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- • »  «taesrtt .sens s-a«
tatawt 81 la sută dintre 
e 2«  de companii care 
«HfoSwwl: I» «w sondai,. 
MMMKs p#M#cilip din 
IM  Hfoppanfoi «? afla- 
fe prcmst fo miiMHfo»- 

ffliTfff nnriiMrtjfliii
^  niim|irM| ' rMksi®-- • «• - mmm
m  afiide .focă In pso» 
«Nwtea stat|ritaL

Mu0:.. se v» fi e  eofo de re- 
tSolvare a situaţiei ivite, oa intre 
vecini. (C.P.f

rm rn m - v s  -m m n  şm
'f<AE ’ De - le O.J.r. Dcitfo



paţi“, .pescăruş1* ? Cite 
vîeţi ! Ia  restaurantul „Da
cia". Dar... dosite. Eră şi 
ness, compot de ananas* 
gem de portocale, ciuperci 
din import. Toate cu ter
menul de valabilitate şi ga
ranţie depăşite.

La „Gastroexpres" (fosta 
„Ctespudin^"), lingă laptele 
praf, cu termen de garan
ţie depăşit, se vînd... pân- 
tofi. Creveţii nu se ştie de 
cînd sînt în stoc. Dar, cum 
ziceam, deveanul îi cumpă
ră... N-are încotro... . ■

Nu-i zahăr în Deva ? Gum 
să nu fie ! Priviţi. Stoc 
pentru zile... aere. Tot la 
unitatea „Gastroexpres*1. 
Bunii gospodari se asigură..;

La Alimentara nr. 69, la 
unele unităţi din Piaţa De
vei. echipa complexă de 
control a descoperit şl al
te încălcări ale regulilor de 
comerţ, de igienă, curăţe
nie. Ia urma, urmei, de 
bună cuviinţă faţă. de se
menii noştri.

Ca o precizare, vă spu
nem că în toate cazurile s-a 
aplicat lite'râ legii.

. V» *

■ ■

Ca mîine începe noul an 
de învăţămînt. Unele şcoli 
solicită încă timp de, pri- . 
menipe pentru a-i primi pe 
elevi cum se cuvine. Timpul 
însă nu aşteaptă. Criza mu 
pusă de acest factor se da
torează, în fond, lipsei de 
fonduri băneşti Totul pînă 
la.„ bani In această difici
lă perioadă de tranziţie la 
economia de piaţă. Ce e 
mai trist — prin preţurile 
explozive ale materialelor, 
valoarea banilor ,a  scăzut 
sufocînd. orice posibilitate 
de a face ceva. A între
prinde ce trebuie, devine 
cu: adevărat un risc..

Upor sponsori locali al 
căror oameni au trecut şl 
s-au format în această 
şcoală
. Merită toată lauda mo- 

dul în care a fost pregă
tită Grădiniţa Nr. 2 unde , 
s-au efectuat lucrări de 
zugrăveli interioare şi ex-- 
terioare. .

viaţă că această instituţie 
n-a fost uitată nici pe tim
pul vacanţei. Mai rar se 
poate, vedea aşa ceva I De 
fapt, nu ţ / o  noutate aici. 
Şi înaintea actual## în
văţător, Gelu Igreţ, aceas
tă şcoală era temeinic gos
podărită. Toată stima pen
tru cei care o îngrijesc 1 .

ÎNTREPRINZĂTORI 
ŞI BUN GOSPODAR

COMBUSTIBILUL, 
ŞI POVESTEA SA

ŞI TOTUŞI TREBUIE 
In CRRc a t :

* JL,i< 
VIai(rel Vlaicu” din Orăştie, a 

cărui clădire numără zed 
de ani de cînd a fost con-; 
struitâ, Sfiit necesăie, ' după 
cum ne spunea dna Eleo- 
nora Sîrbu, directorul insti
tuţiei, ample lucrări 'de re
paraţii — îrt primul rîftd 
la acoperiş.: Degeaba se 
execlită zugrăveli interiCfe- ’ ; 
re la'ultimul etaj, 'dacă 
ploaia se Infiltrează : din 
abundenţă.

Operaţia e grea ş i; costi
sitoare, ne spunea dnâ Ana* 
Frîncu, fiind nedesâr \  ti») 
milion de Ici Trustul de 
construcţii ne’pcVtefeXecuta 
lucrarea. Noi însă nu a- 
vem banii necesari. Inspec
toratul Şcolar , judeţean ’; a 
alocat pentru această parte 
a judeţului sUmâ de 060 000 
lei Şi totuşi trebuie să 
încercăm — înc.epeip lu
crarea pe riscul'-’ nostru. 
Sperăm ca la, sfîrşitvil anu
lui să , ni ,sC suplimenteze * 
fondurile. Să nu fiiâî vor
bim, de repararea acoperi
şurilor pentru ateliere şi 
sala de spori, de .reparaţii
le te instalaţiile sanitare. Şi 
noi am adăuga şi aspect# 
exterior al liceului — 
tencuială căzută, igrasia 
necesitatea un^i 4iţ î îyel! 
chiar şi superficiale. ,

Da, trebuie încercat cp 
orice preţ .ceva.,, Acepsuţ] 
instituţie de prestigiu, ăl 
cărei patron este marele., 
român Aurel Vlaicu, me
rită atenţie din partea tu
turor . factorilor,' chiar şi a

In clipele cele mai gre
le, întreprinzătorul. găseş
te o posibilitate de a răz
bate. Ne gîndirir lâ dl Ioan 
Socol, directorul Grupului 
Şqolar de Chimie din O- 
răştie. Un om care. îşi a- 
minteşte, şi in aceste mo
mente e foarte important 
acest lucru, că 'e- originar 
din Vaidei şi că acolo are 
6 . gospodărie. M gtn- 
dit că, . în lipsa banilor 
reparaţiile exterioare . să 
fie efectuate cu personal 
propriu, iar pentru prpcu- 
rarea materialelor necesa
re se vor găsi nişte bani. 
De asemenea cu forţe pro
prii va fi zugrăvită ,eân-. 
tina. Interiorul sălţjorda^. 
Clasă nu necesită repara
ţii, poate nici peste doi 
ani -Aici s-a făcut: cură- 
ţŞehia necesară, totul ară- 
tjtnd frumos. Dl director 
ne-a dat chiar asigurarea 
<ţă „pe 10 septembrie a.c. 
tM atâ veni oricine să con-*' 
State că lucrările de repa
raţii de care aminteam vor 
fi gata". Ne vom strădui 
şi noi să fim prezenţi!

