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capacitate a potenția- 
dispune, I.M. Uricani

întreaga 
de care
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comuna care se afirma pe

■ In centrul muncii politice — realizarea 
sarcinilor de dezvoltare social-economică

(In pag. a 3-a)

Patru decenii ale devenirii noastre
Spiritul revoluționar — trăsătură 
definitorie a omului de tip nou

Jubileul de la 23 Au
gust este întâmpinat de 
colectivele de oameni ai 
muncii din întreprinderile 
miniere ale Voii Jiului cu 
rezultate de prestigiu. Mo
bilizați de organele și 
organizațiile de partid, 
minerii dau curs angaja
mentului lor de a da țării 
cît mai mult cărbune, de 
a întâmpina marea săr
bătoare națională a po
porului român cu suc
cese de seamă pe fron
tul cărbunelui.

Prin folosirea la 
lului tehnic și uman 
se menține printre unitățile fruntașe din municipiul 
nostru, ln ziua de 13 august, minerii acestei între
prinderi au extras, suplimentar sarcinilor de plan, 
554 tone de cărbune. Cu aceasta, plusul înregistrat 
de minerii Uricaniului, de la începutul anului, se 
ridică la peste 24 000 tone de cărbune. In clasamen
tul hărniciei minerești de la sfîrșitul decadei I a 
lunii august se situează pe locuri fruntașe brigăzile 
conduse de Spiridon Scorpie și Traian Pop. Rezul
tate de seamă au obținut și minerii din abatajele 
mecanizate conduse de Ilie Amorăriței și Petru 
Mandri.ș.

Stîlpi hidraulici 
peste plan

Harnicul colectiv de oa- 
meni ai muncii de la Sec
ția de stîlpi hidraulici din 
Vulcan a 1PSRUEEM Pe
troșani raportează în cins
tea marii sărbători de 
de la 23 August depășirea 
tuturor indicatorilor de 
plan. La principalul indi
cator — stîlpi SVJ, de e- 
xemplu — planul a fost de
pășit, de la începutul a- 
nului, cu 2253 bucăți. Din
tre meseriașii care au con
tribuit la realizarea acestui 
succes amintim pe strun
garii Nicolae Borbeli, 
Gheorghe Brîndău și Nico
lae Iacob. (Gh.O.)

Formarea și dezvoltarea 
conștiinței socialiste a ma
selor constituie una dintre 
preocupările cele mai im
portante ale partidului și 
statului nostru, parte inte
grantă și, totodată, inse
parabilă a uriașului efort 
de afirmare continuă a 
progresului istoric, în con
dițiile țării noastre.

Experiența edificării so
cietății socialiste multila
teral dezvoltate în țara 
noastră a evidențiat, cu 
deosebită putere, legătura 
indestructibilă, organică 
între desfășurarea proce
sului revoluționar început 
cu patru decenii în urmă 
și permanenta tinerețe a 
spiritului revoluționar. în
țelegem faptul că spiri
tul revoluționar nu re-

e-
revolu- 
găsește 
măsura 
în ac- 

transformatoare, 
a societății

fundamentale ale civiliza
ției socialiste: cultivarea 
sentimentelor de patrio
tism, de dragoste și res
pect față de istoria și pre
zentul poporului nostru, 
educarea în spiritul mun
cii neobosite, pentru pros
peritatea patriei, însușirea 
la nivelul celor mai înalte 
exigențe a profesiunii, ac
centul permanent pe com
petență și inițiativă, pe 
lărgirea orizontțilui de 
cunoaștere.

La Consfătuirea de ,la 
Mangalia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia cu deo-

Tiberiu GAGY1, 
lector universitar, 

Institutul de mine Petroșani

prezintă o formulă abstrac
tă, ci însăși substanța, 
sența conștiinței 
ționare care își 
materializarea și 
exactă în practică, 
ti vita tea
de construire 
socialiste multilateral dez
voltate. Or, edificarea so
cietății socialiste multila
teral dezvoltate reprezin

tă un act conștient al po
porului, realizat sub con

ducerea nemijlocită a par
tidului revoluționar al 
clasei muncitoare. Acest 
obiectiv istoric este de ne
conceput fără o pregătire 
corespunzătoare a maselor 
de oameni ai muncii, fără 
însușirea și transforma
rea în convingeri puter
nice a valorilor spirituale

tehnice

Sectorul V al 
în fruntea

Și minerii de la Lonea 
au extras, în ziua de 14 
august, 109 tone de căr
bune suplimentar sarci
nilor de plan. Se remarcă 
în întrecerea pentru a 
da țării cît mai mult căr
bune brigada condusă de 
Grigore Mîndruț, de la 
sectorul IV, cele ale mi

I.M. Lonea 
întrecerii

nerilor Ludovic Repaș, 
Cornel Pilea și Constan
tin Chițoiu din sectorul 
V al minei. De amintit 
faptul că minerii secto
rului V raportează 
pășirea sarcinilor 
plan din luna august 
709 tone de cărbune. 
(Gh.O.)

Brigada de investiții 
condusă de Ianoș Do
boș sectorul IV, I.M. 
Uricani, și-a dobîndit 
un bun renume datori
tă lucrărilor executate. 
In imaginea de față, 
— brigada, după ieșirea 
din schimbul III, cu teh
nicianul sectorului.

Foto: Alexandru TĂTAR
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Producfii și productivități, pe măsura dotării 
și pregătirii oamenilor

Ieri, la Petroșani, a avut 
loc o adunare festivă con
sacrată Zilei presei româ
ne. Au participat cores
pondenți și colaboratori ai 
ziarului „Steagul roșu", lu
crători tipografi, ziariști, 
activiști de partid și de 
stat. In cadrul adunării 
desfășurată în această pe
rioadă de vibrantă emu
lație politică, în care 
nerii, oamenii muncii 
Valea Jiului întîmpină 
reața zi de 23 August 
noi și semnificative
zultate în întrecerea socia
listă, s-au evidențiat rolul 
presei comuniste in mobi- 
lizarca energiilor creatoa
re, contribuția ziarului 
„Steagul roșu“, în cei a- 
proape 40 de ani de apa
riție continuă, la marile în
făptuiri socialiste din acest 
important bazin carboni
fer al patriei. Cronică vie 
a vieții politice, economi
ce, sociale și cultural-edu
cative din acești ani lumi
noși și rodnici în înfăptu-

presa are atribuții, sar. 
și răspunderi deosebit 

de importante, o nobilă 
misiune revoluționară în 
opera de edificare a socie
tății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintarea 
României pe calea comu
nismului.

Cu prilejul acestei mani
festări sărbătorești, pârtiei- 
panții au primit cu deose
bit interes Mesajul birou
lui Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R. și Co
mitetului Executiv al Con
siliului popular județean, a- 
dresat ziarului 
roșu" cu prilejul 
sei române.

