
ȘEDINȚA CIIMIHTIII III POLI TIC 
EXECUTIV Al C.C. AL P.C.R.

Comitetul Politic Executiv s-a întrunit din nou, sub președinția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în dimineața zilei de 11 martie 
a.c., reluînd în dezbatere diferite aspecte ale activității consa
crate lichidării consecințelor cutremurului și organizării in cele 
mai bune condițiuni □ întregii vieți economico-sociale a țării.

Comitetul Politic Executiv a indicat să se concentreze toate 
forțele pentru urgentarea la maximum a lichidării focarelor dis
trugerii care s-a produs in Capitală.

Comitetul Politic Executiv a indicat să se treacă imediat la 
desfășurarea unei largi acțiuni, in București și in întreaga țară, 
pentru realizarea unei inventarieri complete a tuturor distrugeri
lor, avariilor și pierderilor provocate de cutremur, in vederea 
cunoașterii precise și amănunțite a situației in absolut toate sec
toarele și domeniile economiei, ale vieții sociale. In acest scop, 
trebuie să se urgenteze încheierea acțiunii comisiilor centrale de 
examinare a stării clădirilor, in special a blocurilor mari din 
Capitală, care au suferit de pe urma cataclismului, in vederea 
stabilirii rapide a soluțiilor ce trebuie adoptate - respectiv, con
solidarea, repararea și redarea lor urgentă in folosință sau, even
tual, demolarea celor care nu mai pot fi recuperate.

Comitetul Politic Executiv a stabilit să se alcătuiască, de 
asemenea, inventarierea clădirilor mici, atit din localitățile urbane, 
cit și din comune și sate, afectate de cutremur — respectiv a 
celor prăbușite, grav avariate și care nu mai pot fi folosite, și a 
celor care urmează să fie reparate și locuite în continuare.

Se va trece, de asemenea, la întocmirea unei situații precise 
privitoare la starea în care se găsesc școlile, spitalele, unitățile 
comerciale și alte așezăminte cu caracter social-cultural lovite, 
intr-un fel sau altul, de cutremurul de Ia 4 martie.

Pe această bază va incepe refacerea clădirilor publice și a 
fondului locativ afectat, pe primul loc punindu-se edificiile mari 
avariate din zona centrală a Bucureștiului, unde vor trebui con
centrate in prima etapă principalele forțe ale organizațiilor de 
construcții și reparații. In legătură cu aceasta, Comitetul Politic 
Executiv a stabilit ca fiecare instituție a cărei clădire a fost ava
riată să organizeze consolidarea și repararea acesteia cu forțe 
proprii, cu echipe formate din membrii colectivelor între care 
sint mulți ingineri, proiectanți, specialiști în diferite domenii teh
nice. Toată această activitate trebuie să se desfășoare in orele 
de după program.

Organele de partid, consiliile populare trebuie să organizeze, 
de asemenea, o amplă acțiune, pe baza unui program concret, 
întocmit pe cartiere și străzi, pentru repararea absolut a tuturor 
clădirilor care au suferit de pe urma cutremurului. Toți cetățenii 
trebuie să se considere mobilizați în această importantă muncă 
edilitară, cu un profund caracter cetățenesc, patriotic, de care 
depinde ștergerea completă a amprentei lăsate de dezastrul 
de la 4 martie asupra Capitalei și a altor localități ale patriei 
noastre.

In ce privește reconstrucția blocurilor mari prăbușite in noap
tea cutremurului sau demolate ulterior, Comitetul Politic Executiv 
apreciază că această acțiune trebuie începută intr-o etapă ulte
rioară, după stabilirea definitivă a planului de sistematizare a 
zonelor urbane respective.

S-a hotărit, de asemenea, să se înceapă fără intirziere repa
rarea completă a tuturor hotelurilor avariate, creindu-se în acest 
scop unități de lucru ale personalului O.N.T. care trebuie să 
muncească efectiv la refacere și curățire, să asigure înlăturarea 
celor mai mici avarii și stricăciuni, redind acestor imobile o înfă
țișare ireproșabilă, atit în exterior cit și în apartamente.

Comitetul Politic Executiv a indicat să se încheie de indată 
inventarul tuturor întreprinderilor industriale și unităților agricole 
care au înregistrat pagube, pentru a se cunoaște în cele mai 
mici amănunte proporțiile daunelor, atit in ceea ce privește clă
dirile, mașinile și utilajele, aparatura de orice fel, cit și valoarea 
producției pierdute.

Conducerea unităților economice, toți oamenii muncii care 
lucrează in sfera producției materiale, trebuie să acționeze in 
continuare cu energie și abnegație pentru înlăturarea în cel mai 
scurt timp a tuturor consecințelor cutremurului, fiecare colectiv 
trebuind să asigure, cu forțe proprii, consolidarea și repararea
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A INSPECTAT IERI MODUL IN CARE

se înfăptuiesc măsurile stabilite

(Continuare in pag. 2—3)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a vizitat, în cursul dimineții de 
11 martie, cîteva din unitățile 
economice și instituțiile greu 
afectate de cutremur ale Capi
talei.

Secretarul general al partidu
lui a fost însoțit de tovarășa
Elena Ceaușescu și tovarășii
Cornel Burtică, Ilie Verdeț,
loan Ursu și Aurel Duma.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a inspectat
modul în care se înfăptuiesc 
măsurile stabilite prin Decretul 
prezidențial cu privire la insti
tuirea stării dc necesitate și 
hotărîrile Comitetului Politie 
Executiv al C.C. al P.C.R. pen
tru înlăturarea grabnică a efec
telor cutremurului, pentru re
luarea activității economice nor
male, pentru revenirea la fă
gașul norma] al vieții Capi
talei.

Secretarul general al partidu
lui s-a oprit mai întîi la una 
din unitățile întreprinderii de 
morărit și panificație, a cărei 
producție a fost întreruptă da
torită avarierii silozurilor și a 
construcțiilor în care se găsesc 
instalațiile morii. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a criticat cu 
asprime pasivitatea de care a 
dat dovadă conducerea unității, 
faptul că nu s-au întreprins mă
surile care se impuneau pentru 
reluarea activității productive a 
acestei unități chemate să con
tribuie la asigurarea bunei a- 
provizionări a populației în a- 
ccastă perioadă de eforturi deo
sebite pentru înlăturarea conse
cințelor seismului. Primii care 
trebuie să acționeze pentru re
facerea unității sint membrii 
conducerii și ai colectivului 
unității, în calitatea lor de pro
ducători și coproprietari ai mij
loacelor de producție, a arătat

Im Facultatea de chimie, grav avariată de cutremur

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
relevînd că, dacă s-ar fi adop
tat cu simț de răspundere și 
curaj măsurile energice pe care 
le reclama situația deosebită a 
fabricii, ea ar fi putut fi pusă 
pină acum în funcțiune, cel pu

țin parțial, dacă nu la întreaga 
ei capacitate.

Secretarul general al parti
dului a indicat factorilor de răs-

(Continuare in pag. 2—3)

MIȘCAREA SPORTIVĂ CONTRIBUIE CU DEPLINĂ CONȘTIINȚĂ PATRIOTICĂ 
LA ACȚIUNILE ÎN BENEFICIUL SINISTRAȚILOR Șl RECONSTRUCȚIEI

APORT UNANIM, ÎNSUFLEȚIT, 
PENTRU DEPUNERI LA „CONTUL 1977"
Mișcarea sportivă s-a mobili

zat imediat după trecerea ace
lui minut de groază din seara 
zilei de 4 martie a.c. Răspun- 
zînd imediat Decretului prezi
dențial, conducerea mișcării 
sportive, activiștii acesteia, clu
burile și asociațiile sportive, 
sportivii înșiși, au trecut Ia ac
țiuni concrete de sprijinire a 
măsurilor hotărite pentru salva
rea vieților omenești și limita
rea pagubelor produse de cu
tremurul devastator.

Acum, cînd datorită conduce
rii energice de către partid, 
avind la postul de comandă pe 
neobositul conducător al patriei 
noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au fost îndepărtate 
primele efecte ale cataclismu
lui și a inceput normalizarea 
întregii activități, mișcarea spor
tivă dorește cu însuflețire să 
contribuie la fondul de întraju
torare, „Contul 1977", in folosul 
sinistraților și al reconstrucției,

prin orice mijloace de care 
dispune.

Luînd în considerare adeziu
nile sportivilor, antrenorilor, clu
burilor și asociațiilor sportive, 
au fost stabilite o serie de ac
țiuni care în scurt timp să poa
tă contribui substanțial ta fon
dul solidarității și omeniei.
■ Au fost preconizate următoa
rele forme de contribuție :

— Contribuția benevolă bă
nească personală a sportivilor, 
antrenorilor și activiștilor din 
mișcarea sportivă.

- Participarea la acțiunile de 
reconstrucție a unor obiective 
social-culturale și sportive, lo
cuințe, în afara orelor de pro
gram.

- Lucrătorii Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică și 
Sport, ai federațiilor și unită
ților subordonate vor presta 
muncă voluntară, patriotică, pe 
șantierele de construcții din 
Capitală și din județele afectate.

