
ȘEDINȚA COMITETULUI 
POLITIC EXECUTIV 

AL C.C. AL P.C.R.
In ziua de miercuri, 9 martie, in cursul dimineții, Comitetul 

Politic Executiv al C.C. al P.C.R. s-a reintrunit, sub președinția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, pen
tru a face un bilanț al activității desfășurate in București și in 
întreaga țară, in legătură cu consecințele cutremurului din 4 
martie, și pentru a definitiva ansamblul de măsuri impuse de 
normalizarea generală a situației, a activității și vieții economico- 
sociale.

Comitetul Politic Executiv apreciază, pe baza datelor stabilite 
pinâ la această oră in diferite sectoare de activitate, că daunele 
provocate de cutremur în România sint deosebit de mari. S-au 
prâbușit și avariat grav peste 20 000 de locuințe, aproximativ 
7 000 de familii rămînînd complet fără adăpost. Un număr de 195 
întreprinderi industriale au fost avariate, împreună cu o bună parte 
a utilajului lor, producindu-se serioase stagnări în producție. 
Au fost distruse numeroase instituții publice, magazine, școli și 
alte clădiri social-culturale. Comitetul Politic Executiv estimează 
câ pierderile materiale pe întreaga țară se ridică la aproximativ 
6 miliarde de lei.

Cel mai greu a fost lovit de calamitatea naturală abătută asupra 
țării noastre municipiul București.

Deosebit de tragic este bilanțul pierderilor umane : după datele 
de pinâ acum există 1 387 morți, 10 396 răniți, din care 2 236 
încă internați in unități spitalicești.

Cu toate efectele dezastruoase pe care le-a provocat cutre
murul din 4 martie, aproape asupra tuturor domeniilor vieții 
economice și activității publice, Comitetul Politic Executiv apre
ciază că organele de partid și de stat au reușit să stăpinească 
cu succes situația, acționînd cu fermitate, în mod organizat și 
eficient, astfel incit în numai citeva zile de la declanșarea ca
tastrofei consecințele sale să fie inlăturate in bună parte, cursul 
normal al vieții restabilindu-se, in general, pe tot cuprinsul țării.

întregul nostru partid și-a îndeplinit cu cinste rolul de forță 
politică conducătoare a societății socialiste românești, dovedin- 
du-și capacitatea de a organiza și conduce poporul, fermitatea 
și vigoarea revoluționară, legăturile strinse cu masele celor ce 
muncesc.

Comitetul Politic Executiv dă o inaltâ apreciere activității neo
bosite, energice și neinfricate desfășurate de secretarul general 
al partidului in conducerea întregii munci de partid și de stat, 
prezenței sale permanente la fața locului, pretutindeni unde s-a 
produs dezastrul — aceasta fiind un puternic factor de îmbăr
bătare și îndrumare a comandamentelor de lucru, a tuturor 
oamenilor muncii —, precum și indicațiilor prețioase date zi de 
zi, ceas de ceas, pentru concentrarea judicioasă a eforturilor 
partidului și statului, a întregii națiuni.

întregul Comitet Politic Executiv a acționat permanent, con
duced și organizind bătălia împotriva urmărilor cutremurului, ca 
un puternic stat major politic, pentru ieșirea rapidâ a țării din 
greaua încercare prin care a trecut.

Comitetul Politic Executiv apreciază câ in București, deși la 
început au apărut unele deficiențe - determinate atît de am
ploarea catastrofei cit și de lipsa de experiență - în mobiliza
rea rapidă a utilajelor tehnice necesare înlăturării dărimăturilor 
și salvării vieților omenești, precum și in modul de abordare a 
accesului în edificiile prăbușite, se poate spune că s-a desfășurat 
o muncă cu adevărat titanică, fără întrerupere, zi și noapte, 
pentru refacerea rapidă a sistemului de energie electrică, ali
mentare cu apă și gaze, buna aprovizionare a populației, pentru 
degajarea zonelor blocate de mormanele de moloz și dărimături 
și, in primul rind, pentru salvarea, uneori prin eforturi suprao
menești, a supraviețuitorilor prinși sub ruine.

Râspunzind apelului Comitetului Central al partidului, al Co
mitetului Politic Executiv, al secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, organele și organizațiile de partid,

(Continuare în pag. 2—3)

La întreprinderea „Danubiana", care a suferit serioase avarii in timpul cutremurului
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DECRET PREZIDENȚIAL
CU PRIVIRE LA ÎNCETAREA STĂRII DE NECESITATE PE TERITORIUL 
ȚĂRII, CU EXCEPȚIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Șl A UNITĂȚILOR 
SISTEMULUI DE TELECOMUNICAȚII SI A RADIOTELEVIZIUNII 
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Examinînd modul în care au 
fost aplicate hotărîrile și măsu
rile stabilite de Comitetul Po
litic Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân și prevederile Decretului 
prezidențial cu privire la insti
tuirea stării de necesitate, con
stat că, sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de partid, 
întregul nostru popor a acționat 
cu toate forțele în vederea în
lăturării consecințelor cutremu
rului produs în seara de 4 mar
tie 1977.

Dînd dovadă de o înaltă con
știință civică, eroism și spirit de 
sacrificiu, activiștii de partid și 
de stat, unitățile forțelor arma
te, unitățile Ministerului de In
terne, formațiunile gărzilor pa
triotice, tineretul, toți oamenii 
muncii au acționat cu energie 
și abnegație pentru salvarea a 
numeroase vieți omenești, pen
tru restabilirea sistemului de 
alimentare cu energie electrică, 
apă și gaze, pentru punerea în

funcțiune a întreprinderilor și 
capacităților de producție ava
riate, pentru degajarea ruinelor 
clădirilor distruse, pentru buna

aprovizionare a populației, înlă
turarea consecințelor cutremurului 
și restabilirea cursului normal 
al vieții economico-sociale.

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

Art. 1. - Incepînd cu data de 10 martie 1977 încetează starea 
de necesitate instituită pe teritoriul țării prin Decretul prezidențial 
nr. 58/1977, cu excepția municipiului București, precum și a uni
tăților sistemului de telecomunicații și a radioteleviziunii.

Ărt. 2. - Organele și organizațiile de partid, ministerele, cele
lalte organe centrale, consiliile populare, unitățile socialiste, toți 
cetățenii patriei au datoria să acționeze in continuare pentru 
aducerea la îndeplinire întocmai a hotârîrilor și măsurilor sta
bilite de conducerea partidului și statului privind ajutorarea popu
lației sinistrate, desfășurarea in bune condiții a activității de 
producție la întreprinderile avariate, repararea imobilelor care au 
suferit de pe urma cutremurului, aprovizionarea in mod cores
punzător a populației, asigurarea cursului normal a întregii vieți 
publice.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România, 
Comandantul Suprem

al Forțelor armate ale Republicii Socialiste România

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
EXAMINEAZĂ CONTINUU STADIUL 
LUCRĂRILOR DE NORMALIZARE

DUPĂ DEVASTATORUL CUTREMUR
IERI, PINÂ SEARA TlRZIU, DIN NOU PE FRONTUL 

ȘANTIERELOR BUCUREȘTENE
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

tovarășa Elena Ceaușescu, în
soțiți de tovarășii Manea Mă- 
nescu, Ion Dincă și Ilie Verdeț, 
au vizitat, în după-amiaza de 
9 martie, pînă la orele serii, 
întreprinderi bucureștene afec
tate de seism, și s-au oprit, din 
nou, la locurile unde mari clă
diri s-au prăbușit sau au fost 
grav avariate, pentru a exami
na mersul lucrărilor de înlătu
rare a efectelor distrugătorului 
cutremur, de salvare a victime
lor și de restabilire a activită
ții economice.

Prezența secretarului general 
al partidului a mobilizat — și 
de această dată — energiile, a 
întărit voința celor care s-au 
angajat în lupta dîrză, desfășu
rată pe toate fronturile. Răs- 
punzînd îndemnului tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. adresat in 
primele ceasuri ale cumplitei

Primul obiectiv economic vi
zitat a fost întreprinderea tex
tilă „Viscofil“. Ravagiile seis
mului și-au pus puternic am
prentele și pe această impor
tantă unitate a industriei noas
tre ușoare. Ministrul economiei 
forestiere și materialelor de 
construcții, Vasile Patilineț, in
formează pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că această veche uni
tate producătoare de fibre de 
mătase artificială, aflată în 
funcțiune din 1936, a suportat 
greu zguduirile seismului. Stîl- 
pii de susținere, grinzile care 
suportă apăsarea grea a pla
foanelor și acoperișurilor, au

încercări, colectivele unităților 
vizitate, echipele de interven
ții au înțeles — asemenea în
tregului nostru popor — că sta
rea de necesitate înseamnă mun
că fără preget, zi și noapte, 
organizare riguroasă, responsa
bilitate și dăruire comunistă.