In încheierea 
festive, ' jntr-o 
de entuziasm patriotic, par_ 
ticipanții au adoptat o te
legramă adresată tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Parti
dului Comunist Român, în 
care se exprimă hotărîrea 
de a fi cronicari fideli ai 
acestor ani luminoși.

in, 
cini

„Steagul
Zilei pre-

adunării 
atmosferă

I NSCR I P T I I u
Sectorul I de Ia I.M. Pa

roșeni cu cele 26 317 tone 
de cărbune extrase supli
mentar în primul semes
tru din acest an, a ocupat 
locul II pe C.M.V.J. în 
întrecerea socialistă la ni
velul sectoarelor. In luna 

. iulie, am mai adăugat la 
- .. acest plus încă 2607 tone 

de cărbune, iar în prima 
decadă a lunii • august 
producția extrasă supli
mentar se cifrează la pes
te 1 400 de tone. Rezultate
le bune obținute de sec
torul nostru în perioada ca- 
re a trecut din acest an 
sînt rodul mecanizării. In 
cadrul sectorului sînt în 
funcțiune două abataje 
frontale echipate cu com
plexe de susținere și tă
iere mecanizată, ’ unde

s-au obținut productivi
tăți medii de 12—14 tone 
pe post, cu vîrfuri de 16 
tone pe post, deși grosi
mea stratului de cărbune 
nu se ridică la mai mult 
de 1,7 m. Cum am obți
nut aceste realizări? în 
primul rînd am încredin
țat conducerea celor două 
frontale unuia și aceluiași 
brigadier, Gavrilă Mesaroș, 
frontalistul cu cea mai 
bogată experiență din ca
drul sectorului. La cele do
uă fronturi de lucru, în- 
tre ortacii din brigadă, e- 
xistă o permanentă între
cere. S-au stabilit 
duri de două sau 
trei fîșii tăiate 
singur schimb, 
de 40—45 ml pe lună, re- , 
corduri care ulterior au

; recor- 
chiar 

întrrun 
avansări

fost egalate sau depășite. 
Din această permanentă 
întrecere a cîștigat în pri
mul Tînd brigada care, la 
zi, raportează o producție 
suplimentară de peste 
12 000 tone de cărbune, dar 
și sectorul și întreprinde
rea. In felul acesta ne fa
cem datdria de a da țării 
cît mai mult cărbune.

Nu trebuie uitați nici 
ortacii lui Nicolae Brutu. 
Ei exploatează un pilier 
de siguranță în stratul 13 
cu abataj frontal echipat 
cu stîlpi metalici de tip 
SVJ și tăiere clasică. Prin

Sing. Remus BECUȘ, 
șef sector I, 

I.M. Paroșeni

pe- 
no-

(Continuare in pag. a 2-a)

Rîndurile unei gazete se scriu în 
nere pentru a comunica amănuntul, 
blețea gesturilor modeste, micile și ma
rile împliniri prin muncă, evenimentele 
importante spre marele public — citito
rul. Reporterul, ca o albină culegătoare 

i mereu pe drum, mereu atent la ce se 
I* întîmplă în jur, înregistrează fidel fap

tele. Ziarul, o mică suprafață de hîrtia 
împestrițată cu semnele alfabetului, lea- 

| gă trecutul cu viitorul trecînd prin pre- 
Izent. Consemnările, despre ieri sau as

tăzi, trecute pe sub ochii noștri, roade 
I ale unei profunde conștiințe a tot ce 
I merită să fie cunoscut, ne fac să pă- 
| trundem dintr-o realitate în alta, zi de 
| zi, în marea întreprindere prin care 
. ne consolidăm și ne creștem moșteniri- 
I le. Dar cită atentă grijă, cite nopți albe 

închină acești oameni muncii lor, ne sînt 
i cunoscute.. Apoi, la realizarea

I 
I i I l
I i 
I
Lincarna ac 

mai puțin

l 1 U M I H
ziar mai concură și tipografii. Pa-

I 
I 
I 
I

unui ziar mai concură și tipografii. Pa- i 
ginatori, linotipiști, zețari, calandriști, 
mașinist rotativă, iată cîteva denumiri 
— mai puțin cunoscute — ale meseriilor 
ce se implică la realizarea ziarului, și 
toate în timp de noapte; noaptea pre
mergătoare dimineții in care noi, după 
somnul odihnitor, așteptăm cu nerăbdare 
ultimele noutăți despre colectivitatea a- 
cestei frumoase văi a cărbunelui — Va
lea Jiului.

Iată de ce, de Ziua presei, țin să con- ' 
semnez aceste rînduri, cu intenția de a I 
mulțumi redactorilor, colaboratorilor, a- I 
lături de tipografi, pentru efortul lor ] 
neprețuit, pentru nopțile lor alb.e, pen
tru ținuta de excepție în care 
nostru, „Steagul roșu", ajunge în 
re dimineață la noi.

ziarul
fieca-

Mircea GORUN, cilitor
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Apărători și gospodari
împreună cu toți oame

nii muncii, militarii com
paniei de pompieri Pe
troșani întîmpină mărea
ța sărbătoare națională a 
poporului român de la 23 
August cu rezultate re
marcabile atît în pregăti
rea de apărători ai bunu
rilor materiale cît și în 
munca din gospodăria a- 
gricolă ajutătoare.

Zilele trecute s-a înche
iat acțiunea de testare în 
vederea redobîndirii ti
tlului de subunitate de 
frunte. La pregătirea de 
luptă, politică și profesio
nală s_a obținut califica
tivul maxim, dar și la ce
lelalte activități subunita
tea a fost notată cu cali
ficativ de foarte bine (dis
ciplină, ordine și curățe
nie interioară, activități 
gospodărești etc.).

Cadrele de comandă au 
înțeles pe deplin ordinul 
comandamentului suprem 
al forțelor armate ca fie
care subunitate să devină 
subunitate de frunte. Pe 
'lîngă rezultatele bune și 
foarte bune obținute la 
verificarea de încheiere a 
sfîrșitului de ciclu 1983— 
1984, subunitatea a avut 
și alte satisfacții: clasifi
carea pe locul I Ia concur
sul, în cinstea marelui 
eveniment de la 23 Au

SFATUL MEDICULUI

Copilul și îmbolnăvirile 
din acest sezon

'Printre bolile întîlnite la 
vîrsta sugarului și copilu
lui mic, boala diareică a- 
cută ocupă un loc deose
bit de important, cu pre
cădere în sezonul cald. 
Acest fapt este datorat so
licitărilor continue la care 
este supus aparatul di
gestiv, prin modificarea 
progresivă a alimentației în 
această perioadă de viață, 
a dezvoltării incomplete 
a fermenților care ajută 
digestia și sensibilității 
mari pe care o prezintă 
tubul digestiv la infecții. 
La copilul mare boala 
diareică acută este frec
vent provocată de greșeli 
alimentare: supraîncăr
carea stomacului, alimen
te greu digerabile (fructe 
necoapte), exces de grăsimi, 
înghețată, apă rece sau 
ingerarea unor alimente 
infectate.