— Organizarea unor acțiuni 
sportive speciale, interne și in
ternaționale, ale căror incasări 
să fie destinate fondului de în
trajutorare. Printre acestea ur
mează să figureze intîlniri ale 
echipei reprezentative de fotbal 
a României cu unele selecțio
nate din țară și străinătate ;

— Programarea unor demonstra
ții sportive ale echipelor olimpice 
de gimnastică, box, handbal, 
volei și baschet în diferite cen
tre muncitorești și alte locali
tăți din țară.
- Efectuarea peste hotare a 

unor turnee ale echipelor 
românești, de club și reprezen
tative, de fotbal, rugby, hand
bal, box, gimnastică și volei, ale 
căror incasări să fie cedate in 
„Contul 1977".
- Contribuții bănești ale unor 

cluburi din incasările obținute 
peste plan la competițiile spor
tive.

RELUAREA ACTIVITĂȚII COMPETITION ALE
9 MiINE, MECIURI AMICALE DE FOTBAL • CAM

PIONATELE REPUBLICANE REÎNCEP LA 16 MARTIE
Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport, F.R. 

Fotbal și cluburile divizionare au luat inițiativa de a orga
niza duminică 13 martie a.c. o serie de meciuri amicale intre 
echipele divizionare de fotbal, ale căror încasări vor fi de
puse în întregime „Contului 1977“ pentru ajutorul sinistra
ților, al acțiunii de reconstruire și de lichidare a pagubelor 
pricinuite de cutremur.

Programul acestor jocuri este următorul:
PITEȘTI : F.C. Argeș — Progresul ; TÎRGOVIȘTE : C.S. 

Tîrgoviște — Dinamo București ; PLOIEȘTI : Petrolul — 
Steaua ; RM. VÎLCEA : Chimia — Rapid București ; BRĂI
LA : F. C. Brăila — Sportul studențesc ; ARAD: U.T.A. — 
Rapid Arad; TIMIȘOARA : Politehnica — F.C.M. Reșița; 
SATU MARE : Olimpia — Gloria Bistrița ; CLUJ-NAPOCA : 
,,U“ Cluj-Napoca —C.F.R. Cluj-Napoca; HUNEDOARA: Cor- 
vinul — Jiul ; CRAIOVA : Universitatea — Dinamo Slatina ; 
BACĂU : S.C. Bacău — Ceahlăul P. Neamț ; IAȘI : Politeh
nica — C.F.R. Pașcani ; GALAȚI : F.C.M. Galați — C.S.U. 
Galați; BRAȘOV : Steagul roșu — Victoria Orașul Victoria; 
ORADEA: F.C. Bihor — F. C. Baia Mare; SIBIU: Șoimii 
— A.S.A. Tg. Mureș; ALEXANDRIA : Unirea — Chimia 
Tr. Măgurele ; SUCEAVA : C.S.M. Suceava — C.S.M. Bor- 
zești; CONSTANȚA: F.C. Constanța — Portul Constanța; 
BUZĂU : Gloria Buzău — Prahova Ploiești; FĂGĂRAȘ : 
Nitramonia — Tractorul Brașov. Ora de începere a jocurilor 
va fi fixată de echipele organizatoare.

Activitatea competițională Ia toate sporturile și categoriile, 
inclusiv la fotbal, va fi reluată in ziua de 16 martie a.c.
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clădirilor ți halelor, rezolvarea tuturor problemelor legate de 
buna desfășurare a procesului de producție.

Comitetul Politic Executiv a hotărit, de asemenea, să se ia 
măsuri neintirziate pentru consolidarea tuturor porțiunilor de cale 
ferată pe care se mai circulă cu restricții, precum ți pentru ra
ționalizarea generală a transporturilor, in scopul asigurării bunei 
desfășurări a aprovizionării tehnico-materiale a întreprinderilor ți 
unităților comerciale, pentru derularea normală a circulației măr
furilor destinate exportului. Pentru transporturile pe distanțe mici 
s-a indicat să se folosească intensiv intregul parc auto, organi- 
zindu-se in acest scop, pe scară largă, convoaie cu remorci.

Comitetul Politic Executiv a indicat luarea unor măsuri ferme 
pentru intensificarea activității pe șantierele industriale, ale con
strucțiilor de unități sociale ți in special de locuințe, in scopul 
recuperării in cel mai scurt timp a răminerilor in urmă ți înde
plinirii integrale a planului de investiții. Este necesar ca organele 
de partid ți de stat, ministerele, întreprinderile de construcții să 
asigure mobilizarea generală ți concentrarea tuturor forțelor pen
tru grăbirea lucrului pe șantiere, in special pentru montarea uti
lajelor stocate. Să se asigure urmărirea zilnică a îndeplinirii ți 
depățirii planului, atit la construcții cit ți la livrarea ți montarea 
utilajelor, introducindu-se mai multă mobilitate in deplasarea for
țelor la locurile unde există front deschis, pentru accelerarea dării 
in folosință a obiectivelor.

In scopul grăbirii îndeplinirii planului la construcțiile de 
locuințe, ținind seama de faptul că anul acesta vor trebui date 
în folosință 210 mii de apartamente, este necesar ca organele 
de partid ți organizațiile de masă să asigure participarea largă 
a masei de cetățeni la munca pe aceste țantiere. întreprinderile 
ți instituțiile să-ți aducă contribuția la grăbirea construcției in 
primul rind a locuințelor destinate a fi repartizate oamenilor 
muncii din aceste unități. De aceea să se stabilească de indatâ 
locuințele ce urmează a fi repartizate acestor unități.

Constatind că printre imobilele prăbușite sau avariate - in 
cea mai mare parte construite inainte de război — se găsesc si 
citeva clădiri noi, Comitetul Politic Executiv indică comisiilor cen
trale de verificare să examineze cu toată atenția, in toate car
tierele, situația in care se găsesc aceste clădiri. Apariția unor 
avarii ți fisurări la clădirile noi, chiar dacă structura de rezistență 
a acestora s-a dovedit solidă, demonstrează că în construcții 
s-au manifestat defecte de execuție, s-au produs abateri de la 
normele legale. Situația acestor clădiri trebuie evidențiată sepa
rat ți, pe baza unui studiu aprofundat, să se pună în evidență 
deficiențele ți răspunderile ce revin întreprinderilor de construcții 
respective ți să se tragă concluzii practice pentru activitatea de 
viitor.

De asemenea, luînd cunoștință de faptul că majoritatea 
blocurilor mari, vechi, distruse în timpul cutremurului, au suferit 
transformări in structura de rezistență prin amenajarea unor uni
tăți de alimentație publică, ceea ce le-a slăbit puterea de a 
rezista șocului, Comitetul Politic Executiv a hotărit să se stabileas
că factorii responsabili ți, totodată, să se analizeze dacă ți la

alte edificii publice s-au făcut modificări de acest fel pentru a 
se lua de urgență măsurile ce se impun in vederea consoli
dării lor.

Comitetul Politic Executiv a hotărit să se întărească și să 
se lărgească atribuțiile organelor Controlului de stat, in verifica
rea întregii activități in domeniul construcției de locuințe, precum 
ți a oricăror acțiuni de modificare a clădirilor. Se vor introduce 
prin lege pedepse aspre pentru cei care incalcă normele de con
strucție, periclitind astfel securitatea clădirilor ți □ celor ce le 
locuiesc.

Comitetul Politic Executiv a stabilit, in legătură cu recon
strucția locuințelor distruse sau grav avariate, ca despăgubirile 
ce se cuvin proprietarilor ca urmare a asigurării la ADAS, să 
fie vărsate sub formă de avans pentru noile apartamente pro
prietate personală ce se vor clădi cu credite acordate de stat. 
De asemenea, in orațul Zimnicea, ajutorul de 10 000 lei stabilit 
să se dea familiilor ale căror locuințe au fost complet distruse, 
va fi considerat, de asemenea, avans pentru plata apartamentelor 
proprietate personală ce vor fi construite cu credite de la stat. 
In localitățile rurale, despăgubirile ADAS-ului vor constitui partea 
de contribuție a cetățenilor pentru construirea locuințelor noi, in 
conformitate cu prevederile programului de sistematizare a satelor.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca o serie de sate distruse 
să fie reconstruite - in perimetrul de sistematizare al comunelor 
respective -, ca sate model care să prefigureze perspectiva mo
dernizării ți sistematizării localităților rurale. De asemenec, s-a 
hotărit să se treacă la refacerea țcolilor ți instituțiilor de invă- 
țămint superior, a spitalelor, unităților comerciale și așezăminte
lor de cultură distruse de cutremur, pe baze noi, intr-o concepție 
arhitectonică modernă, in spiritul acțiunii generale de sistema
tizare și ridicare a gradului de civilizație a localităților urbane 
ți rurale din patria noastră.

In legătură cu hotărirea adoptată ieri de a se institui „Con
tul individual" Ia care cetățenii să poată depune in beneficiul 
sinistraților, ți pentru sprijinirea acțiunii de reconstrucție, mem
brii ți membrii supleanți ai Comitetului Politic Executiv au hotărit 
să ofere retribuția lor pe cite o lună de zile. Toate depunerile 
în contul personal se vor concentra la C.E.C., putindu-se efectua 
atit de persoane particulare, cit ți de reprezentanți ai între
prinderilor ți instituțiilor unde se organizează stringerea colectivă 
a donațiilor sau, in cazul in care unii oameni ai muncii hotărăsc 
să cedeze părți din retribuția lor, prin intermediul administrației 
unităților respective. Organele ți organizațiile de partid, sindicale, 
de tineret ți femei au datoria să se ocupe nemijlocit de buna 
desfășurare a întregii acestei acțiuni, de contribuția, sub diferite 
forme, a cetățenilor in ajutorul sinistraților ți pentru reconstrucție.

