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în întâmpinarea zilei de 23 August
și a celei de-a XXV-a aniversări a Republicii

le revenea prin foaia de acord, 
la 2,08 mc/post. beneficiind pen
tru cei 22 ml dc avansare — a- 
tît săpare cît și betonare — de 
Un cîștig de 166 lei/post miner. 
Asemenea lor, prin executarea

a 25 ml dc galerie în steril și 
depășirea cu 0,39 mc post a ran
damentului planificat, minerii 
din brigadn condusă de Filaret 
Unguroanu, au obținut un cîștig 
de 162 lei/post miner.

extraor
dinar

și totuși• ••

Depășirea randamentului pre
liminat în foaia dc acord, prin 
efort și dăruire unanimă a corn- 
ponenților brigăzii, este cuvîn- 
tul d« ordine al ortacilor lui 
Zaharia Bălăuță, din sectorul 
IV al minei Lonea. Media dc 
depășire a acestuia în fiecare 
din lunile acestui an trece dc 
500 kg/post. Aceasta a determi
nat și sporirea producției de 
cărbune realizată de ei față de 
cea planificată cu 2 115 tone 
pe șapte luni. O substanțială 
contribuție la aceste succese, 
împreună cu toți ceilalți au a- 
vut-o minerii Gavrilă Filip, 
Ioan Nicovală și Nicolae Ră- 
bulca.

Bilanț pozitiv
la producția forestieră

pe primele 7 luni

delegația comună a partidelor
Uniunea Națională Africană

si Afro-Shirazi

Problemele ridicate de di
feritele ipostaze ale muncii 
din abataj — spunea briga
dierul ȘTEFAN GHIOC — nu 
se rezolvă numai de către șe
ful de brigadă, chiar dacă 
acesta are destulă experien
ță șî suficiente cunoștințe, 
dacă este, cum s-ar zice, cu 
un cap mai sus decit fiecare 
din componența formației sa
le de lucru. Aceasta nu în
seamnă că rolul brigadieru
lui in abataj este unul minor, 
cu puține și limitate influen
te asupra ritmului de lucru, 
a organizării succesiunii ope
rațiunilor. Dimpotrivă, prin 
soluțiile pe care le dă de fie
care dată problemelor, prin 
spiritul de muncă ce-l pro
movează, prin receptivitatea 
față de nou, dar mai ales prin 
participarea sa directă, prin 
exemplul său, brigadierul es
te, animatorul activității în
tregii brigăzi pe parcursul 
tuturor celor patru schimburi,

Sporuri
de avansare
la deschideri
Minerii sectorului de investi

ții uricănean își situează rea
lizările la aceleași cote înalte 
ale succeselor ca și ortacii lor 
din sectoarele de producție ale 
minei. Z.stfel, în iulie, lună în 
care, sub imboldul lucrărilor 
înaltului forum al comuniștilor 
— Conferința Națională — toa
te colectivele minerești, cu dă
ruire unanimă în muncă și-au 
sporit participarea la îndeplini
rea sarcinilor de plan care le 
revin, brigăzile miniere de des
chidere ale Uricaniului au mă
rit ritmul avansărilor. In aceas
tă lună, la execuția unui nou 
puț de extracție, minerii bri
găzii conduse de Gheorghe Nis- 
(or au majorat productivitatea 
la săpare de la 1,82 mc/post cît

Dcși a avut de învins în luna 
iulie o scamă de greutăți, mai 
cu seamă în privința transpor
tului. cauzate de ploile abun
dente și viiturile mari de ape, 
colectivul U.E.L. Petroșani se 
prezintă în preajma zilei dc 23 
August cu un bilanț a pozitiv pe 
primele 7 luni ale anului. La in
dicatorii de bază — producția 
globală și producția marfă — 
planul unității a fost realizat în

proporție dc 100,2 și respectiv, 
100,1 la sută. Din parchetele ale 
căror șefi sînt Gheorghe Stoica. 
Mihai Gorboi, Stclian Nicolă- 
escu. Petru Șotcan, Ion Dănes- 
cu, Augustin Calotă, fruntașe pc 
unitate, și altele au fost reali
zați, peste sarcinile de plan. 560 
mc lemn rotund rășinoase, 253 
mc lemn p.f.l.» 29 mc traverse 
speciale, 588 mc cherestea răși
noase și 14 mc lemn ecarisat 
pentru doage butoaie de berc.

In ultima perioadă s-a depus 
o muncă susținută pentru resta
bilirea posibilităților de trans
port pe drumurile dc acces la 
Voievodul, Ix>laia, Stcrminosu, 
PIrîui lui Grivei, Aușel și Valea 
Popii, afectate serios do viitu
rile de apă din luna iulie. Ac
țiunea de recondiționare provi
zorie a drumurilor forestiere dc 
pe Valea Cimpei, dc la Răscoa
la, Molidul și Bilele se impune 
a fi continuată și amplificată 
în aceste zile, sarcina mobili
zării forțelor necesare revenind 
șantierului I.C.F.

Munca pentru valorificarea 
aurului verde continuă însă a- 
tît în exploatările forestiere 
spre care s-a restabilit traficul 
cît și în cele încă „închise”, 
crcîndu-sc stocuri necesare pen
tru acoperirea sarcinilor de 
plan și onorarea angajamente
lor cu care colectivul unității 
întîmpînă ziua de 23 August ȘÎ 
a XXV-a aniversare a Republicii.

Luni, 7 august a.c., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, a primit delegația co
mună a partidelor din Repu
blica Unită Tanzania : Uniunea 
Națională Africană din Tanga- 
nika — (TANU) și Afro-Shirazi 
din Zanzibar care se află în ța
ra noastră la invitația C.C. al 
P.C.R.