Mama trebuie să obser
ve permanent scaunul co
pilului, pentru a putea re
marca cît mai din timp 
modificările apărute.

Primul semn și cel mai 
concludent în boala diarei
că acută constă în apari
ția scaunelor diareice, mo
dificarea lor ca număr 
(6—12 pe zi). Acestea pot 
fi precedate și însoțite de 
apariția altor semne de 
boală cum sînt lipsa poftei 
de mîncare, vărsături, du
reri abdominale, febră. 
Apariția semnelor de dez- 
hidratare: limbă uscată,
micșorarea elasticității 
pielii, pierderea bruscă' 
în greutate, dar mai ales

I
CARTE. Ediția din a_ 

nul 1980 a cărții de te
lefoane, editată de Direc- 

_ ția județeană de poștă și 
I telecomunicații Hunedoa-, 
I ra, a devenit, datorită 
I creșterii impresionante a 
I rețelei și schimbării unor 
l numere, inoperantă. Pe 

gust, de pictură și pirogra
vură, ătît în fazele de ma
să, pe județ cît și pe zonă, 
la Timișoara, o contribuție 
remarcabilă avînd-o sol
datul Szechely Alexandru 
ale cărui lucrări au fost 
premiate.

Un alt succes cu care în
tîmpină militarii subuni
tății noastre marele act is
toric de la 23 August este 
și dobîndirea primului 
loc la faza județeană a 
concursului profesional al 
pompierilor militari care 
s-a desfășurat sîmbătă în 
localitatea Orăștie. Aceas
tă manifestare a cuprins 
patru probe profesionale 
și patru sportive. La cele 
profesionale locul I s-a 
obținut la trei probe și tot 
atîtea la cele sportive.

Dacă în pregătirea de 
luptă, politică, profesiona
lă și de specialitate inimo
sul colectiv al companiei de 
pompieri Petroșani este 
fruntaș, nu putem să nu 
reamintim și efortul lor 
de a se autogospodări. A- 
proape 100 capete porci
ne asigură necesarul de 
carne pe tot anul 1984.
Suprafața solariilor s-a 
mărit în anul acesta cu 
încă 100 mp. La aceste ac
tivități se mai adaugă cul
tivarea de cartofi, porumb, 
varză, ceapă și fasole, lu

aspectul suferind al feței 
copilului, sînt semne de 
extremă gravitate, ce ne
cesită consultul, de urgen
ță, al medicului pediatru.

Tratamentul la domiciliu 
al formelor acute, se poa
te aplica numai la for
mele ușoare și medii, 
iar această apreciere o 
poate face numai medicul 
care tratează copilul. In
diferent de cauza care a 
declanșat boala, de vîrs
ta copilului și chiar de 
gravitatea formei de boa
lă, sînt cîteva măsuri care, 
dacă le aplică de la înce
put, există toate șansele ca 
boala să evolueze mai u- 
șor. Apariția scaunelor 
diareice presupune supri
marea alimentației și ad
ministrarea de lichide sub 
formă de ceaiuri (mentă, 
chimen), apă fiartă și ră
cită, supă de morcovi, zea
mă de orez.

Din momentul prezentă
rii la medicul pediatru, 
acesta va indica în conti
nuare regimul dietetic și 
tratamentul specific, pen
tru formele ușoare și me
dii, formele grave necesi- 
tînd internare.

Pentru prevenirea infec
țiilor digestive, deci a bo
lilor diareice, sînt necesa
re și măsuri de igienă: 
spălarea sub jet de apă 
a legumelor și fructelor, 
prepararea termică sufi
cientă a alimentelor, păs
trarea lor la temperaturi 
mai scăzute.

Dr. Rodica TANASESCU, 
medic pediatru

cînd deci o nouă 
a abonaților la i 
telefonic din 
nostru ?

TEATRU;
premieră a Teatrului de 
stat „Valea Jiului" „Lun
ga poveste de dragoste", 
dramă semnată de Tudor 
Popescu și regizată de 
Marcel Șoma, ține afi
șul colectivului profesi
onist din Vale pînă în 

i listă 
serviciul 

județul

Recenta

crările fiind efectuate în 
timpul liber și mai trebuie 
menționat și faptul că har
nicii ostași participă și la 
acțiunea de recuperare a 
materialelor refolosibile, 
pînă în prezent prcdînd 5 
tone fier vechi, 500 kg me
tale neferoase, 300 kg hîr- 
tie și 200 kg deșeuri tex
tile.

Toate aceste eforturi s-au 
făcut pentru ca marele 
act istoric de la 23 August 
să fie întîmpinat cu rezul
tate deosebite: redobîndi- 
rea pentru a 16-a oară 
consecutiv a titlului de 
subunitate de frunte, ti
tlu pe care-1 merită pe de
plin, fiindcă întregul efec
tiv de cadre și militari au 
înțeles că trebuie să fie a. 
părători și gospodari. S-au 
evidențiat în mod deosebit 
ofițerii Baciu Pavel și Mir
za Constantin, plut. adj. 
Cioploiu Gheorghe, serg. 
maj. Jitea Petru, serg. 
Sicoe Traian, caporalii 
Bădîrcă Victor și Huniadi 
Vichente, soldatul fruntaș 
Chelaru Petru, soldații 
Matei Petru, Dragotescu 
Petru, caporalul Stanei 
Nicolae și mulți alții.

Plut. adj. loan JITEA, 
corespondent

Una din cele mai noi dotări ale întreprinderii 
de utilaj minier Petroșani este nouă turnătorie. In 
imagine, lucrările de finalizare a uscătoriei de nisip.

Foto: T. ALEXANDRU

INTILNIRE CU CINEFILII
Astăzi, în ju_ trusul“ de Marin Preda,

rul orei 17, la cine
matograful „I’arîngul", 
din reședința noastră de 
municipiu, regizorul de 
film Constantin Vaeni 
se întîlnește cu iubitorii 
celei de a șaptea arte din 
Vale. După discuțiile 
purtate va avea loc vizi
onarea filmului „Impo
sibila iubire", realizat de 
Constantin Vaeni. sub 
egida Casei de film 
nr. 4. Pelicula, ecrani
zare după romanul „ln-

ziua de 19 august (spec
tacolele încep la ora 19).

ECONOMII. O macara 
portal, ridicată în regie la 
proprie de forestierii cen
trului de preindustriali- 
zare. Iscroni, care înlocu
iește munca a opt ifroa- 
ne și cinci fierăstraie e- 
lectrice îmbogățesc zes
trea tehnică a celor do
uă centre din Iscroni și 
Urieani, menite să reducă

(Urmare «fin pag. 0

sebită fermitate necesita; 
tea ca spiritul revoluțio
nar să reprezinte trăsătu
ra esențială a comunistu
lui, a întregului popor: 
„înfăptuirea Programu
lui partidului, făurirea so
cietății socialiste multila
teral dezvoltate ți înainta
rea spre comunism cer ca 
fiecare comunist să mun
cească ți să lupte în spirit 
revoluționar! Trebuie să 
înțelegem că lupta revolu
ționară nu s-a încheiat o- 
dată cu răsturnarea cla
selor asupritoare și cuceri
rea puterii". Această con
cepție înaintată a secreta
rului general al partidu
lui scoate în evidență fap
tul că spiritul revoluționar 
este o stare creatoare co
lectivă, un scop al acțiu
nii conștiente prin care 
socialismul încetează să 
mai reprezinte o simplă 
dorință, un proiect, ci a 
devenit o realitate coti
diană.