Comitetul Politic Executiv iți exprimă convingerea că oamenii 
muncii, intregul popor va face totul pentru depășirea grelei lovi
turi primită de economia noastră națională, pentru recuperarea 
pierderilor suferite ți asigurarea condițiilor ca programul de în
florire a României Socialiste elaborat de partid să nu fie afectat 
cu nimic, pentru ca întreaga noastră societate să poată păți 
ferm inainte, pe calea progresului multilateral, a bunăstării ți 
prosperității, pe calea luminoasă a socialismului și comunismului.

ACȚIUNI Șl MĂSURI

LA CLUBUL SPORTIV

STEAUA

Alături de întregul tineret al 
patriei, sportivii clubului Stea
ua continuă în aceste zile să-și 
aducă contribuția la acțiunea 
patriotică de înlăturare a efec
telor cutremurului din 4 martie.

La Casa Scînteii, 35 de com
ponent’ ai echipelor militare 
lucrează de 3 zile la îndepăr
tarea stricăciunilor suferite de 
clădirea Combinatului poligra
fic. Ei sînt membri ai formați
ilor de volei, atletism, rugby, 
scrimă, baschet, lupte și box. 
în scrisoarea sosită pe adresa 
Clubultii din partea Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste 
se arată : „Vă mulțumim pen
tru operativitatea cu care ați 
răspuns la inițiativa Comanda
mentului Central și pentru spri
jinul prețios acordat de către 
cei 35 de membri ai clubului 
Steaua, in frunte cu căpitanul 
Mihai Marinescu, la degajarea 
molozului din imobilul Casa 
Scînteii".

Președintele clubului Steaua, 
Gheorghe Drăgănescu, ne-a in
format că toți conducătorii, teh
nicienii, antrenorii și sportivii 
clubului militar sînt hotărîți 
să facă totul pentru a-și aduce 
o contribuție cît mai substan
țială la stringerea fondurilor 
în contul pentru ajutorarea si
nistraților.

★
De ieri dimineață a început 

acțiunea de donare a singelui 
in clubul Steaua. Printre pri
mii înscriși am remarcat pe 
medaliații olimpici, scrimerii 
Ioan Pop, Cornel Marin, Ale
xandru Nilca, alături de antre
norul lor Dumitru Mustață, bo
xerul Alee N ăst ac, handbalistul 
Wemer Stockl și antrenorul 
Cornel Oțelea, precum și Carol 
Hajnal, Gheorghe Ciochină 
(box), Ion Popa, Ervin Chere-

cheș (scj'ii 
te), Ilie C 
liu, Teodo
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU A INSPECTAT IERI
’ 7

(Urmare din pag. 1)

a subliniat tovarășul

pundere să treacă neîntîrziat Ia 
consolidarea clădirilor afectate, 
asigurindu-se în acest scop 
sprijinul unităților specializate 
ale Consiliului popular al Ca
pitalei și Ministerului Agricul
turii și Industriei Alimentare. 
Chiar și pînă atunci trebuie insă 
atacate lucrările de primă ur
gență, ' ‘ ;___
Nicolae Ceaușescu, relevînd din 
nou însemnătatea repunerii cît 
mai grabnice în funcțiune a tu
turor întreprinderilor, pentru a 
se evita pagubele materiale pe 
care Ie provoacă stagnarea ac
tivității lor.

Secretarul general al partidului 
a subliniat și aici, in discuția pe 
care a purtat-o cu ministrul 
agriculturii Angelo Miculescu, 
cu membrii conducerii Depar
tamentului Industriei Alimen
tare, cu alți specialiști, că tre
buie trase toate învățămintele 
din constatările ce se desprind 
din analiza consecințelor cu
tremurului. S-a relevat, în a- 
cest context, că trebuie revi
zuită. și în domeniul indus
triei alimentare, concepția de 
realizare a construcțiilor pen
tru noile obiective industriale.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a oprit Ia 
complexul de clădiri în care se 
află sediul Institutului de geo
logie și geofizică și al între
prinderii de prospecțiuni geolo
gice și geofizice. Unul din a- 
ceste imobile, cel mai înalt, a 
suferit stricăciuni importante. 
Constatind acest fapt, secre
tarul general al partidului a 
criticat și aici tendința de a 
se ridica construcții mai im
punătoare decît este necesar 
pentru bunul mers al activi
tății ce se desfășoară în ele.
S-a indicat să se treacă de 
indată la repararea stricăciuni
lor provocate de cutremur, 
menționîndu-se, printre altele, 
că nu este necesar să se refa
că toți pereții interiori avariați, 
care nu constituie ziduri por
tante, deoarece laboratoarele, 
chiar de profil diferit, pot func
ționa foarte bine în una și ace
eași încăpere. S-a 
marcat, dealtfel, că 
tă compartimentare 

re
șce as- 

excesi-

vă a clădirilor, care a con
tribuit și ea la ingreunarea 
construcțiilor, nu reprezintă de
cît unul din faptele care tră
dează că in realizarea lor nu 
s-a dat dovadă de suficient 
spirit gospodăresc. Holurile și 
coridoarele prea spațioase, di
mensiunile inseși ale edificii
lor, faptul că ele sînt insufi
cient folosite pentru activitatea 
de cercetare propriu-zisă, iată 
tot atitea constatări ce denotă 
o criticabilă tendință spre ri
sipă. absența unor preocupări 
pentru utilizarea cît mai judi
cioasă a fondurilor de investi
ții, a spațiilor construite și a 
utilajelor puse la dispoziția a- 
cestor colective.

Stabilindu-se ea prioritate 
repararea, cu forțe proprii și 
cu sprijinul organelor tutelare, a 
stricăciunilor mai mărunte, pro
vocate la două dintre cele trei 
clădiri, s-a hotărit ca institutul 
și întreprinderea care își au se
diul aici să-și desfășoare în con
tinuare activitatea în aceste 
două, imobile, care oferă spațiu 
suficient pentru munca ce tre
buie prestată. Cea de-a treia 
clădire, mai grav avariată, va fi 
afectată, mai tîrziu, după ce va 
fi recondiționată, în cadrul pla
nului mai cuprinzător de refa
cere a construcțiilor deteriorate 
de cutremur, unei alte institu
ții. S-a cerut, în acest sens, 
conducerii Ministerului Minelor, 
Petrolului și Geologiei să asi
gure concentrarea, în perime
trul de aici, a tuturor unități
lor de cercetare din acest do
meniu.

Abordind, împreună cu ore- 
ședintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, cu 
membrii conducerii ministeru
lui de profil, unele probleme 
ale organizării activității de 
cercetare științifică în dome
niul geologiei, secretarul ge
neral al partidului a subliniat 
necesitatea ca laboratoarele 
de specialitate să-și desfășoa
re munca cit mai aproape de 
centrele miniere. S-a stabilit, 
in acest sens, ca in afară de 
operațiunile cele mai preten
țioase, ce reclamă utilaje per
fecționate, foarte sensibile, 
analizele de specialitate să 
fie efectuate in toate marile 
centre ale țării. Pe lingă a

ceasta, vor trebui realizate. în 
ideea apropierii cercetării de 
producție, ateliere mobile, caro 
să poată efectua la fața locu
lui analizele primare ale eșan- 
tioanelor recoltate de pe te
ren.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a făcut, de asemenea, o serie 
de recomandări vizînd mai 
buna organizare a întregii ac
tivități de cercetare în acest 
domeniu, utilizarea mai bună 
a capacităților create în acest 
scop, a instalațiilor aflate in 
dotarea institutelor de cerceta
re. S-a_ cerut ca în cel mai 
scurt timp să se elaboreze un 
program special în acest sens, 
a cărui aplicare să conducă la 
ridicarea pe o treaptă superioa
ră de eficiență a muncii do 
investigare a zăcămintelor uti
le, a bogățiilor subsolului țării, 
în folosul economiei noastre, 
pentru creșterea avuției naționale.

Secretarul general al parti
dului a urmărit apoi modul în 
care se desfășoară lucrările do 
evacuare a instalațiilor și fon
dului documentar al laboratoa
relor Facultății de chimie de 
pe Splaiul Independenței, a 
cărei clădire a fost grav ava
riată de cutremur. S-a rapor
tat secretarului general al parti
dului că, alături de ostasi, ca
drele didactice și studenții fa
cultății au muncit cu toată 
dăruirea la salvarea bunurilor 
instituției. Cercetătorii au lu
crat ei înșiși la demontarea șl 
transportarea instalațiilor ex
trem de sensibile aflate în do
tarea laboratoarelor chimice, la 
scoaterea de sub planșeul sub
solului a substanțelor chimice 
depozitate aici. La rîndul lor, 
studenții au cărat și încărcat 
moloz, au muncit la degajarea 
terenului.