Din delegație fac parte ; A. 
P. Biseko, membru al Comite
tului Național Executiv al 
TANU, conducătorul delegației, 
locotenent colonel R. Haji, 
membru al Consiliului Revolu
ționar din Zanzibar, P. N. Mga- 
ya, comisar al regiunii Tabora, 
Kajabu Horii, ^secretar generai 
al Ligii de tineret din Zanzi
bar. N. Mvanga. secretar exe
cutiv districtual al TANU din 
regiunea Lindi, J. Mbonde, se
cretar districtual al Ligii de 
tineret din regiunea Iringa. 
W. J. Malcko, secretar asistent 
al Secției relații externe a 
TANU.

La întrevedere au participat 
tovarășii Gheorghe Cioară, Va- 
sile Vilcu, membri ai Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
Iosif Banc, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C, al P.C.R., Vasile 
Patilineț, Ion Stănescu, membri 
supleanți ai Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., Stefan 
Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Oprea, con
silier la C.C. al P.C.R.

In cadrul convorbirii cordia
le și prietenești desfășurate cu 
acest prilej s-a realizat un 
schimb de vederi Și informații 
privind activitatea Partidului 
Comunist Român, a TANU și 
Afro-Shirazi. precum și In le-

gătură cu probleme de interes 
comun din sfera vieții politice 
internaționale, a luptei popoa
relor împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonia- 
lismului, pentru libertate, in
dependență națională, pentru 
pace și progres.

Cele două părți au consemnat 
cu satisfacție că relațiile cor
diale de stimă, prietenie și co
laborare dintre P.C.R. și parti
dele TANIJ și Afro-Shirazi, din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Unită Tanza
nia cunosc o dezvoltare ascen
dentă și multilaterală în inte
resul celor două popoare, al 
tuturor forțelor antiimperialis
te, al tuturor popoarelor care 
au pășit pe calea unei dezvol 
țări dc sine stătătoare.

In acest context, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a evocat cu 
satisfacție vizita efectuată în 
primăvara acestui an în Tan
zania, convorbirile avute cu 
președintele Julius K, Nyerere, 
cu alți conducători tanzanieni, 
întîlnirile pline de căldură cu 
populația acestei țări.

Ambele părți și-au reafirmat 
dorința comună de a face totul 
pentru a transpune în viață 
înțelegerile și acordurile reali
zate în timpul vizitei tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în Tan
zania, de a lărgi și dezvolta 
relațiile prietenești dintre parti
de, dintre popoarele român și 
tanzanian, contribuind astfel la 
asigurarea unei dezvoltări mai 
rapide, pe toate planurile, a 
celor două țări.

In cadrul convorbirilor s-a 
relevat că întregul curs al vie
ții internaționale este tot mai 
favorabil afirmării forțelor ca
re se pronunță pentru o dezvol
tare independentă, pentru pro-

greș economic și social și a 
fost subliniată necesitatea de a 
sc acționa pentru întărire.) coo
perării și unității tuturor for
țelor antiimperialiste.

In acest context a fost evi
dențiat rolul pc care-1 arc în 
țările care au pășit pe calea 
dezvoltării libere, independente, 
întărirea forței și unității fie
cărui partid in orientarea și 
îndrumarea procesului dc edi- 
fiecare a noii societăți socia
liste. în mobilizarea eforturilor 
întregului popor pentru reali
zarea acestui obiectiv.

Au fost reafirmate solidarita
tea și atașamentul profund fa
ță dc lupta justă dusă de po
poarele africane pentru apăra
rea și consolidarea independen
ței naționale, pentru lichidarea 
grabnică și definitivă a domi
nației colonialiste, contra prac
ticilor neocolonialiste, a politi
cii de apartheid și discriminare 
rasială.

S-a subliniat impui ian- i deo
sebită a așezării raporturilor 
între state pc baza egalității în 
drepturi, a respectării indepen
denței și suveranității naționa
le, a neamestecului In treburi
le interne și avantajului re
ciproc, recunoașterii dreptului 
fiecărui popor de a-și alege li
ber calea dezvoltării, în confor
mitate cu aspirațiile și intere
sele sale legitime.

Ambele părți au apreciat că 
vizita delegației TANU — Afro- 
Shirazi constituie o contribuție 
la întărirea relațiilor dc prie
tenie și colaborare dintre P.C.R. 
și TANU și Afro-Shirazi, dintre 
poporul român și poporul tan- 
zanian. dintre Republica Socia
listă România și Republica U- 
nită Tanzania.

Sărbătorirea ZILEI MINERULUI

T. ȚAȚĂRCA

cLlipc entoiio-iuinte. la JLuțteai
Comentariul meciului Jiul — Metalul București
Programul meciurilor campionatului diviziei A la rug- 
bi. ediția 1972—1973.
Competiții de fotbal și voie;
Rodul marii pasiuni
Au început campionatele naționale de navomodelism

Ample manifestații sportive de masă prilejuite 
de sărbătorirea Zilei minerului.

♦
♦

♦
♦
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upeni, duminică 6 august 
ora 8. In centrul orașului 
acordurile fanfarei încăl

zeau atmosfera răcoroasă. Gru- 
puri-grupuri de oameni ai mun
cii, mineri și preparatori ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități, tineri și vîrst-

nici, veterani ai subteranelor 
lupenene se adunau in fața Pa
latului cultural. Curind, masa 
de oameni s-a transformat in
tr-o coloană care, în sunetele 
ritmice de marș s-a îndreptat 
spre mină.

In curtea exploatării, in fața

plăcu comemorative a eroilor 
mineri, străjuiau de gardă pio
nieri, membri ai gărzilor patri
otice, mineri.

Ajunși în fața Uzinei electri
ce pe platoul unde cu 43 de 

ani în urmă 22 de mineri au că
zut eroic in luptele greviste.

La mina Lonea o necesitate stringentă
Instantaneu de la depune

rea coroanelor pe monumen
tul ..Lupeni ’29“.