Da, e o întreagă poveste 
şi cu procurarea combus
tibilului Am aminti mal 
Intii cazul Grupului Şcolar 
de Ctiîmie din Orăştie, câ- 
re are centriiă proprie te 
funcţionează cu combusti
bil lichid. ' Că în fiecare 
an, o cisternă de 12 tone 
a fost trimisă 1a Deva du-‘ 
pă „lichidul de calorifer" 
— aşa se numeşte combus
tibilul — necesar pe un an.
In loe de 12 tone.inSşma.' cel de al doilea priveşte ra-

LA FATA LOCULUI..

La faţa locului am con-- 
stataţ. că lucţăril^de 
cuieîi ăxţertaăte *4# 
tuat şi la Şcoate Generată 
Nr. 2 Orăştie — clasele 
j—IV. Ar mai trebui poa
te vopsite geamurile şi u- 
şile ce dau înspre curte 
Cu efort, sperăm să se 
poată face şi acest lucru.

s-a întors doar cu ă tone,
, preţul cunoscut de. 4 lei/ 
litru nemaifiind in vigoa
re, ci cel de 14 lei. Se spu
ne că banii n-aduc ferici- 

te a  ! Intijadeyărţ cînd sînt 
puţinii;

„Deşi şcolile nu mai au 
nici o tangenţă cu primă
riile, ne mărturiseşte dl 
Remi Bgcşeri,' secretarul 
Primăriei Turdaş', ţot‘ noi. 
din pădurea cbmunâlă, vom 
ajute5 şcoala cu cqmbustl-. 
bilul necesar. PJnă vot pri- 
mfrdfii altă parte prin re
partiţie şi ca întotdeauna 
cu întindere, noi trebuie 
să ne facem datoria faţă 
'de COpăi! noştri". Părintele 
e părinte şi ; oamenii tre
buie să rămină oameni me
reu !

MINEL BODEA

Dl IOŞIF MARIŞ, şeful 
' Oficiului Legislaţia Muncii 
şi Camera de Muncă al 
judeţului Hunedoara, a 
răspuns cu amabilitate în
trebărilor noastre privind 
munca şl spiritul legii:

— Sînteţi Şeful unui or
ganism cu ^denumire nouă 
şi profil nou, în această 
primă etapă postrevoluţio
nară a- României. Ce sem
nifică el?

.— Activitatea oficiului 
nostru, din cadrul Direcţiei 
j^uneji şi Protecţiei Soc»* 
jiţ are două CiŞnpartimen'- 
te, aşa cum se poate dedu
ce din însăşi denumirea 
sa. Primul cuprinde pro
blematica legislaţiei munciţ 
in unităţile publice şi or
ganizaţiile cooperatiste, iar

porturile de muncă — in
clusiv conducerea evidenţei 
personalului angajat — în 
unităţile cu capital inte
gral privat, penţru cele cu 
locaţii de gestiune şi .pen
tru asociaţHJe ţ ţrtonprofit.

— Fiţi, vă rog, amabil
şl referiţi-vă ceva mai con
cret la primul comparti
ment , .

— Fiind ;y6rţ>a despre 
legislaţia muncii, se înţe
lege că are în atribuţii în
drumarea unităţilor despre 
care am* amintit îrt! respec
tarea legilor ţării cate pri
vesc munca — în multi
plele ei coordonate. De a- 
semenea, soluţionarea unor 
sesizări ale cetăţenilor vi- 
zînd recunoaşterea vechi-.

V
smm.

Deci se  p o a te  !

în f l o r e sc  m u şc a t e l e

IN FERESTRE

Ne-am bucurat sincer că 
1a Şcoate Generală din 
Turdaş — «laşele I—IV, 
muşcatele înfloresc în fe- 
ferestre dind senzaţia de

Iţi faţa Liceului Teore
tic „Aurel Vlaicu' din 
Orăştie se află amplasată 

| : dc mal mulţi ani pe un 
soclu, o BUfiMjl în mări
me naturală a avionului 
Vlaicu I. Date alţftdată 

f imaginea oferită de crea- 
r  ţiu marelui inventator din

satul care astăzi îi poartă 
numele era dezolaţită prin 
lipsa de atenţie ŞS îngriji-; 
te de care se „bucura", 
acum părcttleţul ce o în
conjoară este proaspăt co
sit, animalele, şi ’ păsările 
vecinilor nu mm pasc Ca 
juru-i. Deci se poate sfi 
nu-i uităm pe înaintaşi!

a babc-teteiit m u t

răpuse in
Raid-an In -Devajorgamxa» împreuna 

tară ţi alte organisme 
control

Mărfuri cu termenul de garanţi? depăşit' li re
staurantul „Dacia".

Poate unii dintre noi, cînd 
■am auzit de Garda Finan
ciară, .Poliţa Veterinar-Sa- 
nitară' Direcţia de Control 
Financiar, .Poliţia Economi
că, Inspecţia pentru Contro
lul Calităţii Produselor şi 
Serviciilor, am rămas o cli
pă nedumeriţi. De ce atî- 
tea organisme,, de control ? 
Ele sînt însă necesare, au 
fost create să apere consu
matorii de speculanţi, de 
cei ce vor să se îmbogă
ţească rapid pe spatele 
contribuabilului. Vă do
vedim. '

împreună cu , reprezen
tanţi ai acestor organisme 
am efectuat un raid prin 
Deva, „într-un control de 
rutină", cum rie spune dl 
ec. Octavian Dragoş, de la 
Garda Financiară.

Constatări? Multe. Unele 
bune, altele... La S.C. „Mon- 
doturism** S.R.L., sucurile 
din imjtort sînt jto... margi
nea termenelor de garanţie. 
Nici nu prea au trecere. 
Clienţii se orientează. Âu 
mai văzut şi 1a televizor, 
cum ne... favorizează unii 
cu produse eare „la bieţii 
români, trec...**.