Datorită acestor eforturi eroi
ce, urmele dramatice lăsate de 
calamitatea naturală încep să 
fie înlăturate, viața economică 
și socială să intre pe făgașul 
ei normal.

întreaga activitate din aceste 
zile demonstrează, încă o dată, 
cu pregnanță, forța și unitatea 
națiunii noastre în jurul parti
dului și al secretarului său ge
neral, capacitatea și hotărîrea 
ei de a învinge greutățile, de 
a asigura mersul neabătut 
înainte al patriei pe calea pro
gresului și civilizației socialiste.

LA „VISCOFIL“

pierdut din rezistența lor. De 
aceea, imediat a trebuit să fie 
oprită întreaga activitate. Dar 
tot din primele ore după ce 
pericolul cutremurului s-a în
depărtat, au fost alcătuite co
lective de specialiști care au e- 
laborat operativ soluții optime 
pentru a opri eventuala dete
riorare a construcției. S-a ac
ționat prompt, organizat, în cea 
mai deplină disciplină munci
torească, evitîndu-se orice ac
cident.

Secretarul general al partidu
lui a parcurs apoi secție cu
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secție, hală cu hală și a apre
ciat promptitudinea cu care 
specialiștii și muncitorii între
prinderii, cărora li s-au adău
gat și mulți lucrători din di
verse întreprinderi din țară, au 
verificat minuțios întreaga în
treprindere, ce însumează peste 
20 000 mp. Alături de vechile 
structuri ale construcției au 
fost înălțați stîlpi robuști de 
susținere, din bușteni, care să 
asigure atît securitatea muncii, 
cit și a producției. Paralel, sute 
de muncitori și muncitoare lu
crează, sub supravegherea și 
îndrumarea atentă a maiștrilor. 
Ia curățirea utilajelor, pentru 
ca această importantă unitate 
textilă să-și poată relua activi
tatea cu întreaga capacitate.

Apreciind ordinea logică în 
care au început operațiile de 
readucere la viață a întreprinde
rii, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
consideră că ritmul lucrărilor 
poate fi impulsionat. Stă în 
puterea acestui colectiv, re
marcă secretarul general, să 
asigure repararea rapidă a clă
dirii și punerea în funcțiune 
a tuturor instalațiilor ei. Este 
o cerință a situației în care se 
află patria noastră, poporul 
nostru.

In discuția purtată apoi cu 
reprezentanții conducerii mi
nisterului, cu specialiștii cen
tralei de resort, și ai întreprinde
rii, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
remarcă faptul că întreprinde

rea după ani îndelungați de 
funcționare prezintă un grad 
înaintat de uzură. O reamena- 
jare radicală ar costa sume im
portante, aproape egale cu cos
turile cerute de înălțarea unei 
fabrici noi. De aceea, a cerut 
ca, paralel cu reluarea activi
tății în vechile hale, să încea
pă de îndată, în etape, și pe 
același perimetru, construcția 
unei noi și moderne unități de 
producere a firelor de mătase 
artificială. Pe măsură ce hala 
nouă va prelua procesul de fa
bricație desfășurat în spațiile 
vechi acestea vor fi demolate 
și pe locul lor vor începe lu
crările de construcție a unei 
alte secții noi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
precizează, din nou, că trebuie 
luate toate măsurile ca atît lu
crările de repunere în funcțiune 
a vechii întreprinderi, cît și 
cele de deschidere a șantierelor 
pentru halele noii întreprinderi 
„Viscofil" să se desfășoare în 
ritm susținut pentru ca indus
tria noastră textilă să fie apro
vizionată fără întrerupere cu 
această importantă materie 
primă.

Ministrul de resort, condu
cerea unității l-au asigurat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu că 
vor acționa în continuare în 
spiritul prețioaselor sale in
dicații, a măsurilor stabilite de 
Comitetul Politic Executiv, pen
tru înlăturarea urmărilor cutre
murului, pentru readucerea 
grabnică la normal a activității 
întreprinderii „Viscofil".

Și în acest punct din centrul Capitalei, ultimele urme ale cala
mității sint pe cale să dispară

LA „DANUBIANA4*

In continuare, secretarul ge
neral al partidului a analizat 
mersul lucrărilor de refacere 
a capacității productive a în
treprinderii „Danubiana", care, 
ca atîtea alte unități industriale 
din București și din țară, a 
suferit în urma cutremurului 
serioase avarii.

Ministrul industriei chimice, 
Mihai Florescu, raportează to
varășului Nicolae Ceaușescu că, 
în spiritul Decretului preziden
țial, al hotărîrilor Comitetului 
Politic Executiv s-a organizat 
o intensă activitate de înlătu
rare a urmărilor seismului, de 
repunere în stare de funcțio
nare a tuturor secțiilor. Mem
brii acestui destoinic colectiv, 
care au făcut în atîtea rînduri 
dovada hărniciei lor, au fost 
și acum la înălțimea misiunii 
ce le-a revenit în aceste mo
mente de grea cumpănă.

Muncitorii, tehnicienii și in
ginerii uzinelor, umăr la umăr, 
toți ca imul, s-au mobilizat în 
munca de refacere a potenția
lului productiv al acestei mari 
unități industriale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a apreciat eforturile făcute pen
tru normalizarea activității, ce- 
rînd, în același timp, să se 
concentreze toate forțele uma
ne și materiale la realizarea lu
crărilor ce comportă cea mai 
mare urgență. Examinînd îm
preună cu ministrul de resort,

cu membrii conducerii uzinei, 
cu specialiștii situația existentă, 
s-a ajuns la concluzia că sînt 
întrunite condiții ca în decurs 
de cel mult o săptămînă uzina 
să-și reia activitatea la întreaga 
capacitate.

S-a remarcat și aici, ca și 
la alte întreprinderi care au 
suferit avarii de pe urma cu
tremurului, că stricăciunile sînt 
o consecință a concepției de 
proiectare care a prevăzut aco
perirea halelor cu chesoane gre
le de oțel-beton. S-a indicat 
ca. pe măsura refacerii porțiu
nilor deteriorate, ele să fie în
locuite cu acoperișuri dimen
sionate la strictul necesar, ușoa
re, dar, în același timp, trainice.

S-a apreciat că, deși activi
tatea a fost perturbată de cu
tremur, întreprinderea este în 
măsură să onoreze obligațiile 
sale față de beneficiarii externi.

în cursul discuției au fost 
abordate și probleme privind 
realizarea programului de in
vestiții- Analizîndu-se stadiul 
realizării proiectelor de dezvol
tare a întreprinderii, s-a con
statat că există posibilități reale 
pentru devansarea finalizării 
obiectivelor prevăzute și s-a 
stabilit ca acestea să fie puse 
în funcțiune cu șase luni mai 
devreme decît era prevăzut, 
ceea ce va contribui la spori
rea substanțială a producției, la 
compensarea și recuperarea pa
gubelor.

Gazdele au relevat că înțeleg
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activiștii de partid și de stat, ai organizațiilor de masă și ob
ștești, forțele noastre armate, gărzile patriotice, unitățile Minis
terului de Interne, tineretul, studenții au luptat cu abnegație, 
dăruire și neînfricare, pentru ducerea la îndeplinire a hotărîrilor 
stabilite de conducerea partidului și statului, pentru soluționarea 
problemelor atît de complexe și dificile create de cutremur.

Comitetul Politic Executiv evidențiază eroismul și spiritul de 
inaltă dăruire și responsabilitate cu care numeroși militari, tineri, 
oameni ai muncii de diferite categorii au intrat, unii din proprie 
inițiativă, in această cumplită bătălie, aducindu-și contribuția, 
chiar cu riscul propriei vieți, la salvarea sinistraților, la munca 
de înlăturare a ruinelor, precum și la întreaga activitate de reor
ganizare, intr-un spirit de ordine și disciplină, a vieții Capitalei.