A.

participants la festivitatea co
memorativă au păstrat un mo
ment de reculegere, in timp ce 
sirena suna prelung aducind un 
omagiu celor căzuți. Mulți 
dintre cei care erau de față în 
acele clipe și-au derulat amin
tirile acelor vremuri apuse în 
care au trăit, au luptat și care 
acum le mai parcurg doar prin 
ochii minții, aidoma unui film. 
Tinerii care in acele clipe so
lemne păstrează momentul re
culegerii cunosc acestea doar 
din... povestiri, evocări, și do
cumente. Am privit pentru o 
clipă masa de oameni in care 
se puteau delimita trei lumi: 
una din aceste lumi era evoca
tă în acele clipe; a doua o tră
iau intens participanții care au 
mai trăit acele timpuri, iar a 
treia o trăia generația nouă, 
născută în anii socialismului.

In mijlocul participanților la 
festivitatea comemorativă au 
fost prezenți tovarășii WIL
HELM NEAG, prim-secretar al 
comitetului orășenesc de partid 
Lupeni, președintele consiliului 
popular orășenesc, IOAN MAR- 
CU, secretar al comitetului oră
șenesc de partid, IOAN RAC- 
ZEK, secretar al comitetului de 
partid al minei Lupeni, CON
STANTIN NĂSTASE, președin
tele comitetului sindicatului mi
nei Lupeni, WILIAM SZUDER, 
pensionar, general-rrțaior in re
zervă, alți activiști de partid și 
de stat.

In continuare, in acordurile 
imnului minerilor, pionieri și oa
meni ai muncii au depus jerbe 
de flori și coroane, simbol al 
recunoștinței generației de astăzi 
față de neuitațif eroi ai detașa
mentului muncitorilor mineri.

După aceste momente emo
ționante coloana s-a îndreptat 
spre monumentul eroilor mineri 
.Lupeni ’29" unde de asemenea 
s-au depus coroane și jerbe de 
flori multicolore — dovezi ale 
cinstirii și admirației pentru 
cei care s-au sacrificat in lupta 
din trecut pentru o viață tnai 
bună.

Ce măsuri vă propuneți 
să luați pentru

îmbunătățirea
transportului
în comun ?

Convorbire cu ing. GHEORGHE ROMOȘAN directorul 
l.G.C. PETROȘANI.

Directivele Conferinței Naționale a partidului cu privire 
la sistematizarea teritorială a orașelor și satelor, la dezvol
tarea lor economico-socială, prevăd, printre altele, măsuri 
precise pentru îmbunătățirea circulației și. în special, a 
transportului în comun.

„Este necesar — se arată in Directive - să se studieze 
traseele cele inai solicitate, luîndu-se măsuri pentru dimen
sionarea corespunzătoare creșterii traficului în perspectivă, 
asigurarea măririi vitezei de circulație, îmbunătățirea ritmi
cității și fluenței transportului în comun". Directivele mal 
prevăd că „In stadiul actual de dezvoltare a orașelor sînt 
necesare totodată măsuri pentru modernizarea bazei mate
riale a transportului in comun. Pentru realizarea acestui 
obiectiv, trebuie asimilate noi tipuri moderne de vehicule, 
asigurîndu-se astfel un confort sporit, creșterea capacității 
de transport în comun și evitarea zgomotului".

Pornind de Ia aceste cerințe și în dorința de-a informa 
publicul din Valea Jiului în legătură cu măsurile ce și le-a 
propus conducerea l.G.C. Petroșani pentru îmbunătățirea 
transportului în comun în concordanță cu cerințele popula
ției, am adresat cîteva întrebări tovarășului ing. GHEOR
GHE ROMOȘAN, directorul întreprinderii de gospodărie 
comunală a municipiului.

— Cum acționează con
ducerea l.G.C. în lumina 
documentelor Conferin
ței Naționale, pentru folo
sirea integrală a capaci
tății mijloacelor de trans
port existente în dotare 
și reducerea costurilor de 
transport ?

— Pentru îmbunătățirea coe
ficientului de utilizare a parcu
lui de autobuze din cadrul în
treprinderii am luat o seric de 
măsuri menite să ducă la re
ducerea timpului de imobilizare

a autobuzelor în reparații și 
revizii tehnice prin organiza
rea mai judicioasă a ateliere
lor și a echipelor de mecanici. 
In același timp am întărit’ 
schimbul II de mecanici și am 
constituit echipe speciale de 
întreținere, în funcție de gra
dul de calificare a mecanici
lor.

Convorbire consemnată de 
Cornel HOGMAN

Cursul dezbaterilor adunării 
generale a oamenilor muncii de 
la mina Lonea a fost canalizat 
în principal, spre analizarea po
sibilităților de creștere a pro
ductivității muncii la frontu
rile de lucru din subteran, în 
condițiile impuse de schimbul 
de 6 ore. Opțiunea nu surprin
de pe nimeni. Necontenita spo
rire a productivității muncii 
constituie „un imperativ major 
al progresului", așa cum a ac
centuat secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în Raportul prezen
tat la recenta Conferință Na
țională. Și-apoi, atacarea proble
mei productivității muncii la 
E.M. Lonea nu putea fi eluda
tă de către un colectiv care ra
portează realizarea, în primul 
semestru, a acestui important 
indicator, doar în proporție de 
94 la sută și care este pe de
plin conștient de faptul că în
registrarea unei rămîneri in 
tjrmă la acest indicator de pes
te 100 kg dc cărbune rapor- 
&te la fiecare post prestat în 
perioad? respectivă, pe ansam
blul unității, nu poate duce, în 
Qrl.Qe caz, la onorarea cum se 
ațivine a sarcinilor ce-i revin. 
A ie încadra numai în indicato

rii de umiditate și consum de 
cherestea și a obține doar la 
lucrările de investiții o depăși
re de 18 ml, ceilalți indicatori 
de producție și tehnico-economi- 
ci nefiind realizați, este — să 
recunoaștem — prea puțin pen-

spicui cîteva aprecieri din darea 
de scamă, credem îndeajuns de 
concludente pentru starea de lu
cruri reflectată și care moti
vează în bună măsură opțiunea 
amintită mai sus !