Nu se găsesc ţigări „Car-

ziceam, 
ră... N-are

mii în muncă, precum şl 
atribuţii, mai noi, derivate 
din legile 13 şi 15/1990, 
respectiv de a înregistra şi 
verifica — din punct de 
vedere al legislaţiei în vi
goare — contractele co- 
lectiye şl conflictele co
lective de muncă din toate 
unităţile, indiferent de spe
cificul lor de activitate şi 
de forma de proprietate. Pe 
linia conflictelor dă rhUrtcă, 
asigurăm concilierea între ' 
părţi, în situaţiile în care 
unităţile iţa au negociat : 
contrâctele colective de ! 
muneă sau tţumai capito
lul salarizare dte-sSSntract, i 
organizăm arbitraje în ca
zurile în care părţile soli
cită aceasta.

Puteţi nominaliza cl- 
teva situaţii concrete fa 
care aţi intervenit ?

— Ara avut concilieri 2a 
unităţi cu pondere pronun
ţată în . economia judeţu
lui, cum sînt exploatările 
miniere Hunedoara şl Bar- ţ 
za, întreprinderea- Mecani- 
că Orăştie şj altele, pre^ , 
cum şi dpuă arbitraje fi- • 
nalizate. Se aşteaptă cît de 
curînd o lege privind in
specţia muncii, care ne va 
Conferi noi atribuţii şi 
competenţe.

— Camera de Muncă este, 
se pare, o dimensiune cu 
totul nouă « oficiului dţun- , 
neavoastră, nu?

—* Inţr-adevăr, • este, 6-* 
noutate^ apărută odată cu 
Decretul-ru?ge 54/1990, care ' 
statuează modul de în- 
fiinţare şi funcţionare a u- . 
nităţitor' cu capital pnvât. 
Activitatea Camerei., -de 
Muncă s-a extins după a- 
pariţia Legii 31/1990 < şi a 
altor acte normative, In - 
sensul că are şl obligaţia 
de a înscrie în evidenţele 
sale şi Societăţile comercia
le nou ţnfiinţate său pe cele 
transformate din întreprin
deri mici, c» şi asociaţiile 
cu Scop lucrativ şi perso- 
naiul din organizaţiile co
merciale date în locaţii de 
gestiune. Menţionez un 
aspect deosebit de impor
tant : pentru a beneficia de

vechime în muncă şi de alte 
drepturi ce se acordă per
sonalului angajat, patronii 
sau proprietarii trebuie 
Să-şi înscrie unităţile în 
evidenţa Cărţii de Muncă 
Judeţene şi să încheie un 
contract de asigurare so
cială, iar pentru salariaţii 
lor să. întocmească con
tracte de muncă tip, pe • 
care să le pună 1a dispozi
ţia Camerei de Muncă. Şi 
încă uriul: dacă pentru 
patron sau proprietar, în- 

-Abh'eierea contractului tte 
asigurare socială este fa
cultativă, cu personal#; 
angajat încheierea contrac
tului de muncă este obli
gatoriu, ca şi plata lunară 
a contribuţiei de asigurare 
socială, a cotei de 4 la 
Slută, pentru fondul de 
şomaj, precum şi reţinerea 
şi vărsarea contribuţiei 
pentru pensia' suplimenta
ră.

f  i r f  Şi se respectă, die Iosif 
' Matiş, aceste obŞgaţii ?

— Din păcate, din con
fruntările î pe care legaşi î 
făcut . cu registrul com4tţ\|-l 
lui, multe societăţi cbmer. 
cialo nu s-au înscris încă 
la Cartea de Muncă, aceas
ta fiind, cum spuneam, o- 
bligatorie pentru cei care . 
au personal angajat. Unii 
nu ştiu şi de aceea vreau 
să precizez că, dacă în- 
tr»ounitate care nu este 
înscrisă ' la Cartea de 
Muncă se intimpiă un ac
cident care cpnduce 1a in
validitate sau la deces, nu 
se acordă, drepturile legâie 
pentru persoana invalidă 
sau pentru urmaşii , celui 
decedat "şi astfel răspunde
rea cade exclusiv în sarci
na patronului; Bepreeizat 
şi faptul că, deşi unele u- 
nităţi cu capital privat vi
rează în contul Direcţiei 
Muncii şi Protecţiei Sociale 
cota pentru asigurări 
ciale, dar nu sînt înscrisei 
Ia Camera de Muncă, ele 
nu pot beneficia de drep
turile prevăzute de £§££.

— "Vă mulţumim!

DUMITRU GftEONEA

GH. I. NEGREA, 
Foto PAVEL LAZA Zghâr în stoc, la „Gastroexpres".
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F.C. CORVINUL — GLORIA BISTRIŢA 3—2 (1—0)

Cum era de aştepat, tî- 
năra echipă hunedoreană 
a avut în Gloria Bistriţa 
un adversar redutabil, care 
a dovedit că nu întimpiâtor 
a ocupat locul 5 în campio
natul 'trecut Gorvînul a 
început jocul la înaintare 
cu Marian, Uleşan şi Mitri- 
că, acuzînd, în primele mi
nute, lipsa celor doi jucă
tori de bază — Gahor şi' 
Hanganu. Drept urmare, 
prevăzători, localnicii şi-au 
întărit apărarea, ţemîndu- 
se, pe bună dreptate, de 
atacurile bistriţenilor. Ast
fel. iniţiativa au avut-o 
oaspeţii. Moldovan şi Ze- 
greanu, bine Susţinuţi de 
Ivan, Şuvagău şi Dumi- 
triu, au pus de cîteva ori 
în dificultate apărâtea hu
nedoreană. Ei pasează mult, 
iniţiază atacuri care se 
î^pheie cu şuturi ale lui 
Mfeldovan, Ivan şi Zegrea- 
p u — la poarta lui Ioniţă. 

' '  la gazde se înregisţrea- 
* în prima parte a re- 

"prizei, mai puţine acţiuni 
de atac, fn care şe remarcă 

''•trică, Uleşan şi Bordean. 
. . a minutul 25, gazdele be
neficiază de două comere, 
care rămln fără rezultat 
In minutele 34 şi 35 oas
peţii sînt aproape de gol. 
Acţiunile de atac alternea
ză de la o poartă la alta 
şi, în min. 40, un atoe al- 
Corvinului se concretizează' 
pe tabela de marcaj: CPie— 
şan, infiltrat pe centru, in
tre apărătorii din Bistriţa, 
îl deschide, la întiţnire, pe 
Bordeari, care, din Inte-, 
riorul careului, nu-1 iartă 
pe Tene şi localnicii i-au 
conducerea : 1—0.