Apreciind buna organizare a 
muncii, atmosfera de ordine și 
disciplină in care s-a lucrat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
făcut, în același timp, observa
ția că substanțele chimice nu 
trebuie păstrate aici, unde se fo
losesc numai doze mici, utili
zate în demonstrații pedagogice 
și investigații științifice, ci in 
depozite anume create și co
respunzător utilate, amplasate 
In afara zonelor locuite, in

securitatecondiții de deplină 
a păstrării lor.

Tovarășul Nicolae 
a recomandat și aici 
tensifice lucrările 
a tuturor bunurilor aflate incă 
în această clădire, de Înlătu
rare a molozului și ruinelor, 
concentrîndu-se în acest scop 
forțe superioare, punîndu-se la 
dispoziția comandamentului a- 
cestui șantier un număr spo
rit de mijloace tehnice.

Ceaușescu 
să se in- 

de evacuare

OASPEȚI DRAGI IN NOILE <
ALE PRIMILOR SINIST

con- 
cele

Cronica zilei de ieri a 
semnat un moment din 
mai emoționante, un moment 
încărcat de profunde semnifica
ții, în aceste clipe de mare în
cordare pe care le trăiește Ca
pitala, poporul întreg.

Secretarul general al partidu
lui nostru, președintele țării, to
varășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, au fost primii 
oaspeți ai primilor sinistrați din 
București, mutați în noul lor 
cămin. La acest eveniment, care 
marchează Începutul aplicării 
uneia din cele mai importante 
măsuri sociale, hotărîte de Co
mitetul Politic Executiv, de aju
torare a populației greu lovite 
de seism, au participat tovarășii 
Cornel Burtică, Ion Dincă, Du
mitru Popescu, Ștefan Andrei, 
Iosif Banc, Aurel Duma.

Noua adresă a celor care au 
trăit primele clipe de bucurie 
după marea durere suferită 
este Blocul 6 din strada Ziduri 
Moși.

Un bloc cu 44 de apartamente 
ce trebuia să fie gata peste 
două săptămini, dar care, prin 
eforturile din ultimele zile și 
din ultimele nopți ale construc
torilor, ale unui mare număr 
de oameni ai muncii din În
treprinderile învecinate, îndeo
sebi, femei, a fost gata pină la 
ultimele detalii, in zorii zi
lei de vineri. Marea, imensa 
grijă * Partidului și Statului

Examinînd, pe parcursul vi
zitei, mersul lucrărilor de re
facere pe șantierele unor obiec
tive social-culturale avariate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut ca utilajele de mare ca
pacitate și randament să fie 
concentrate acolo unde este mai 
multă nevoie de ele, cu pre
cădere la întreprinderile in
dustriale, la construcțiile a 
căror consolidare rapidă nece
sită efectiv asemenea instalații, 
pentru a se grăbi și în acest 
fel reluarea producției în toate 
întreprinderile afectate de cu
tremur.

Inscriindu-se in mod firesc 
in șirul acțiunilor neobosite ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
consacrate restabilirii cît mai 
grabnice a vieții normale a Ca
pitalei și a întregii țări, a- 
ceastă nouă vizită a evidențiat, 
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nostru pentru oameni, 
ștergerea din sufletele 
amintirea lor a clipelor de 
coșmar și deznădejde — a- 
ceasta este sursa nesecată din 
care au izvorit in această seară 
lacrimile bucuriei din ochii în
cercănați de durere a unor 
ființe.

— Cunoșteam cuvîntul ome
nie, dar abia acum ii știu ade
văratul Înțeles I Cu aceste cu
vinte i-a tntimpinat Aurelia 
Hristea, lingă cei doi copii ai 
săi, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, îi 
îmbrățișează părintește pe copii, 
cu noblețea lor sufletească atit 
de 
ii 
de 

cunoscută de întregul popor, 
sărută, Ie adresează cuvinte 

îmbărbătare. „Sărut mina" 
sînt singurele cuvinte pe ca
le poate ingina Raluca, copi-re

Iul smuls de sub ruinele fostu
lui bloc din Popa Rusu.

In apartamentul 16, o fami
lie numeroasă — cea a munci
torului Augustin Bălănescu, de 
la „Grivita Roșie". Și aici, cu
vintele de adincă mulțumire 
sînt sugrumate de emoții. O 
floare spune poate mai mult 
decît vorbele. De aceea, Ale
xandra Bălănescu oferă prime
le flori din noul ei cămin to
varășului Nicolae Ceaușescu si 
tovarășei Elena Ceaușescu, îm- 
brățișîndu-i.
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împreună cu elevii lor, s-a a- 
flat la datorie.

Una din echipe, cea a cano
torilor. condusă de prof. Marin 
Boia a intervenit prompt la sa
la de gimnastică, strîngînd 
molozul rezultat din deteriora
rea unui fronton și a unor lu
crări de zidărie exterioară.

„Avem unele pierderi mate
riale, ne spune președintele 
clubului, prof. Teodor Bolea, 
dar vom face totul pentru ca 
ele să fie recuperate, prin 
mijloace proprii".

Totodată, președintele clubu
lui ne-a precizat că începind 
de joi marea majoritate a 
secțiilor și-au reluat antrena
mentele (atletismul cu prof. 
Rodica Gîrleanu, boxul cu an
trenorul George Potea, polo cu 
prof. Paul Niculescu, gimnas
tica cu profesorii Ion Sabău, 
Cristina Ioan, Ion Petru și Pe
tre Mihaiuc etc), astfel că 
există perspectiva ca timpul 
pierdut prin întreruperea pro
cesului de instruire să fie inte
gral recuperat.

Pentru „Fondul omeniei", 
Clubul sportiv școlar a inițiat 
două acțiuni — o gală de box 
și un spectacol cultural-sportiv 
programat de ziua clubului (4 
aprilie) și, bineînțeles, proiec
tează alte cîteva, pînă la în
cheierea anului de învățămînt.
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Grav afectate de seism au 
fost și bazele și amenajările 
sportive ale clubului bucureș- 
tean „Voința". Conducerea a- 
cestei unități a întreprins, însă, 
măsuri grabnice pentru ca în
tregul activ, precum și spor
tivii, să participe la acțiunile 
de aducere în stare de folosință 
a stadionului și sălilor de an
trenamente, de degajare a ma
terialelor sportive aflate sub 
moloz.

La sediul clubului, o echipă 
formată în mare parte din fe
mei, sub conducerea secretaru
lui organizației de partid, Au
rel Cugereanu, lucrează cu hăr
nicie la înlăturarea cărămizilor 
căzute, la repararea pereților, 
la ștergerea tuturor urmelor 
cutremurului.

Concomitent, la stadionul 
Voința, aflat în zona indus
trială Pipera, se acționează 
pentru refacerea coșurilor de 
la clădirile anexe și repararea 
altor stricăciuni produse aici.

Merită să fie evidențiați pen
tru devotamentul de care dau 
dovadă o seamă de cadre, prin
tre care Nicolae Popescu, Cor
nel Oprișan, Maria Savu, Ce
cilia Ghioacă și alții.

„întregul nostru colectiv — 
ne spune tovarășul Puiu An- 
ghel — s-a angajat să nu pre
cupețească nici un efort pentru 
înlăturarea, prin toate mijloa
cele, a urmărilor cutremurului. 
Aflînd de crearea „contului o- 
meniei”, numeroși angajați 
s-au și oferit să depună în a- 
cest cont sume de bani pentru 
ajutorarea sinistraților”.

DIVIZIONARELE A DE FOTBAL
PREGĂTESC STARTUL RETURULUI

Echipele de fotbal și-au re
luat pregătirile în vederea a- 
propiatelor întreceri oficiale. 
Iată cîteva informații în acest 
sens.

DINAMO și-a reluat pregăti
rile, cu efectivul complet.

STEAUA are tot efectivul 
complet și apt de joc. în ulti
mele zile, antrenamentele s-au 
desfășurat normal. în program 
este prevăzut și un joc-școală 
în familie. în această primăva
ră, echipa campioană va sus
ține mai multe jocuri amicale 
în diverse localități.

UNIVERSITATEA CRAIO
VA, avînd la dispoziție efecti
vul complet de jucători, inclu
siv Crișan, căruia clubul i-a 
ridicat suspendarea, a continuat 
pregătirile în vederea returu
lui campionatului.

JIUL a efectuat pregătiri o- 
bișnuite în cursul acestei săp- 
tămîni. După cum se știe, 
în prima etapă a returului nu 
va juca Dumitrache, care este 
suspendat.

SPORTUL STUDENȚESC a 
căutat, pe cît posibil, să-și 
mențină nivelul de pregătire. 
Grigore, Munteanu și Cazan, 
care au fost gripați, își reiau 
și ei activitatea. Grosu este

LICEUL „ION NECULCE",

GAZDA BUNA

Marea majoritate a claselor 
Liceului „Ion Neculce” din sec
torul 8 al Bucureștiului se 
află la cursuri. Pe culoare, li
niște, obișnuita atmosferă a zi
lelor de activitate, de învăță
tură „Cu toții, și elevii și pro
fesorii, doresc să recupereze 
scurta perioadă in care — din 
cauza calamității din 4 martie 
— cursurile au fost întrerupte" 
ne precizează prof. Victor Con- 
stantinescu, director-adjunct al 
liceului, dar în acele zile ele
vii au ajutat la acțiunile de 
refacere.

