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CONFERINȚA DE PRESA1

A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
TINUTĂ CU ZIARIȘTII STRĂINI SI ROMÂNI
9 9 9

□

La solicitarea corespondenți
lor de presă străini și a ziariș
tilor români, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a ținut joi, 10 mar
tie a.c., o conferință de presă 
în care a făcut o declarație și 
a dat răspunsuri în legătură 
cu situația existentă în țară ca 
urmare a cutremurului de la 4 
martie, precum și cu preocu
pările și activitatea partidului 
și statului legate de aceasta.

Au fost de față tovarășa 
Elena Ceaușescu și tovarășii 
Manea Mănescu, Cornel Burtică,

DECLARAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Doamnelor și domnilor.
Stimați tovarăși,
Se cunoaște eă România a 

fost zguduită de un puternio 
cutremur care a afectat grav 
Capitala și nouă județe ale ță
rii. Desigur, într-o măsură mai 
mică cutremurul s-a resimțit în 
toate județele, provocînd în 
multe alte orașe pagube de mai 
mică amploare.

Așa cum vă este cunoscut, cel 
mai mult au avut de suferit

Ion Dincă și Dumitru Popescu.
Conferința a fost deschisă de 

tovarășul Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R. care, într-o scurtă in
troducere, a subliniat faptul că 
„Președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a aflat la postul de comandă 
al activității generale a parti
dului și statului, a Întregii na
țiuni, încă din prima clipă du
pă izbucnirea cutremurului In 
România**. Vorbitorul a arătat 
că „tovarășul Nicolae Ceaușescu,

aflîndu-se intr-o vizită de prie
tenie în unele țări africane, de 
îndată ce a luat cunoștință des
pre catastrofa izbucnită în Româ
nia a transmis în cursul nopții 
telefonic, personal, Decretul 
prezidențial de instituire a stă
rii de necesitate în tară, iar 
apoi, de la bordul avionului, 
s-a interesat neîntrerupt de e- 
voluția stării de lucruri și • 
dat indicații sistematice pentru

(Continuare în pag. 2—3)

Bucureștiul, Zimnicea, Craiova 
și Ploieștiul. După datele de 
pînă acum, s-au prăbușit — în 
marea lor majoritate in Bucu
rești — peste 4 000 de imobile. 
Circa 12 000 de locuințe se află 
în stare gravă, nemaiputind fi 
locuite. Sînt, de asemenea, a- 
fcctate, într-o măsură mai ma
re sau mai mică, alte 10 000 de 
locuințe din orașe și sate. Tot
odată, multe întreprinderi in
dustriale au suferit pagube gra-

0 NOUA VIZITA
ÎN ZONELE GRAV

AFECTATE ALE CAPITALEI
Joi la amiază, la puțin timp 

după conferința de presă cu 
ziariștii străini și români, unde 
a prezentat tabloul gravelor 
pierderi umane și materiale 
pricinuite de cutremur, al 
muncii titanice depuse de toți 
cetățenii patriei pentru înlătu
rarea urmelor dureroase ale 
seismului și reintrarea întregii 
vieți pe făgaș normal, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, însoțiți de 
tovarășii Manea Mănescu, Cor
nel Burtică și Ion Dincă, au

tructivă a cutremurului a a- 
fectat 60 la sută din spațiul ce 
adăpostește amfiteatrele, labo
ratoarele și sălile de curs. Mi
nistrul educației și învățămîn- 
tului, Suzana Gâdea, și minis
trul sănătății, Nicolae Nicola- 
escu, informează, despre măsu
rile operative luate pentru 
salvarea bunurilor indispensa
bile continuării normale a pro
cesului de invătămînt. La che- 

ve, peste 200 dintre ele fiind 
nevoite să-și întrerupă provi
zoriu activitatea ; în alte sute 
de întreprinderi s-au produs 
avarii de diferite proporții.

In agricultură, distrugerile 
s-au produs îndeosebi în uni
tățile de creștere a animalelor; 
prin prăbușirea sau deteriora
rea gravă a sute de clădiri zoo
tehnice au pierit zeci de mii de 
animale. Așa cum s-a relatat și 
în presa de astăzi, daunele ge
nerale provocate de cutremur 
depășesc 6 miliarde lei. Doresc 
insă să atrag atenția că în a- 
ceste cifre nu sînt cuprinse pa
gubele mai mici suferite de 
unele întreprinderi, locuințele 
și alte bunuri materiale ale 
multor cetățeni care vor trebui 
să depună eforturi pentru a-și 
reface avutul pierdut.

Vă sînt, de asemenea, cu
noscute măsurile luate, felul 
cum s-a acționat pentru salva
rea oamenilor, pentru restabi
lirea activității normale în o- 
rașe și sate, în întreprinderi șl 
instituții.

In prezent situația este ur
mătoarea :

Practic, în toate localitățile 
tării s-a reușit să se înlăture 
în mare urmările cutremu
rului, să se degajeze rui
nele imobilelor prăbușite. In 
București mai continuă — așa 
după cum se vede — aceste lu
crări în cîteva centre, dar spe
răm că pînă în cursul zilei de
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făcut o nouă vizită în perime
trele Capitalei grav afectate de 
calamitatea de la 4 martie.

Si de această dată, ca în în
treaga perioadă care a trecut 
de la cataclism, cînd a condus 
personal cu energie și neînfri
care acțiunile de salvare a oa
menilor și a bunurilor, prezen
ta secretarului general al par
tidului în locurile unde mișca
rea tectonică a făcut mari ra
vagii a mobilizat pe toți cei 
care acționează, cu dăruire și 
devotament, la uriașa muncă de 
înlăturare a efectelor dezastru
lui și pentru concentrarea judi
cioasă a eforturilor în vederea 
ieșirii rapide a întregii țări din 
greaua încercare.

Cu prilejul noii vizite, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a a- 
nalizat modul în care se desfă
șoară acțiunea complexă — deo
sebit de importantă pentru re
venirea la normal a vieții — 
de expertizare a stării edifici
ilor valoroase ale Bucureștiului, 
precum și a imobilelor de lo
cuit care au avut de suferit de 
pe urma cutremurului.

Primul obiectiv al vizitei l-a 
constituit Institutul de medici
nă și farmacie — decanul de 
virstă al învățămîntului supe
rior de specialitate din țara 
noastră. Impunătorul edificiu, 
cunoscut si apreciat pentru mo
numentalitatea și stilul său ar
hitectonic, a suportat cu greu 
zguduirile seismice. Forța des- La Institutul de medicină și farmacie - grav afectat de cutremur

SEDINJA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV Al C.C. Al P.C.R. 
DIN ZIUA DE 10 MARTIE 1977

In cursul zilei de joi, 10 martie a.c., a avut Ioc o nouă
ședință a Comitetului Politic Executiv al C.G al P.C.R, sub
președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al
P.C.R, care a analizat modul în care se înfăptuiesc obiectivele 
și sarcinile trasate de conducerea de partid și de stat pentru
normalizarea deplină a situației din Capitală, stabilind in acest 
scop noi măsuri.

Comitetul Politic Executiv a indicat ca in București, in cele 
citeva clădiri mari prăbușite ale căror ruine n-au fost încă de
gajate, să se acționeze in continuare cu grijă și perseverență, 
in special in subsolurile care nu au fost distruse, pentru sal
varea tuturor persoanelor care mai pot supraviețui.

In spiritul hotăririlor luate anterior, Comitetul Politic Exe
cutiv a stabilit ca incâ in cursul zilei de 10 martie echipele 
întreprinderilor de construcții să fie repartizate pe străzi și clă
diri, pentru a începe in mod organizat, intr-un ritm intens, 
acțiunea de consolidare și reparare □ clădirilor avariate.

Pentru moment, urmează să fie consolidate chiar și clădi
rile ce vor fi demolate ulterior, pentru ca prin prăbușire să nu 
afecteze imobilele învecinate. De asemenea, sub îndrumarea și 
cu sprijinul organelor de partid și de stat, a unităților de con
strucții, cetățenii să treacă de îndată, cu toate forțele, la repa
rarea propriilor locuințe.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca Consiliul Popular Muni
cipal să ia măsuri pentru devierea circulației vehiculelor grele 
- tramvaie, autobuze, camioane — de pe arterele centrale ale 
orașului afectate de cutremur, pentru a împiedica orice fel de 
agravare a avariilor clădirilor din această zonă.

Comitetul Politic Executiv a hotărit, de asemenea, să se ac
ționeze in mod organizat, cu cea mai mare grijă, pentru strin- 
gerea din edificiile ce au suferit de pe urma cutremurului a 
obiectelor de artă, a tuturor valorilor ce aparțin patrimoniului 
cultural național, inclusiv a arhivelor instituțiilor de stat, și 
depozitarea lor în condiții de deplină securitate. Nici un bun 
de artă și cultură nu trebuie pierdut sau deteriorat, pentru 
aceasta purtînd răspunderea atit unitățile și instituțiile dețină
toare, cit și organele de partid și de stat centrale și locale, cu 
atribuții in acest domeniu. Pentru asigurarea spațiului necesar 
cazării urgente a unor sinistrați, s-a hotărit evacuarea unor in
stituții culturale, in special cu caracter muzeistic, și punerea lor 
la dispoziția cetățenilor.