„Nu există suficientă preocu-

Adunări generale 
ale oamenilor muncii

tru un colectiv care a dovedit, 
în atltea rindurl, că poate in
comparabil mai mult, că deține 
resurse mari ce se cer superi
or valorificate. Desigur, această 
realitate a ocupat și starea de 
spirit a participanților, la dez
bateri determinîndu-i să abor
deze realist, cu discernămint, 
combativ, problematica esenția
lă a activității productive, a mi
nei.

înainte de a evidenția unele 
laturi mai deosebite ale discu
țiilor care au avut loc, vom

pare pentru buna organizare a 
activității la locul dc muncă”.

„Sînt frecvente cazuri cînd nu 
se respectă tehnologia de lu
cru, monografia de armare, se 
execută greșit anumite operații 
sau chiar lucrări care duc in 
final la consum de muncă supli
mentar, pierderi de produc
ție..."

„...Nu au fost luate toate mă
surile necesare ca fiecare bri
gadă să fie aprovizionată în 
concordanță cu normativele de 
muncă".

„Au avut loc și au incă, mul
te ore de stagnare... ca urmare 
a unor revlzl’, reparații sau 
montări făcute cu întîrziere sau 
in mod defectuos".

„Rezultatele obținute... la a- 
batajele dotate cu combină se 
situează Ia un nivel nesatisfă
cător..."

.... (Din cauza) absențelor ne
motivate... s-au pierdut cel pu
țin 7750 tone de cărbune..."

„Desigur că pentru existența 
acestor deficiențe o mare parte 
din vină o poartă comitetul oa
menilor muncii care nu a acțio
nat energic și nu a luat cele 
mai potrivite măsuri care să 
asigure desfășurarea normală a 
procesului de producție și reali
zarea indicatorilor de plan.”

Din cuvlntul lăcătușului Nlco 
lac Popovici, secretarul organi
zați' i de partid a sectorului II, 
și al tov. ing. Aurel Marhan, a 
reieșit că o lipsă gravă a comi
tetului oamenilor muncii, a con
ducerilor sectoarelor rezidă în 
aceea că organul de conducere 
colectivă, factorii direct răspun-

Tr. MtlLLER

(Continuare în paț. a 3-a)
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O — i
Înaintea turneului (10—15 

august) pe carc-1 va între
prinde în II. P. Polonă. Jiul 
a susținui, duminică, pe sta
dionul din Petroșani, un nou 
„amical" de data aceasta în 
compania divizionarei B din 
București, Metalul.

Partida, în totalitate, nu a 
corespuns exigențelor publi
cului spectator din localita
te. Și nu numai pentru că a 
oferit acestora, în locul unei 
așteptate -porții" copioase dc 
goluri o... zeamă lungă și in
coloră ci. mai ales, pentru că 
înaintea unei reprezentări 
peste hotare, cu toții aștep
tam să vedem o echipă con
turată (măcar în marc), por
nită deja pe omogenizare Și 
nu... experimente, căutări !...

Nu. nu este prematur să 
pretindem acest lucru. Mai 
sînt două săptămîni și înce
pe marea -.ofensivă" a cam
pionatului. Ce echipă va ali
nia Jiul ? Cînd se vor suda 
— cît de cit — cele trei com
partimente care, deocamdată, 
scîrțîie rău de tot? In „focul" 
bătăliilor ulterioare I Poate. 
Momentan. însă, nu avem de- 
cît să ne gîndim că... n-are 
nici un rost să nu acceptăm 
acea vorbă din bătrîni, care 
zice : „cine merge rău în pre
gătiri, va merge strună în 
campionatPoate. Bine-ar 
fi să... să fie bine 1

Metalul e o echipă bună, 
știam, solidă, experimentată 
dar, oricum, nu ne gindeam 
că in teren vor lăsa impresia 
unor jucători de A... tocmai 
alde Trandafilon și Apostol, 
în timp ce ai noștri se vor 
chinui, ineficient, să marche
ze măcar un gol, cît de „ra
hitic" dar să fie acolo, să ter
mine meciul măcar la egali
tate... Se mai întîmplă, așa-i ? 
Da, dar de ce nu li se întim- 
plă mereu și altora ! In fine 
să nu ne impacientăm. Jiul a 
pierdut primele patru me
ciuri pregătitoare. Nu-j ni
mic. Le va câștiga pe urmă
toarele-.

In partida cu Metalul, Jiul 
a aliniat următorul lot de ju
cători : Marin can (Catona I, 
Ion Gabriel) — Georgescu, 
Dodu (Tonei). Ștocker. Nai- 
din (Catona II) — Co tor ma
ni, (Al Nagy), G. Stan — Fă
gaș (Lrmeș), Mulțescu, Sto- 
ian (Rozsnai). Szabados (Sto- 
i*n).

Unicul gol a fost înscris 
de Trandafilon în min. 38.

V. T.

Fotbalul ,.dc ieri**, stîrneștc amintiri pătimașe... 
In plonjon — Mihalache !

Competiții de fotbal
Duminică, pe terenul cu zgură 

dc la stadionul .Jiul" din Pe
troșani, a avut loc o reușită În
trecere fotbalistică rezervata ti
nerilor amatori și dotată cu „Cu
pa Minerul". Au fost prezente 
un număr de șase echipe repre
zentative ale întreprinderilor și 
instituțiilor din municipiul Pe
troșani, după cum urmează : E.M. 
Bărbăteni, E. M. Paroșeni, 
T.C.M.M., C.C.P., Fabrica de pli
ne șî I.G.C. Petroșani.