In condițiile accentuării 
gradului de ( complexitate 
a sarcinilor construcției' 
socialismului, spiritul re

voluționar a primit noi a- 
tribute, noi fațete care în 
mod firesc sînt multiple. 
Desigur, a fi revoluționar 
înseamnă să fii pe deplin 
devotat partidului și po
porului, patriei socialiste, 
cauzei comunismului, în

a întrunit sufragiile ju
riului Festivalului de la 
Costinești, din ediția a- 
cestui an, cî.știgînd un 
impresionant buchet de 
premii — pentru regie 
(Constantin Vaeni), pre
miul special al juriului 
(in memoriam, Amza 
Felea), pentru interpreta
re masculină (Șcrban Io- 
nescu, fost actor al tea
trului minerilor din Va
le) și feminină (Tora 
Vasilescu).

substanțial consumul de 
combustibili lichizi.

GAZ. In același scop, 
" i A.U.T.L. Petroșani 
funcționează 25 de au
tobuze, 5 autocamioane, 
două camionete, care 
consumă gaz. Alte 11 au
tobuze sînt pregătite pen; 
tru a. folosi astfel de 
combustibil.

Rubrică realizată de
Ion VULPE 

fapte și nu tn vorbe, așa 
cum cer interesele supre
me ale națiunii noastre 
socialiste.

A avea spirit revoluțio-, 
nar înseamnă realizarea 
în cele mai bune condiții 
a muncii cotidiene, mani
festarea responsabilității și

Spiritul 
revoluționar 
— trăsătură 
definitorie 
a omului 

de tip nou 
competenței în cadrul 
concret al relațiilor de 
muncă și de viață socialis
te, modul în care sînt so_ 
luționate problemele ac
tualei etape de dezvoltare 
a societății noastre. Spiri
tul revoluționar implică 
într-un plan mai larg, cu
raj deosebit in promova
rea noului ca cerință esen
țială a dezvoltării și fău
ririi accelerate a progresu
lui societății românești, 
cum releva pregnant secre
tarul general al partidu

pe măsura dotării tehnice 
și pregătirii oamenilor

(Urmare din pag. I)

eforturi susținute au depă
șit ritmic productivitatea 
muncii planificată cu mai 
mult de 3000 kg pe post, 
obținînd o producție su
plimentară de peste 4000 
tone de cărbune de la în
ceputul anului. Celelalte 
12 mii de tone extrase su
plimentar de sectorul I au 
fost obținute de către bri
găzile de pregătiri. Ele au 
executat în cele șapte luni 
și jumătate, care au trecut 
din acest an, aproape 700 
ml peste sarcinile de plan, 
lucrări care sînt materi
alizate în conturarea pa
nourilor din stratul 15, 
unde vom începe în curînd 
montarea a două complexe 
mecanizate de tipul SMA2, 
cu care sperăm să obținem , 
productivități și rezultate 
superioare celor obținute 
pînă în prezent. Pentru a 
corela mai bine linia de 
front activă, ieșirile și in
trările din funcțiune au 
fost mecanizate și lucră
rile de pregătiri, ceea ce 
va spori Vitezele de avan
sare, reușindu-se astfel să 
se „țină pasul" cu viteze
le realizate în abatajele e- 
chipate cu complexe me
canizate. Iată de ce pe 
lîngă cele două combine de 
înaintări pe care le avem 
în funcțiune și cu care 
am realizat și cîte 200 ml 
de înaintare, pe lună în 
curînd, vom introduce și 
pune în funcțiune și cea 
de a treia combină. Iar « 
pentru ca această corelare 
de care aminteam să fie 
deplină am trecut la meca
nizarea intensă și a ce
lorlalte operațiuni din 

Microhldrocentrala Valea de Pești
In scopul folosirii întregului potențial hidroenerge

tic al Văii Jiului, pe conducta de aducțiune a apei de 
la barajul Valea de Pești spre stația de filtre a fost 
montată recent o turbină care dezvoltă o putere de doi 
megawați, Microhîdrocentrala Valea de Pești a intrat, 
de ieri, în probe tehnologice, urmînd să alimenteze cu 
energie electrică instalațiile și locuințele din jur. (I.V.)

lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu: „Nu trebuie să 
existe nici o rezervă de a 
lua măsuri - pentru înlo
cuirea a tot ceea ce este 
vechi pentru a face loc 
nouluiNu trebuie să e- 
xiste nici un fel de tea
mă de a promova, în toa
te domeniile spiritul nou, 
revoluționar, concepțiile 
revoluționare de muncă și 
gîndire".

Afirmarea nou’ui, a spi
ritului revoluționar în toa
te domeniile de activitate, 
implică în mod esențial 
promovărea în rîndul ma
selor largi de oameni ai 
muncii, a concepției ști
ințifice materialiste des
pre lume și viață, com
baterea mentalităților îna
poiate, retrograde, misti
ce, religioase din gîndirea 
unor oameni care frînea: 
ză progresul în viața soci
ală. Spiritul militant re
voluționar presupune o 
luptă permanentă împo
triva automulțumirii, ru
tinei și inerției. El implică 
cutezanță și îndrăzneală în 
exprimarea ideilor poi, va
loroase. Socialismul și co
munismul — se subliniază 
în documentele partidu
lui nostru — sînt rodul 
creației istorice a maselor, 
iar acțiunea lor conștien 
tă este rezultatul cunoaș
terii și aplicării concepți
ei revoluționare despre lu
me și viață, a legilor socia
le obiective.

subteran, cum sînt: trans, 
portul materialului spre 
locurile de muncă — prin 
folosirea unui monorai cu 
o lungime de peste 300 de 
metri — sau evacuarea 
cărbunelui care se face în 
flux continuu pe transpor
toare cu raclete și cu co
vor de cauciuc. Toate ce 
le prezentate pînă_ acui 
se referă doar la dotarea 
sectorului nostru, dotare 
tehnică de care avem par
te prin grija deosebită a 
partidului și statului nos
tru, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal. Dar 
pentru ca aceste utilaje să 
producă trebuie oameni, 
mineri bine pregătiți pro
fesional, capabili să ex
ploateze eficient comple
xele mecanizate, combine
le de înaintări, să le în
trețină în condiții optime 
de funcționare și chiar să 
le repare atunci cînd este 
nevoie. Cu alte cuvinte 
trebuie mineri-tehnicieni. 
Sectorul nostru dispune de 
astfel de oameni, cum sînt 
minerii Gavrilă Mesaroș, 
Nicolae Brutu, Vasile Co- 
jocaru, Viorel Roșa, Du
mitru Carabă și Vasile 
I.iuță sau electrolăcătușii 
Ioan Chiș, loan Bălan. 
Francisc Kurlender, Aurel 
Marin și Viorel Meseșan, 
care, sub îndrumarea maiș
trilor Nicolae Crăciun, Si- 
mion Bîlbîie, Eugen Arde- 
leanu, Gheorghe Mărăuță, 
Constantin Velea și Virgil 
Catalina, intervin prompt 

1 pentru înlăturarea orică
rui defect care apare în 
procesul nostru de pro
ducție.