Luirid cunoștință de dorința manifestată de numeroși cetățeni 
de a veni in ajutorul sinistraților, al acțiunii de reconstruire și 
de lichidare a pagubelor cutremurului, prin donarea unor sume 
de bani, Comitetul Politic Executiv a stabilit să se creeze in 
acest scop un cont individual la care să poată depune toți cel 
ce doresc. De asemenea, in unele întreprinderi și instituții, co
lective de muncă, au apărut diferite inițiative cu același carac
ter, numeroși oameni ai muncii manifestindu-și dorința de a 
organiza depuneri colective de bani in beneficiul sinistraților și 
de □ iniția acțiuni de muncă suplimentară in vederea sporirii 
producției peste prevederile planului. La rîndul lor, o serie de 
instituții cultural-artistice și sportive și-au propus să organizeze 
manifestări publice, urmind ca beneficiile realizate să fie, de 
asemenea, vărsate in fondurile de ajutorare a sinistraților.

Comitetul Politic Executiv dă o inaltă apreciere acestor ini
țiative și manifestări pornite din masa largă a oamenilor mun
cii și consideră necesar ca ele să fie încurajate și stimulate, 
ca o formă a solidarității socialiste a oamenilor muncii din patria 
noastră și, totodată, ca o contribuție prețioasă la lupta pentru 
înlăturarea definitivă a urmărilor cutremurului, pentru recuperarea 
pagubelor și asigurarea condițiilor in vederea dezvoltării neîn
trerupte economico-sociale a,țării noastre.

(Continuare în pag. 2—3)

SPORTIVII ȚĂRII CONTRIBUIE 
DIN TOATĂ INIMA 

LA FONDUL DE AJUTORARE 
A SINISTRAȚILOR

Comunicatul ședinței din 10 
martie a Comitetului PolitiO 
Executiv al C.C. al P.C.R. a 
produs un larg și profund 
ecou în inimile tuturor ce
tățenilor țării noastre, care au 
aderat de îndată la dorința ma
nifestată de numeroși oameni ai 
muncii de a veni în ajutorul 
sinistraților, al acțiunii de 
reconstruire și de lichidare a 
pagubelor, prin donarea unor 
sume de bani. Printre aceș
tia, sportivi, antrenori, alți 
tehnicieni, activiști sportivi, 
conduceri de cluburi și aso
ciații sportive, care au te
lefonat la sediul Consiliului 
Național pentru Educație Fi
zică și Sport, la federațiile 
sportive și la redacția zia
rului nostru, manifestindu-și 
dorința de a contribui la 
fondul ajutorării sinistraților.

Printre primele cluburi care 
ne-au anunțat despre dorința 
lor de a depune la acest 
cont sume din veniturile rea
lizate la manifestările spor
tive au fost Dinamo, Steaua, 
F. C. Baia Mare, care vor 
ceda încasările la primele 
jocuri disputate pe teren pro
priu în returul campionate
lor de fotbal, prevăzut si 
înceapă săptămâna viitoare.



ȘtDiNȚ A COMI IH III UIPOLITIC CONFERINȚA DE PRESĂ
KECUTIV AL C.C. Al P.C.B. A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAI

(Urmare din pag. I)

Comitetul Politic Execuți» a luat, de asemenea, cunoștință de 
faptul că o serie de guverne, conducători de state, organizații 
ți instituții publice ți persoane particulare din alte țări ți-au 
exprimat dorința să vină in sprijinul poporului român lovit de 
cutremurul de la 4 martie, prin trimiterea de medicamente și 
aparatură sanitară, a unor spitale mobile, prin construirea de 
școli ți alte edificii, prin furnizarea de fonduri sau utilaj indus
trial, inclusiv prin organizarea colectării de fonduri de la 
populație.

Pentru coordonarea tuturor inițiativelor pornite din masa oa
menilor muncii din țara noastră, a întregii acțiuni de ajutorare 
publică a sinistraților, precum și pentru preluarea ți folosirea 
judicioasă a ajutoarelor din străinătate, Comitetul Politic Exe
cutiv a hotârit crearea unui „Comitet Național de Ajutorare”, 
sub președinția tovarășei Elena Ceaușescu, membră a Comite
tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. Din comitet vor face parte 
membri ai Comitetului Politic Executiv, precum și reprezentanți 
ai Frontului Unității Socialiste, Consiliului Național al Femeilor, 
Uniunii Generale a Sindicatelor, Uniunii Tineretului Comunist, 
Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști, societății de „Cruce 
Roșie”, uniunilor cooperatiste agricole și meșteșugărești, uniunilor de 
creație ale oamenilor de artă și cultură ți asociațiilor științifice.

Comitetul Politic Executiv iți exprimă încrederea deplină că 
un număr tot mai mare de cetățeni vor contribui la fondul de 
întrajutorare, vor depune sume de bani, după puterile lor, în 
contul individual creat în acest scop, vor participa la diferitele 
acțiuni ți manifestări consacrate stringerii de fonduri pentru 
sinistrați, precum ți la activitatea generală pentru depășirea 
sarcinilor de producție, realizarea de noi ți importante succese 
în activitatea economică, în toate sectoarele vieții sociale. 
Aceasta va constitui o nouă ți puternică manifestare a spiri
tului de solidaritate ți întrajutorare tovârățească, propriu socie
tății noastre, noilor relații statornicite in orânduirea pe care o 
edificăm, o formă de afirmare tot mai pregnantă a principiului 
umanismului nou revoluționar, al eticii ți echității socialiste. Fără 
îndoială că poporul nostru va da ți pe această cale noi ți 
elocvente dovezi ale maltei sole conștiințe patriotice, ale ma
rilor sale virtuți morale, afirmindu-ți voința de neclintit ca, sub 
conducerea partidului, in cea mai strînsă unitate, să pățească 
neabătut înainte, pe calea făuririi vieții noi, a bunăstării ți 
prosperității, a înfloririi multilaterale a patriei.

Pentru fiecare pacient, o vorbă de mingiiere, de irwurajare

(Urmare din pag. I)

luarea primelor măsuri de ur
gență și organizarea întregii 
activități de apărare a popu
lației și limitare a efectelor de
zastrului. Odată ajuns în țară, 
încă în cursul dimineții respec
tive, a luat în mîini frînele 
conducerii întregii munci de so
luționare operativă a proble
melor grave create de cutremur 
și a activității de reconstruc
ție. Din prima clipă s-a depla
sat la principalele puncte ale 
cataclismului, apoi din nou, de 
nenumărate ori, în zonele dis
truse ale Capitalei, iar după

DECLARAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. 1) 

mîine ele vor fi încheiate. Am 
acordat prioritate acțiunii de 
salvare a oamenilor, scoaterii 
de sub dărâmături a celor ră
mași în viață.

Datorită eforturilor depuse zi 
și noapte de detașamentele mi
litare și gărzile patriotice, de 
tineret, de oamenii muncii, am 
reușit să salvăm sute de vieți 
omenești. Chiar și in noaptea 
aceasta au mai fost scoși de 
sub dărâmături oameni vii. Din 
păcate, cu toate eforturile de
puse, pierderile de vieți ome
nești sînt mari. Pină in pre
zent sînt 1387 de decedați dar, 
probabil, numărul lor va mai 
crește, în București, cu alte cî- 
teva zeci. De asemenea, au fost 
accidentați 10 500 de oameni, 
din care 2 280 se află Încă in 

aceea, practic, aproape în toate 
zonele grav calamitate ale ță
rii. Conducînd nenumărate șe
dințe operative Cu diferitele co
mandamente de lucru, prezidînd 
zilnic ședințele Comitetului Po
litic Executiv, fiind permanent 
în mijlocul sinistraților, al echi
pelor de salvare și degajare a 
ruinelor, președintele țării a 
organizat zi și noapte, ceas de 
ceas, clipă de clipă, uriașul e- 
fort al poporului, gigantica sa 
încordare de voință, îmbărbă- 
tînd prin sfatul și exemplul 
propriu întreaga națiune, diri- 
jînd forțele pentru depășirea 
rapidă a acestui moment cum
plit”.

spitale ; ceilalți, după îngriji
rile primite au putut părăsi 
unitățile sanitare.

A trebuit să se asigure ca
zarea a zeci de mii de oameni 
care locuiseră în blocurile pră
bușite sau care au fost evacu
ați din imobilele grav deterio
rate. In Capitală, spre exemplu, 
au fost afectate circa 100 blocuri 
mari. Se acționează in prezent 
pentru cunoașterea precisă a si
tuației blocurilor afectate, a re
zistenței lor, precum și pentru 
consolidarea lor, in vederea 
trecerii la refacerea acestora.

