varga (Ungaria) 
4 V și Bajanov (U R.S.S.) 3 v. • Tur
neul de spadă desfășurat la Londra a 
fost cîștigat de echipa Elveției, care în 
ultimele două meciuri a întrecut cu 
11—5 echipa Angliei și cu același scor 
selecționata Poloniei. Pe locui secund 
s-a clasat echipa R.F.’ Germania, ur
mată de formațiile Poloniei și Angliei.

ȘAH • Rezultate din runda a 5-a a 
turneului de la Kecskemet (Ungaria) : 
Farago — Esteves 1—0 ; Ermenkov — 
Ostoici 1—0; Honfi — Pinter, Augustin — 
Hazai și Vogt — Barczay remiza. Li
der al clasamentului se menține marele 
maestru maghiar Barczay, cu 4 puncte.
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