De fapt, ei, oamenii si rit 
făuritorii succeselor.
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Petroșani,

pe

Se lucrează intens la noul magazin general din 
comună.

Maga- 
la a- 

Pe- 
lucrări

cărbune, 
bune

Valentina CERCHEZ, , .
secretarul Comitetului comunal de pârtid, 

primarul comunei Aninoasa

ANINOASA
In centrul muncii politice 

sarcinilor de dezvoltare social-economică
Alături de întregul po

por, oamenii muncii din 
comuna Aninoasa în- 
tîmpină marile eveni
mente politice ale anului 1 
— a 40-a aniversare a 
revoluției sociale și na
ționale, antifasciste și an- 
tiimperiaiiste și Congre
sul al XIII-lea al parti
dului — cu rezultate pe 
măsura condițiilor crea
te, la nivelul potențialu
lui, dînd dovada capaci
tății dă mobilizare și 
hotărîrii unanime de a 
nu precupeți nici un e- 
fort pentru realizarea 
sarcinilor ce le revin. 
In centrul activității co
mitetului comunal de 

partid a stat in perma
nență îndeplinirea sar
cinilor și orientărilor 
trasate de secretarul ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceausescu, 
în vederea îndeplinirii 
sarcinilor economice, a 
îmbunătățirii activității 
organizatorice și politi
co-educative, a întăririi 
ordinii și disciplinei, pen
tru îndeplinirea hotărî- 

- rilor de partid și a 
legilor statului. Ca urma- 

^re a preocupărilor comi

tetului comunal de partid 
pentru perfecționarea sti
lului de muncă în con
ducerea întregii activități, 
pe primele 7 luni ale a- 
nului s-au obținut re
zultate bune, atît în rea
lizarea planului economic 
la secțiile și sectoarele 
subordonate comitetului, 
cît și în domeniul agri
culturii. Eforturile stă
ruitoare ale colectivului 
minei Aninoasa de a de-

a 
sporite 

rezulta- 
obținute de 

Iscroni, 
U.F.E.T.,

păși greutățile pentru 
extrage cantități
de 
tele 
U.M.T.C.F.
I. P. E. G„ 
unitățile comerciale și de 
cooperație sînt urmarea 
unei mai bune pregătiri 
a analizelor economi
ce, a controalelor com
plexe, care le-am or
ganizat, a comandamen
telor și măsurilor pen
tru perfecționarea acti
vității. Pentru realizarea 
sarcinilor din domeniul

agriculturii am organi
zat adunări cetățenești și 
alte acțiuni de populari
zare a Programului unic 
de creștere a producției 
agricole, a legilor care 
reglementează raportu
rile sociale din agricul
tură. Prin planurile de 
cultură repartizate fie
cărui cetățean, s-a urmă
rit o cultivare mai judi
cioasă a terenurilor și 
sporirea numărului de a- 
nimale.

Ca urmare a măsurilor 
întreprinse, efectivele de 
animale au crescut con
siderabil față de anul 
trecut, iar planul de 
contractări pentru fon
dul centralizat al statu
lui a fost depășit la toți 
indicatorii. Este de ajuns 
să amintim că, spre exem
plu la carne de bovine, 
planul anual de livrări a 
fost realizat pînă în luna 
august și depășit cu pes_ 
'te 10 tone.

In paralel, am intensi-

ficat acțiunile de grăbi
re a lucrărilor de investi
ții care cuprind un ma
gazin general cu 1500 mp 
spații comerciale, 129 a- 
partamente pentru mi
neri pe care le execută 
I.A.C.M.M. ~ 
blocul C (cu 40 aparta
mente) și D (30 aparta
mente), complexul admi
nistrativ al minei, ali
mentarea cu apă de 
stația de epurare 
croni. Din valoarea 
tală a investiției 
zin general, pînă 
ceastă dată I.A.C. 
troșani a executat 
de peste 1,2 milioane lei.

Acestea sînt, realiză
rile noastre. Fără îndo
ială ele pot fi îmbunătă
țite și oamenii muncii 
din Aninoasa, cetățenii 
comunei au capacitatea 
să lucreze mai mult și 
mai bine. întreaga noas
tră activitate este pusă 
în slujba unui frumos țel 
— acela de a situa co
muna Aninoasa printre 
fruntași, de a contribui, 
cu forțele noastre, la dez
voltarea economico-so- 
cială a municipiului.

i0

I 
f
r

i.

Prin cunoașterea ți a- 
profundarea Programului 
unic de crețtere a pro
ducției agricole, cetățe
nii comunei Aninoasa au ■ 
crescut, an de an, efec
tivele de animale, precum | 
ți cantitatea de produ
se animaliere livrată la 
fondul de stat.

■ Efectivele de bo
vine au crescut in

față de 1983, cu 30 ca
pete.

■ Față de aceeași 
perioadă, la Aninoasa se 
cresc, in plus, 230 porci, 
250 ovine, peste 1000 
păsări, peste 150 familii 
albine ți peste 200 

| puri de casă.

5 — - - -
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I

i
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■ Față de planul a- 
nual, livrările la fondul ■ 
centralizat al statului au I 
fost realizate la toți in- I 
dicatorii. I

Pentru oameni, 
pentru bunâstarea lor

Felea), 350 „Grădina de 
vară" (Ilina Sin), 208 
Chioșc de incintă la mină. 
Dintre unitățile de măr
furi industriale, s-au re

marcat cea condusă de Ana 
Hăbean și 87 Iscroni (șef 
de unitate, Rodica Pandu_ 
ru). .

Tot la Aninoasa, își des
fășoară activitatea 6 secții 
ale Cooperativei „Straja1' 
din Lupeni. Așadar, și în 
această comună, gama ser
viciilor către populație și 
activitatea comercială se 
subordonează aceluiași de
ziderat — pentru oameni, 
pentru bunăstarea lor.

Pe raza comunei 
noasa funcționează 
nități comerciale 
I.C.S.A. și A.P.

Foto: Puiu MACAVEI

REALIZĂRILE
re
ia

.'W nei Aninoasa, 
funcționează doua

Ani-
13 u- 

ale 
Petroșani 

și 5 unități ale I.CJS.M.I. 
Printr-o bună organizare 
a aprovizionării și activi
tății de desfacere, lucrăto
rii comerciali din Ani
noasa au realizat în pri
mele 7 luni ale acestui 
an. un volum de desfaceri 
mai mare cu un milion de 
lei față de sarcinile plani
ficate.