Planificarea riguroasă a pro
gramului este respectată în ca
zul tuturor materiilor. Am a- 
vut, astfel, prilejul de a urmă
ri, ieri dimineață, cîteva lecții

MOBILIZARE Șl LARG SPRIJIN ÎN ALTE

LOCALITĂȚI DIN ȚARĂ

PLOPENI. în orășelul indus
trial prahovean, unde cutremu
rul din seara zilei de 4 martie 
a provocat pagube însemnate, 
cetățenii, cu mic cu mare, lu
crează la înlăturarea efectelor 
nefaste ale cataclismului. La 
întreprinderea mecanică, unde 
muncitorii lucrează cu abnega
ție pentru a readuce totul la 
normal, pot fi întîlniți și spor
tivi. într-un grup numeros de 
tineri și vîrstnici, care curățau 
incinta unității de moloz, au 
fost prezenți și componenții 
cunoscutei echipe divizionare 
B Metalul, în frunte cu antre
norul Virgil Dridea. Mai erau 
acolo și alți sportivi, atleți, ci
cliști și o serie de tineri care 
sînt nelipsiți de la acțiunile de 
masă organizate de asociația 
sportivă. Putem spune că 
sportivii din Plopeni, alături 
de toți oamenii muncii din lo
calitate, își fac pe deplin dato
ria de cetățeni.

M. BOGHICI — coresp.

CRAIOVA. în orașul atît de 
lovit de seismul din 4 martie 
au suferit unele avarii și ba
zele sportive, pavilioanele sta
dioanelor Central și Tineretu
lui, precum și sala de la Liceul 
„Nicolae Bălcescu”, unitate cu 
profil de educație fizică. La 
puțin timp după cutremur, nu
meroși sportivi craioveni au 
participat și continuă să fie 
prezenți la bătălia pentru în
lăturarea urmărilor seismului, 
în frunte cu profesorii de edu
cație fizică Gheorghe Zbora și 
Ștefan Bădele, grupuri mari de 
elevi au lucrat la înlăturarea 
molozului și a zidurilor căzute 
la stadioanele respective, la 
sala de sport a liceului. Au a- 
dăpostit, totodată, aparatele 
sălii de gimnastică. Printre cei 
prezenți la datorie s-au aflat 
elevii Mircea Mihail, Mirela 
Ștefănescu, Florin Isac și alții.

indisponibil, el urmînd să fie 
operat de menise.

POLITEHNICA TIMIȘOA
RA a susținut un joc de pre
gătire cu C. F. R. Timișoara 
(scor : 3—0). Covalcîc este, în 
continuare, indisponibil.

U.T.A. și-a reluat și ea an
trenamentele,

A.S.A., cu tot lotul apt de 
joc, a intensificat în ultimele 
zile antrenamente.

F. C. ARGEȘ. Componenții 
lotului piteștean și-au reluat 
pregătirile în vederea primului 
meci al returului. Cițiva jucă
tori sînt gripați.

F.C.M. REȘIȚA. Gabel es
te, la această oră, indisponi
bil (întindere de ligamente) fi
ind incertă folosirea sa în par
tida de miercuri cu Politehnica 
Iași.

PROGRESUL. Echipa și-a 
reluat pregătirile în după-amia- 
za zilei de marți. Antrenamen
tele vor continua pînă luni, du
pă care va fi efectuată depla
sarea la Craiova.

F. C. BIHOR. Pe parcursul 
acestei săptămîni, orădenii au 
susținut două jocuri-școalâ 
(marți, cu Voința Oradea, și 
joi, cu înfrățirea Oradea). 
Toți jucătorii sînt valizi, mai 
puțin Petrovici. 

de educație fizică, unele des
fășurate în sala de sport a li
ceului (una dintre cele mai fru
moase din Capitală), altele in 
spațiul bituminat al curții in
terioare.

Si încă un fapt demn de 
semnalat : începînd de marți 
clădirea liceului are încă a- 
proape 1 000 de „locatari". Sint 
elevii de la Liceul real-umanist 
nr. 12, grav avariat de cutre
mur. Dacă ținem seama că la 
„Neculce" există și elevi care 
învață la seral, atunci cifra ce
lor care frecventează cursurile 
se ridică la aproape 2 000. Con
ducerea liceului a găsit, însă, 
soluții adecvate pentru ca pro
cesul de învățămînt să se poată 
desfășura normal la nivelul tu
turor celor trei școli.
Grupaj realizat de : Modesto 
FERRARINI, Paul IOVAN, Tibe- 
riu STAMA, Viorel TONCEANU 
și Octavian VINTILA

Printre ei se aflau și luptători 
din județele Olt și Argeș, care 
veniseră la o competiție ce ur
ma să aibă loc Ia Craiova.

Pe sportivii de la C. S. Uni
versitatea i-am găsit, în nu
măr mare, lucrînd la evacuarea 
molozului de la clădirea cen
trală a Universității.

Dealtfel, pe mulți dintre 
sportivii orașului nostru îi poți 
găsi în aceste zile în primele 
rînduri ale bătăliei pentru re
venirea la normal a vieții eco
nomice și sociale.

Șt. GURGUI — coresp.

GALAȚI. Prin forța oameni
lor, urmele cutremurului au 
început să dispară tot mai 
mult. La locurile de muncă 
sau în zonele din apropierea 
unităților din oraș, în preajma 
școlilor, întîlnești tot mai mulți 
tineri și vîrstnici care muncesc 
cu abnegație, să refacă rănile 
orașului. Printre aceștia am în- 
tîlnit șl sportivi, cum sînt cei 
de la asociațiile Oțelul și Con
structorul. Ei au participat ac
tiv la înlăturarea daunelor pro
duse pe platforma Combinatu
lui siderurgic, ca și la alte u- 
nități din oraș. Au lucrat la 
repararea rețelelor de gaz, apă 
și electricitate sportivi din sec
țiile de atletism, moto și fotbal.

La liceul nr. 4, unitate cu 
profil de educație fizică, peste 
200 de elevi au participat la e- 
vacuarea molozului.

T. SIRIOPOL — coresp.

IAȘI. La C. S. Nicolina, toți 
sportivii de performanță (bo
xeri, luptători, popicari) au 
participat la acțiunile de cură
țire a locurilor afectate de cu
tremur la școala profesională.

D. DIACONESCU — coresp.

RAPID. După ce majoritatea 
jucătorilor au participat la în
lăturarea urmărilor cutremu
rului din 4 martie, loturile de 
seniori și juniori și-au reluat, 
treptat, pregătirile.

F. C. CORVINUL HUNE
DOARA. Antrenamentele s-au 
desfășurat normal, avînd loc și 
un meci de verificare în com
pania echipei de juniori.

POLITEHNICA IAȘI. Ciocîr- 
lan este indisponibil (smul
gere de ligamente la genunchi), 
în schimb, Doru Ioncscu, care 
a avut o entorsă la gleznă, și-a 
reluat antrenamentele.

F. C. CONSTANȚA. După 
o mică întrerupere, echipa și-a 
continuat pregătirile sub con
ducerea antrenorului Gh. Ola. 
Jucătorii din lotul constănțean 
sînt valizi. Mateescu (are trei 
cartonașe galbene) și Gătej (o 
etapă suspendare) nu vor putea 
juca în meciul cu Steaua.

S. C. BACAU nu a înregis
trat probleme de lot.

F.C.M. GALAȚI a efectuat 
antrenamente obișnuite. în lo
calitate.

La aceste acțiuni se vor a- 
dăuga meciurile amicale de mîi- 
ne, duminică 13 martie a.c.

MODIFICĂRI ÎN PROGRAMUL 

UNOR COMPETIȚII SPORTIVE
SCHIMBĂRI DE DATE IN 

CALENDARUL 
COMPETITIONAL 

LA FOTBAL

DIVIZIA A : miercuri 16 
martie — etapa a 18-a; sîmbătă - 
19 martie — etapa a 19-a ; du
minică 27 martie — etapa a 
20-a ; sîmbătă 2 aprilie — etapa 
a 21-a ; duminică 10 aprilie — 
etapa a 22-a ; sîmbătă 23 apri
lie — etapa a 23-a ; duminică
1 Mai — etapa a 24-a ; joi 12 
mai — etapa a 25-a ; duminică
15 mai — etapa a 26-a ; dumi
nică 22 mai — etapa a 27-a ; 
duminică 29 mai — etapa a 
28-a ; duminică 5 iunie — etapa 
a 29-a ; miercuri 8 iunie — 
etapa a 30-a ; duminică 12 iu
nie — etapa a 31-a ; duminică 
19 iunie — etapa a 32-a ; du
minică 26 iunie — etapa a 33-a ; 
joi 30 iunie — etapa a 34-a. 
La aceleași date vor avea loc 
și etapele diviziei naționale de 
juniori.

„CUPA ROMÂNIEI" : 25 mai 
— „sferturi" ; 15 iunie — semi
finale ; 3 iulie — finala.

Divizia B se va relua tot la
16 martie, cînd urmează a se 
disputa prima etapă a returu
lui. în continuare, programul 
rămîne cum a fost stabilit ini
țial.

Divizia C și campionatul re
publican al juniorilor și școla
rilor încep la 20 martie, cum 
fusese inițial stabilit. F.R.F. a 
hotărît ca în vacanța de primă
vară a elevilor să se dispute
2 etape intermediare în campio
natul republican al juniorilor 
și școlarilor — la 6 și, respec
tiv, 13 aprilie.