După cum cunoașteți din Co
municatele date publicității, au 
fost adoptate măsuri de ajuto
rare a sinistraților cărora le-au 
fost distruse locuințele și bu
nurile personale. De asemenea, 
am hotărât să construim supli
mentar încă circa 5 000 de a- 
partamente în acest an in Bucu
rești și să trecem Ia reconstruc
ția în întregime a orașului Zim- 
nicea, distrus în proporție de 
80 la sută. Celelalte localități 
care au avut de suferit mai 
puțin vor putea face față cu 
ceea ce se va realiza pe baza 
planului dezvoltării fondului de 
locuințe din acest an.

Putem, deci, aprecia că da
torită măsurilor ferme luate și 
muncii încordate de zi și noap
te, de ceas de ceas, a întregu
lui nostru popor, am reușit să 
înlăturăm în cea mai mare 
parte, in citeva zile, urmările 
dezastrului provocat de cutre
mur. Desigur, mă refer la as
pectele exterioare. Vom avea 
însă mult de muncit pentru a 
asigura repararea tuturor lo
cuințelor, pentru a reface și re
construi ceea ce s-a distrus. 
Vom continua să punem pe pri
mul plan și să acordăm toată 
atenția oamenilor care au avut 
de suferit, pentru ea ei să sim
tă grija, atenția, preocuparea 
partidului, a tovarășilor lor de 
muncă, a întregului nostru po
por, să poată trece peste trau
matismele grave la care au fost 
supuși.

In industrie am reușit, prac
tic, să repunem în stare de

„Iată de ce — a arătat vorbi
torul — relatările pe care le 
veți asculta vin nu numai din 
partea celei mai autorizate per
sonalități a statului român, d 
și din partea omului care cu
noaște cel mai bine, prin con
tact nemijlocit și implicarea 
cea mai intimă și totală, în
treaga stare de lucruri provo
cată de cutremur și perspecti
vele evoluției ulterioare a vie
ții economico-sociale a țării".

Vorbitorul l-a invitat apoi pe 
președintele Republicii Socia
liste România să ia cuvîntul în 
cadrul conferinței de presă.

funcțiune aproape toate între
prinderile avariate, cu excepții 
a 3—1 mai grav afectate, unde 
lucrările vor mai dura cîteva 
zile sau chiar cîteva săptămîni.

Aș dori să menționez faptul 
că, cu toate că mulți au avut 
de suferit, unii chiar pierderi 
de vieți omenești în familiile 
lor, totuși, în toate întreprinde
rile și instituțiile oamenii s-au 
prezentat la lucru. Clasa noas
tră muncitoare, intelectualii, 
țăranii au înțeles să răspundă 
imperativelor momentului prin 
intensificarea eforturilor în ve
derea depășirii greutăților 
create de cutremur. Aș putea 
să menționez că multe între
prinderi au realizat în aceste 
zile o producție cu 20—30 la 
sută mai mare decit era plani
ficat. Aceasta arată starea de 
spirit a oamenilor muncii, fe
lul în care poporul nostru în
țelege să facă față situației 
grele care s-a creat. Același 
lucru se poate spune și despre 
munca in agricultură.

Iată de ce aș dori să mențio
nez că, în aceste momente 
grele, în această aspră încerca
re cu natura, poporul român 
s-a dovedit, ca în atitea rân
duri în trecut, ferm, hotărât să 
facă față tuturor greutăților. 
El și-a strâns și mai mult rân
durile in jurul partidului și a 
dat dovadă de o profundă ma
turitate politică, de o înaltă ți
nută cetățenească, de un adine 
umanism — aceasta fiind dealt
fel caracteristica dintotdeuna a 
fizionomiei morale a poporului 
nostru. Tocmai datorită acestor 
virtuți ale poporului am reușit, 
intr-un timp scurt, să ducem 
la bun sfîrșit activitatea de 
salvare și punere în stare de 
funcționare a întreprinderilor 
avariate.

Sigur, așa cum am mențio
nat, este încă greu de estimat 
toate pierderile suferite de în
treprinderi, de fiecare cetățean 
in parte. Dar indiferent dacă 
ele vor fi mai mari cu cîteva 
miliarde, apreciem că poporul 
nostru va reuși să depășească 
aceste greutăți. Sintem ferm 
hotăriți să nu schimbăm cu 
nimic nici programul de dez
voltare, nîci programul de ri
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ÎN CÎTEVA SPITALE BbcUREȘTENE
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu, în
soțiți de tovarășii Manea Mă- 
nescu, Iosif Uglar, Aurel Duma 
și Ion Stănescu, de ministrul 
sănătății, Nicolae Nicolaescu, 
a-u vizitat, în cursul după-amie- 
zii de 10 martie, spitalul militar 
central și spitalele Brincove
nesc și Colentina

în spiritul înaltelor coman
damente morale care au dictat 
toate hotărârile sale în aceste 
momente de grea cumpănă pen
tru locuitorii Capitalei și ai 
țării, cu grija sa stăruitoare, 
atentă, cu care a urmărit și a 
dirijat adesea personal, în aces
te zile, lucrările de salvare 
a supraviețuitorilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a interesat 
în cursul după-amiezii de soarta 
victimelor, de îngrijirile medi
cale care li s-au acordat, de 
modul în care unitățile spita
licești, cadrele sanitare și-au 
coordonat munca pentru a asi
gura în condiții cit mai bune 
asistența bolnavilor.

Spitalul militar central. Locul 
în care și-au aflat alinarea su
ferințelor sute de oameni cu 
traumatisme grave, 
aceste zile de după 
care a lovit România 
speranța vieții.

— 450 de bolnavi 
asistați, 330 internați, iar 117 cu 

unde in 
cutremurul 
a renăscut

au fost

o situație mai gravă au rămas 
in spital — raportează genera- 
lul-maior dr. Gheorghe Costă- 
chescu, directorul Spitalului 
militar central.

In timpul vizitei, printre pa
turile celor aflați în suferință, 
în secțiile de reanimare, terapie 
intensivă și chirurgie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au discutat cu 
general dr. Traian Oanoea, șe
ful clinicii de chirurgie 2, cu 
colonel dr. Traian Băndilă, șe
ful secției de reanimare și te
rapie intensivă, cu anestezista 
Elena Iordache, oameni care nu 
au precupețit nici un efort pen
tru salvarea vieților aflate în 
pericol. Sub atenta lor îngri
jire se află Livia Negoescu, dez
gropată după mai bine de 120 
de ore dintre dărâmăturile imo
bilului de pe strada Arghezi, 
studentul Stoian Lolică, salvat 
cu o zi în urmă dintre ruinele 
de pe strada Rosetti, Marina 
Stanca și tatăl ei, salvați la 
fostul bloc „Scala”, prof. Mircea 
Popescu, scos dintre ruinele 
blocului de pe Str. Ghica, Floa
rea Iordache, femeia salvată 
tot de la „Scala*.

Secretarul general al partidu
lui a stat de vorbă cu acești 
bolnavi, ca dealtfel cu numeroși 
alți pacienți, s-a interesat de 
starea sănătății lor, de îngriji
rile ce li se acordă. Tovarășa 
Elena Ceaușescu s-a apropiat 
de patul Gabrielei Corduneanu,

de numai șapte ani, 
grație eforturilor su-

viața ei a

m-ați sal-
Ceaușescu,

salvat, 
mereu să 
Vă mul- 
din toată

Directorul 
dr.

o fetiță 
scăpată, _ .
preme ale echipelor de salvare, 
din ruinele blocului de pe stra
da Ion Ghica, stă de vorbă cu 
micuța pacientă, o mingîie cu 
gingășie și tandrețe- Medicii dau 
asigurări că fetița este în afară 
de orice pericol, că 
fost salvată.

— Dumneavoastră 
vat, tovarășe Nicolae 
spune Maria Ștefănescu, salvată 
în ultima clipă, dintre ruine. — 
Dumneavoastră ne-ați 
pentru că ați insistat 
ne caute sub ruine, 
țumim, vă mulțumim 
Inima 1

Spitalul Colentina. 
acestei instituții sanitare, 
Grigore Dumitrescu, și colabo
ratorii săi apropiați, profesori 
și alte cadre universitare din 
învățămîntul nostru medical, ra
portează că spitalul funcționează 
la întreaga capacitate. în zilele 
care au trecut de la dezastruosul 
cataclism, s-a acordat aici asis
tență sanitară unui număr de 
3 530 de persoane care au su
ferit diferite traume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
stau de vorbă cu un mare nu
măr de bolnavi, încercînd să le 
aline, cu o vorbă de mingiiere, 
suferințele. Printre aceștia se 
află Magdalena Anghelescu și 
Marieta Barbu, salvate dintre 
ruinele fostului imobil de pe

lacrimi în ochi,

CeaușescuElena 
pentru interesul 

care îl manifestă pentru

str. Ion Ghica, aflate în stare 
gravă, dar, după primele apre
cieri ale medicilor, în afară de 
pericol.

Mulți dintre bolnavi mulțu
mesc, cu 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei 
pentru vizită, 
pe 
soarta lor.

— Ați fost ca un părinte pen
tru noi — spune unul dintre 
bolnavi. — Să ne trăiți la 
mulți ani !