Comitetul Politic Executiv dă o inaltă apreciere seriozității pro
funde, simțului de răspundere cu totul ieșit din comun, stăpî- 
nirii de sine, disciplinei, voinței și tenacității pe care le-a mani
festat poporul nostru in aceste momente tragice cind, trecind 
peste legitimele sentimente de durere și îngrijorare, a acționat 
ca un singur om, sub conducerea partidului, pentru a-și face 
datoria pină la capăt, pentru a readuce țara pe făgașul normal 
al activității de edificare a societății socialiste.

Comitetul Politic Executiv consideră necesară sublinierea aparte 
a modului exemplar în care a acționat clasa noastră muncitoare, 
intervenind fără întirziere pentru înlăturarea avariilor produse in
tr-o serie de întreprinderi și pentru reluarea activității de pro
ducție intr-un timp mult mai scurt decit se prevedea inițial. 
Oamenii muncii din industrie s-au angajat fără preget, cu toate 
forțele, Ia chemarea partidului ca in pofida pagubelor mari pro
vocate de cutremur, să asigure îndeplinirea prevederilor planului 
pe acest trimestru, iar in multe întreprinderi să realizeze un plus 
de producție pentru compensarea daunelor rezultate din stagnarea 
temporară a producției in unitățile avariate.

O comportare demnă, de inalta ținută civică, au dovedit și 
intelectualitatea, specialiștii tehnici, cadrele didactice și cu deo
sebire medicii, personalul sanitar care nu au precupețit nimic 
pentru salvarea vieților omenești și îngrijirea sinistraților.

Comitetul Politic Executiv apreciază că toate acestea reprezin
tă o puternică expresie a înaltei conștiințe revoluționare, patrio
tice, a oamenilor muncii din patria noastră, a întregului popor, a 
încrederii sale nestrămutate in partidul comunist, in politica sa, 
în capacitatea lui de a conduce cu succes dezvoltarea națiunii 
in orice împrejurări, de a asigura depășirea oricăror greutăți și 
mersul ferm inainte pe calea civilizației socialiste și comuniste.

Analizind diferitele aspecte evidențiate de cutremurul din 4 
martie, Comitetul Politic Executiv a stabilit să se tragă concluzii 
dintr-o serie de deficiențe și să se adopte măsuri corespunzătoare 
pentru lichidarea cauzelor ce le-au determinat. Deși uriașa ma
joritate a clădirilor care s-au prăbușit in timpul cutremurului sint 
vechi, printre edificiile dărimate se găsesc și citeva blocuri noi. 
Va trebui să se intocmească un studiu aprofundat și responsabil 
in legătură cu defecțiunile de construcție care au făcut posibil 
ca aceste imobile să cedeze. Pe această bază, vor trebui trase con
cluzii practice pentru a se asigura ca absolut toate construcțiile 
noi să fie realizate la nivelul celei mai inalte exigențe, să pre
zinte cea mai deplină securitate.

Cutremurul a pus in evidență faptul că unele construcții indus
triale au fost prevăzute cu acoperișuri prea grele, din grinzi și 
chesoane de beton și metal, procedeu criticat în repetate rîn
duri de conducerea partidului și statului și care, pe lingă risipa 
pe care o determină, se dovedește a fi total necorespunzător 
pentru capacitatea de rezistență a clădirilor.

Comitetul Politic Executiv a hotărit ca acoperișurile de acest 
fel ale halelor industriale să fie treptat înlocuite pretutindeni, 
generalizindu-se in întreaga construcție industrială folosirea aco
perișurilor din materiale ușoare și economicoase.

Comitetul Politic Executiv apreciază că măsurile stabilite pină 
in prezent pentru înlăturarea urmărilor cutremurului și normali
zarea activității economico-sociale trebuie să stea la baza efor
turilor ce vor fi depuse in continuare, în special în Capitală, de 
către organele de partid și de stat, de către toți oamenii muncii.

Comitetul Politic Executiv stabilește ca prin acțiuni energice 
să se asigure, în decurs de 2-3 zile, degajarea completă a ma
rilor clădiri prăbușite în orașul București, iar apoi în perioada 
care urmează, intr-un timp cit mai scurt, să se realizeze demo
larea, intr-un mod organizat și sistematic, a clădirilor grav ava
riate de cutremur. In cursul acestei activități este necesar să se 
manifeste maximum de grijă pentru recuperarea materialelor utile, 
a fierului-beton, a timplăriei și a altora și sortarea lor, în vederea 
refolosirii în ampla activitate de reconstrucție ce urmează să se 
desfășoare in Capitală și în alte localități.

Ținînd seama de pierderile mari pe care Ie-a suferit economia 
națională, Comitetul Politic Executiv pune în fața oamenilor mun
cii sarcina de a depune noi și mari eforturi pentru recuperarea 
tuturor daunelor, astfel incit dezastrul provocat de cutremur să 
nu se repercuteze asupra ansamblului situației economice a țării 
noastre. In aceste momente grele, se impune să fie mobilizate 
toate forțele și energiile poporului, tot spiritul de abnegație și 
capacitatea sa creatoare, pentru ca, prin muncă dîrză, să se 
realizeze o producție suplimentară, contracarind pe această cale 
orice fel de influențe negative ale cutremurului asupra realizării 
planului pe acest an și a planului cincinal, asupra dezvoltării în 
ritm înalt a economiei noastre naționale, precum și asupra pro
gramului de ridicare a nivelului material și spiritual al poporului 
stabilit de Congresul al Xl-Iea al Partidului.

Comitetul Politic Executiv consideră că interesele economiei 
noastre naționale, interesele generale ale societății impun să se 
amine cu un an aplicarea măsurii prevăzută de conducerea 
partidului, de trecere la reducerea săptăminii de lucru, această 
acțiune urmind să înceapă în 1978. Fără îndoială că oamenii

muncii vor înțelege așa cum se cuvine nece; 
acestei măsuri, impusă de situația obiectivând 
tremur. In același timp, Comitetul Politic Execuți 
restul programului hotărit de Congresul al XI 
cincinal privind creșterea retribuției și ridicarer 
va trebui să se aplice corespunzător prevederile 

In ce privește reconstrucția locuințelor și cSlor 
culturale distruse de cutremur, în special în ' 
dețul Teleorman, va trebui să se acționeze a 
acțiune să nu afecteze prevederile cuprinse in 
gurarea satisfacerii nevoilor generale de locuii 
Comitetul Politic Executiv stabilește ca jn Buc 
struiască suplimentar in acest an incă 5 00C 
pentru soluționarea necesităților întregii pope 
acest scop, va trebui ca organizațiile de consi 
neafectate de cutremur să deplaseze unități i 
a ajuta concret la realizarea acestor obiective 
lizarea apartamentelor respective să se poată în 
cit mai scurt.

In ce privește situația orașului Zimnicea din 
distrus in cea mai mare parte de cutrbi'.iH, 
Executiv a hotărit refacerea integrală a acești 
urban modern. In acest scop, statul va construi 
de apartamente — din care 2 000-2 500 încă 
o casă de cultură, o sală de cinematograf, < 
unități sociale. Pentru începerea neintîrziată a 
stituit un grup de proiectanți care întocmesc i 
tizare a orașului. Familiilor sinistrate din orașul 
ror case proprietate personală au fost distruse, s 
pentru construirea apartamentelor cite un ajul 
precum și credite pe un termen de 10-15. ani.

In restul județelor în care s-au mai produ: 
ințelor cetățenilor și clădirilor publice din ora 
vor soluționa în cadrul planului de construcții 
mentat inainte de producerea cutremurului. Lo 
prietate personală din orașe vor fi reparate d 
ca, pe măsura realizării planului de locuințe 
orașelor, aceștia să se mute în blocuri noi.

La sate, cetățenii care își reclădesc locuinței 
tremur trebuie să se încadreze în prevederile 
și în proiectele de sistematizare a localităților lor.

Este necesar ca toate locuințele care nu au ! 
să fie reparate de către cetățeni. Fiecare familie 
trebuie să participe la reparația apartamenti 
care locuiește - in orașe sub îndrumarea orge 
strucții și reparații - în special la lucrările de 
și de tencuire. La această activitate este neces 
mod organizat tinăra generație, sub conducerec 
voluționare de tineret.