ATLETISM • Campionatele 
republicane de sală pentru ju
niori I, programate la 12—13 
martie, se amină cu o săp- 
tămină, cînd vor avea Ioc la 
Focșani o La 20 martie se va 
desfășura etapă de zonă (Do- 
rohoi, Zalău și Drobeta Tr. Se
verin ; la București zona va a- 
vea loc la 27 martie) a cam
pionatelor republicane de cros, 
ale căror finale se vor disputa 
la Timișoara, la 10 aprilie •
S-a renunțat la organizarea 
campionatelor republicane de 
juniori II, la concursul repu
blican al juniorilor III „Cupa 
S.S.A.” și la participarea la 
campionatele europene indoor 
de la San Sebastian.

BOX • întîlnirea internațio
nală dintre formațiile țării 
noastre și R. F. Germania se 
va disputa la 18 martie, la Ha- 
novra • „Turneul primăverii", 
programat în perioada 21—27 
martie, la Galați și Brăila, se 
va disputa între 23 și 26 mar
tie, în aceleași localități, cu un 
număr restrîns de participanți.

CICLISM • Prima etapă a 
„Cupei orașelor”, programată 
pentru zilele de 26 și 27 martie, 
la București, se anulează. _ Ce
lelalte etape se vor desfășura 
conform programului inițial.

HANDBAL • Campionatul 
mondial de handbal-junioare, 
programat intre 18 și 25 martie 
la București, Brașov și Ploiești, 
se va desfășura — în aceleași 
localități — între 30 septembrie 
și 7 octombrie a.c. Tragerea la 
sorți rămîne valabilă. • Dubla 
partidă dintre formațiile mas
culine de tineret ale României 
și Cehoslovaciei (Ploiești 20 
martie și Brașov 24 martie) se 
anulează • Nu vor mai avea 
loc turneele peste hotare ale 
echipelor Gloria Arad, H. C. 
Minaur Baia Mare și Confec
ția București.

LUPTE • Etapa a doua a 
Diviziei de lupte libere, pro
gramată în zilele de 12 și 13 
martie, a fost amînată pentru 
o dată ce va fi comunicată 
ulterior. • întrecerile etapei de 
zonă a campionatelor indivi
duale de seniori la lupte greco- 
romane, care trebuiau să se 
dispute între 4—6 martie, vor 
fi reprogramate. • Faza de 
zonă a campionatelor indivi
duale de lupte libere (seniori) 
se va organiza conform progra
mului stabilit anterior, adică 
în zilele de 18—20 martie. • 
Etapa finală a campionatelor 
individuale de seniori la lupte 
greco-romane. care trebuia să 
se dispute în zilele de 18—20 
martie la Pitești, se va desfă
șura la o dată ce va fi stabi
lită ulterior, o întîlnirea in
ternațională triunghiulară din
tre reprezentativele de greco- 
romane (tineret) ale României, 
Iugoslaviei și Bulgariei, care 
urma să aibă loc în zilele de 
11—13 martie, la Pitești, a fost 

anulată. • Se anulează și par
ticiparea luptătorilor români la 
turneul internațional de „li
bere". de la Minsk. • Con
cursurile internaționale rezer
vate tinerilor luptători care ur
mau să se dispute în țara 
noastră în zilele de 18—19 apri
lie. pentru ambele stiluri. se 
anulează.

MODELISM • Finalele cam
pionatelor republicane de ma
chete (aeromodele, navomodele 
și rachetomodele) nu se vor 
mai disputa în acest an. • Fi
nala campionatului republican 
de automodele, care urma sa 
aibă loc în perioada 15—17 apri
lie, se va desfășura la Sibiu 
între 3—6 august.

PATINAJ • Concursul repu
blican al speranțelor și cam
pionatele republicane ale se
niorilor au' fost reprogramate 
în zilele de 18—20 martie, la 
Miercurea Ciuc.

POPICE • Etapa a IlI-a din 
cadrul Diviziei A se va dis
puta la 9 și 10 aprilie.

RUGBY e Campionatele di
vizionare vor fi reluate în- ur
mătoarele săptămîni, ele fiind 
precedate de disputarea unor 
restanțe, la 20 martie, dintre 
care se detașează meciurile 
C.S.M. Sibiu — Farul (Div. A), 
Politehnica Iași — Minerul Gura 
Humorului și Universitatea Ti
mișoara — Știința Petroșani 
(Cupa F.R.R.). Programul de 
reluare : la 27 martie — Divi
zia A, Divizia B (seriile I, II 
și IV), Divizia de juniori și 
școlari (seria I) ; la 10 aprilie, 
Divizia B (seria III), Divizia 
juniori și școlari (seriile II, III, 
IV) • Echipa reprezentativă de 
juniori nu va mai participa la 
Campionatul european, progra
mat luna viitoare în Olanda.

SCRIMA • Calendarul com- 
petițional intern al lunii apri
lie se va concentra, prin co
masarea unor competiții repu
blicane • La începutul lunii 
aprilie (2—3), floretiștii din lo
tul republican vor participa la 
Campionatele internaționale alc 
Budapestei.

SCHI • Ultimele competiții 
republicane ale sezonului se 
vor desfășura în luna martie 
astfel : biatlon — C. N. se
niori și tineret : 18—19 la Pia
tra Arsă, C N. juniori : 21—22 
la Piatra Arsă ; probe alpine 
— C. N. școlare și concursul 
școlilor cu profil sportiv : 19—20 
la Predeal sau Sinaia ; fond — 
concursul național al copiilor : 
29 la Păltiniș ; sărituri de la 
trambulină — C. N. școlare :
19 la Predeal ; C.N. juniori : 20 
la Predeal ; concursul national 
al copiilor : 20 la Predeal ; 
C, N. seniori : 27 la Borșa. • 
Federația de schi din Grecia a 
anunțat că nu poate organiza 
campionatele balcanice care tre
buiau să se dispute între 18 și
20 martie la Mont Pillion. în
trecerile au fost anulate.

ȘAH • Turneul internațio
nal, care trebuia să înceapă la 
București la 6 martie, a fost 
anulat.

TIR • Programul competiții
lor interne și internaționale nu 
va suferi modificări față de 
calendarul alcătuit și publicat de 
federația de specialitate. Pri
mele concursuri în cadrul „Cu
pei primăverii” la arme cu 
glonț se vor desfășura între 25 
și 27 martie în orașele re
ședință de județ. Etapa finală 
va avea loc la București, între* 
8 și 10 aprilie. • Campionatele 
balcanice Ia probe cu glonț vor 
fi găzduite, între 25 și 28 apri
lie, de capitala Greciei.

VOLEI • Ultimele etape ale 
campionatelor Diviziei A au 
fost reprogramate la următoa
rele date : masculin — 20, 24. 
27 și 31 martie și 3 aprilie; fe
minin : 27 și 31 martie, 3, 7, și 
10 aprilie (se păstrează ordinea 
inițială a etapelor). Turneele 
finale la masculin se vor des
fășura la datele anunțate ini
țial (locurile 1—6, la 8—13 apri
lie și locurile 7—12, la 18—24 
aprilie), în timp ce turneele fi
nale feminine au fost repro
gramate între 14 și 19 aprilie 
(locurile 1—6) și 18—23 aprilie 
(locurile 7—12) e în Divizia 
juniorilor și școlarilor etapele 
din 6, 13 și 20 martie au fost 
reprogramate- astfel : 27 martie, 
3 și 10 aprilie, iar turneul fi
nal, între 14 și 19 aprilie • Nici 
o schimbare în ceea ce privește 
campionatul juniorilor II • 
DIVIZIA B. Ultimele 7 etape 
se vor desfășura în 3, 10, 17, 24 
aprilie, 2, 8 și 15 mai.



Pe adresa Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și 
Sport, a Comitetului Olimpic 
Român și a federațiilor noas
tre sportive continuă să so
sească din lumea întreagă te
legrame de compasiune pentru 
greaua lovitură suferită și de 
încurajare în lupta poporului 
nostru pentru lichidarea urmă
rilor seismului. Au trimis ase
menea mesaje : Jeronymo Bas- 
tos, președintele Consiliului Na
țional al Sporturilor din Bra
zilia., și Heleno de Barros Nu
nes, președintele Confederației 
Braziliene a Sporturilor ; Uniu
nea Internațională a Radioama
torilor ; Juan Manuel Hoz, 
membru al Consiliului Asocia
ției Europene de Atletism ; Ni
kos Filaretos, secretar general 
al Comitetului Olimpic Grec ; 
Alberto de San Roman, vice
președinte al Federației Inter
naționale de Handbal ; Miichiro 
Kato, președintele ziarului Chu- 
nichi din Nagoya (Japonia) ;

PE AGENDA INTERNAȚIONALĂ A HOCHEIULUI

Astăzi, la Copenhaga, se dă 
startul într-o nouă mare com
petiție hocheistică. Este vorba 
de grupa C a campionatului 
mondial, la care iau parte for
mațiile reprezentative ale Da
nemarcei, Bulgariei, Angliei, 
Franței, Italiei, Belgiei și Spa
niei. Ultima echipă este debu
tantă în întrecerile internațio
nale ale seniorilor. In prima 
zi sînt programate partidele : 
Danemarca — Anglia, Franța 
— Belgia și Italia — Spania. 
Selecționata Bulgarie) are zi li
beră.