Secretarul general al partidu
lui, remareînd abnegația cadre
lor medicale de la spitalul Co
lentina subliniază, totodată, că 
bolnavii care au suferit de pe 
urma cataclismului trebuie să 
beneficieze de un tratament 
deosebit.

Spitalul Brincovenesc.
Prezentind eforturile și mun

ca plină de dăruire a persona
lului spitalicesc de aici, direc
torul acestei mari unități sani
tare, conf. dr. Vaslle Fica, ara
tă că, începînd chiar din noap
tea cutremurului, conducerea 
spitalului, organizația de partid, 
toate cadrele medicale au fost 
prezente, practic, fără întreru
pere. pe frontul luptei pentru 
viață.

Secretarul general al partidu
lui și tovarășa Elena Ceaușescu 
au vizitat și aici mai multe sa
loane, au stat de vorbă cu un 
mare număr de bolnavi, inte- 

resîndu-se de împrejurările In 
care s-au aflat, despre starea 
sănătății lor, de îngrijirile ce 
li s-au acordat, găsind pentru 
fiecare e vorbă de mingiiere.

Oamenii își exprimă, în cu
vinte încărcate de emoție, sa
tisfacția de a-1 vedea pe însuși 
secretarul general al partidului 
preocupîndu-se direct de soarta 
lor, de viata lor și a familiilor 
lor.

înainte de plecare, secretarul 
general al partidului a recoman
dat din nou cadrelor medicale 
să acorde în continuare fiecărui 
pacient în parte toată atenția 
pe care o reclamă situația lor 
deosebită, să îi înconjoare cu 
multă căldură sufletească, să le 
susțină moralul, să-i încurajeze 
cu toată afecțiunea în aceste 
momente grele prin care trec, 
pentru a-i ajuta nu numai să 
se vindece fizic, ci și să depă
șească rănile sufletești pricinui
te de șocul suferit de pe urma 
absurdei întimplări din seara 
zilei de 4 martie.

în numele întregului corp al 
cadrelor sanitare, medicii care 
au luat parte la acest dialog 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
exprimînd mulțumiri pentru 
această vizită de îndemn șî îm
bărbătare în munca lor plină 
de răspundere, l-au asigurat pe 
secretarul general al partidului 
că își vor pune nu numai pri
ceperea lor profesională, ci și 
inima și tot sufletul în slujba 
salvării oamenilor, a vindecării 
rănilor lor, pentru a-i reda cit 
mai repede societății.
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PE MARELE ȘANTIER AL REVENIRII LA VIATA NORMALA...

PENTRU INLATURAREA GRABNICA A EFECTEEOR SEISMULUI SPORTIVII ÎȘI REIAU PREGĂTIRILEde trai 
începe 

st an. Singu- 
am conside- 

; «urinăm apli- 
nostru este 
iii de lucru, 
ae înțeles de 
ni ai muncii 
ve suplimen- 
ibui la recu

za pierderilor 
lie. Iată de 
ie Executiv, 
sînt convinse 
ciuda greu- 

Aim în bune 
de dezvoltare 

tării. Men- 
. us.ru că am 

ină comenta
ta fața noii 

dezvoltare a 
doar un pe- 

știu dacă sini 
enții ziarului 
"stă afirmație,
i pesie citeva 
chiar între-

■ <, pentru a 
acest an ele 

imînerile ta 
caliza planul, 
nul nu va fi 
c sîntem ho- 
iul pentru a 
are mai ra- 

' n creșterea 
'oducției pes- 
nului oinci- 
îspunsul nos- 
. vom acționa 
inși că vom

acest 
șefilor 

care 
solidaritatea 

d nostru ta 
cercare, atît 
e compasiune 
umanitar ta 

bunuri. Am 
unor state 

inente, unități 
și alt mate

’s nte sanitare, 
latură tehnică 
festăm pro- 
itudinc.
emenea, să 

. străine — 
înțeles că șl 
care a pre- 

palitatea si a 
pinia publică 
cutremurului 

tea poporului 
ășirea acestei 
: că acest fel 
înscrie intr- 

solidarității 
■re popoare,
ii documen- 
ki de a face 
rge după sen- 
ribuie la întă- 
ncrederii și 
1 națiuni, 
■clarație, pre- 
Ceaușescu a

m cu 
calde 
rnelor « —» I : .

□r puse de
r organe de
>mâneștL

>resă a fost
* bit interes de

români, de

:ECTATE
pag. 1)

’.regii țări de 
al partidului 
cetățean, la 

ă, să acțione- 
ne pentru în- 
5 a efectelor 
lenți și cadre 
iășurat o ac- 
.bnegație pen- 
sb ruine echi-

■ iții de labora- 
’”3. biblioteca 
-mare a aces- 
ist recuperate 

din dotările 
Întregul fond 
ent, se acțio- 

{ neobosită e- 
i degajării de 
elor, sălilor de 
>r.
d în care s-a 
11 general al 

. .‘af să se de- 
tivitate spați- 
lostirii acestor 
âralel cu lua- 
-ilor pentru a 
urarea nestin- 
lui de învăță- 

As, concomitent 
7;ățîi în spa- 

din vechea

In fața blocului din strada 
Vasile Conta nr. 3—5, ieri spre 
amiază, un grup în uniformele 
gărzilor patriotice încarcă cu 
mișcări energice în camioane 
moloz, cărămizi, geamuri... E a 
șaptea mașină umplută. Mem
bri ai gărzilor patriotice de la 
Consiliu] Național pentru Edu
cație Fizică și Sport lucrează în 
mare viteză. Printre cei 20 de 
bărbați sprinteni în mișcări 
distingem mai mulți componenți 
ai federațiilor de specialitate : 
C. Ardeleanu, E. Banciu, O. 
Popescu, Al. Vladar, D. Nede- 
lea, O. Bîrsănescu, I. Crîsnic, 
Gh. Enache, C. Mărculescu, L 
Zamfir, _V. Maltopol, FI. Las- 

ser viciu] 
alții, 

igiena 
moloz 

pentru

lău, D. Țone, de la 
relații internaționale, și 
„Se lucrează acum la 
străzii, la degajarea de 
a scărilor acestui bloc.

ca să ștergem cit mai repede 
urmele cataclismului din 4 
martie” ne spune, intre două 
lopeți aruncate în mașină. An
ton Murariu, comandantul plu
tonului 3, secretarul federației 
de judo. Antrenorii echipei na
ționale de fotbal juniori, Con
stantin Ardeleanu și Eugen 
Banciu, întorși dintr-un turneu 
efectuat în Iran, s-au alăturat 
eforturilor făcute de populația 
Capitalei pentru înlăturarea cit 
mai grabnică a efectelor fizice 
și psihice ale dezastrului de 
vineri 4 martie. „Fină miercuri, 
împreună cu tot activul 
C.N.E.F.S., am participat la în
lăturarea ruinelor din preajmă. 
Eu am fost la blocul din stra
da Snagov, Am muncit cu toții 
fără să știm ce-i acela timp, 
ce-i aceea oboseală", ne-a spus 
antrenorul federal Constantin

ACTIONIND FARA PREGETa

clubul 
pre- 

unități 
Florea

într-o scurtă vizită la 
Rapid București, noul 
ședințe al acestei vechi 
sportive muncitorești, 
Tănăsescu, ne informează des
pre participarea sportivilor și 
antrenorilor clubului giuleștean 
la acțiunea patriotică de com
batere a urmărilor seismului 
ce s-a abătut vinerea trecută a- 
supra țării noastre: „Toți antre
norii și activiștii clubului au 
fost mobilizați Ia restabilirea 
ordinii și la înlăturarea urmă
rilor cutremurului, la sălile și 
la celelalte încăperi din preaj
ma stadionului Giulești. Spor
tivii sînt toți prezenți Ia locu
rile lor de muncă, in gărzile 
patriotice, acolo unde sînt soli
citați. O serie dintre sportivii 
noștri fruntași — ostași în ter
men la U.M. 01659 Chitila — 
fac parte din brigada de inter
venții care a fost evidențiată 
pentru curajul și dăruirea cu

A

ALE CAPITALEI
indicat să fie crea-clădire, s-a 

te condiții pentru studii și cer
cetare și în spitalele în care 
studenții efectuează practică. 
In același scop, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cere să se 
accelereze ritmul construcției 
noii clădiri a clinicii universi
tare alăturate, pentru ca în 
spațiile ce permit să fie trans
ferate activități 
pînă la cutremur în 
clădire.