Importante depășiri de 
plan au obținut unitățile 
comerciale 39 (șef unitate 
loan Burice), 40 (Maria 
Sgavîrdea), 56 Iscroni (Ana

■ Pe primele 7 luni, 
s-au livrat 10 tone came 
bovine, in plus față de 
sarcina anuală.

■ Sarcinile anuale la 
. livrări au mai fost depă- 
I șite la carne de ovine 
| (cu 0,2 tone) și lapte de 
j oaie (cu 5 hectolitri).

Pagină realizată de 
Mircea BUJORESCU

• SECflA U.F.E.T. ISCRONI. Pe primele 7 luni ale 
anului, secția U.F.E.T. Iscroni înregistrează rezultate 
marcabile la principalii indicatori ■ Plus 600 mc 
bușteni de răținoase ■ Plus 500 mc la lemn de celu
loză răținoasâ ■ La lemn de mină, plus 100 mc ■ La 
export, plus 400 mc la celuloză cojită de fag și plus 170 
mc la mangal ■ Formațiile fruntașe sint conduse de Ion 
Bilan (Polatiște), Virgil Stelescu și Nicolae Lazăr (Sașa), 
Vasile llciug (Jieț), VasMe Busuioc (Polatiște), Ion Lazăr 
(Platforma Iscroni). .

• SECTORUL E.G.C.L. ANINOASA. ■ La gospodăria 
comunală, sarcinile de plan au fost depășite cu 32 la 
sută ■ Indicatorul „prestări și construcții" a fost, de a- 
semenea, depășit cu 32 la sută ■ Producția globală a 
sectorului a fost depășită cu 18 la sută ■ Formații de

j lucru fruntașe: luliu Lakatos, (zugrav), Gheorghe Pagne- 
i jer (zidar), Aurel Onea (instalații sanitare, tinichigerie).

■ U.M.T.C.F. ISCRONI. Șeful coloanei U.M.T.C.F. Iscroni, 
Vizante Lăsconi, ne informează că pe primele 7 luni toți 
indicatorii economici au fost depășiți. Formații de lucru 
fruntașe: Dumitru Răscoleanu, Vasile Jitea, Viorel Buză, 
Nicolae Mirci (transporturi), Nicolae Băluțoiu, Petru Jitea 
(întreținere), loan Fănie, Nicolae Zăran (atelier mecanic).

ÎNVĂȚÂMÎNT ■ CULTURA M SPORT
xpresie a dezvoltării

f* armonioase a comu- 
nei Aninoasa, aici 

funcționează două școli 
generale cu peste 800 
levi, la care predau 36 
dre didactice. Pentru 
mai mici locuitori ai 
munei, funcționează 
grădinițe, care sînt

î ț 
î

2
i

e- 
ca- 
cei 

co_ 
4 

frec
ventate de 140 șoimi ai pa
triei.

h n domeniul culturii, 
.1 cetățenii comunei 

dispun de un >club 
muncitoresc cu o sală de 
spectacole de peste 300 
locuri și un cămin cultu
ral în satul Iscroni. La 
club ființează 15 formații 
artistice, iar , la căminul 
cultural — 4. O activitate 
frumoasă desfășoară forma
ția de revistă a Școlii ge
nerale din Aninoasa, cl- 
neclubul „XI Orizont", bri
gada artistică, fanfara, ta-..

raful și formația de tea
tru din cadrul clubului, 
precum .și grupul vocal 
folcloric de la căminul cul
tural din satul Iscroni.

Deși este numai o co
mună, la Aninoasa 
se desfășoară de mai 

mulți ani o activitate spor-, 
tivă de performanță, mult 
superioară unor 
tradiție, 
treceri la nivel 
la tir cu 
Aninoasa, 
nii cu 
sportului

Aninoasa, azi. In locul 
vechilor case de colonie, 
blocuri moderne de locu
ințe, pentru oamenii 
muncii de la mină.

orașe cu 
Numeroasele în-

național : 
arcul au loc la 
datorită păsiu- 
care maestrul 

Vasile Tă- 
maș a crescut generații de 
arcași, rnulți dintre ei ur- 
cînd pe cele mai înalte po
diumuri ale „ochitorilor" de 
elită. Tot la Aninoasa e- 
xistă o popicărie și un 
stadion al echipei de fot
bal „Minerul" din localita
te. care activează în cam
pionatul județean.

comunei.
Dănuț 
cresc, 
23 oi, 

un cal,

Gospodarul
Locuiește în Cătăne.ști 

și îl cheamă Dănuț Salo- 
mie Gheorghe. Toată lu
mea îl știe drept gospoda
rul fruntaș al 
In gospodăria lui 
Salomie Gheorghe 
sub îngrijirea sa, 
2 porci, 4 bovine,
zeci de păsări. Dănuț Salo
mie Gheorghe a predat, pî
nă acum, la fondul de stat 
2 viței, 45 kg caș oaie, 
2 miei și o importantă 
cantitate de lapte din cei 
800 litri contractați. Mai 
are de predat un porc și 
două oi și se achită cu 
cinste de această sarcină 
cetățenească. Gospodarii, 
tot gospodari... .
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De la Inspectoratul General al Miliției

Biroul Politic al C. C. al P. C. Bulgar 
a dat o înaltă apreciere înfîlnirii dintre 

tovarășii Nicolae Ceausescu și Todor Jivkov

EXPOZIȚIE DE PICTURĂ 
SI SCULPTURA 
CONTEMPORANA 
ROMÂNEASCĂ

i;
I

> p- 
i-
L.

SOFIA 15 (Agerpres). — 
Biroul Politie al C.C. al 
I’.C. Bulgar a dat o înal
tă apreciere întîlnirii 
tre tovarășul Todor 
kov, secretar general 
Comitetului Central 
Partidului Comunist 
gar, președintele Consiliu, 
lui de Stat al R.P. Bulga
ria, și tovarășul Nicolae

din_
Jiv- 

al 
al

Bul-

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialisle România, 

29 iulie 
agenția

blicii Socialiste 
care a avut loc la 
a.c. — transmite 
B.T.A.

Biroul Politic al
P.C.B. subliniază cu satis
facție că și această întîlni- 
re, desfășurată în atmosfe.

C.C. al

Ta tradițională a relațiilor 
frățești bulgaro-române, 
contribuie la dezvoltarea 
în continuare pe multiple 
planuri a prieteniei și cola
borării dintre cele două 
partide, țări și popoare, la 
întărirea comunității so- 
cialiste, a păcii și socialis
mului în lume.

IIELSINKI 15 (Agerpres) 
— Capitala Finlandei găz
duiește în aceste zile o ex
poziție de pictură și scuip, 
tură contemporană româ
nească.