PRIMELE PARTIDE ALE „CUPEI 

CAMPIONILOR" RACHETEI 

Ilie Nâstase l-a învins pe Bill Scanlon
NEW YORK, 11 — La cen-

trul de tenis Lakeway, de lin
gă orașul Austin (Texas), au 
început întrecerile primei gru
pe a „Cupei campionilor'1 
(W.C.T.), competiție care reu
nește pe cîțiva dintre cei mai 
buni tenismani din lume.

In prima partidă, susținută, 
campionul român Ilie Năstase 
a obținut o victorie clară, in 
două seturi, cu 6—1, 6—1, în 
fața americanului Bill Scanlon. 
Tenismanul australian Ken Ro- 
sewall l-a întrecut cu 1—6, 6—3,

„INDOOR“-UL DE TENIS
In mai multe orașe, s-au des

fășurat primele meciuri din ca
drul fazei finale a campionatu
lui european de tenis pe teren 
acoperit. în întilnirea pentru 
locurile 1—2, echipa Suediei a 
învins cu 3—0 formația R. F. 
Germania. Rezultate tehnice : 
Norberg — Marten 6—2, 4—6,
6—4; Johansson — Meiler 6—4,
6—4 ; Bengtsson, Norberg — 
Elten, Meiler 6—2, 6—2.

Azi și mîine, la San Sebastian

CAMPIONATELE EUROPENE 
DE ATLETISM ÎN SALĂ

Palatul sporturilor din San Se
bastian (Spania) — avînd o ca
pacitate de 7 500 de locuri — găz
duiește astăzi și mîine întrece
rile din cadrul celei de a VIII-a 
ediții a campionatelor europene 
indoor de atletism, competiție 
de tradiție și cu rezonanță pe 
continent. Anul acesta, in mod 
deosebit, interesul in jurul în
trecerilor este sporit de faptul 
că printre participanți se vor 
afla numeroși fruntași ai atle
tismului euroDean, laureati ai 
Jocurilor Olimpice de la Mont
real, în frunte cu medaliații 
cu aur Jacek Wszola, Viktor 
Saneev. Rosemarie Ackermann, 
Anneqret Richter etc., dar și 
foarte mulți sportivi tineri,

Constantin Papanastasiou, se
cretar general al Federației 
sporturilor din Grecia ; M. Ste- 
fanovici, în numele Federației 
de tir din Iugoslavia ; Turhan 
Ayla Goker, în numele Federa
ției de atletism din Turcia ; 
I. Mauretti, în numele Federa
ției de natație din Italia ; Her
nando Calleja, în numele Fe
derației de caiac-canoe din 
Spania ; Mario Ribeiro, pre
ședintele Federației de tir din 
Portugalia; Dimitris Scourtis, 
președintele Asociației interna
ționalilor de atletism din Grecia; 
I. Bariello, președintele Federa
ției de tir din Italia ; Jose An
gel Escorial, președintele Fede
rației de tir din Spania ; C. 
Lycouris, președintele Federa
ției de tir din Grecia ; precum 
și federațiile de atletism din 
Bulgaria și Iugoslavia ; de box 
din R. F. Germania ; de fotbal 
din Israel, Japonia și Spania ; 
de lupte din Iugoslavia, Japo
nia și Turcia ; de schi din Gre
cia ; de tir din Japonia.

La Tokio, în grupa B a cam
pionatului mondial, echipa 
Norvegiei a învins cu sco
rul de 4—3 (1—3, 1—0, 2—0)

ECHIPA ROMÂNIEI LA
Selecționata de hochei pe 

gheață a țării noastre și-a 
continuat turneul în Cehoslova
cia jucînd cu formația Smre- 
cina Banska Bystrica, din Liga 
slovacă (Divizia B). Meciul s-a 
încheiat cu victoria gazdelor :
7—6 (1—2, 3—2, 3—2). Au mar
cat : Penzes 3, Svihlik, Selecky,

6—2 pe polonezul Wojtek Fibak. 
La turneu participă 8 jucători.

După cum s-a mai anunțat, 
cîștigătorul acestei prime gru
pe preliminare va întîlni pe în
vingătorul celei secunde, alo 
cărei întreceri se vor disputa 
între 7 și 10 iulie. Prim favo
rit în această a doua grupă este 
americanul Jimmy Connors, 
întilnirea finală este progra
mată la 17 septembrie, după 
tradiționalul turneu de la Fo
rest Hills.

în celelalte întîlniri s-au în
registrat următoarele rezultate; 
Franța — Iugoslavia 3—0 (pen
tru locurile 5—6); Spania — 
Polonia 3—0 (pentru locurile
7—8). A mai rămas de dispu
tat meciul pentru locurile 
3—4, dintre echipele Angliei și 
Ungariei.

Astăzi sînt programate întîlni- 
rile retur.

atleți talentați, de fapt speran
țele diferitelor țări pentru ur
mătoarele Jocuri Olimpice de 
la Moscova.

La start sînt prezenți atlete 
și atleți din 26 de țări.

în programul întrecerilor fi
gurează toate probele obișnuite 
în competițiile atletice pe te
ren acoperit, inclusiv alergările 
de semifond.

In prima zi se vor cunoaște 
campionii în probele de săritu
ră cu prăjina, înălțime bărbați, 
triplusalt, 60 m garduri (fe
mei), 60 m garduri (bărbați) 
Duminică. în ultima zi a cam
pionatelor. sînt programate fi
nalele la 13 probe.

GERTRUDE BAUMSTARK 
PRINTRE FRUNTAȘE

în turneul internațional fe
minin de șah de la Belgrad, 
după trei runde și disputarea 
partidelor întrerupte, în fruntea 
clasamentului a trecut acum 
Gertrude Baumstark (România), 
alături de Levitina (U.R.S.S.), 
Hartston (Anglia), Veroczi și

MECIURILE CANDIDAȚILOR
Cea de-a șasea partidă a me

ciului dintre marii maeștri 
Boris Spasski și Vlastimil Hort, 
care se desfășoară la Reykja
vik, în cadrul turneului candi- 
daților la titlul mondial de 
șah, s-a încheiat remiză după 

formația Elveției, iar echipa 
Ungariei a întrecut cu scorul 
de 7—4 (1—0, 3—1, 3—3) se
lecționata Austriei.

BANSKA BYSTRICA
Dzurak, Longauer — Banska 
Bystrica ; Moroșan, Axinte, 
Dumitru, Gheorghiu, Antal și 
Pană — România.

SURPRIZĂ ÎN C.C.E. DE BASCHET FEMININ
Intr-una din semifinalele C.C.E. 

la baschet feminin, la Praga. s-a 
înregistrat una dintre cele mal 
mari surprize ale întrecerii. De
ținătoarea trofeului, formațița 
Sparta, a fost învinsă de echipa 
Clermont University Club cu sco
rul de 71—56 (36—38). In cealaltă 
semifinală, Daugava Riga, marea 
favorită a competiției, a întrecut 
pe GEAS Sesto San Giovanni cu 
89—60 (47—27). Baschetbalista
Uliana Semenova a înscris un 
număr record de puncte : 49.
Partidele retur vor avea loc săp- 
tămîna viitoare.

PE PÎRTIILE DE SCHI
Slalomul special de la Ja- 

horina a revenit austriacului 
Wolfram Ortner, urmat de ita
lianul Mauro Bernardi și de 
elvețianul Karl Eggen. In cla
samentul „Cupei Europei” con
tinuă să conducă Jean-Luc 
Fournier (Elveția) — 79 p, ur
mat de Arnold Senoner (Italia) 
— 78 p și Gunther Alster (Aus
tria) — 73 p.

★
La Heavenly Valley (Califor

nia), slalomul special a fost 
cîștigat de Ingemar Stenmark. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat americanul Steve Mahre și 
italianul Bruno Noeckler.

★

Proba de 15 km de la Hol- 
menkollen s-a încheiat cu vic
toria sportivului finlandez Juha 
Mieto — 45:23,6. L-au urmat 
Thomas Magnusson (Suedia) — 
45:53,9 și Ivar Formo (Norve
gia) — 46:41,1. In cursa de 5 
km pe primul loc s-a situat 
schioara finlandeză Hilkka 
Kuntola — 17:28,8, secundată 
de suedeza Eva Olsson — 
17:35,8.

LOTO-PRONOSPORT 
INFORMEAZĂ

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 11 MARTIE 1977

FOND GENERAL DE CÎȘTI- 
GURI : 836 404 lei din care
251 758 lei REPORT.

Extragerea I : 39 4 69 87
6 70 28 34 71
Extragerea a Il-a : 18 65

89 77 73 78 44 42 5
Plata cîștigurilor se va face 

în Capitală începind din 22 
martie pînă la 11 mai, în țară 
aproximativ din 26 martie pînă 
la 11 mai 1977 inclusiv, iar 
prin mandate poștale aproxi
mativ din 26 martie 1977.

a

Ivanka (Ungaria), fiecare cu 
cite 2 puncte .Ele sînt urmate 
de Konarkovska (Iugoslavia) — 
IV2 puncte (1), Stadler și Pihai- 
lici (Iugoslavia) — l'/t puncte. 
La jucarea întreruptelor, Baum
stark a învins-o pe Garcia și a 
remizat cu Ivanka.