După pauză, cei care în
cep cu mai mult aplomb 
sînt tot oaspeţii.- La şase 
minute de la reluarea, Jocu- 
lui, la o fază "banală în 
^ ţu l -terenului, bistrlţenil 

insistă şi mingea, .centrată 
în careu, este reluată ful- 

y*erător de Ivan în poartă: 
Vi. Himedorenil doresc 

victoria şi apasă pe accele
rator. Uleşan primeşte, în 
min. 65, o pasă frumoasă 
de la Marian şi trage cu

sete în poarta Iui Tene, 
care râmîne fără replică : 
2—1. Nu trec. decît trei 
minute şi tribuna tresaltă 
din nou de bucurie. Ma
rian, care, pină la pasa de 
gol precedentă, hu se re
marcase, intră în dribling 
în careu şi este „agăţat* de 
picior: 11 m dar. Exe
cută Bordean şi scorul de
vine 3—1 pentru Corvinul. 
Bucurie de scurtă durată 
pentru suporterii echipei 
gazdă, fiindcă, două minu
te mai tîrziu, la un atac 
pe partea dreaptă al Oaspe
ţilor, Zegreanu centrează şl 
Moldovan roia" în gol, ea la 
un meci de antrenament, şi 
scorul devine 3—2. Cu toa
te că bistriţenii doresc să 
obţină egalarea şi îşi înte
ţesc acţiunile spre poarta 
hunedorenilor, nu teuşese 
să înscrie golul mult dorit, 
gazdele obţinînd o victorie 
preţioasă, dătătoare de spe

ranţă atît pentru jucători, 
cit şi pentru conducerea 
tehnică a echipei.

In faţa unei formaţii 
* omogene, posesoare , * junul 
registru tehnico-tactic bo
gat, hunedorenil şi-au do
vedit şl ei calităţile care 
l-au consacrat. Le va fi 
greu, dar să nu uităm că 
revenirea lui Hanganu le 
va reda încrederea atît de 
necesară în această fază a 
competiţiei.

Corvinul: Ioniţă, — Bar- 
dae, Cocan, Stroia. Tîmo- 
veanu, Chezan, Mi trică 
(Bozga), Bordean, Uleşah, 
Dobre, Marian-(Bane).

Gloria : Tene — Roman, 
Săsărman, Balaur, Ciocan. 
Tătăran, Moldovan, Ivan, 
Şuvagău, Dumitriu. Ze- 

,, grean. „ ' ,
La centru a arbitrat Alex. 

Crişan (Bucureşti), iar la 
linie — A. Gheorghe (P. 
Neamţ) şi N. Niculescu 
(lîueureşti). , J

SABIN CERBU

DIVIZIA Â
REZULTATELE PRIMEI ETAPE: F.C. Bacău

Sportul Sfud. 2—i  ; Dinamo *— Petrolul 6—0 ; F §
Corvinul — Gloria Bistriţa 3—2; F.C JBraşov
F.C. Argeş 2—1 î progrest# BrâiU ^  univ. Craiova
0—0; Rapid — Steaua 1-—2 ; A.SJV. Tg. Mureş
„Poli" Timişoara 1—2; Oţelul Galaţi — FX. Farul

*1—6; Electroputere Craiova — Inter Sibiu l —L
C L A S A M E N T U L

1. Dinam»' 1 1 0 0 6—0 2
• 2- 7. PX„ Corvinul 1 1 0 0 3—2 2
t „ Oţelul Galaţi 1 1 0  0 1—0 ' 2

,.*■ „Poli Timişoara : 1 l  0 0 1—2 2
„ . Steaua ; 1 1 0  0 1—2 2
„ F.C. Bacău t  i  •  r  2—i 2
„ F.C. Braşov „ , .* 1 1 0 0 2—1 2

,4-ăL Inter Sibiu 1 0  1 0  1—1 1
„ Electrop. Craiova 1 0  1 0 t —t i
„ Progr. BriUt I  *  1 9 0—0 r
., Univ. Craiova 1 0 f  0 0—0 i

11-18. Gloria Bistriţa -- 1 0 0 I 2—3 0
„ F.C Argeş 1 O 0 I  1—2 0
„ Rapid |  0 0 1 1—2 0
„ AJs.A. Tg. Mureş % 0 0 1 1—2 0 *
» F.C Farul 3 o o i  o—i 0
„ Sportul Stud. ,1 0 0 1 1—2 0
„ Petrolul Ploieşti 1 0  0 1 0—6 0
ETAPA VIITOARE: Sportul Stud. — Dinamo;

Petrolul - - i X T i i n t e i l ; Gloria Bistriţa — F.C, Bra-
şov; F.C. Argeş — Răpii ; Univ. Craiova -  A Ş A
Tg. Mureş; Steaua — Progresul Brăila ; ,P#ă^ Ti-
nuşoara — Oţelul Galaţi; Farul — Electroputere:
biter Sibiu -  F.C. Bacău.

: ; .

Campionatul de

tineret-speranţe *

** Aşa cum .era de aşteptat, 
Biroul federal de speciali
tate a reluat în cadrul dez
baterilor sale organizarea 
Campionatului de. ttoere.tr,. 
Speranţe la fotbal. * Venind 
in In tîmpinareat jfotaşnţdM'.

, cluburilor' cu '\ppsitoiitîpţi' 
financiare reduse,*- ' ş-a- ’a-A 
doptat o formulă maţ con-* 1 * * * V.. 
variabilă desfăşurării aces
tui campionat, menită' să

ţină în formă rezervele, să 
le poată p reo ţi la un ni-' 
;̂ ;^9ifespulSatori pentru ca, 
din rîndurile icăŞ cel me
rituoşi . şă^deyină titulari 
Asţfri, eeW pp. cfa 
'#® ranţe ' ăie aîidâonarelpr 
A au fost împărţite tHTtiouâ 
serii — Vest şi Est.