Analiza stării unor 
și edificii a continuat, 
calea Victoriei, unde 
seismului 
dente. Un mare număr de clă
diri de pe această principală 
arteră a Capitalei au fost a- 
fectate, într-o măsură mai 
mult sau mai puțin gravă, de 
mișcările tectonice. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a interesat 
de activitatea comisiilor de ex- 
pertizare a stării imobilelor și 
a indicat să se accelereze a- 
ceastă importantă acțiune. S-a 
relevat, și cu acest prilej, că 
specialiștii trebuie să desfășoa
re o muncă plină de responsa
bilitate, astfel încît să se ob
țină o evidențiere reală a gra
vității avariilor pentru a se 
putea lua în funcție de aceasta 
cele mai eficiente decizii.

desfășurate 
vechea

imobile 
. apoi, pe 

Victoriei, unde urmele 
sînt dureros de evi-

care a acționat în aceste cea
suri grele. Intre aceștia, amin
tim pe componentul lotului o- 
limpic de polo Ilie Gheor
ghe, pe colegul său de secție 
Nicolae Andreescu, pe boxerii 
Gheorghe Enache, 
lancu, Ion Stancu, 
Nicu Iordache, Nicolae Matei 
etc. Poloistul Pavel Mureșan, 
maistru mecanic la S.U.T. Chi
tila, a lucrat în brigadă de in
tervenție de simbătă diminea
ța pînă miercuri.

Antrenorul de volei Nice- 
lae Meadu, împreună cu ele
vii săi (Mihai Sandu, Tudor 
Popescu, Adrian Matei etc.) au 
lucrat la degajarea molozului 
de la Centrul de calcul electro
nic al M.T.Tx, Antrenorul de 
baschet H. Tursugian și elevii 
săi Mircea Plămadă, Dan Vlă- 
descu, au participat la lucrările 
pentru salvarea vieților ome
nești și a bunurilor la fostul 
bloc avînd la parter cofetăria 
„Scala”. Ing. Ion Teodo- 
rescu, antrenorul echipei de 
rugby a clubului Rapid, Îm
preună cu mulți dintre elevii 
săi, muncesc fără preget pen
tru repunerea în funcțiune a 
utilajului afectat de la I.M.M.R. 
Grivița Roșie".

La acest din urmă obiec
tiv reușim cu mare dificultate 
să-l găsim pe inginerul Ion 
Teodorescu, șef de secție, mem
bru în Comitetul de partid pe 
întreprindere. Este prezent pes
te tot, acolo unde este nevoie. 
De aceea, pentru a ne furniza 
datele necesare reportajului ne 
propune să-1 însoțim în diferi
tele puncte de lucru, informa
țiile oferindu-ni-le din mers, 
la fața locului. La lucrările ca
re se efectuează la zidul fron
tal al atelierelor, care a sufe
rit căderi parțiale și fisuri pu
ternice, îl întîlnim și pe ingi
nerul constructor Costel Stă- 
nescu — fostul internațional, 
rugbyst la Grivița Roșie — 
dind soluții tehnice muncitori
lor. Printre cei imbrăcați în sa
lopete li recunoaștem pe rug
byștii rapidiști Marin Moț, Da
niel Petrescu, Cristea Cioceanu, 
Nicolae Stănescu. în hale, aco
lo unde unele ferme metalice 
au fost rupte de puternicul 
seism, l-am întilnit pe un alt 
rugbyst de Ia Rapid, sudorul 
Dan Fusu. Alături de el alți 
îndrăgostiți de sportul cu ba
lonul oval, Alexandru Pop, Ma
rinei Pena, S. Cercel, compo
nenți ai echipei Grivița Roșie. 
Toți sînt uniți acum de același 
țel : repunerea cît mai grab
nică în funcțiune a întregului 
utilaj al întreprinderii.

Gheorghe 
luptătorii

Ardeleanu. Cuvintele antreno
rului de fotbal sînt valabile 
pentru majoritatea activiștilor 
sportivi din C.N.E.F.S. Fiecare 
dintre ei a încercat tot timpul 
să fie cît mai util amplei ac
țiuni de refacere de după cu
tremur, fiecare a demonstrat 
forța solidarității umane 
dind oboseala, riscul, frigul.

...în fața blocului de la 
3—5 apare la un moment 
un copil cu o lopată. Se inte
grează din proprie inițiativă 
monomului care încarcă în gra
bă moloz în mașini. Copilan
drul, Stelian Mănescu, din 
clasa a Vl-a de la școala ge
nerală nr. 19, e un locatar al 
blocului. „Din păcate, e singu
rul reprezentant al acestui bloc 
cu aproape 200 de familii care 
dă o mină de ajutor la cură
țirea propriei case", spune C. 
Drăghici, instructor la U.G.S.R. 
Vrem să credem că exemplul 
lui Stelian dintr-a Vl-a va fi 
amplificat și de cei mari. Ime
diat ! Peste tot !

...Cei 20 de bărbați de la 
C.N.E.F.S. cheamă o altă ma
șină. Două grămezi de moloz 
dispar imediat. Pînă după-a- 
miază, la „schimbul” celor care 
au lucrat și in noaptea prece
dentă, fiecare vrea să nu piar
dă nici o clipă.

PESTE TOT UNDE ESTE

Toate activitățile încep să 
reintre in normal după citeva 
zile de muncă încordată pentru 
eliminarea primelor consecințe 
ale cutremurului. Printre acestea 
se numără și pregătirile spor
tivilor in vederea reluării acti
vității competiționale.

Ieri, la complexul sportiv „23 
August", antrenorul Ștefan Hăr- 
gălaș și viitorul său coleg Gheor
ghe Petcu,_ student la I.E.F.S.. 
au 
pe 
de

lucrat din nou cu gimnaștii 
care îi au in pregătire, cei 
la Școala sportivă nr. 2-

Atît grupa mică, alcătuită din 
elevi de la Școala generală nr. 
58, cit și grupa mare, formată 
din sportivi de la Liceul mr. 1, 
au lucrat intens. Orele de an
trenament efectuate in cursul 
zilei de ieri au fost consacrate, 
în mare măsură, pregătirii fizi
ce generale, gimnaștii Adrian 
Bîcu, Dumitru Avarvarei, Iulian 
Saiu, Gabriel Alexe și ceilalți 
lucrind deopotrivă și la aparate.

In imagine, un aspect din 
timpul antrenamentului la pa
ralele și cai cu minere.

NEVOIE DE AJUTOR

prof.

Colectivul de cadre didactice 
și elevi ai Școlii sportive ,JE- 
nergia” din Capitală, răspun
zând chemării organizației de 
partid, s-a mobilizat ca un sin
gur om în acțiunile de înlătu
rare a urmărilor cataclismului 
de la 4 martie. S-a avut în 
vedere, în primul rînd, înce
perea lucrărilor de desconges
tionare, de înlăturare a molo
zului, a coșurilor căzute la lo
calul școlii, aici activitatea 
fiind condusă de secretarul or
ganizației de partid, 
Gheorghe Cristea.

Dintre elevii care au muncit 
ore în șir, cu hărnicie și res
ponsabilitate, amintim pe Ma
rian Tudor, Constantin Pavel, 
Ion Sima, Constantin Ștefan și 
alții. O echipă condusă de 
prof. Sergiu Gârleșteanu a in
tervenit pentru înlăturarea a- 
variilor produse la Liceul „Mi- 
hai Viteazul”. Timp de peste 
șase ore, profesorii au muncit 
cu bărbăție și curaj pe acope
rișurile clădirii la coborârea 
numeroaselor coșuri căzute in 
timpul cutremurului. Aceeași 
echipă s-a deplasat ieri pentru 
a da ajutor la înlăturarea stri
căciunilor produse la Școala 
sportivă nr. 1, de pe Calea 
Victoriei nr. 216. Alți profesori 
de la Școala sportivă „Energia* 
s-au pus la dispoziția comanda
mentului operativ de la clubul 
sportiv Universitatea, 
cerea școlii — director : prof. 
Florin Grecu — a mobilizat e- 
levii pentru a 
școlile de unde ei

Un alt grup de 
tice și 
țiunile 
mentul 
talei.

elevi iau 
organizate
Sectorului

Condu-

acționa și la 
provin.
cadre dldac- 
parte la ac- 
de comanda- 
III al Capi-

9,NE FACEM DATORIA"

CU ABNEGAȚIE
Șl CURAJ

Printre oamenii care au pus 
umărul la înlăturarea ruinelor 
fastului bloc la parterul căruia 
se afla cofetăria Scala, l-am 
găsit, în aceste zile, și pe pro
fesorul de educație fizică Ion 
Stoișor, coordonator al Centru
lui de copii și juniori de la 
clubul de fotbal Sportul stu
dențesc (aflat în prim-plan în 
fotografia alăturată).

Venit, din proprie inițiativă, 
la locul sinistrului, Ion Stoișor 
a fost printre primii care s-au 
urcat pe ruine, acolo unde 
scafa escavatorului forma des
chizături pentru a se vedea dacă 
mai există urme de viață. Ex- 
punindu-se deseori pericolului 
alunecărilor de moloz sau că
rămizi. omul în salopetă albas
tră a controlat, fisură cu fisu
ră, loc cu loc, în speranța că 
vreun eventual supraviețuitor 
poate fi salvat de sub dărimă- 
turi.

Chiar dacă Ion Stoișor nu a 
avut satisfacția descoperirii d-1 
oameni în viață, exemplul 1 ’> 
de curaj și abne "V ’ de vi
brant umanism, merită toată 
admirația.