In alocuțiunile rostite la 
vernisaj s-a evidențiat în
semnătatea istorică a mă
rețului act de la 23 Au
gust 1944 pentru destinele 
poporului român, pentru 
dezvoltarea socialistă in. 
dependentă și suverană a 
României.

Avînd în vedere prevederile Decretului Consi
liului de Stat al R.S.R. prin care duminică, 19 au
gust 1984, este declarată zi lucrătoare, în această zi 
este permisă circulația Tuturor automobilelor pro
prietate personală, indiferent de caracterul par sau 
impar al numerelor de înmatriculare.

H.bK'eHHtn
FILME

1 MOSCOVA 15 (Ager
pres). — La ambasada 
României din Moscova a 
fost organizată o conferin
ță de presă.

In expunerea prezenta, 
tă, au fost evidențiate im. 
portanța actului istoric de 
ia 23 August 1944 în via
ța poporului român, suc
cesele remarcabile obținu
te de țara noastră, sub 

’ conducerea Partidului Co_ 
: munist Român, în anii 
, edificării socialismului, re- 
: levîndu-se realizările înre- 
f gistrate îndeosebi în peri- 

oada de cînd tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se află 
în fruntea partidului și 
statului.

Au fost puse în evidență 
inițiativele țării noastre, 
personal ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, în di
recția promovării unei po
litici de prietenie, pace 
șt. securitate internaționa_ 
tă, contribuția activă . a 
României la rezolvarea 
constructivă a probleme
lor complexe ce confruntă 
lumea contemporană, în 
favoarea destinderii, întă. 
ririi încrederii și securită.

. ții internaționale.

A fost evocată în acest 
cadru dezvoltarea relați
ilor de prietenie și colabo
rare dintre România și U- 
niunea Sovietică, reievîn. 
du-se importanța vizitei 
efectuate recent în U.R.S.S. 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și a convorbiri, 
lor cu tovarășul Konstantin 
Cerjienko, secretar gene
ral al CȚC. al P.C.U.S., pre-' 
ședințele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
pentru dezvoltarea, pe ba
ze reciproc avantajoase, a 
colaborării și conlucrării 
dintre România și U.R.S.S,, 
dintre P.C.R. și P.C.UjS.

Opere ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre_ 
tar general al Partidului 

Comunist Român, președin. 
tele Republicii Socialiste ; 
România, au fost expuse la 
loc de frunte în cadrul 
standului organizat cu a- 
cest prilej în saloanele am
basadei.

VARȘOVIA 15 (Ager
pres). — Rolul determinant 
al Partidului Comunist Ro
mân în organizarea și con. 
ducerea revoluției de la 
23 August 1944, -contribu-

ția României la războiul lupta poporului român pen- 
antihitlerist, însemnătatea ' tru libertate și iiidependen- 
actului istoric al eliberării ță națională, precum
sociale și naționale, ma
rile transformări de ordin 
politic, economic și social 
realizate în România în cei 
40 : de ani de viață liberă 
au fost reliefate în cadrul 
unei conferințe de presă 
desfășurate la ambasada 
română din Varșovia. Au 
fost subliniate succesele 
remarcabile obținute de 
poporul român în toate

. . : Și'
cursul ascendent al relați-, 
ilor de prietenie și colabo_ 
rare dintre România și 
Italia, relații care au că
pătat valențe noi în toate 
domeniile de activitate du. 
pă vizita președintelui Re
publicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu în Italia, 

poporul rumân m mate De asemenea, vorbitorul a
domeniile de activitate de evidențiat ' inițiativele și
cînd în fruntea partidului 

află
Nicolae

iubit

și statului nostru se 
tovarășul
Ceaușescu, cel mai 
fiu al poporului român, cti
tor al României socialiste, 
libere și independente, per
sonalitate marcantă a . Iu. 
mii contemporane.

-6-■
ROMA 15 (Agerpres). — 

In localitatea italiană Ala- 
tri, din provincia Frosino- 
ne, au fost deschise Zilele 
prieteniei româno-italiene.

La sediul primăriei, în 
prezența autorităților lo
cale și provinciale, pri

marul orașului Alatri, Fran. 
cesco Priorini, a evocat

contribuția însemnată a 
președintelui României la 
lupta pentru apărarea pă. 
cii și securității popoarelor, 
oprirea cursei înarmărilor, 
îndeosebi în domeniul nu
clear, pentru realizarea 
dezarmării și extinderea 
cooperării internaționale.

In cadrul manifestărilor 
a fost inaugurată o ex
poziție de carte, româneas
că, în care la loc central 
figurează operele apărute 
în Italia din gîndirea șo- 
cial-politieă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din ac
tivitatea științifică a tova
rășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu,

I 
I 
I
I 
I

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Războiul stele
lor, I—II; Unirea: De 
dragul tău, Anca; Parin- 
gul: întoarcerea Vlașini- 
lor.

PETRILA: Serbările
galante.

LONE A: Comisarul
Maigret se înfurie.

VULCAN — Luceafă
rul; Să mori rănit de 
dragoste de viată.

LUPENI — cultural: 
Zică ce vor zice.

’ URICANI: Visînd la 
Zambezi. '

15,00 Telex. 15,05 Pen- . 
tru sănătatea întregului I 
popor (III). 15,20 Studioul l 
tineretului. 20,00 Telejur- ■ 
nai (parțial color). 20,20 , 
Socialismul în conștiința | 
țării. 20,40 Te cîntăm fru- 1
moașă țară ! (color). Me
lodii populare. 21,00 
serial pentru 
neret: „Eroii
au vîrstă" (color), 
ducție a studioului 
film TV. Episodul I. 
mieră pe țară. 21,50 

’ visța literar-artistică
22,20 Telejurflal (parțial 
color),; . .

Film 
ți
nu 

Pro. 
de

Pre-
Re- 
TV.
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Elevii Liceului industrial nr. 1 Petroșani se 1 

vor prezenta de urgență la școală.
' Direcțiunea j

Mica publicitate
VIND motocicletă „Ja- 

wa“. Informații, Uricani, 
strada 1 Mai 11/24. (2441)

VIND aparat foto „Ze- 
nrt-et" nou, telefon 43497. 
(2444)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ifirsch 

de
O

Sabin, eliberată 
IPSRUEEM Petroșani, 
declar nulă. (2438)

PIERDUT legitimație de 
călătorie nr. 224 pe traseul 
Petroșani — Vulcan, elibe
rată de E.G.C.L. Vulcan.

O declar nulă. (2439) 
PIERDUT legitimație de 

serviciu, pe numele Un
gureanu Mariana, elibera
tă de IPSRUEEM Petro
șani. O declar nulă. (2440) 

PIERDUT foaie de par
curs 870338 din 20 iulie 
1984, eliberată de IUCCF 
București, secția Petro
șani. O declar nulă. (2442) 

PIERDUT legitimație spe
cială nr. 394, eliberată de 
IGCL și AUTL Petroșani. 
O declar nulă. (2443) 1

■ «KM MMM MW * SLii ■ «■■■■■■

»port • Sport » Sport * Sport • Sport ♦ Sport • Sporiuft*

Lupte libere

Greutatea auru
SPORT

In urmă cu șase ani, Florin 
. Săpînțan și-a adus fratele 

sala de lupte din Petri- 
pia, rugîndu-1 pe rutinatul 
k său coleg de echipă Ion 
J Corbei, de la 52—57 kg,
. șă-1 încerce la saltea. An. 
[ irenorul Jiului, Ion Corbel 
își aduce aminte.