-- Din seria de vest fac par- 
ie r ' Corvinul Hunedoara, 

Timişoara. F.C. Glo
ria .Bistriţa. Inter Şibiu, U- 
riiversiiatea Craiova, Elec- 
troputere Craiova,' F.C, 
Braşov şi A.S.A. Electro- 
(nureş- - Din cealaltă serie

(est) fac parte restul de 10 
echipe de tineret-speranţe. 
Partidele dintre" echjpelă 
din serii se dispută tur-re- 
tur. ' Turneul final se va 
desfăşura in primăvară, te-, 
ţre . primele două clasate te 
« te  două serii.
“ Prhna etapă va avea 16» 

in ziua de 26 septembrie 
a.c. Iată şi prima etapă a 
seriei vest: ,,Poli“ — AJ5.A. 
ElCctromureş ; Electropute- 
re — F.C. Gloria Bistriţa; 
F.C. Corvinul — F.C.. Inter s 
Universitatea Craiova — 
F.C. Braşov.

Pentru actualul sezon de .fotbal "

Arbitrii - specializaţi
Ca urmşre a hotăririi 

Biroului F.R.F.,' începînd : 
eu campionatul, 190j/92 ar
bitrii de Divizia A vor 
funcţiona specializaţi pe 
„centru", şi .„liriiţ” astfel:..

I. Arbitri de centru (20
în total) : Gh. Constantin 
(Rm. VĂcea), 1/ Crădunes-
cU (Rm. Vîlcea),. Ad., Po-
rumboiu (Vaslui), D. Pe- 
ţrescu (Bucureşti) M. Salo- 

. “ mir (Cluj), O. Ştreng (Ora
dea), G. Ionescu (Bucu
reşti) — toţi purtători ai- ’ 
ecusonului F.I.F.A., M,. 
Constantinescu (Bucureşti),
V. Curt (Constanţa), Al. 
Crişan (Bucureşti), I. Dan-

eiu (Petroşanii, G. ; Gheor- 
. ghe (Suceava), A. : Ifuzu 
(Sibiu), Ad. Moroianu (Plo
ieşti), Ai.’ MuSteţea - (Pir 
teşti), C. Soreseuvfriteşti); 
I. Toma (Piatra Neamţ), ţ, 
Veîea (Gjraiova) ti. (jrăciun 
(Cluj), V. Ilie (Bucureşti) 
— -• ultimii’ dW’ fitftd ’ nou 
promovaţi. _ , ■—

V IÎ, ArSîtri de linie: (26):. 
V. Ângheloiu : (Bucureşti), 
C. Corocan (Reşiţa), M. A- 
xenfe (Arad), I. Coţ (Plo
deşti) V- Argăşealâ . (Bu
cureşti), Zoltan \  (Slati
na),- A, ' Gheorghe (Piatra 
Neamţ), J. Grama (Bucu
reşti), S. Ioan (Galaţi),

Gr. Macavei (Deva), Ş. 
Necşulescu ţl^rgOvişitp), M. 
Nicolesch (Bucureşti), D. 
Ologeanu (Arad), R. Pe- 
trescu (Braşov), Al. Radu 
(Bucureşti), V. Titorov 
(Breaza), P. Seceleanu (Bu
curaţi), fi. Catoroş (Călă
raşi), I. Spătaru (Timişoa
ra) — ultimii doi nou 
promovaţi. La care se a- 
daugă un număr de 7 ar
bitri care au dat examen 
scris pentru „linie" . la 
Divizia îA (notaţi Intre 
7,50—8) pentru a completa 
necesarul de 26 de arbitri 
de -linie: Gh. Bizînîche 
(Ploieşti), N. Grigorescu 
(Timişoara), FI. Marcu (O- 
ra'ded), V. Banu (Zalău), 
G. Ştefan (Bucureşti), V. 
Donţu (Galaţi) şi P, Abru- 
dan (Cluj).

Rezultate 
înregfistrate în 

Divizia B

■  SERIA I : F.C. OH 
*90 — Sportul „30 Dec."
1— 0 ; Autobuzul Buc. — 
Unirea Slobozia 2—1 ; * 
FEPA 74 Bîrlad — Fla
căra M orgii 1—2 ; Me
talul Buc. — Unirea Foc
şani 2-rO; Portul Cţa — 
Gloria Buzău 0—0; Pe
trolul IanOa — Progr. 
Buc. 1—0; C.S. Tîrgo- 
v i ş t e C a l l a t i s  Manga- 
lia 1—0; Ofimpia Rm. 
Sărat — F.C. Caracal 
4—0; Steaua Mi zii — 
GL C.F.R. Galaţi 3—2.
H  SERIA A n-A : Jiul 
IELIF CraioVă — Aris 

Arad 2—0; F.C Bihor — 
U.T.A. 0—0; Gloria Re
şiţa — Chimia Rm. Vîl
cea 2—2; Jiul Petroşani
— CJS.M. Reşiţa 1—0; 
Gaz metan Mediaş » -  
F.C. C.F.R. Timişoara
2— 0; Astra Arad — F.C. ' 
Drobcta Tr. S. 0—0 ;  
Metalul Bocşa — Unirea 
Alba I. 2—0; Metalurg. 
Slatina rr: Metalurg. Cu- 
gir 4—0; C.M. n u cşoa
ra — I.PA . Sibiu 1—0.

■  SERIA A KI-A: 
Min. Cavnic — C.S.M. 
Suceava 1—0; PoU. Iaşi
— I.CXM. Braşov 2—Q;
Rclonul Săvincşti — A- 
ripile Vicfc Bacău 2—1 ; 
Vtmeţ Braşov — Ceah
lăul P.' Neamţ 2—4; E- 
lectramuroş Te. BL — 
C.S.SL Borzeşti 4—1; 
Matvom Rraşov — P, c .  
Maramureş 0—0; Olim-- 
pia S.M. — „U" Cluj
0—l î  C.PJ*. Cluj — 
Armătura Zalău 3 - 2 ;  
Chimica Tirnăveni s» ; ; 
Foresta Fălticeni 3—1.

Jiul—C.S.M.Reşiţa 
1*0 (1 -0 )

In prezenţa a circă 
1500 de spectator!, parti
dă dintre cele două 
foste divizionare A, am- 

"bele aspirantă ' la pro- 
moyare, s-a ridicat 
la nivâiâ aşteptat Şoq? 
rul a fost deschis de Po- 
povicl, te minutul 6, la 
o Şarjă colectivă, cînd 
Uţiu şi Popa resping 
cu (nare dificultate, dar 
nu pot evita' goluL Ura 
mează' atacuri succesivă 
aie gazdelor, eu ocazii 
rarisime, în care Ctisteă, f 
min- 15, Ştăncic (min, ‘ 
27 şi 29), Stancu şi 
Băducu nu pot finaliza.