Valoarea apropiată a tuturor 
echipelor participante a dat loc 
la dispute Extrem de echilibra
te, ceea ce a .ăcut ca trei din 
meciuri sfi se încheie cu rezulta
te minime în favoarea învin
gătorilor. Iată și rezultatele pri
mului tur: I.G.C. — E.M. Paro

șeni 2—1; T.C.M.M. — Fabrica 
de pîine 3—2; C.C.P. — E. M. 
Bărbăieni 4—1.

Semifinala dintre T.C.M.M. și 
I.G.C., după timpul regulamen
tar de joc, s-a încheiat la ega
litate 0—0. Conform regulamen
tului, s-a recurs la executarea 
de către fiecare dintre echipe a 
cîte cinci lovituri de la 11 metri. 
Fructificînd trei din cele cinci, 
fată de numai una realizată de 
I.G.C., echipa T.C.M.M. s-a ca
lificat pentru finală, unde a In- 
tllnit echipa C.C.P. După o pau
ză binemeritată, cele două echi
pe au intrat în teren pentru a-și 
disputa șansele în vederea cu
ceririi trofeului pus în joc. După 
o repriză în care jucătorii de la 
C.C.P. au avut mai mult ini|ia-

Fotbalul feminin începe să 
prindă... rădăcini la Lupeni.

In fotograiie — cefe două 
echipe după meciul de dumi
nică.

Preparata 
Lupeni — 
Porțelanul 
Alba lulia 

1-0

1
I
1

Ziua minerului, tradiționala sărbătoare a celor ce smulg 
adiaturilor „diamantul negru", a fost marcată, duminică, in 
întreaga Vale a Jiului (in pofida timpului, nu intrutotul 
favorabil) dc o întreagă suită «Ic manifestații sportive dc 
masă. Stadioanele și arenele sportive din l’etrila, Petroșa
ni. Vulcan și Lupeni, au cunoscut verva și freamătul spe
cific marilor întreceri. Pasionante dispute voleibalistice. în
cleștate partide dc fotbal intre „nclcgitimați", concursuri 
ale popicarilor și înotătorilor, meciuri amicale dc fotbal și 
haltere, antrenante întreceri atletice — iată, in ansamblu, 
gama competițiilor ocazionate dc sărbătoarea minerilor.

Consiliul municipal pentru educație fizică și sport, co
mitetele sindicatelor din întreprinderi s au străduit — și au 
reușit — să confere Un aer aparte, sărbătoresc, manifesta
țiilor organizate, au asigurat celor prinși in „febra" între
cerilor un cadru ambiant, propice disputelor tovărășești, in 
limitele deplinei sportivități...

Au început 
campionatele naționale 

de navomodelism

I
. Numele ș| prenumele : Dorin

c Adrian.

? Data nașterii : 8 ianuarie
< 1945.
? I ocnl nașterii :
( Jldvel (Alba).
> Debut fn divizia A : 1963. la
S Steagul roșu Brașov.

<< După 10 ani de la promova 
rea se in lotul unei echipe de 

« primă divizie (la „tinerelul" 
>$ Steagului roșu), Adrian Dodu 
<. este astăzi un nume binecuno«:- 
z < ut In eșalonul fruntaș ni 
y fotbalului românesc. Bine dotat 
z fizic și tehnic, posesor ni unei 

voințe cxcmplnrc, Dodu a urcat 
<< vertiginos scara valorii in 
>'• fotbal, slatornicindu-si-, de 
c< rtțivo ani buni, pe treapta ju- 
>) ca tori lor utili, indispensabili 
<< unui „team" care se respectă, 
zz - Spune-mi cîteva cuvinte, 
<s Dodule despre începuturile ta- 
z? le în fotbal...
SS — Pe la 9 ani jucam deja la 
?z piticii Textilei Mediaș. Ia 13 
SS ani. eram titular in aceeași e- 
<< chine participantă in campio- 
>> naiul județean. La 17 ani am 
« fos. adus la Steagul roșu Bra- 
>> șov. Jucam la tineret. Anlre- 
<< nor — Nicolae Proca. Cam 
?z ăsta a lost, foarte pe scurl. în- 
SJ cepului...

- Adevăratul inceput însă, 
S$ pe planul performanței, datoa

re ză o dată cu debutul în A I 
$$ — Exact. In 1963.
<< meci Steagul roșu — 
>> disputat la Brașov și
<< de noi cu 2—1, am intrat in 
zz prima echipă. Peste 
trecut la

intr-un 
U.T.A.. 
ciștigat

doar 
Dina

Duminică dimineața, la ba
za sportivă din Petroșani a 
navomodcliștilor, au inceput în
trecerile campionatului natio
nal de hidroglisoare, teleghi
date Și autopropulsate. După 
deschiderea oficială a compe
tiției, precedată de o paradă 
prin oraș a celor peste 120 na-

vomodeliști, au urmat prime
le întreceri.

Seara, publicului petroșă- 
nean i-a fost oferită o impre
sionantă demonstrație a genu
lui — o adevărată „nocturnă 
venefiană".

întrecerile continuă.

un an am 
mJ Pitești...
- Hnlf ?
— Da. „Făceam" linie cu Do- 

brin. Nu mult timp insă. Am 
plecat...

— Unde ? La Tg. Mureș ?
— Nu. La Lupeni. La Mine-

ml. In divizia 
am evoluat fn 
lor din lupeni. după rare a 
trebuit să plec să-ml satisfac 
stagiul militar. Din 1966 pină 
in 1970, cînd am venit la Pe
troșani. am fost ..elevul" Iul 
Bone, la Tg. Mureș.