Comitetul Politic Executiv indică să se ia măs 
a se asigura materialele de construcție necesar 
să se adauge materialul recuperat de la dei 
folosit integral. Toată această activitate va l 
astfel incit, cel mai tirziu pină la 1 mai, inel 
București, să se incheie repararea tuturor clăc 
cutremur.

Comitetul Politic Executiv a hotărit ca, in cc 
ajutorare a sinistraților care și-au pierdut loci 
personale, pe lingă cele comunicate anterior, 
primească gratuit, din partea statului, și cite ur 

Ținind seama de evoluția procesului de no- 
publice, Comitetul Politic Executiv stabilește ir 
din ziua de 10 martie a.c., a stării de necesitate 
țării, cu excepția municipiului București, unde j 
tului prezidențial continuă să răminâ in vigoare. .

Măsurile stabilite de conducerea partidului, 
organelor și organizațiilor de partid, organiza! 
obștești, tuturor oamenilor muncii sint de nature 
ționarea rapidă și eficientă a tuturor probleme 
tremur. Toate forțele trebuie concentrate în pr- 
ierea neintirziată a acțiunii de curățire a orășel 
ștergerea completă a amprentei lăsată de cutren" 
trebuie intensificate eforturile pentru sporirea p 
întreprinderile, pentru recuperarea pierderilor : 
prinderile avariate, pentru îndeplinirea riguroas 
acest an la toți indicatorii. In agricultură, un 
cooperatiste, țărănimea, toți oamenii muncii, ti 
desfășurarea in cele mai bune condițiuni a lui 
vară, punînd baze sigure pentru obținerea unei 
care să permită buna aprovizionare a popi. „ț 
nevoilor economiei naționale.

Comitetul Politic Executiv cere organelor și 
partid, organizațiilor sindicale, de tineret și fe 
Frontului Unității Socialiste, să se situeze ir 
ale luptei pnetru creșterea producției, pentru 
lor întregului popor in eforturile de depășire a 
prin care a trecut patria noastră, de realizare 
a hotăririlor și indicațiilor conducerii partidului 
normalizarea situației in întreaga țară.

Comitetul Politic Executiv face un apel vibrant 
trâ muncitoare, către țărănime și intelectualitate, 
nii muncii, fără deosebire de naționalitate, să 
nici un efort pentru îndeplinirea integrală a : 
— de care depinde înaintarea fermă a societății 
progresului economic și social, bunăstarea mate 
a întregului popor. Avem toate condițiile și stă i 
să facem ca greaua lovitură pe care a primit-a 
nească, întreaga noastră națiune, să nu impiete 
pra realizării mărețului program al Partidului C 
care a societății socialiste multilateral dezvolți 
victorioasă a României spre zorile luminoase a

pe deplin necesitatea unor efor
turi suplimentare în împrejură
rile grave prin care trece țara 
și s-au angajat să nu-și precu
pețească energiile pentru resta
bilirea neintîrziată a capacită-

ÎN CENTRUL

Apoi, seara tirziu, secretarul 
general al partidului, s-a aflat 
din nou la locurile unde, în 
aceste zile de grea încercare, 
s-a desfășurat o muncă titani
că, fără răgaz, pentru degajarea 
imenselor mormane de ruine în 
care seismul a transformat, cu 
forța sa distrugătoare, zeci de 
blocuri din Capitală. La sosirea 
pe șantierele salvării din stră

ții totale a întreprinderii, pen
tru sporirea continuă a produc
ției și, prin aceasta, a contri
buției colectivului de la „Da
nubiana" la progresul economic 
al patriei.

CAPITALEI

zile Brezoianu, Domnița Anas
tasia, Alexandru Sahia, Popa 
Rusu, Școlilor, Magheru, co
mandanții echipelor de inter
venții — generali ai forțelor 
noastre armate — raportează că 
lucrările de înlăturare a dărî- 
măturilor, de curățire, dezin
fectare și nivelare a terenurilor 
pe care, doar cu cinci zile in 
urmă, se înălțau mari blocuri,

au fost complet terminate. în
deplinirii acestei nobile mi
siuni și înaltei îndatoriri pa
triotice i-au fost consacrate zile 
și nopți de eforturi neîntrerup
te, de muncă eroică, de dăruire 
și abnegație. La celelalte punc
te unde activitatea continuă cu 
intensitate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost încredințat că, 
în cursul zilei de joi, vor dis
pare ultimele urme ale cala
mității.

în timpul vizitării altor locuri 
de tragică amintire, între care 
fostul local al Ministerului Me
talurgiei, blocul de la intersec
ția bulevardului Magheru cu 
strada Onești, cele din străzile 
Lipscani și Lizeanu, secretarul 
general al partidului a cerut să 
se intensifice acțiunea de demo
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TOATE EFORTURILE PENTRU REINTRAREA PE FĂGAȘUL NORMAL!
ELEVII LICEULUI „I. L CAR AGI ALE"
ȘI-AU RELUAT LOCURILE ÎN BĂNCI

Avariile produse localului Li
ceului Ion Luca Caragiale din 
București de cutremurul din 
seara zilei de 4 martie sînt 
mari. Și, totuși, la fel ca în alte 
unități școlare de pe teritoriul 
Capitalei, în dimineața zilei de 
8 martie procesul de învăță- 
mînt a fost reluat.

— In momentul în care am 
luat cunoștință de recoman
dările Comitetului Politic Exe
cutiv privind reluarea activită
ții școlare pe raza Bucureștiu- 
lui — ne spune directoarea ad
junctă a liceului. Elena Mihai, 
secretară a comitetului de partid 
— am trecut la analizarea 
posibilităților de a îndeplini cit 
mai rapid această sarcină. Am 
luat încă din după-amiaza zi
lei de luni contact cu conduce
rile Școlii generale nr. 15 și a 
Liceului nr. 2, aflate în apro
piere. Am găsit aici tot spri
jinul necesar, astfel că, la „nr. 
15“, de pildă, 10 dintre clasele 
noastre și-au putut relua acti
vitatea, în serii de cursuri. 
Este vorba despre anii III și 
IV. A fost, însă, necesar să 
scurtăm durata orelor la 40 de

minute. Un program puțin res- 
trîns, dar care ne dă posibi
litatea de a ține toate orele.

Așadar, cei peste 1000 de e- 
levi ai Liceului I. L. Caragiale 
și-au reluat locurile în bănci. 
Nu în aceleași bănci ca pînă 
acum, ci în cele ale unora din
tre colegii lor de la alte școli. 
Și, în ciuda unor greutăți, mu
tarea s-a făcut în timp record. 
Adică în același mod în care e-

ÎNVĂJÂTURA CONTINUĂ

levii din anii II B, III A. IV A 
și IV B s-au adunat sîmbătă 
dimineața, a doua zi după si
nistru, și s-au deplasat spre 
Piața Romană. Acolo unde, cel 
mai aproape de școala lor, era 
nevoie de ajutor. Uteciștii de 
la „Caragiale”, în frunte cu 
profesorii lor Alexandru Dra- 
gomir (educație fizică), Toma 
Constantinescu (matematică), 
Nestor Popa (fizică), la care

s-au adăugat și 3 colege maî 
mult decît temerare (între ele 
secretara U.T.C. pe liceu, San
da Dănescu), au participat e- 
fectiv la curățarea străzilor de 
cărămizi, de moloz și de bucă
țile de ciment, au ajutat la 
evacuarea unor familii ale că
ror locuințe erau amenințate, 
au dirijat circulația autovehi
culelor și pietonilor. Printre 
elevii-cetățeni. selecționata de 
fotbal a anilor IV Â și IV B, 
campioană cu cîteva zile înain
te a liceului, s-a remarcat cu 
deosebire. în ultimele zile, 
toți ceilalți colegi ai lor, 
din toți anii, au fost pre- 
zenți în școală. S-au reinven- 
tariat materialele didactice ; 
s-a făcut ordine în laboratoare 
și s-au pus la adăpost unele 
aparate ; s-au curățat curțile 
interioare, trotuarele și calea 
Dorobanți. Elevii de la „Cara
giale” și-au făcut din plin da
toria de cetățeni. Iar acum, ei 
se află din nou în bănci, în fa
ța tablelor, reînnodînd șirul o- 
relor întrerupte de seism.