— Am văzut că are „sto. 
fă". Luptător puternic, se
rios, cu apetit pentru cele

! mai diferite procedee teh- 
țtuce. I-am spus că pînă la 
naționalele copiilor mal 
sînt opt luni de pregătire. 
A cîștigat titlul de campion 
național la 32 kg.

De atunci, Romeo Săpîn
țan a crescut, luptă 
în limitele categoriei 
68 kg. Și_a adăugat 
palmares alte medalii,

' I și antrenorul Ion Corbei

I

deja 
de 
în 
de-

i ■
£
£

s-a 
vreme 

abia 
antre- 
răbda-

nu l-a „forțat". Argint 
(1979) și bronz (1980) la 
copii, argint în întrece
rea cadeților (1982). Anul 
trecut însă, la întrecerile 
zonale s-a accidentat la un 
braț. Părea că astfel 
sfîrșit înainte de 
o carieră sportivă 
conturată. -Romeo și
norul său au avut 
re și încredere reciprocă. 
După însănătoșire, au con- 

. tinuat pregătirile în ..ritm 
susținut, pentru ca în a_ 
coastă ediție a campiona. 
telor, la numai 16 ani, pa
noplia cu trofee să se du
bleze — argint la republi- 
canele școlarilor la Tg. Jiu 
(aprilie) și juniorilor de la 
Brăila (mai), deși era încă 
în rîndul cadeților. La ca
tegoria sa de vîrstă, 
Vaslui (20—22 iulie),
trecerea s-a arătat pasio
nantă din start.

— Pînă la finală a tre
buit să susțin șase partide, 
dintre care patru s-ap în
cheiat prin tuș. In toate am 
fost învingător. In finală 
am avut ca adversar un 
luptător dificil, Laszlo Si.

la 
în-

nion, din Odorhei, cunos
cut deja în limitele ca
tegoriei noastre. L-am de
pășit la puncte și astfel 
mi-a revenit medalia de 
campion.

Cîteva minute pe saltea 
și iată titlul, vor spune cei 
nefamiliarizați cu luptele 
libere. Fiecare minut are 
însă acoperire în „aurul" 
transpirației la saltea, în 
sutele de ore de antrena
ment, în executarea pînă 
la stereotip a tuturor pro. 
cedeelor tehnice. Romeo 
Săpînțan trăiește în familie 
școala bărbăției, tatăl său 
este miner la sectorul I 
al minei Petrila. El i-a ino
culat încrederea în forțele 
proprii, să nu se dea la o 
parte, îp viață și în sport, 
din fața greutăților. A- 
cesta este climatul de pre
gătire la divizionara A 
de lupte Jiul Petrila, sec
ție a asociației sportive a 
minerilor din Petrila.

— Tînăra generație de 
luptători ai Jiului, remar
că antrenorul Ion Corbei, 
se arată bine clădită fizic, 
are multă ambiție. I-aș a- 
minti pe Doroș, Nicușor

Marmaliuc, Zsiga, Șuncă, 
Hulunaș și alții. Antreno
rul federal Petre Coman 
a promis convocarea lui 
Săpînțan în lotul de că
deți, pentru Balcaniada 
din această toamnă, care 
se va desfășura în Bulga
ria.

Aureolat de trei ori In 
acest an, tînărul sportiv 
născut și crescut . în Vale 
savurează mai puțin decît 
alții cupa gloriei, se gîn- 
deștfe deja la perspectivă.

— Țintesc lotul națio
nal de juniori și să prind 
un loc în echipa noastră 
divizionară A de lupte. An
trenorii mi-au arătat în. 
credere, dar clauza vîrștel 
m-a împiedicat pînă acum 
să-mi realizez visul.

— Cred în „steaua" lui 
Săpînțan, conchide Ion 
Corbei. Dar și alți colegi 
tineri de echipă țintesc îm
plinirea biografiilor spor
tive, deci Săpînțan nu se 
vrea o excepție la Jiul 
Petrila, dimpotrivă, un pur
tător de steag al genera
ției sale.

PRAGA 15 (Agerpres). — 
In prima zi a concursului 
internațional de atletism 

■ pentru juniori de la Pra- 
ga, sportivii români au ob
ținut trei victorii, prin 
Lenuța Rață — 4’20’'01/100 
Ia 1500 m, Romeo Zamfir 
— 9’08”04/100, la 3000 m 
obstacole, și Teodor Ga- 
vriliuc — 3’48”48/100 la

Ion VULPE

vriliuc - 
1500 m.

In proba de aruncarea 
suliței, concurentul român 
Jean Ungureanu s-a situat 
pe locul doi, cu 68,72 m.

Alte rezultate: masculin: 
săritura în lungime: Delon, 
ge (R.D. Germană) — 7,87 
m; 400 m: Mares (Ceho
slovacia) — 49’’09/100; 100 
m: Laehme (R.D. Germană)
— 10”92/100; săritura cu
prăjina: Suharev (U.R.S.S.)
— 5,20 m; feminin: 400 m
garduri: Diana Ivanova 
(Bulgaria) — 58”65/100; a- 
runcarea greutății: Alla Ki
rilova (U.R.S.S.) — 16,07
m; săritura în înălțime: Ina 
Danneberg (R.D. Germană)
— 1,84 m; 100 m: Natalia
Potapova (U.R.S.S.) —
12”09/100. , • *

Cea de-a 28 ediție a tra- 
■ diționalei competiții ciclis

te internaționale „Cupa 
Voința" se va desfășura în
tre 17 și 30 august, în cinci 
etape, pe un traseu însu- 
mînd circa 500 km.

La cursă și-au anunțat 
participarea unii dintre cei 
mai valoroși, rutieri din ța
ră noastră, precum și a- 
lergători din Cehoslovacia, 
R.F. Germania și Polonia.

Iată programul pe etape: 
ETAPA I (27 august): Plo. 
iești — Comarnic 
ia — Ploiești (135 
TAPA A II-A (28 
Ploiești — Răzvad
goviște — Pucioasa ■

Comarnic —

— Sina- 
km); E_ 
august);

Tir.’ 
- Si

naia — Comarnic — Plo- 
iești (160 km); ETAPA A
III- A (29 august): contra- 
cronometru individual la 
Scăieni (3 km); ETAPA A
IV- A (29 august): circuit în 
orașul Ploiești (30 km); E- 
TAPA A V-A (30 august); 
Vălenii de Munte — Cheia 
— Săcele Predeal — Si. 
naia — Ploiești (165 km),(Agerpres)
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