Te-ni rom „plimbați",
— Trebuia «ă-rol găsesc a- 

devăralul lor, echipa in care 
să mă integrez total. Am gă- 
sll-o. I a Tg. Mureș, la A.S.A., 
la începui, pină in momentul 
in care a Intervenit un inci
dent cu antrenorul Bociardi șl 
apoi, aici la Jiul, unde-am gă
sii o atmosferă bună, care- 
mi convine, plus încrederea...

După cile știu, «le prima 
„tinerețe" ține și participarea 
in ia jocurile „naționalei" do 
juniori a țării.

Doi ani „plini" am lucat 
la Juniorii reprezentativei Ro
mâniei. Din 1963 pină in 1965.

— Antrenori ?
— Ion Bălăncscu șl „Fery" 

Zavoda. Am participai la di
verse turnee în Turcia, Grecia, 
Bulgaria. R.D. Germană.

— Cam cîtc meciuri ai la 
activ ca junior — în selecțio
nata țării ?

— Vreo 15. cu aproxima
ție (1).

— Dintre actualii 
de divizia A, care ți-au 
colegi „la naționala" de 
niori ?

— Radu Nunweiiler, cu 
am constituit un timp 
mediană. Mircea Constantines- 
cu. Deleanu, Cuperman. Oble- 
menco și alții.

— Spune-mi, dacă poți pre
ciza, care ți-a fost cel mai bun 
„părinte" în fotbal ?

— Antrenorul Silviu Ploieș
tean»!. A lost mare I

jucători 
fost 
ju-

care 
linia

— Ții minte primul tău on 
trehor ?

-— Schmidt, la Mediaș...
— Și col mai plăcut partener 

de linie mrdiană ?
— Csulak. Șl la I upenl șl la 

Tg. Mureș.
Și lotuși, sini sigur că cel 

moi bun fotbalist român II 
vezi in... Dobrin!

— Categoric. Dar nu pot 
spune că mi-a fost partener I- 
deal, iulructt am evoluat pu
țin in compania Iul.

— Cc-î lipsește lui Dobrin ?
— Dorința de a se dărui mal 

mult echipei In care joacă I
— Preferințe fotbalistic»- 

mondiale ?
— Beckenbauer și Ncl/.er.
— Ai Jucat mereu mijlocaș. 

Cum vezi actualul, prezumti
vul tău post de fundaș central, 
Ia Jiul ?

— lml este, la virsta de azi, 
foarte... comod. îmi convine, 
încep să-I Iubesc chiar. Dacă e 
in interesul echipei șl este — 
joc cc-o ii. Indiferent de post. 
Și-așa mi s-a zis că sini un fel 
de „jolly-jocker" al echipelor...

— Și apoi antrenorului Ște
fan Coidum nu i te poți chiar 

-așa ușor... opune!
— Nici vorbă de așa 

Cu „nea Fane" ori faci 
ori le lași. Antrenorul
urmărește un scop mare și noi 
nu avem altceva de iacul decit 
să încercăm totul pentru a-i 
onora intențiile. Avem mare 
încredere in Ștefan Coidum...

Și noi. In el și-n echipa sav 
S3 vedem, însă...

ceva 
treabă 
nostru

V. TEODORESCU

■>

acestora cu toate că T.C.M.M.- 
Iștii au redus din scor. Rezulta
tul final : 2—1 pentru C.C.P., că
reia organizatorii i-au acordat 
„Cupa Minerul", ediția 1972.

★
Dacă la fotbal participarea a 

fost cît se poate de bună, nu 
același lucru s-a petrecut la vo
lei, pentru că din cele opt echi
pe pe care se conta au fost pre
zente doar trei (!).

In urma turneului organizat, 
echipa Asociației sportive Pa- 
rîngul Petroșani s-a dovedit de 
departe cea mai bună, cîștigînd 
pe merit trofeul pus în joc.

I In fața unei mese cu 64 
de pătrățele in alb-negru, 
in compania unui cetățean 

I cu timplele ninse de ani — in
| care, am recunoscut un ve-
| chi jucător de șah din orașul
’ nostru — un puști de-oI șchioapă, cu ochi mari, inte

ligența soluționa admirabil, I intr-o manieră impresionantă
situațiile ivite in joc. Curio- 

I zitatea m-a făcut să urmăresc
| pină la capăt această parti-
Idâ, care la prima vedere lă

sa să se intrevadă clar cine 
_ va ieși învingător. Spre sur

prinderea generală, tinărul
I șahist a ciștigat printr-un fi- 
Inal surprinzător în fața bă- 

trinului său partener...

RODUL MARII PASIUNI

S. BĂLO1

I 
I

l

Așa am aflat cine este acest 
redutabil șahist, ce ni s-a re
levat ca un pasionat iubitor 
al „sportului minții". Se nu
mește IOAN MARA$ESCL\ 
are 14 ani neimpliniți și este 
elev la Școala generală nr. 
5 din Petroșani. A inceput să 
joace șah de la virsta de 11 
ani, avind ca prim îndrumă
tor pe tatăl său, un pasionat 
șahist prin corespondență.

După un an de zile — timp 
în care a ciștigat campio
natul pe școală, — la îndem
nul tatălui a inceput să stu
dieze cu sirg teoria jocului 
de șah, parcurgind succesiv 
toate cărțile importante de 
specialitate ale marilor ma
eștri, revistele periodice apă
rute in țară și peste hotare, 
la unele fiind chiar abonat. 
Primul mare succes l-a obți
nut in anul 1971 cind a ciș
tigat Cupa .30 Decembrie", 
competiție inter-școli la ni
vel de municipiu. Fiind legiti
mat la echipa Jiul, ascensiunea 
lui pe trepte valoric superioare 
a fost vertiginoasă. Astfel, ob
ține categoria ll-a de cali
ficare sportivă, ca numai du
pă citeva luni să o primească 
și pe prima. O performanță 
foarte rar atinsă de un șahist 
tînăr, cu atit mai mult cu 
cit acesta este la virsta la ca
re colegii lui se mai joacă 
încă cu cercul...