Reşiţenii au trimit 
primul şut spre poartţf, 
te min. 24 şi au obţinut 
un corner, in miri. 43.

îh repriza a două, jo- 
cul scade, Jiul nu mâi 
are vig:<xjre să păstreze 
ritmul şi partida curge 
spre victoria sa minldiâ, 
dar meritată.

A arbitrat foarte bine 
Mircea Constantinescu, 
Ioan Cristea — ambii 
din Bucureşti şi Ludovic 
Gyure — din Satu Mare*.

' JIUL : Dumitru — Că- 
mărăşan, Ştăncic (Oprea 
— min. 69), Cioabă, Do. 
du, Cristea, Militâru 
(Stoica -— min- 67), Ra
du, Stancu, Popoviciu, 
Răducu.

DOREL NEAMŢU, 
Colaborator

postura
(Urmare diri pag. 1)

tru curăţenie, este nevoie 
ca necalificat pe şantier. 
Eu însă nu găsesc loo de 
muncă. Nu ştiu cum se 
dau cele care sînt dispo
nibile".:

Dl Valentin PetreSe, tată 
a trei copii, a fost şomer 
5 luni. Lucra ca electri
cian la I.P.E.G. Cercetarea 
geologică — sector de acti
vitate atît de urgisit după. 
revoluţie — a  lăsat mulţi 
oameni în situaţia dlui Pe. 
trese.

După 5 luni de şomaj a 
găsit, în sfîrşit, loc '  de 
muncă la Exploatarea Mir 
nieră Mintia-r-Veţel, secto
rul Vorţa. In sfirşit un 
liman de relativă siguran
ţă a zilei de mîine.

— Dumneavoastră cum 
vedeţi, dle Petresc, ieşirea 
din situaţia de şomer 7

— . Ieşirea este una sin
gură : relansarea economi, 
că. Dacă societăţile comer
ciale, în mod deosebit ceie 
cu capital de stat, ar lucra 
la capacitate— Şi mal este 
un mare neajuns: toate 
restructurările care s-au 
făcut au afectat numai pe 
muncitori. Personalul TESA 
a rămas pe loc, Vorbind 
de relansare, privatizarea 
era o şansă te această di
recţie. Dar s-ă început nu 
cu sectorul productiv, ci cp 
cel al consumului, care 
n-a ereal.prea multe locuri 
de muncă. A creat in 
schimb derută socială şl 
venituri mari cu cit mal 
puţină muncă.

Şomajril mai are legătură 
directă şl cu liberalizarea 
preţurilor.

— In ce sens?
— In sensul că cei mal

mulţi au văzut ln- liberali
zare posibilitatea de a ob- - 
ţine salarii mari cu ace
laşi efori sau dacă se poa
te mai mic. Dezvoltarea 
sectoarelor asigurate gu 
materii prime şi piaţă (le 
desfacere riu i-a mai inte
resat’ '  ■

Rita Kovacs este mamă a 
doi copil, cărora le este sin
gurul sprijin. Lucra ţa 
R.A.G.C.L. Deva, la cmri- v 
partimentul fond locativ, 
tri echipa de izolatori te- 
rase. T s-a desfiinţat tocul 
de muncă. A fost toceutA. 
te şori)ăj intr-un mod Care 
dovedeşte te cel nud bun 
caz Ţipsă celei mai elemen
tare : (fimp de tre i ' 
luni -a fost In concediu de 
maternitate (la biroul , de 
şomaj erti ctt riaptiul cel 
mio te braţe; m> ca să im

presioneze, Rita Kovacs este 
un om singur pe lume, a 
fost crescută in Casa de 
fete de ia Orăştie). „Cînd 
m-am întors la lucru, mi 
s-a spus că postul meu s-a 
desfiinţat N-am putut să 
beneficiez nici iriăcar de 
dreptul pe care irii-1 dă
dea legea, de a prim) timp 
de un an, ajutor pentru 
grijirea copilului".

Dl Tiberiu Costa este 
şeful Biroului de gestionare 
a fondului de şomaj. Ctfm 
vede domnia-sa posibilă re
ducerea fenomenului social 
al şomajului ?

„Din totalul persoanelor 
cărora. Ii se plătea ajutor 
de şomaj la data de 15 au
gust, 3192 sînt femei, iar 
2 192 nu au nici o mese
rie. De la începuturile ac
tivităţii noastre, am reuşit 
să plasăm în muncă 414 
persoane. Găsirea unui loo 
de muncă, chiar întas-un ju
deţ ca âl nostru, putemip 
industrializat,, este foarte . 
dificilă De unde ar putea 
veni o rezolvare a pro- ' 
blemei ? Numai din relan
sarea economică. Ea tre^ 
buie să se producă m ai' ; 
mult, mai curajos te secto
rul de vervis, aşa-zisul sec
tor terţiar, indiferent -do j 
forma de capital pe cară 
se "bazează societăţile co
merciale. O rezolvare ,m^ 
poate oferi agricultura ca t ;. 
noua, şi in aceiaşi tini®. _■ 
vechea formă de propriefcat» ; 
te asupra pămîntuluL La 
noi sint Înregistraţi câ 
şomeri o serie de ţineri al ? 
căror loc de origine esţti l • 
satul. In sate, ei sau pă
rinţii lor sînt proprietari 
de pămînt; proprietari de ; 
fapt, căci datorită Încetini®-j 
Iii-cu care se aplică £A- * 
gea fondului funciar incî : 
nu au devenit prdpfietârf', 
de drept. Potrivit togii 
proprietarii de păminif* 
ca mijloc de produc- . 
ţie nu mai pot avea '*

- statutul de' şomeri. Fixareâ * 
acestor tineri îh mediul dş 
unde provin, fn calitate da„ 
producători agricoli, ar taci 
din lipsa locurilor efe mun- , 
că o problemă teală dedă 
în cazul tinerilor: ţâre s-gtl * 
născut şi locuiesc l]i oraş A

Probleme ; şi la ele solo- ] 
ţii puţine. Dar se găsjso 
soluţii în progr; ăe guver
namentale şi chiar in ştroo- 
tura intimă a economiei 
de piaţă. Este şomajul pn 
tribut pe care trebuie să-I 
plătim reformei, dar el nil 
este un dat pentru- tot-' 
deauna. Cel puţin, aşa 
sperăm. ,..