T. RADU

Schimb continuu de peste 100 de ore..-

UN FIU AL ȚĂRII...

SI-AU REFĂCUT SINGURI ȘCOALĂ
Marți, ora 7 dimineața Ia 

Liceul industrial „Autobuzul"... 
Sub supravegherea conducerii 
liceului și a biroului organiza
ției de partid, a profesorilor 
diriginți, elevii și-au reluat 
cursurile. Condițiile de învăță
tură sînt oarecum diferite față 
de cele dinaintea puternicului 
seism de vineri seara. Aripa B 
a clădirii liceului, grav ava
riată, a necesitat evacuarea. 
Au fost reprogramate orele de 
clasă, de laborator, activitățile 
practice, astfel ca totul să se 
desfășoare fără ca procesul de 
instruire a elevilor să sufere. 
Peste tot, în clase, în labora
toare, cuvîntul de ordine „res
ponsabilitate și disciplină" 
este respectat de toată lumea. 
Elevii. în totalitatea lor. înțe
leg această cerință, așa cum 
s-a întîmplat și în zilele care 
au urmat groaznicului cata
clism. cînd au stat la dispozi
ția conducerii liceului pentru a 
interveni prompt oriunde s-a 
simțit nevoia.

„Și această nevoie, într-ade- 
văr, s-a simțit din plin — ne 
mărturisea ing. Dan Vuerich, 
directorul liceului — clădirea 
școlii avînd răni adinei. Co
lectivul de intervenție creat a 
muncit, însă, foarte bine. Prin 
rotație elevii au ajutat la de
gajarea țiglelor și a tavanului 
ciuruit Ia clădirea B, a mo
lozului care umpluse curtea in
terioară. S-a lucrat in condi

ții grele; dar, iată avem satis
facția că într-un timp scurt — 
pînă duminică la prînz — to
tul a reintrat în normal. Sigur, 
tavanul va trebui refăcut, dar 
nădăjduim să realizăm aceas
tă lucrare cu forțe proprii".

Constituiți în echipe speciale 
de intervenție, numeroși alți 
elevi, reprezentanții tuturor 
claselor, au acționat pe străzi
le din vecinătatea liceului (în
clinată, prelungirea Ferentari, 
Hepites ș.a.) pentru degajarea 
molozului din case, din curți, 
au transportat copiii mici la 
creșe sau grădinițe. îndrumă- 
toarea U.T.C., prof. Doina Ște
fan are cuvinte de laudă pen
tru modul exemplar cum s-au 
comportat toți elevii, toți mem
brii organizației de tineret și în 
special Cornel Constantin, Emil 
Sauca, Constantin Zamfir (anii 
III), Ion Fetecău (II), Dumitru

Gușă și Andrei Lambru (I). 
Frumoase exemple de spirit de 
dăruire au oferit, de aseme
nea, foștii elevi ai școlii, acum 
angajați ca muncitori, tinerii 
Fi. Preda și I. Gălățeanu, lăcă
tuși, P. Picior, zugrav, V. Voi- 
cu, tîmplar. în aceeași măsură 
și-au făcut datoria cadrele di
dactice ale liceului.

La Liceul industrial nr. 4 
(de la capătul bulevardului Di- 
mitrie Cantemir) reintrarea or
donată a elevilor la cursuri s-a 
efectuat paralel cu acțiunea de 
găzduire a colegilor lor de la 
liceul învecinat — „Gheorghe 
Șincai”, puternic avariat în ur
ma cutremurului — operație ce 
se desfășura într-o atmosferă 
de disciplină ,sub supraveghe
rea conducerii celor două școli.

Tiberiu STAMA

Cu fața suptă, militarul a 
cedat locul colegului său. Stă
tuse peste 10 ore cu mîinile în
cleștate pe declanșatorul de apă 
de la capătul furtunului. Rui
nele blocului fostei cofetării 
Scala au devenit, sub ochii o- 
bosiți ai soldatului din compa
nia a Vl-a de pompieri ai 
Bucureștiului, o grămadă uni
formă de moloz și cărămidă. 
„De cit timp lucrezi aici ?” „De 
100 de ore”. „Acum ai ieșit din 
schimb. Nu te duci să te odih
nești ?“. „Mai stau cîtva timp. 
Parcă nu-mi vine să plec. Și 
ieri am făcut Ia fel și a fost 
bine.” „Cum așa ?” „Mi s-a pă
rut la un moment dat că aud 
ceva, ca și cum ar fi fost un 
geamăt slab sub o ladă plină 
de cărți. N-am fost sigur, dar 
aproape automat am ridicat la
da. Dedesubt, mai mult moartă 
decît vie, era o fată. Tînără, de 
vîrsta mea, cred. Am scos-o 
după două ore de dat molozul 
Ia o parte, cu mîinile. Eu, cu 
colegii mei Constantin Oprișan, 
loan Ilieș, cu toți ceilalți. Am 
aflat apoi că o cheamă Aneta. 
Aneta Bălăscioiu. Tare aș vrea 
s-o mai văd o dată, cind s-o 
face bine...”

Oamenii aceștia stau de 100 
de ore lîngă niște ruine. Dărî- 
mături cumplite care mal as
cund în ele, poate, vieți. Oame
nii aceștia, pompierii compani
ilor bucureștene au stins incen
diile de la fostul restaurant 
Dunărea și de la blocul din 
Brezoianu. Oamenii aceștia au 
simțit aerul curat doar cînd 
și-au dat jos, după cîte 10—15 
ore de trudă, măștile de tifon. 
Tinerii aceștia de 20—22 de ani 
și-au pus propria lor viață în

pericol pentru a o salva pe a 
altora. „Cum te cheamă, Omu
le ?“ „Nicolae Paraschiv”, „Cum 
de ai putut rezista aici, noapte, 
zi, 100 de ore” ? „Pentru că așa 
trebuia. Eram doar în viață, 
nu-i așa ? Pentru că asta mi-e 
meseria. Și-apoi, nu am făcut 
atîtea antrenamente, atîtea 
exerciții fizice specifice, de dez
voltare fizică generală, în 
timpul pregătirii ? Acum a tre
buit să arătăm ce-am făcut pe 
cîmpul de instrucție. Dumnea
voastră vă mirați că am rezis
tat, eu și colegii mei, peste o 
sută de ore. Eu zic că, dacă e 
nevoie, o să mai muncim o 
sută...”

„Opriți urgent motoarele !” 
s-a auzit deodată o comandă. 
Au amuțit excavatorul, maca
raua, compresorul, oamenii, U- 
rechile s-au lipit de lespedea 
rece și mută. Să perceapă un 
strigăt, o chemare, un zgomot 
cit de mic. O chemare spre 
viață. Nicolae Paraschiv, pom
pierul din compania a Vl-a, s-a 
pierdut printre colegii săi mi
litari. A luat o piatră și a în
ceput să ciocănească. N-au au
zit nimic. S-a mutat doi metri 
mai încolo, cățărat de un plan- 
șeu aproape vertical. Stă ani
nat în brațe. Forță, voință, cu
raj, eroism ? Toate acestea Ia 
un loc, un rezultat al pregătirii 
din zilele liniștite, de aspră 
pregătire pe terenul de instruc
ție. Nu l-am mai văzut pe Pa
raschiv. Nu l-am întrebat în ce 
localitate s-a născut, unde a 
crescut, cine sînt părinții care 
l-au educat. Dar a fost mai 
bine. Este un fiu al Tării.