Printre zecile de cetățeni, ti
neri și vîrstnici care au acțio
nat cu dîrzenie și bărbăție, con
tribuind la înlăturarea dărâmă
turilor, în căutare de supravie
țuitori și recuperarea de bunuri 
de la fostul bloc din Bulevar
dul Magheru (cofetăria „Casa
ta"), dărâmat în cataclismul de 
la 4 martie, s-a aflat și o e- 
chipă de sportivi aviatori din 
aeroclubul „Aurel Vlaicu".

Conduși de parașutistul Vasi
le Sebe, maestru emerit al 
sportului, tinerii aviatori au să
rit în ajutor acolo unde situa
ția impunea cele mai operative 
intervenții. La un moment dat 
s-a primit înștiințarea că în- 
tr-una din camerele de la eta
jul I sau II se află o colecție 
de tablouri de mare valoare, 
înscrisă în patrimoniul bunu
rilor naționale. Se urmărea re
cuperarea lor fără stricăciuni.

Sportivii aviatori n-au ezi
tat nici o clipă. Legați în ha
muri de parașute și ancorați cu 
cabluri, tinerii Virgil Dumi
trescu și Cristian Ciupitu au 
pătruns, prin breșe laterale, 
sub dărâmături. Și-au făcut cu 
greu drum printre pereți că- 
zuți, bucăți de grinzi și mobi
lă spartă. înaintau metru cu 
metru. Și, după o luptă dîrză, 
au ajuns la locul indicat. Toa
te obiectele de preț au fost 
scoase la lumină și predate in
tacte.

11 întrebăm pe Virgil Dumi
trescu dacă nu i-a fost tea
mă. „Nu m-am gîndit decât la 
faptul că bunurile trebuie sal
vate și, deci, trebuie acționat 
cu atenție, calculînd fiecare 
mișcare. De sus cădea mereu

moloz peste noi, dar n-am dat 
înapoi. Mă bucur că am reu
șit".

Ca atiția alți tineri care în 
aceste momente de grele- în
cercări răspund prezent la 
chemări, Vasile Sebe, care a 
condus acțiunea, ne-a spus : 
„Nu ne facem decit datoria" l

IN PRIMELE
RINDURI

La acțiunea patriotică de în
depărtare a efectelor dezastru
lui care s-a abătut asupra țării 
noastre, pentru o cît mai grab
nică revenire la normal a ac
tivității pe toate planurile iau 
parte activă și sportivii frun
tași, antrenorii, activiștii pe tă- 
rîm sportiv din Capitală. La 
blocul din str. Al. Sahia, care 
s-a prăbușit, i-am întâlnit pe 
mulți dintre antrenorii dinarno- 
viști, în frunte cu Francisc 
Kociș, șef de secție la clubul 
sportiv Dinamo. Intr-o pauză, 
după plecarea unui autocamion 
pe care îl încărcaseră, am avut 
o sourtă discuție cu fostul gim
nast al clubului din șos. Ștefan 
cel Mare.

— Ce faceți aici ?
— întregul activ, antrenori, 

tehnicieni, sportivi și ceilalți 
angajați ai clubului am ' luat 
hotărârea de a participa la ac
țiunea de înlăturare a urmelor 
cutremurului, acolo unde este 
nevoie. Aici, acționăm pentru 
recuperarea bunurilor cetățeni
lor care au mai putut fi sal
vate, le încărcăm în camioane 
pentru a fi transportate intr-un 
loc anume stabilit, unde pot fi 
recunoscute de sinistrați, ajutăm 
la degajarea terenului de moloz. 
Grupul de aici este compus din 
antrenorii de atletism Zoltan 
Vamoș, Ion Benga, Ion Vintilă, 
antrenorul de tenis Aurel Se- 
gărceanu, maestrul emerit al 
sportului Ion Tuțuianu (antre
norul echipei de rugby), cu în
treaga sa formație de rug- 
byști.

L-am recunoscut cu greu pe 
fostul component al echipei na
ționale de rugby, I. Tuțuianu, 
cu masca pe față și cu trenin
gul albit de praf. „*Am venit cu 
toată echipa, să dăm o mină 
de ajutor. Nu puteam să stăm 
cu mîinile... în sin, acum, cînd 
în întreaga Capitală este atîta 
nevoie de brațe de muncă. Și 
noi rugbyștii sîntem deprinși cu 
eforturile mari. Priviți-i cum 
lucrează pe Gheorghe Nioa (că
pitanul echipei naționale), Pom- 
piliu Borș, Vasile Țurlea (și ei 
membri ai reprezentativei), 
Nicolae Baciu, Gheorghe Dra- 
gomirescu și ceilalți".
Grupaj realizat de : Mircea M. 
IONESCU, Gheorghe NERTEA, 
Viorel TONCEANU și Mihai 
TRANCĂ
Fotografii de: Dragoș NEAGU, 
Ion MIHĂiCĂ și Eugen MATEI

us.ru


TELEGRAME PRIMITE LA C.N.E.F.S.
în legătură cu cutremurul 

care s-a abătut asupra țării 
noastre, pe adresa Consiliului 
Național pentru Educație Fi
zică și Sport, a Comitetului 
Olimpic Român și a federa
țiilor noastre sportive au 
sosit de peste hotare nume
roase telegrame de compasiu
ne, exprimînd regretul pentru 
greaua lovitură și speranța 
într-o grabnică refacere. Au 
trimis asemenea mesaje: 
Trendafil Martinski, președin
tele Consiliului Central al U- 
niunii Bulgare pentru Cultură 
Fizică și Sport; Comisia pen
tru Educație Fizică și Sport a 
R. P. Chineze; Manfred 
Ewald, președintele Uniunii 
Germane pentru Gimnastică 
și Sport din R. D. Germană ; 
Hakija Pozderac, președintele 
Federației Iugoslave de Cul
tură Fizică; Jorge Garcia 
Bango, președintele Institutu
lui Național pentru Sport, E- 
ducație Fizică și Recreare din 
Cuba; Antonin Himl, preșe
dintele Consiliului Central al 
Asociației Cehoslovace de 
Cultură Fizică ; Sandor Beckl, 
președintele Oficiului Națio
nal pentru Educație Fizică și 
Sport din R. P. Ungară ; Mo
nique Berlioux, director, în 
numele Comitetului Interna
țional Olimpic ; Consiliul In
ternațional pentru Educație 
Fizică și Sport (CIEPS) de pe 
lingă UNESCO: Willi Weyer, 
președintele Uniunii Germane 
a Sportului din R. F. Germa
nia ; Achilles Caramanlis, 
subsecretar al primului-minis- 
tru din Grecia; Reda Asfa- 
hani, președintele Federației 
generale a sporturilor din Si
ria ; Rudolfo Begonha, direc
tor general al sporturilor din

PE PÎRTIILE DE SCHI
In „Cupa Europei", la Jaho- 

rina (Iugoslavia), slalomul u- 
riaș a revenit italianului Ar
nold Senoner, urmat de co
echipierul său Erwin Stricker și 
de elvețianul Peter Adelig. Li
der al clasamentului general 
al „Cupei Europei” se menține 
Jean-Luc Fournier (Elveția) — 
79 p, urmat de Giinther Alster 
(Austria) — 73 p și Arnold Se
noner (Italia) — 70 p.

★
La Stary Smokovec (Ceho

slovacia), slalomul special a 
fost cîștlgat de sportiva fran
ceză Martine Couttet. Pe locu
rile următoare s-au situat Si- 
grid Totschnig (Austria) și 
Dagmar Kuzmanova (Ceho
slovacia). în clasamentul „Cu
pei Europei” pe primul loc se 
menține Regina Sack! (Austria) 
cu 104 p, urmată de Patricia 
Emonet , (Franța) și Sigrid 
Totschnig (Austria) — cite 
100 p.

★
Campionatul U.R.S.S. de 

biatlon se desfășoară în pre
zent la Kirovo Cepețk. Proba 
de 20 km a fost cîștigată de 
campionul mondial și olimpic 
Aleksandr Tihonov cu timpul 
de lhll:37,0 (2 minute penali
zare). L-au urmat Nikolai 
Kruglov — lhl2:27,0 (0) și Vla
dimir Ocinev — lh!5:30,0 (3).

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CISTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN 
2 MARTIE 1977

EXTRAGEREA I : Cat. 1 : 2 
variante 10% (autoturisme Da
cia 1300) ;. cat. 2 : 1 variantă 
25% a 6.864 lei și 14 variante 
10% a 2.746 lei ; cat. 3 : 6 a 
7.551 lei ; cat. 4 : 41,80 a 1.084 
lei ; cat. 5 : 126 a 360 lei ; cat. 
6 : 4.001.90 a 40 lei.

Report la categoria 1 : 
89 380 lei.

EXTRAGEREA a Il-a : Cat. 
A : 1 variantă 25% (autoturism 
Dacia 1300) ; cat. B : 6,80 a 
8.058 lei ; cat. C : 44,20 a 1.240 
lei ; cat. D : 1.708,15 a 60 lei ; 
cat. E : 103,60 a 200 lei ; cat. 
F : 2.283,55 a 40 lei.

Report la categoria A : 45.761 
lei.