(Urmare din pag. I)

me“. Pot fi suportate ac
tualele preţuri de cumpă
rare, avlnd ui. vedere ni
ţelul mediu al veniturilor^î 
„Destul de greu de supor
tat, îndeosebi de cei pen
tru care venitul pe memr 
brii al familiei este -  scă
zut". Cum procedează alte 
ţări —■ spre exemplu ţările 
membre C.E.E. pentru 
ţinerea sub contrei a pre
ţurilor produselor ngroali- 
mentare? „în âcesto ţări 
se practică o politică de 
subvenţionare a producăto
rilor agricoli, puţind astfel 
să se influenţeze şi să se 
controleze nivelul preţuri
lor produselor agroalimen- 
tare. Se asigură astfel 6 
protecţie socială' '
cumpărătorului". • Printr-o • 
altă politică, a preţurilor 
produselor agroalimcntare, 
România i»affe deveni; un 
exportator de astfel de pro

duse, concurent al .
C-E.E. ? „România: â - frel 
un astfel de exportator,”'a- 
vind posibilitatea djf .ă ... 
unul diritto exportatori 

căutaţi pentru astfel de proi 
duse. Pentru această tFŞţ 
buie dusă o politică,a pre
ţurilor care să perifjîtă atît 
asigurarea neceşaritiura dA 
produse agroalimentare la 
interii, cit şi dispcmibiftţfiţt 
la export".. Ce , tentero 
făcut pentru reduţerea 
preţurilor la produsele 
agroalimentare şl pro
tejarea cumpărătorului % 

"ÎESfe necesară subviăîţip- v 
narea producătorului agri
col şi un control riguros 
al preţurilor materiatolqg 
furnizate de industria agîî-- 
culturii, precum şl corela
rea creşterii preţurilor Cjt 
creşterea salariilor. Nti
trase speranţa că ceva şb 

' va face pentru liniştirai 
cetăţeanului la vederea fi- 

> nor asemenea preţuri prac
ticate la ora actuală",



p S a ş •H5"

n ,  1871».

v m m DCva, telefon

•  VInU Dacia 1310 co- . nlerte «a (ipartum i 3—3 
şie, 60000 Mm- Deva, telş- camere. Deva, telefon 18630.
tem m m , im m  — - to rn i

•,, VIN© Iw ^ese.ib^ăa a #  SCHI»te i's*wa«nieră 
1300 (iunie 1990K Deva,te- -confort 1 ultracentral Deva, 
lefon 22031, dupS ora 18. , ca apartament 2—3 cauîe-

’ (4568>. r ţ  (exclus Ifceirâ J#)-Jnfor-
~ •« -■■ ♦ * - * ~rta|ii Deva, telefon 15657,

•  VJ15P butelie aragaz , între arde 17—19. (4461)
nonta&U Hunedoara* tdâ> ...* - i-.."* v.v..W '.v•
to n - tm /n m .- ' m s q  \ 1 4  s c h im b  a p a ^ m ^

' -■■■ - - • două oameni confort I, cefet-
•  VlND ÎSeahant 601 e» trai. Brad, cu similar Dp-

pies» rezervă. Bretea Mar va (usclits: Micro 1% ip- 
mână, bloc, telefon 611®, : formaţii telefon 45667* ln- 
orete 7—9:şi după 19,1(1566} tre orele 17—19.

•  Vîîto convenabil in- . •  SCI U MB apartament
scriere Dacia 1300 (iunie central două camere; pe®- 
198®. Hunedoara, telefon prietate Deva. ,cv două 
17295. (139968) garsoniere proprietate Oâ-

va «M <n una garsonieră
•  VÎND maşinii de iri- proprietate ţi  difere»ţă;©&-

cotat Vterita* 360. Hune- gociatiUă. Deva, ; telefon 
doara,. telefon 2109L 18940. - 0 S m

-r,y  - ■- ţts m m  - - .-f, -
■' : î- •  .SCHIMB apartament

•  v a ro  neb » c , stare 3 caawre #o«i
perfectă, multiple fmbuate- 
tăţirî $  piese scMmb, preţ 
convenabil. Hunedoara, *te. 
căprioarei 1, Wec * * , »-
paWriha« fl82. {159962)

• .V - ‘ '»r ‘{«ti
•  V ÎN te M scriere TWanfîl' r

1390 ftfcc&nBrtfe «K7 f̂lCW> 0 
nedoara, tete*onl9S<5, te6-r' 
pă «rai î t  (1999B|)

•  VIST!) Înscriere 9M £a  
138» {Câlten.feltefoW 3»  31, Ş 
după ora 19). SeReADfeteOte

"‘Cir’;

J vaconte., „ ' I
I - ta  concura pot participi» absolvenţi «M n-ţ 
î vătonu'irielui «wporîfr oconopiic m u  juridic. |  
|  TomOtkn m  biUiograf ia  watra eoncur* *înt 1 
î  trfffate la  « m u t uni(“* ~  - - - - - -
|  *fr» 1 t>oc*mb*ir, nţ.
; doară. ■
I Tittcrmrjlo tm  primase « fiii la  «iota tio 191
%-------- L d- lâftf

C O M E M O R A I- p JSOC«TATEA Co-
l« -

f ţ ţ i -M p r i  vinde te  
« n tn r i avantajoase, cu 
4 ^ a  vamală achitată, a  S-AV scurs 4 ani 

lacrimi p  dw  de 
dnd nO-a părăsit pen
tru totdmuna fecuftrpul 
nostru fiu, frate ;i ne
pot .
ADKIAH c ARAGOT

Nu îi vom uita nicio
dată. Familia. (4365)

Hune-

VoBcs- 
ISaif. Renault 
• 1410 0»89> — 
pe benzină. Dc- 
4m» 12157, str. 
icu. nr. 19.