Radu T1MOFTE

SPORTIVII CRAIOVENI AJUTĂ LA REFACEREA ORAȘULUI LOR DRAG
CRAIOVA. 9 (prin telefon), 

întreprinderea Electroputere 
Craiova, una dintre cele mai 
mari unități economice din ju
dețul Dolj, a fost și ea puter
nic afectată de sinistrul care 
s-a abătut asupra țării noastre 
în seara zilei de 4 martie. Au 
urmat zile și nopți de muncă

neîntreruptă pentru repunerea 
în funcțiune a întregului utilaj, 
pentru înlăturarea urmărilor 
calamității. Strîns uniți, toți 
muncitorii au depus și depun 
eforturi susținute pentru intra
rea în producție a întreprinde
rii la întreaga ei capacitate. în 
rîndul lor au fost și sînt mereu

Fotbaliștii craioveni lucrează la îndepărtarea molozului

prezenți și sportivii clubului 
sportiv Electroputere, tineri 
curajoși, entuziaști, pătrunși de 
sentimente patriotice, de dra
goste și de respect față de bu
nurile materiale ale țării. „Una 
dintre secțiile cele mai active, 
care a acționat fără întrerupere 
timp de peste 36 de ore, ne 
spune președintele clubului 
sportiv craiovean, Ion Amărăș- 
teanu, șef contabil la fabrica 
de aparataj electric, a fost 
secția mecano-energetică, cea 
care asigură întreținerea și re
pararea utilajului și a clădirilor 
din întreaga întreprindere. în 
rîndul muncitorilor remarcați 
pentru intervenția lor operati
vă au fost șî boxerii Dorel U- 
șurelu, Gheorghe Silvestru, lă
cătuși în această secție”.

în fabrica de aparataj s-au 
degradat mai multe materiale, 
s-au spart majoritatea geamu
rilor, ceea ce a necesitat un 
mare volum de muncă, într-un 
timp foarte scurt. Luptătorul 
Iulian Pocopnicu (lăcătuș) și 
fotbalistul Mișu Vintilă (elec
trician) au fost mereu prezenți 
în rîndul echipelor de inter
venție operativă, contribuind 
substantial la repunerea în 
funcțiune a întregului utilaj. 
Luptătorul Alexandru Lucurică, 
de Ia secția de tîmplărie a tur
nătoriei, ca și alți sportivi ai 
clubului, muncitori în între
prinderea Electroputere, s-au 
numărat printre cei mai activi 
oameni care au acționat cu dă
ruire pentru ca în aceste zile 
producția să se desfă
șoare aproape la parametrii 
obișnuiti.

Și componenții echipei de 
fotbal a clubului, împreună cu 
antrenorul lor Ștefan Coidum, 
au spus „prezent 1“ la această 
acțiune patriotică de înlăturare

a calamităților produse de de- 
zastru.

Tinerii elevi ai antrenorului 
de box Ilic Dondoe de la Școa
la sportivă Olimpia Craiova au 
depus multe ore de muncă pa
triotică pentru degajarea încă
perilor avariate din cadrul șco
lii. Asemenea lor, elevii antre
norului de tenis de masă Virgil 
Bălan, în rîndul cărora se aflau 
Eugen Borca, Mihai Bobocică, 
Radu Neagoe, au lucrat la de
gajarea de moloz a sălii de 
sport a Facultății de agricul
tură.

Președintele C.J.E.F.S. Dolj, 
Ion Rinderiu, ne-a informat 
despre unitatea și hotărîrea cu 
care au acționat activiștii, an
trenorii, sportivii craioveni 
pentru curățirea clădirii în care 
își are sediul C.J.E.F.S., ca și a 
clădirilor apropiate. Dintre a- 
ceștia, s-au distins directorul 
Școlii sportive Olimpia, Dumi
tru Oprica, antrenorii Todor 
Gabor, Gheorghe Zbora, Nico
lae Popescu, Ilie Dondoe, Nico
lae Nebunu care, împreună cu 
elevii lor, au muncit și la de
gajarea Sălii sporturilor din lo
calitate, devenită acum loc de 
găzduire a slnistraților și a bu
nurilor lor materiale.

Elevii Liceului „Nicolae Băl- 
cescu” (clădire avariată) au 
muncit zile în șir pentru în
depărtarea molozului din sala 
de sport și din sălile de clasă, 
în frunte cu antrenorii de. atle
tism Horia Șteff, Fane Cioacă, 
Marilena Stroe, Cristian Cor- 
neanu, atleții fruntași Mircea 
Mihai, Mirela Ștefănescu, Emi
lia Jifcu, Cornelia Albu, Emi
lia Nica, Mirel Dragu și mulți 
alții au muncit neobosit, alătu- 
rîndu-se efortului general pen
tru îndepărtarea urmelor sinis
trului.

Mihai TRANCA



ACTUALITĂȚI DIN HANDBALUL 
INTERNATIONAL

• Prima ediție a campiona
tului mondial de handbal pen
tru junioare, programată inițial 
să se desfășoare între 18 și 25 
martie, va avea loc — la Bucu
rești, Ploiești și Brașov — în
tre 30 septembrie și 7 octom
brie. Tragerea la sorți rămîne 
valabilă.

• Dubla întilnire dintre for
mațiile masculine de handbal 
Steaua și KFUM Fredericia 
(Danemarca), contind pentru 
semifinalele Cupei campionilor 
europeni, se va disputa astfel : 
26 martie, ora 18, în Sala spor
turilor din Brașov — turul și 
1 aprilie, la Fredericia, returul. 
Meciul de la Brașov va fi ar
bitrat de cuplul iugoslav Val- 
cici-Stanoevici.
• La 17 martie, la Copenha

ga, se va proceda la tragerea 
la sorți a grupelor campionatu
lui mondial de handbal (mascu
lin) ce se va desfășura la în
ceputul anului viitor în Dane-

ÎNTRECERILE SCHUIRILOJ?
Proba de coborîre de la 

Meiringen (Elveția) în cadrul 
„Cupei Europei" a fost cîști
gată de elvețianul Martin 
Berthod. L-au urmat schiorii 
austrieci Klaus Eberhard și 
Giinter Alster.

★
Slalomul uriaș de la Stary 

Smokovec (Cehoslovacia) a 
fost cîștigată de suedeza Jill 
Wahlquist. Pe locurile urmă
toare s-a clasat Ursula Kon- 
zett (Lichtenstein). în clasa
mentul general al „Cupei Eu
ropei" continuă să conducă 
Regina Sackl (Austria) — 
104 p, urmată de Patricia 
Emonet (Franța) — 100 p.

★
Concursul de la Zakopane 

a programat proba de slalom 
uriaș, cîștigată de polonezul 
Jan Bachleda. Cu o zi înain
te, Jan Bachleda terminase 
învingător și în proba de sla
lom special.

ATLETISM • La Sydney 
sprintera Raelene Boyle (Aus
tralia) a ciștigat proba de 
200 m, cu 22,9 s. « La campio
natele europene pe teren aco
perit, care se vor desfășura la 
sfîrșitul acestei săptămîni, la 
San Sebastian, R. D. Germană 
va fi reprezentată de un lot de 
17 sportivi. Din lot fac parte, 
printre alții : Rosemarie Acker
mann, Marita Koch, Marlies 
Oelsner, Ilona Slupianek, Tho
mas Munkelt, Rolf Beilschmidt 
și Jurgen Starub.

BASCHET. • în turneul pe 
care-1 întreprinde în S.U.A., 
echipa Ț.S.K.A. Moscova a 
evoluat la Long Beach în com
pania unei selecționate locale. 
Baschetbaliștii sovietici au ob
ținut victoria cu 108—106 (53— 
60). Cel mai eficace jucător de 
pe teren a fost Aleksander 
Salnikov — 35 p.

HANDBAL • în etapa inau
gurală a turneului feminin de 
la Neubrandenburg, prima re
prezentativă a R. D. Germane 
a învins cu 17—14 (11—4) for
mația Cehoslovaciei. într-un 
alt joc, echipa U.R.S.S. a în
trecut cu 20—13 (14—6) selec
ționata secundă a R. D. Ger
mane.

MOTO • Campionatul mon
dial de motociclism pe gheață 
s-a încheiat cu victoria sovieti
cului Serghei Tarabanko. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
suedezul Conny Samuelsson și 
cehoslovacul Zdenek Kudrna.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA EXTRAORDI
NARĂ PRONOEXPRES DIN 6 
MARTIE 1977. FOND GENE- 

'L DE CÎSTIGURI : 1.544.696 
lai. EXTRAGEREA I : 35 26 6 
4 9 : EXTRAGEREA a Il-a : 
26 17 44 11 19 ; EXTRAGEREA

ȚT-a : 28 5 20 34 26 ; EX- 
TR AGEREA a IV-a : 36 41 31 
2.3 45 ; EXTRAGEREA a V-a : 
29 22 44 33 35 ; EXTRAGEREA 
a Vl-a : 21 27 6 29 14 ; EX
TRAGEREA a Vil-a 38 8 27 1 
22 ; EXTRAGEREA a VIII-a : 
21 9 35 42 14 ; EXTRAGEREA 
a IX-a : 8 1 15 30 32 ; EXTRA
GEREA a X-a : 5 3 40 7 21. 

marca. După cum se știe, e- 
chipa României — clasată pe 
locul 2 la Jocurile Olimpice — 
este calificată pentru această 
competiție.
• Jucătorii și jucătoarele de 

handbal din echipele divizio
nare A și B vor trece normele 
de control în orașele lor de re
ședință. Testele se vor desfă
șura sub supravegherea orga
nelor sportive locale.