In iunie a. c., la capătul 
unor întilniri în care a con
firmat speranțele puse in el, 
elevul loan Mărășescu reu
șește să se claseze pe pri
mul loc la individual fn 
campionatul județean re
zervat juniorilor. Aceasta ii 
dă dreptul de participare la 
semifinala campionatului re
publican ce se va desfășura 
intre 10 și 15 august la Piteș
ti. Aici fși va putea confir
ma categoria I de clasificare, 
avind șanse ca în cazul in
trării în finală și ținindu-se 
cont de gradul de dificultate 
al concursului să obțină, la 
nici 14 ani, o notă pentru 
titlul de candidat de maes
tru. Ceea ce, trebuie să recu
noaștem, va constitui o per
formanță deosebită.

In cadrul echipei sale de 
club, talentatul șahist a a- 
dus 1 V, puncte in lupta pen
tru calificarea în divizia B, 
la barajul căreia va parti

cipa alături de coechipierii 
săi, între 28 august și 2 sep
tembrie a.c., la București.

In palmaresul său compe- 
tițional se înscrie și ciștiga- 
rea grupei din care făcea par
te la concursul de șah prin 
corespondență dotat cu tro
feul „Căluțul de fildeș". Im- 
binind in mod armonios învă
țătura cu sportul (a înche
iat anul școlar cu media 9,30), 
juniorul loan Mărășescu es
te de pe acum cotat ca un 
sportiv model și care, pro
babil, va avea ceva de spus 
peste cițiva ani in șahul ro
mânesc. Marea lui pasiune, 
talentul cit și enorma muncă 
depusă în cunoașterea cft mai 
profundă a tainelor aces
tui fascinant joc, vechi de se
cole și totuși mereu nou, 
constituie, desigur, temeiuri 
semnificante ce vin să spriji
ne concludent șansele lui de
reușită.

Evident, noi ii urăm mult 
succes 1

I. ȚABREA J

Pe stadionul „Minerul" din 
Lupeni, în deschiderea meciului 
de fotbal dintre foștii și actualii 
jucători ai Minerului au evoluat 
echipele feminine Preparatia Lu
peni și Porțelanul Alba lulia, 
campioana județului Alba. Me
ciul a fost presărat cu faze fru
moase dar și hazlii și numai ine
ficacitatea atacantelor a făcut ca 
spectatorii să nu vadă goluri mai 
multe, în această partidă inedi
tă...

Golul gazdelor a fost marcat 
în min. 31 de Eleonora Morar, 
care alături de M. Cerna,t căpi- 
tana echipei, Ana Curta, Maria
na Bolica și Viorica Crișan au 
demonstrat spectatorilor gă 
„sportul rege" este mai mult 
decît îndrăgit și de... reprezen
tantele genului feminin, pIrP 
mai ieri doar simple spectatoare.

V. M.

Echipa de tenis a României s-a calificat pentru finala „Cupei Davi$“
Luni, s-an încheiat la Bucn- 

icști și Barcelona semifinalele 
interzonale ale „Capei Davis'* 
fENTlU FINALA CABHA S-AU 
CALIFICAT ECHIPELE DE TE
NIS ALE BOMANIEI și S.U.A., 
învingătoare ca 4—1 și respec
tiv 3—2 în meciurile cu Austra
lia și Spania. Dacă victoria se
lecționatei americane a fost ob
ținută ia limită și după jocuri 
de mare luptă, succesul echipei 
lomâniei in lața reprezentativei 
Australiei a fost categoric, reali
zai de o manieră care nu lasă 
■ici o îndoială. Prima tnlilnire 
din „Cupa Davis" între tenlsma- 
■II români și australieni a co
incis așa dar cu o spectaculoasă

victorie românească, ceea c_e 
constituie un rezultat de presti
giu ce va figura întotdeauna la 
loc de onoare in palmaresul te
nisului românesc.

Ultimele două partide de sim
plu ale intîlnirii. desfășurate pe 
terenurile clubului sportiv „Pro
gresul" din Capitală, au prilejuit 
două concludente victorii ale re
prezentanților noștri. Intr-o par
tidă maraton de aproape 4 ore. 
Ion Țiriac a răsturnat calcule
le specialiștilor australieni, in- 
vingind cu 6—4. 3—6, 11—13, 
6—3. 6—0 pe Colin Diblev. una 
din speranțele tenisului din 
„Țara cangurilor". Veteranul e- 
chlpei române a jucat cu o tena

citate extraordinară, și-a pus in 
evidență rutina și calitățile sale 
de tactician, încheind cu mingi 
superbe setul al cincilea, decisiv. 
Ia zero. Cu partida ciștigală de 
Țiriac. echipa României obținea 
punctul necesar calificării in fi
nala „Cupei Davis". A patra 
partidă de simplu a meciului 
era, desigur, o simplă formalita
te, insă Iile Năstase a ținut să 
dea satisfacție miilor de spec
tatori din tribune, oferind un 
nou recital de tenis in meciul 
cu fostul ciștigător de la Forest 
Hills. Mal Anderson.

Asul român, fără să-și forțeze 
prea mult talentul, l-a învins in 
patru seturi 6—2. 6—2, 4—6,

6—3 pe jucătorul australian.
La Barcelona, ultima zi a dat 

loc II dispute aprige intre tenis- 
manii spanioli șl americani. Oa
speții conduceau cu 2—1 după 
proba de dublu, dar Andres Gl- 
meno a egalat, intrecindu-1 cu 
fl—3, 6—1. 2—6, 6—2 pe Harold 
Salomon. Partida decisivă, „ulti
mul simplu", i-a adus in teren 
pe Stan Smith și Juan Gisbert. 
A ciștigat Jucătorul american cu 
11—9, 10—8. 6—4, pecetluind 
scorul de 3—2 in iavoarea echi
pei S.U.A.