44 de mutări. Scorul meciului 
este în prezent favorabil cu 
3*/2—2*/, lui Boris Spasski.

★
La Rotterdam, partida a 5-a 

dintre marii maeștri Lajos 
Portisch și Bent Larsen s-a în
trerupt pentru a doua oară, 
astfel că Portisch continuă să 
conducă cu 2‘/3—1‘7,.

SPORTIVI AMERICANI 
VOR EVOLUA ÎN CUBA
WASHINGTON (Agerpres). — 

O selecționată americană de 
baschet, alcătuită din jucători 
ai statului Dakota de Sud, va 
întreprinde în prima săptă- 
mînă a lunii viitoare un tur
neu de mai multe jocuri în 
Cuba. Se proiectează ca în 
toamnă o echipă americană de 
baseball să susțină cîteva me
ciuri la Havana,

In turneul final al C.C.E. la 
băieți au fost înregistrate urmă
toarele rezultate : T-S.K.A. Mos
cova — Spartak Zbrojovka Bmo 
106—93 (55—42), Maceabi Tel Aviv 
— Racing Malines 109—93 (60—42).

Clasament la zi :
1. Mobilgirgi 9 7 2 795-684 16
2. Maccabl 9 6 3 604-591 15
3. Ț.S.K.A. 9 5 4 764-712 14
4. Real 9 5 4 893-842 14
5. Racing 9 4 5 654-757 13
6. Spartak 9 0 9 656-780 9

Meciurile ultimei ietape : Real
Maccabi, Spartak Racing,

Ț.S.K.A. — Mobilgirgi. Echipele
clasate pe locurile 1 și 2 își vor
disputa finala.

FOTBAL MERIDIANE
PREGĂTIRILE 

ECHIPEI IUGOSLAVIEI

Selecționata Iugoslaviei, care 
se pregătește pentru prelimi
nariile campionatului mondial, 
a susținut, la Skoplje, un joc 
de verificare în compania for
mației locale Vardar. Selecțio- 
nabilii au cîștigat cu 2—0 
(1—0). Au marcat : Bajevici 
(min. 17) și Zavisici (min. 65). 
Iată echipa Iugoslaviei : Ka- 
talnici (Svilar) — Peruzovici, 
Hadziabdici, Bulian, Primoraț, 
Boghicevici, Zungul (Zavisici). 
Zaieț, Bajevici, Jerkovici, Su- 
riak (Filipovici).

IN PRELIMINARIILE C.M.

La Tel Aviv, în meci retur 
pentru preliminariile campio
natului mondial (grupa B a 
zonei asiatice), selecționata Is
raelului a întrecut cu 2—0 
(1—0) lormația Japoniei. în 
primul joc, fotbaliștii din Israel 
cîștigaseră tot cu 2—0. în ur
mătorul meci, selecționata Is
raelului va întîlni echipa Co
reei de Sud.

DE PRETUTINDENI

• La Deventer, în prelimina
riile turneului U.E.F.A. pentru 
juniori : Olanda — Spania 0—0.

• La Decin (Cehoslovacia), 
întilnirea amicală dintre selec
ționata secundă a Cehoslovaciei 
Și formația F. C. Karl-Marx- 
Stadt (R.D. Germană) s-a în
cheiat cu victoria gazdelor cu 
3—1 (1—1). prin golurile în
scrise de Mraz, Bilsky și Slany.

• în meci amical la Postorna 
(Cehoslovacia), selecționata de

ATLETISM • Campio-na-tul de cros 
al Angliei a tost cîștigat de Brendan 
Foster — 14 km în 43:39,0. • Cro
sul de la Velenje (Iugoslavia) s-a 
încheiat cu victoria iugoslavului Me
dan — 6 km în 17:04,0. |n cursa fe
minina pe primul loc s-a clasat at
leta poloneza Ludwikowska — 3 km 
în 9:15,5.

AUTO • Prima probă a campio
natului european (formula II) s-a 
desfășurat pe circuitul de la Sylvers- 
tone (Anglia) și a fost cîștigată de 
pilotul francez Rene Arnoux (pe 
„Renault-Martini"). învingătorul a 
parcurs 221 km în ,1h 05:45,52 (me
die orară 202.310 km), fiind urmat de 
englezul Ray Mal lock („Chevron") și 
belgianul Patrick Neve („March").

CICLISM • Cursa Paris — Nisa a 
început cu o etapă „prolog", des
fășurată contracronometru individual 
în nocturnă, în care victoria a re
venit belgianului Freddy Maertens 
(6,500 km în 7:52,3).

JUDO • La Pecs a avut loc un 
concurs internațional la care au par
ticipat sportivi din U.R.S.S., Japonia, 
R, D. Germană, Franța, Polonia, 
Iugoslavia și alte țări, lata cîștigâto- 
rii : cat. 60 kg — Suzuki (Japonia) ; 
cat. 71 kg — Gautier (Franța) : 
cat. 78 kg — Bech (R. D. Germană) ; 
cat. 95 kg — Isikawa (Japonia) ; 
cat. peste 95 kg — Turin (U.R.S.S.).

NATAȚIE • La East Lansing (’Mi
chigan), campionul olimpic Jim Mont
gomery a terminat învingător în trei 
probe : 50 y liber — 21,09 : 100 y 
liber — 44.68 și 200 y liber — 
1:38,78 Proba de 400 y mixt a fost 
cîștigată de înotătorul brazilian Mad- 
ruga, în 4:03,82.

ȘAH • Partidele din runda a 
patra a turneului de la Bad Lauter- 
berg s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : Karpov — Wockenfuss 
1—0 ; Csom — Miles 1—0 ; Timman 
— Olafsson, Gligorici — Andersson, 
Torre — Hubner și Hermann — 
Keene remize. în clasament conduce 
campionul mondial A. Karpov — 
3Vj p’ urmat de Hubner, Sosonko, 
Csom, Olafsson _ — 2V2 p. ® După 
12 runde și disputarea partidelor 
întrerupte, la Tallin pe priimul loc a 
trecut din no-u fostul campion mon
dial Mihail Tal — 9 p, urmat da 
Romawșin — 8l/j p și Uhlmann —
8 p. Rezultate din partidele între
rupte : Tal — Uhlmann 1—0 ; Nei — 
Poutiainen 1—0 ; Gipslis — Tal 
*/2—1/2 ; Guîko — Velimirovici 
V2—72. ® în turneul de la Kecske
met, lider al clasamentului se men
ține marele maestru Barczay,^ cu 
5V2 p, urmat de coechipierii săi Fa- 
rago și Hazcy — cîte 5 p, Ermenkov 
(Bulgaria) — 4l/2 p.

TENIS O în optimile de finală ala 
turneului de la Hampton (Virginia) 
s-au înregistrat rezultatele : Smith — 
Higueras 7—6 4—6, 6—3 ; Franulo- 
vici — Feaver 6—4, 6—2 ; Zednik — 
Rahim 6—1, 7—6 ; Mayer — Gebert 
6—0. 6—2 ; Gullikson — Fairlie 6—4, 
6—3 ; Borowiok — Bornstedt 6—-2,
6— 2 ; Hagey — Bail1! 7—6, 1—6, 6—3.
9 în turneul feminin de la Dallas 
(Texas), Virginia Wade a îrwinș-o 
cu 6—1. 6—2 pe Michelle Tyler, iar 
Kristien Shaw a dispus cu 4—6, 7—5,
7— 6 de Brigitte Cuypers.

tineret a Austriei a întrecut cu 
2—1 (0—0) formația similară a 
Cehoslovaciei.

• în continuarea pregătirilor 
pentru- preliminariile C.M., e- 
chipa Finlandei a jucat la Li
sabona cu formația Belenenses, 
de care a fost învinsă cu 6—4 
(5—2).

• Campionatul englez a pro
gramat alte partide : Derby 
County — Coventry 1—1 ; New
castle — Ipswich 1—1 ; Totten
ham — Liverpool 1—0 ; Man
chester City — Sunderland 
1—0 ; Norwich — Middlesbo
rough 1—0, în clasament conti
nuă să conducă echipa Liver
pool — 40 p (din 30 de jocuri), 
urmată de Ipswich - 39 p (28 
de meciuri) și Manchester City 
— 39 p (29 jocuri).

„CUPA DE AUR" - CU 5 
CAMPIOANE MONDIALE ?

După cum se anunță din 
Rio de Janeiro, toate țările 
care au cîștigat vreodată cam
pionatul mondial de fotbal au 
fost invitate să participe. cu 
echipele lor naționale actuale, 
la un turneu denumit „Cupa de 
aur“, organizat anul acesta, m 
iunie. în Brazilia. Acest gen 
de ..supercupă” se va disputa 
in orașele Rio de Janeiro și 
Sao Paulo. Vor lua parte cele 
cinci târî cîștigătoare ale Cu- 
Dei lumii, adică Uruguay (pri
ma cîștigătoare a titlului mon
dial). Italia. Brazilia. Anglia. 
R-F. Germania. Dacă echipele 
invitate vor răspunde afirmativ 
invitației, primul meci este 
programat pentru 5 iunie : 
Brazilia — Uruguay.
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