COMENTARII 
PE MARGINEA 
ORGANIZĂRII 
J. O. 1980

MOSCOVA (Agerpres). — în- 
tr-un interviu acordat ziarului 
„Sovietski Sport", comentatorul 
sportiv al cotidianului australi
an „Courier Mail", Lorry Cava
nah, a declarat că majoritatea 
australienilor salută ideea orga
nizării Jocurilor Olimpice din 
1980 la Moscova.

„Amatorii de sport din Aus
tralia își amintesc de succesul 
obținut de atleții sovietici la 
Melbourne, la Olimpiada din 
1953, de numele lui Vladimir 
Kuț, al Inessei Iaunzeme, de 
valoroasa echipă de fotbal, de 
canotorii, luptătorii și boxerii 
sovietici. Pe măsură ce se a- 
propie cea de-a 22-a ediție a 
Olimpiadei, interesul australie
nilor față de sportivii sovietici 
sporește. Succesul obținut de ei 
la Montreal a produs o impre
sie profundă publicului austra
lian.

Vizitele atleților sovietici în 
Australia sînt întîmpinate cu 
mare interes și cu foarte mul
tă bunăvoință. La noi, de pildă, 
este binecunoscută echipa so
vietică de fotbal „Dinamo" 
după turneul din 1975. Pe sta
dioanele unde a jucat aceasta 
au venit cite 40 000—50 000 de 
spectatori".

Lorry Cavanah a remarcat, 
de asemenea, primirea priete
nească pe care i-au făcut-o la 
Moscova colegii sovietici.

TELEX
Finala campionatului s-a des
fășurat la Inzell.

POLO • Turneul internațio
nal de Ia Moscova a revenit 
formației sovietice „T.S.K. — 
V.M.F." care a întrecut cu 8—5 
echipa Partizan Belgrad și a 
ciștigat cu 9—5 în fața forma
ției R.V.S. din Cuba.

SCRIMA • Proba feminină 
de floretă a concursului de la 
Santa Clara (Cuba) a fost cîș
tigată de Zaira Djazova 
(U.R.S.S.) — 5 victorii, urmată 
de Margarita Rodriguez (Cuba), 
Katarina Raczova (Cehoslova
cia), Olga Zdecenko, Patricia 
Balz (Canada) și Tatiana Za- 
goreva (U.R.S.S.) • Competiția 
internațională pentru tineret 
„Turneul Prietenia" a continuat 
în orașul polonez Opole cu 
proba individuală masculină de 
floretă. Victoria a revenit po
lonezului Wlodzimierz Stefan- 
ciuk, care l-a întrecut la baraj 
pe coechipierul său Adam Ro- 
bak, ambii totalizînd cite 4 
victorii.

ȘAH • După 11 runde în 
turneul de la Tallin conduce 
marele maestru Wolfgang 
Uhlmann (R. D. Germană) cu 
8 p, urmat de Mihail Tal 
(U.R.S.S.) — 7V2 p și o parti
dă întreruptă. Rezultatele în
registrate în runda a 11-a : 
Kiarner — Vadăsz 1—0, Veli- 
mirovici — Ornstein 1—0,

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 9 MARTIE 1977. FOND 
GENERAL DE CÎȘTIGURI : 
576.017 lei din care 135.141 lei 
report. EXTRAGEREA I : 7
2 42 18 17 10 ; EXTRAGEREA 
a Il-a : 31 34 11 27 39.

ÎN ATENȚIA PARTICIPAN- 
ȚILOR. Depunerea biletelor 
ciștigătoare, atît la tragerea 
extraordinară Pronoexpres din 
6 martie, cit și la tragerea c- 
bișnuită Pronoexpres din 9 
martie, se va face oină sîm- 
bătă, 12 martie, la ora 13, în 
orașele reședință de județ și 
pînă vineri, 11 martie, la ora 
13, în celelalte localități.

AZI ÎNCEPE
LA TOKIO GRUPAB 
A C. M. DE HOCHEI 

PE GHEAȚĂ
Astăzi începe la Tokio o 

nouă ediție — a 21-a — a 
grupei B a campionatului 
mondial de hochei, la care 
iau parte 9 reprezentative 
naționale, deci cu una mai 
mult ca de obicei, deoarece 
revenirea selecționatei Cana
dei în grupa A a determinat 
retrogradarea din acest prim 
eșalon a două formații în loc 
de una singură: Polonia fla 
golaveraj) și R. D. Germană.

în acest fel, la grupa se
cundă de la Tokio iau parte 
selecționatele Poloniei, R. D. 
Germane, Norvegiei, Iugosla
viei, Austriei, Elveției, Unga
riei, Japoniei și Olandei. Cele 
mai mari șanse la ocuparea 
primului loc le au cele două 
echipe venite din grupa A, 
una dintre ele fiind — după 
aprecierile specialiștilor — 
cea mai îndreptățită să aspire 
la revenirea în elita hocheiu
lui mondial. Grupa B a C.M. 
de la Tokio va dura pînă la 
21 martie. în prima etapă, 
azi, sînt programate parti
dele : Polonia — Olanda, Nor
vegia — Iugoslavia, R. D. 
Germană — Austria și Japo
nia — Ungaria, reprezentativa 
Elveției avînd zi liberă.

ACTIVITATEA SAHISTĂ DE PESTE HOTARE
MECIURILE CANDIDAȚÎLOR

A treia partidă a meciului 
de șah dintre marii maeștri 
Lev Polugaevski (U.R.S.S.) și 
Henrique Costa Mecking 
(Brazilia), contînd pentru tur-

Uhlmann — Heura 1—0, Ro- 
manișin — Gulko */2—l/i, 
Bronstein — Unzicker >/z—V2. 
o în runda a 6-a la Kecske
met (Ungaria): Pinter — Au
gustin 1—0, Ostoici — Honfi 
1—0, Lukăcs — Ermenkov 1—0, 
Farago — Barczay >/2—'/z- în 
clasament continuă să conducă 
marele maestru maghiar Barc
zay cu 4‘/2 p.

TENIS DE MASA • „Cupa 
ligii europene", rezervată echi
pelor mixte, a fost cîștigată de 
selecționata Ungariei — 7 vic
torii, urmată în clasamentul fi
nal de formațiile Franței și 
U.R.S.S. — cite 5 victorii, Sue
diei și Cehoslovaciei — cite 3 
victorii. Iugoslaviei și Angliei 
— cîte 2 victorii și R. F. Ger
mania — 1 victorie. în ultimul 
meci al turneului, echipa Fran
ței a învins cu 5—2 formația 
Suediei.

ÎN PRELIMINARIILE C. 1*1.
în zonele Asiei și Americli 

de Sud preliminariile campio
natului mondial sînt în plină 
desfășurare.

în zona Asiei, la Singapore, 
partida dintre echipele Hang 
Kong și Malayezia s-a înche
iat la egalitate: 1—1 (1—0). în 
clasamentul acestei grupe con
duce Hong Kong cu 6 p (din 4 
meciuri), urmată de Singapore 
5 p (din 3 partide).

în zona Americii de Sud, re
prezentativa Braziliei a susți
nut un joc de verificare, la 
Rio de Janeiro, în compania 
unei combinate alcătuite din 
jucătorii formațiilor Botafogo 
și Vasco da Gama. Selecționa- 
bilii au ciștigat cu 6—1. Rea
mintim că. la 9 martie, selec
ționata Braziliei a susținut pe 
teren propriu partida revanșă 
cu Columbia (în tur 0—0). Da
torită diferenței de fus orar, 
rezultatul jocului nu ne-a par
venit. în aceeași grupă, dumi
nică, Brazilia întîlnește, la As- 
suncion, echipa Paraguayului. 
Tot duminică este programată 
o partidă importantă, între Bo
livia și Uruguay.