Autoturismele „Dacia 1300“ au 
revenit participanților : Nâstase 
loan din Urlați — Prahova, Ja- 
nosl Arpad din Tg. Mureș și 
Giuglea Mircea din Timișoara.

• Plata cîștigurilor la aceas
tă tragere se va face astfel j 

Portugalia ; Juan Antonio Sa
maranch, vicepreședinte al 
C.I.O.; Jean Weymann,. secre
tar general al Asociației Comi
tetelor Naționale Olimpice 
Europene ; Giulio Onești, pre
ședintele Comitetului Olimpic 
Național Italian ; Masaji Ta- 
bata, președintele Comitetului 
Olimpic Japonez ; German 
Rieckhoff, președintele Comi
tetului Olimpic din Porto 
Rico ; Comitetul Olimpic din 
Venezuela ; Haim Glovinsky, 
secretar general al Comitetu
lui Olimpic din Israel; Amil- 
care Rotta, președintele Fede
rației internaționale de bob
sleigh și tobogganing ; Milan 
Ercegan, președintele Federa
ției internaționale de lupte; 
Georges Vichos, președintele 
Uniunii Internaționale de 
Tir ; Federația Internațională 
de Tenis de masă; Ramas 
Ajan, secretar general al Fe
derației Internaționale de 
Haltere ; Federația internațio
nală de handbal ; Arthur 
Gold, în numele Asociației 
Europene de Atletism ; Fede
rația Sportivă și Gimnastică 
Muncitorească (F.S.G.T.) din 
Franța ; Uniunea Italiană a 
Sportului Popular (U.I.S.P.) ; 
S. Lalkin, secretarul general 
al Federației sporturilor din 
Israel ; Federația de atletism 
din Grecia; Federația fran
ceză de scrimă ; Federația de 
fotbal din R.S.F. Iugoslavia; 
Federația de gimnastică din 
S.U.A.; Matteo Manguillot, 
arbitru de polo din Spania; 
Elye Kupaly, președintele clu
bului Racing din Beirut (Li
ban) ; precum și numeroase 
alte organizații, federații spor
tive și personalități din di
verse țări ale lumii.

SEMIFINALELE CUPELOR
în cadrul cupelor europene 

la baschet, săptămîna aceasta 
au avut loc meciurile tur ale 
semifinalelor, urmlnd ca par
tidele retur să se dispute săp- 
tămina viitoare. In Cupa cu
pelor (masculin), echipa Rad- 
nicki Belgrad a obținut în de
plasare un succes prin oare și-a 
creat șanse apreciabile pentru 
calificarea în finală, Radnickl 
a dispus, la Badalona, de In
ventai cu 77—74 (46—34). Ja- 
rici (29 p) și Marovlci (17 p) 
au fost cei mai eficace jucători

REMIZE ÎN MECIURILE 
CANDIDAJILOR

Meciul pentru turneul candl- 
daților la titlul mondial de șah 
dintre marii maeștri Lev Polu- 
gaevskl și Enrique Costa 
Mecking a continuat la Lu
cerna (Elveția) cu partida a 
patra, încheiată remiză la mu
tarea a 24-a. Scorul rămîne fa
vorabil lui Polugaevskl cu 
2'/2-l‘/, p.

Remiză și fn partida a pa
tra a meciului dintre Tigran 
Petrosian și Viktor Korcinoi, 
care se desfășoară In localita
tea Castelvecchlo Pascoll (Ita
lia). Scorul acestei Intllniri este 
egal : 2—2.

începînd de la 12 martie în 
municipiul București și de la 
16 martie în țară și prin man
date poștale.
CIȘTIGURILE TRAGERII LO

TO DIN 4 MARTIE 1977
EXTRAGEREA I : Cat 1 : 

1 variantă 10% — autoturism 
„DACIA 1300“ ; cat. 2 : 1 va
riantă 25% a 21.322 lei și 4 va
riante 10% a 8.529 lei ; cat. 3 : 
7,10 a 7.808 lei ; cat. 4 : 10,00 
a 5.544 lei ; cat. 5 : 73,80 a 751 
lei ; cat. 6 : 152,30 a 364 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 
48.332 lei.

EXTRAGEREA a Il-a : Cat 
B: 4 variante 25% a 7.041 lei 
și 9 variante 10% a 2.816 lei ; 
cat. C : 5,65 a 9.471 lei ; cat. D: 
48,45 a 1.105 lei ; cat. E : 98,20 
a 545 lei ; cat. F : 152,05 a 352 
lei ; cat. X : 1.588,20 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA A î 
203.426 lei.

Autoturismul „DACIA 1300“ a 
revenit participantului Mihaly 
Kovacs din corn. Ghilad, jude
țul Timiș.

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
HOCHEIȘTII 

NOȘTRI ÎNVINGĂTORI 
IN CEHOSLOVACIA

Selecționata de hochei a ță
rii noastre și-a Început turneul 
de pregătire, pe care îl efectu
ează în aceste zile în Ceho
slovacia, întîlnind echipa Lip- 
tovsky Mikulas din Liga națio
nală slovacă (de fapt, liga 
secundă din această țară). La 
capătul unui joc interesant, în 
care au dominat majoritatea 
timpului, jucătorii români au 
cîștigat cu scorul de 7—6 (2—2, 
4—1, 1—3). în primele două re
prize echipa română a jucat 
bine, a inițiat multe acțiuni de 
atac, pe care — din păcate — 
le-a irosit în parte. în ultima 
parte a întîlnirii gazdele au 
revenit puternic, fără însă a 
mai putea obține egalarea.

Punctele au fost marcate de : 
Cazacu 2, Ioniță, Sgîncă, Pană, 
Dumitru și Nistor pentru selec
ționata României, Jancuska, 
Koniar, Urban, J. Kriska, Lud- 
ma și Skoliak pentru Liptovsky 

.Mikulas. In continuarea tur
neului, hocheiștii români vor 
evolua Ia Martin, în compania 
formației locale Strojarne: tot 
din Liga națională slovacă.

ÎNTRECERILE 
DE LUPTE LIBERE 

DE LA ULAN BATOR
ULAN BATOR, 10 (Agerpres). 

A luat sflrșit turneul de lupte 
libere desfășurat la Ulan Ba
tor și la care au participat 97 
de sportivi din Bulgaria, Ceho
slovacia, R.D. Germană, Po
lonia, România, U.R.S.S. șl 
R.P. Mongolă. Dintre luptătorii

EUROPENE LA BASCHET
ai învingătorilor ; de la gazde, 
cele mal multe puncte le-a rea
lizat Fernandez (18).

în Cupa „Liliana Ronchettî-, 
rezervată echipelor feminine, 
Spartak Moscova, principala 
favorită a întrecerii, a dispus, 
la Sofia, de Lokomotiv cu un 
scor concludent : 85—48 (42—26). 
în cealaltă semifinală, Slavia 
Praga — Minior Pernik 80—71 
(37—35).

Meciurile pentru Cupa „Ra- 
divoj Korad" s-au încheiat cu 
rezultatele : Jugoplastika Split 
— I.P.B. Roma 96—71 (47—28), 
Fortitudo Bologna — A.S. Berck 
81-68 (55—32).

în C.C.E., la băieți, a avut 
loc o singură partidă : Mobil- 
girgi Varese — Real Madrid 
94—81 (47—33).

TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Campionatul 

de cros al U.R.S.S. a fost cîș- 
tigat la actuala ediție de atle
tul Aleksandr Antipov, din Vil
nius, care a parcurs traseul în 
lungime de 8 000 m în 23:47,4. 
Pe locurile următoare s-au si
tuat Selik — 23:54,8 șl Gerenko 
— 23:57,0. La feminin, titlul a 
fost cucerit de Irina Bondar- 
ciuk, cronometrată pe distanța 
de 3 000 m cu timpul de 9:31,6. 
Recordmana mondială, Ludmila 
Braghina, s-a clasat pe locul 2, 
cu 9:33,0.

BOX • Campionul european 
profesionist la cat. semigrea, 
iugoslavul Mate Parlov, 1-aîn- 
tilnit, într-un meci amical, pe 
francezul Christian Poncelet, la 
Velenje. Parlov a obținut vic
toria la puncte și urmează să-1 
întîlnească, la 25 martie, la 
Roma, pe italianul Domenico 
Adinolfi, titlul fiind pus în joc. 
• Noul campion al Angliei la 
cat. semigrea este Bunny John
son. în meciul disputat la Wol
verhampton, el l-a învins prin 
k.o. în prima repriză pe Tim 
Wood. Meciul a durat 103 sec.

HANDBAL • în ziua a doua 
a competiției internaționale fe
minine de la Neubrandenburg, 
echipa Iugoslaviei a întrecut cu 
13—12 (6—7) prima reprezenta
tivă a R.D. Germane. Princi
pala realizatoare a formației 
învingătoare a fost Suprinovici, 
care a înscris 4 goluri. într-un 
alt joc. selecționata secundă a 
R.D. Germane a dispus cu 16— 
12 (7—7) de formația Ceho
slovaciei

HOCHEI • Meciurile dispu
tate tn prima zi a campionatu
lui mondial (grupa B), care 
se desfășoară la Tokio, s-au 

români prezenți la turneu s-au 
evidențiat Ladislau Simon 
(peste 100 kg), Gheorghe Ra- 
șovan (48 kg) șj Vasile Puș
cașii (100 kg) clasați pe locul 3 
la categoriile respective. Ti- 
berlu Seregeli a ocupat locul 3 
la categoria 82 kg.