ACEST REZULTAT FACE CA 
PENTRU A TREIA OARA 1N 
DECURS DE 4 ANI FORMA Țl- 
ILE S.U.A. și ROMÂNIEI SÂ SE

INTlINEASCÂ ÎN FINALA „CU
PEI DAVIS", un veritabil cam
pionat mondial neoficial pe echi
pe. In primele două confruntări 
au învins, după cum se știe, te- 
nlsmanil americani (5—0, în 
1969. la Cleveland șl 3—2, in 
1971, la Charlotte), care dețin 
„Salatiera de argint" din 1968 
fără întrerupere.

MAREA FINALA A CELEI 
DE-A 61-A EDIȚII A „CUPEI 
DAVIS* 1972 VA AVEA LOC, 
PROBABIL. LA SFÎRȘ1TUL LU
NII SEPTEMBRIE, IA BUCU
REȘTI.

(Agerpres)

Programul meciurilor campionatului
diviziei .4 la rugbi, ediția 1972 — 1973

ETAPA 1 (20 august) ETAPA A VIII-A (24 septembrie)

București: Steaua—Politehnica lași
Săceie : Precizia—Dinamo București 
Suceava : Constructorul—Gloria București 
Petroșani: Știința—Universitatea Timisoara 
Bîrlad: Rulmentul—C.S.M. Sibiu
București : Vulcan—Sp. studențesc București 
Constanța : Farul—Grivița Roșie București

Sibiu : C.S.M.—Gloria
București: Grivița Roșie—Politehnica 
Timișoara : Universitatea—Steaua 
Suceava : Constructorul—Precizia 
București: Vulcan—Dinamo
Bîrlad : Rulmentul—Știința
București: Sp. studențesc- Farul

ETAPA A II-A (24 august) ETAPA A I.X-A (22 octombrie)

Sibiu : C.S.M.—Farul
Bucnrești: Gloria—Steaua
Timișoara : Universitatea—Dinamo 
București : Sp. studențesc—Rulmentul 
București: Grivița Roșie—Vulcan 
Iași : Politehnica—Constructorul 
Săceie : Precizia—Știința

Constanța: Farul—Universitatea 
București : Steaua—Vulcan 
Săceie : Precizia—C.S.M. Sibiu 
București: Dinamo—Știința 
București: Gloria—Grivița Roșie 
lași: Politehnica—Sp. studențesc 
Birlad : Rulmentul—Constructorul

ETAPA A 1II-A (27 august) ETAPA A X-A (29 octombrie)

Săceie : Precizia—Sp. sludențgsc 
Suceava : Constructorul—Farul 
București: Steaua—Știința 
Iași : Politehnica—Universitatea 
București: Dinamo—Gloria 
Bîrlad : Rulmentul—Grivița Roșie 
București: Vulcan—C.S.M. Sibiu

București: Steaua—Sp. studențesc
Suceava : Constructorul—C.S.M. Sibiu 
Petroșani: Știința—Vulcan
Săceie : Precizia—Politehnica 
Timișoara : Universitatea—Rulmentul 
București: Dinamo—Grivița Roșie 
București: Gloria—Farul

ETAPA A IV-A (3 septembrie) ETAPA A XI-A (3 decembrie)

Petroșani : Știința—Constructorul
Sibiu : C.S.M.—Politehnica
București: Șp. studențesc—Grivița Roșie
București: Qloria—Vulcan
Constanța : Farul—Rulmentul
București: Steaua—Dinamo
Timișoara : Universitatea—Precizia

Birlad : Rulmentul—Dinamo
Iași: Politehnica—Știința
București: Grivița Roșie—Precizia 
Constanța : Farul—Steaua
București: Vulcan—Constructorul 
București: Sp. studențesc—Gloria 
Sibiu : C.S.M.- Universitatea

ETAPA A V-A (10 septembrie) ETAPA A XII-A (10 decembrie)

București: Grivița Roșie—Universitatea 
Bîrlad : Rulmentul—Vulcan
Constanța : Farul—Precizia
Suceava : Constructorul—Steaua
București: Sp. studențesc—C.S.M. Sibiu
București: Gloria—Știința
lași: Politehnica—Dinamo

limișoara : Universitatea—Gloria 
Suceava : Constructorul—Sp. studențesc 
București: Vulcan—Precizia
București: Steaua—C.S.M. Sibiu 
București: Dinamo—Farul 
Birlad: Rulmentul-Politehnica 
Petroșani: Știința—Grivița Roșie

ETAPA A VI-A (13 septembrie) ETAPA A Xni-A (17 decembrie)

București: Dinamo—Constructorul 
Petroșani: Știința—Sp. studențesc 
București : Vulcan—Universitatea 
Sibiu : C.S.M.—Grivița Roșie 
București: Steaua—Rulmentul 
Iași: Politehnica—Farul
Săceie : Precizia—Gloria

Constanța: Farul—Știința
Sibiu: C.SJ4.—Dinamo
București: Gloria—Rulmentul
București: Sp. studențesc—Universitate^ 
București: Grivița Roșie—Constructorul 
Săceie : Precizia—Steaua 
lași: Politehnica—Vulcan

FrAPA A VII-A (17 septembrie)

Constanța : Farul—Vulcan
Săceie : Precizia—Rulmentul
București: Gloria- Politehnica
București : Dinamo—Sp. studențesc 
Petroșani: Știința—C.S.M. Sibiu 
Timișoara : Univer ilatea— Constructorul 
București : Grivița Roșie—Steaua

★

Campionatul se va întrerupe după 
24 septembrie, deoarece selecționata 
divizionară a țării va întreprinde 
un turneu in Anglia (in comitatele 
Coruwall-Devon) șl. apoi, in luna 
noiembrie pentru a da posibilitatea 
pregătirii tradiționalului meci cu 
1 ranța (26 noiembrie)-