PE TERENURILE DE TENIS
ÎNCEPE „CUPA CAMPIONILOR-

Sezonul internațional al teni
sului prevede, începind din a- 
ceste zile, o nouă întrecere re
zervată celor mai buni jucă
tori. Se dispută prima ediție a 
„Cupei campionilor", probă in
clusă în circuitul W.C.T. Vor fi 
prezente la start 16 rachete, în 
cadrul a două grupe prelimi
nare. Prima dintre ele își 
programează întrecerile în loca
litatea Austin (Texas), cu 
începere de azi și pînă dumi
nică. Iau parte Ilie Năstase, 
Eddie Dibbs, Adriano Panatta, 
Bill Scanlon, Wojtek Fibak, Ken 
Rosewall, Vijay Amritraj și 
Cliff Drysdale. în grupa a doua 
(7—10 iulie), figurează Jimmy 
Connors, Manuel Orantes, Art- 
thur Ashe, Harold Solomon, 
Dick Stockton, Mark Cox, Onny 
Parun și Tony Roche. Finalele 
sînt prevăzute pentru 17 sep
tembrie.

AUSTRIA CALIFICATĂ

In c. e. de juniori
La Viena s-au desfășurat în

trecerile uneia din grupele 
preliminare ale campionatului 
european pe teren acoperit pen
tru juniori (cat. 15—16 ani). 
Pentru turneul final s-a califi
cat echipa Austriei, învingătoa
re cu 5—0 în fața formației 
României șl cu 4—1 asupra 
celei a Bulgariei. Locul 2 a fost 
decis în întîlnirea Bulgaria — 
România, cîștigată de echipa 
bulgară cu 4—1. Punctul de o- 
noare a fost obținut în meciul 
primelor rachete, de FI. Segăr-

neul candidaților la titlul 
mondial, s-a încheiat remiză 
la mutarea 46. Scorul este 
acum 2—1 în favoarea lui 
Polugaevski.

★
La Reykjavik, cea de-a 5-a 

partidă dintre marii maeștri 
Boris Spasski și Viastimil 
Hort s-a încheiat remiză, 
după 24 de mutări. în prezent, 
scorul este 3—2 în favoa
rea fostului campion mondial 
B. Spasski.

★
La Rotterdam, marii maeș

tri Lajos Portisch și Bent 
Larsen au întrerupt partida a 
5-a Ia mutarea 41. Scorul a- 
cestui meci este favorabil lui 
Portisch cu 2*/2—l'A-

TURNEUL FEMININ

DE LA BELGRAD

BELGRAD, 9 (Agerpres). — 
Partidele din cea de-a doua 
rundă a turneului internațio
nal feminin de șah de la Bel
grad s-au încheiat cu urmă

CAMPIONATE
PORTUGALIA (etapa 20). 

Benfica continuă seria victori
ilor avînd acum un avans de 
două puncte față de Sporting, 
care nu a reușit decît un scor 
egal la Beira del Mar. Rezul
tate mai importante : F. C. 
Porto — Varzim 2—1 ; Bele- 
nenses — Boavista 1—1 ; Ben
fica — Vitoria Setubal 3—1 ; 
Beira del Mar — Sporting 1—1. 
Primele clasate :
1. Benfica 20 15 3 2 44-19 33

2. Sporting 20 13 5 2 33-15 31
3. F.C. Porto 20 13 2 5 47-17 28

SPANIA (etapa 25). Atletico 
Madrid se distanțează în cla
sament. Rezultate mai impor
tante : Atletico Madrid — 
Elche 5—1 ; Valencia — Real 
Madrid 1—1 ; Sevilla — Athle
tic Bilbao 1—0 ; Hercules — 
C. F. Barcelona 2—2 ; Real 
Sociedad — Las Palmas 4—0 !; 
Zaragoza — Malaga 3—1. Pri
mele clasate :
1. Atletico M. 25 14 7 4 45-22 35
2. C. F. Barcelona 25 13 6 6 51-25 32

Pe locul 3 : Valencia cu 23 p.
ANGLIA. Alte jocuri restan

te s-au desfășurat in ultimele 
zile : Arsenal — West Brom
wich Albion 1—2!; Queens Park 
Rangers — Leeds United 0—0. 

ceanu, care a dispus de I. Dis- 
kov cu 6—3, 6—4-

CIRCUITUL FEMININ
Participantele la circuitul in

ternațional feminin de tenis, 
dotat cu trofeul „Virginia 
Slims", sînt reunite în această 
săptămînă la Dallas (Texas), 
unde-și dispută penultimul tur
neu, dinaintea probei finale de 
la New York, programată între 
24 și 28 martie. Iată rezultate 
din turul 2, la simplu : Sue 
Barker — Lela Ford 6—2, 6—2; 
Virginia Wade — Mary Carillo
6— 2, 6—1; Greer Stevens — 
Kerry Melville-Reid 2—6,
7— 6, 6—3; Michelle Tyler — 
Susan Hagey 6—4, 6—3; Brigit
te Cuypers — Lindsay Beaven 
4—6, 6—3, 6—2.

TURNEUL DE LA HAMPTON
Au început întrecerile tur

neului internațional de la 
Hampton (Virginia). Iată pri
mele rezultate : Gullikson — 
Krulewitz 7—5, 7—5; Higueras
— Estep 6—4, 6—3; Feaver — 
Kirmayr 4—6, 6—0, 7—6; Mayer
— Bunis 6—3, 6—1; Borowiak
— Saviano 6—3, 6—4.

VILAS SE DISTANȚEAZĂ
în urma rezultatelor înre

gistrate în turneele disputate 
săptămînă trecută, lider în cla
samentul Marelui Premiu FILT 
se menține argentineanul Guil
lermo Vilas, cu 482 puncte, ur
mat de americanii Brian Got
tfried — 417 p, Roscoe Tanner
— 318 p, suedezul Bjorn Borg
— 195 p și australianul John 
Alexander — 137 p.

toarele rezultate : Stadler — 
Petrovici 1—0 ; Pihailici — 
Ivanka 0—1 ; Hartston — 
Markovici 1—0 ; Levitina — 
Verdczi V2—Vî- Șahista ro
mâncă Gertrude Baumstark a 
întrerupt în avantaj pozițio
nal la Garcia.

REINTRAREA
LUI A. KARPOV

MUNCHEN, 9 (Agerpres). 
Campionul mondial de sah 
Anatoli Karpov (U.R.S.S.) 
participă în aceste zile la 
turneul internațional care se 
desfășoară în localitatea vest- 
germană Bad Lauterberg. în 
runda a doua, campionul lu
mii a remizat cu compatriotul 
său Semion Furman. Alte re
zultate : Timman — Miles 
1—0 ; Torre — Gerusel 1—0 ; 
Olafsson — Andersson 1—0 ; 
Csom — Keene V2—Vî-

în clasament conduc Kar
pov (U.R.S.S.), Hermann 
(R. F. Germania), Timman 
(Olanda), Olafsson (Islanda) 
și Torre (Filipine), cu cîte 
IV2 puncte.

Aceste meciuri nu afectează 
poziția primelor clasate, care 
au rămas aceleași : 1. F. C. Li
verpool 40 p ; 2 Ipswich 38 p; 3. 
Manchester City 37 p.

In Cupa Angliei (meci reju- 
cat în cadrul optimilor de fina
lă) : Manchester United — 
Southampton (deținătoarea tro
feului) 2—1.

Reamintim că sîmbătă are 
loc finala „Cupei ligii engle
ze", pe care și-o dispută 
Aston Villa și Everton.

GRECIA (etapa 22) : Pana- 
thinaikos — Panionios 1—0 ; O- 
lympiakos Pireu — Heraklis 
3—1 ; PAOK — Kastoria 2—1 ; 
Aris — Ethnikos 1—0 ; Pan- 
seraikos — AEK 1—1.

Clasament : 1. Olympiakos
36 p ; 2. PAOK 36 p ; 3. Pa- 
nathinaikos 34 p.

MECIURI AMICALE
e Partida dintre echipele de 

tineret ale Cehoslovaciei si 
R. D. Germane, desfășurată la 
Praga, a revenit gazdelor cu 
2—1 (1—0).

• La San Francisco (S.U.A.): 
Universidad Ciudad de Mexi
co — Cruzeiro Belo Horizonte 
2—0 (2—0).
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