Iată cîștigătoril concursului: 
cat. 48 kg : Enhtaivan (R.P. 
Mongolă) ; cat. 52 kg: Batsuh 
(R.P. Mongolă) ; cat. 57 kg : 
Oiunbold (R.P. Mongolă) ; cat. 
62 kg : Poger (R.D. Germană) ; 
cat. 68 kg: Națagdorj (R.P, 
Mongolă) ; cat 74 kg : Kaciaș- 
vill (U.R.S.S.) ; cat 82 kg : Mar- 
sagișvili (U.R.S.S.) ; cat 90 
kg : Țerentogtoh (R.P. Mon
golă) ; cat 100 kg: Tnobiladza 
(U.R.S.S.) ; cat. peste 100 kg: 
Modebadze (U.R.S.S.).

TURNEUL FEMININ 
DE ȘAH 

DE LA BELGRAD

BELGRAD, 10 (Agerpres). — 
în cea de-a 3-a rundă a tur
neului internațional feminin de 
șah de la Belgrad s-au înre
gistrat următoarele rezultate j 
Petrovid — Levitina 0—1 ; Ve- 
roezi — Pihailici ‘/2—% ; Ko- 
narkovska — Stadler %—%. 
Restul partidelor s-au întrerupt 
în clasament conduc Levitina șl 
Veroczi cu dte 2 puncte, ur
mate de Ivanka — 1% p (1). 
Gertrude Baumstark, care a 
remizat tn partida întreruptă 
cu Garda, se află pe locul 7 
cu 1 punct și o partidă între
ruptă.

PATRU POPICARI 
LA „TROFEUL 

CAMPIONILOR 
MONDIALI"

Patru popicari români vor 
participa, mîine și duminică, la 
Zagreb, la o mare competiție 
(individuală șl de perechi) dota
tă cu „Trofeul campionilor 
mondiali”. Din țara noastră, 
la această întîlnlre internațio
nală de anvergură vor lua par

FOTBAL MERIDIANE
h preliminariile C. M.:

în zonele Americil de Sud și 
Asiei, din cadrul preliminariilor 
campionatului mondial, s-an 
desfășurat alte partide.

La Rio de Janeiro, în preli
minariile zonei Americil de 
Sud, echipa Braziliei a susținut 
meciul revanșă cu reprezenta
tiva Columbiei, cu care în pri- 

încheiat cu următoarele rezul
tate : Japonia — Ungaria 5—2 
(3—1. 1—0, 1—1) ; R.D. Ger
mană — Austria 7—1 (0—0, 
2—1, 5—0) ; Norvegia — Iugo
slavia 4—8 (2—1, 1—1, 1—0) ; 
Polonia — Olanda 4—2 (2—2, 
2—0, 0—0).

NATAȚIE • Proba feminină 
de 100 m bras din cadrul con
cursului internațional de înot 
desfășurat la Bydgoszcz (Po
lonia) a revenit Petrel Grosse 
(R. D. Germană) cu timpul de 
1:16,6. în cursa masculină de 
400 m liber, pe primul loc s-a 
situat polonezul Dariusz Broda 
cu 4:09,4. Alte rezultate : 200 m 
spate (f) — Petra Warendorf 
(R.D.G.) 2:244; 200 m bras 
(m) — Smigliak (Polonia)
2:28,4. o în concursul desfășu
rat In bazinul Universității din 
California, John Naber a cîști- 
gat probele de spate pe 100 y
— 50,75 și 200 y — 1:49,36.
Alte rezultate : 50 y liber — 
Joe Bottom 20,47 ; 100 y liber
— Joe Bottom 44,83 ; 400 y li
ber — Bruce Fumiss 3:58.48.

SCRIMA • Proba feminină 
de floretă din cadrul competi
ției pentru tineret „Turneul 
Prietenia,” care se desfășoară 
în orașul polonez Opole. a fost 
cîștigată de sportiva sovietică 
Ana Dmitrenko. învingătoarea 
a întrecut-o în baraj cu 5—1 
pe poloneza Agnoska Dubrawska, 
ambele totalizînd în turneul fi
nal cite 4 victorii. Pe locurile 
următoare: Elke Bauer (R.D.G.), 
Natașa Gora (U.R.S.S.) — cite 
3 victorii, Tamara Muralova 
(U.R.S.S.) șl Iolanta Krull- 
kowska (Polonia) cite o vic
torie. 

te Iosif Tismănar (Constructo
rul Galați) — campion mon
dial la perechi, Petre Purga 
(Voința București) — fost cam
pion mondial. Elena Trandafir 
(Laromet București) — fostă 
multiplă campioană a lumii, 
deținătoarea recordului mon
dial la individual, și Ana Pe
trescu (Gloria București) — 
fostă campioană mondială.

„CUPA 8 MARTIE" 
LA TENIS DE MASA

în orașul Ruse (Bulgaria) 
s-a desfășurat tradiționala 
competiție internațională fe
minină de tenis de masă, do
tată cu „Cupa 8 Martie". Iată 
clasamentul final al turneului 
pe echipe : 1. U.R.S.S. ; 2.
Bulgaria I; 3. Ungaria ; 4.
România ; 5. Iugoslavia ; 6.
Cehoslovacia ; 7. Bulgaria II; 
8. Polonia.

Proba individuală feminină 
a revenit jucătoarei Ferdman 
(U.R.S.S.), care a dispus cu 
3—0 de Ranghelova (Bulga
ria). La dublu, în finală i 
Țvetkovici, Pavlov (Iugosla
via) — Ranghelova, Doicinova 
(Bulgaria) 3—1. Cuplul ro
mâncelor Eva Ferencz — Ma
ria Păun a împărțit locurile 
3—4 cu perechea Baskutova 
— Miancina (U.RB.SJ

TURNEUL DE TENIS 
DE LA DALLAS

In optimile de finală ale 
turneului internațional feminin 
de tenis de la Dallas (Texas), 
campioana noastră, Virginia 
Ruzici, a fost învinsă de olan
deza Betty Stove cu 4—6, 6—3, 
6—3. In alte partide s-au în
registrat următoarele rezul
tate : Sue Barker — Linky
Boshoff 5—7, 6—0, 6—3 ; Diane 
Fromholtz — Kathy Harter 
3—6, 7—6, 6—4 ; Renata Toma
nova — Mona Guerrant 3—6, 
6—1, 6-3.

BRAZILIA - COLUMBIA 6-0
mul joc terminase la egalitate 
(0—0). De data aceasta, după o 
partidă strălucită, fotbaliștii 
brazilieni au obținut o victorie 
categorică ; 6—0 (4—0) ! Golu
rile au fost marcate de Roberto 
(min. 16 și 33), Zico (min. 25), 
Marinho (min. 41 și 55), Rive- 
lino (min. 89). La acest meci 
desfășurat pe stadionul „Mara- 
cana“ au asistat 160 000 da 
spectatori. în urma rezultatului, 
clasamentul grupei 1 se pre
zintă astfel :
1. Brazilia 2 1 1 0 6-0 3
Z. Paraguay 2 110 2-13
X Columbia 4 0 2 2 1-8 2

Ultimele meciuri ale grupei 
sînt programate la 13 martie 
(Paraguay — Brazilia) și la 20 
martie (Brazilia — Paraguay).

★
în zona Asiei, la Singapore, 

Indonezia a dispus cu 4—0 
(3—0) de selecționata Singapo
re. în această subgrupă, pe 
primele locuri se află repre
zentativele Hong Kong și Sin
gapore, care se întîlnesc sîm- 
bătă în partida decisivă pen
tru calificarea în turul următor.

Meciuri amicale
• Pe stadionul „Praler“ din 

Viena, în prezența a peste 
25 000 de spectatori, s-a dispu
tat întîlnirea dintre echipele 
Austriei și Greciei. Fotbaliștii 
austrieci au terminat învingă
tori cu 2—0 (1—0), prin golu
rile marcate de Sara (min. 33) 
și Schachner (min. 55).

• Selecționata Cehoslovaciei, 
deținătoarea titlului european, 
a susținut un joc de verificare 
în Franța cu formația Berri- 
chonne Chateauroux, care acti
vează în divizia secundă a 
campionatului. Fotbaliștii ceho
slovaci au obținut victoria cu 
6—0 (2—0), golurile fiind în
scrise de Nehoda (3), Dvorak, 
Panenka și Gogh.
• La Brescia, în meciul a- 

mical al echipelor de tineret: 
Italia — Norvegia 4—1 (3—1).

• Echipa Ajax a învins, la 
Paris, formația locală St. Ger
main cu 4—0 (1—0), prin golu
rile marcate de Geels (3) și 
Notten.
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