(4393) C tU fU t ŞC pL A t HHMISTIMi MIN*«I DSVA

i|p ■pb» ■,oiij» *»»v” wvlPM̂® vfw•
AIWNŢA:

Ocupwee ja&

1#« 7n dote de 3 »*p

•yVIND Audi 80 auto- 
maljc, jpreţ Convenabil. 166 
ited tm . anul fabricaţiei 
1973, Deva, telefon 23647. .« SOŢDib ffraian, 

fiica Lia, ginerele Mi
ţe, nepoatei Sandra a- 
nunţă înootme» pre
matură din viaţă a 
iObiteib*
Inv. IOANA XICWU4 
In virst# de 54 ani. 
Inmormiirtarea w  e-
vea loc miercuri, 28
august, la, Hunedoara.

Kiîhic, Intre orele'18—21.
(9419)

i V l N D  maşină tricotat 
Ve^Kas t&O şl înscriere Da- 
etaJăfo februarie 1988. Te- 
(euxi 23510. (9420)

*/«!N p Mercedes 280 E.
D g ®  tetofan 15267. (4502)

•  Vt$U) Mercedes 200 
( U n u , s t a n e  foarte bonă 
p d te c b  1310 break. Hu- 
iţedwra. ţelefon 957/13437.

ir. .y (4583)
O VINO pui Doberman 

(6 QMnVHfînt) din părinţi 
PaţMMbnh r Sibiu, telefon

P'VDliO tewn agricci —
« f  teectai; tn Ahnaşu Sec.
Iraris' florin, str. MinerU-
WElmoe ă0.; apartamatt 12.■ ■•? * ţ - s :

Jj VtHfO orgă electronică 
HnHnrir, 5 octave. Deva,
«dtefon iim r, zilnic («562) 

i l  i/IND sufragerie „Ni- 
n ^ c m d p ă r dormitor „Aa-

Deva. telefen--' i39A(*aiO 
« t .  (4590) • căşOe, 76,

W':y tN p  «Hivenabfl Mo- Mftat 35 
bra Butnar, -Geoagiu Bâi; 
teteifon 48196. (4588)

S^VfND înscriere Dacia 
Mgm ■ f u r i  ■ telefon 1 9 ^ ,

Ţ ^ m o f o c i c l e ^

i« sediul fn 
triat ii

•  ADUCEM ten pios 
omaghi şl neştearsă &  
minţi re matuşîi noaş*-
ţr<V . - . - - '  '  r~.
înv. IOANA XJCl I.A

Fainii ia Ticul» Ian-}
F e r -  ,• ? w m

JMartirHor (Costa O f»- 
ce&tiK nr. l t ,  teâcfaMM 
-961/13892 şt «581, 
Hctucoz* trinspofi wt 
fpersdane In -Omlfttaia 
eu- autocar ibtf «îcro- 
bdtec, cu eta» oral ne* 

«duse pnrţurf, Sntr* 80— 
.liarDSL S* aecepUk şi 
.plata In lei. Efectuăm

< niale internaţionale. 
Doriţi un- parttaer -d? 

> viaţi, o t  - (Sleirmaniă,

'Patru, Arşn p  Dorin, 
nurorii» Xiucr«(ia  ̂ AW- 
reţia şl Lucia, nşjpopi, 
ciţ dune»; în? sofl«|e, 

i anunţă încetarea din 
vigţă a cejui şe u fost 

i un deosebit soţ, tată 
. şi ;i bunic t '  ..

A BON D iSL tt.
Înmormîntarea — 

ndevcuri, 28 aug. *91, 
onSe 14/», 1» «taaifi* 
ruf ortodox din Bînsău.

"Dumnezeu să-l «dlb- 
: neaccă jiii: pacte"! (942if

Pin tmiitŞte.
5wnr

.^COftAIXAN»" SjA. i »

. b . â^ g a je a z a

Ă W 5 S » .
Do m ,  vtr. H orea nr. 12,14, te m e a

; i  ŞpZl diţi Falea 
Rea, Retezat, roagă pe 

râobuuiI loa-dln Qev» 
să-i serie dvffii excu r^

cjuAf în ajntft ae

'«4»i ÎL- 6a»$ţiestii.:nr. 
.Mi, «aptsm m t Ă

 ̂Suediaj 0«4d - ?
i Apelaţi la serviciile 
ţşBşsţreJ v, :...v..#4«t '■ ‘f -T •- - t, .̂3 -/ -i -

■»‘ VÎTfD Trabapt 801 a  
DteVji. 'tetfc Aurel vlalcu, nr. 
S3; (dare tescfepţlonaîa.

"te 'VlND înscriere Dacia 
(ŞMFteteftie HBOflţ ' şi Căşti 
rteviUâgrteffi. Deva, teleioa 
2(800. (4934)
rĂ VfND Urgent înscriere1 

Ottbi^ Arini 1900. OerteJ, 
tefefoarfo'67T74,6r2?r. (45«U 

VtND eorwebabîl Bte». 
nault Gordini. Deva, ElOMp 
ţ/MirCssu, nr, 34, după or-

' 1 ■ ».>' *17 ' i .
ummtM  * * n * v  g o g o fjrâ ţu jto

ftACUTi î î

«  PIERDUI Ingitimaţin 
serve iu, eliberată de Aba- 

Am-idBtearta, Pe. gW M .#

' •  OFER -îecompOnsa tea- 
nâ! (f5b—(SDCW08 169) ptete- 
tru cedarte ecrfrtfitet «pirtte- 
mţSBt chirie pa 2—3 eafoe- 
re. Deva, excâus Dwao, *®* 
drtr. -Aştept oferte sterleâ- 
se. i:T^^S» 22^4, Dtevte - 

■_(453^

9 OFER recâmpelsS 
200 908—300 000 lei pewtru 
cedare contract apartatefer* 
2—3 . camere. Deva, teltefew 
22321. - i:,i -5 (4589)

urgent aparta- 
camere, catefeert

It2sio  dolari sau 700000 
dboitabil Sate sebimb 

ad«trş5ti. Ploieşti, « m - 
I» sau Casă la curte. SB, 
sta. ©3TQ. (457®
» V tfă) apartament jte- 
. ivkmcre an valută). De- 
teMbn Î7108. (4575)

I VlKD urgent înscriere 
â a  m $7—august). Deva, 
etom. 15932. (4573)

RTOACŢIA şt AOT*WtST*ATJAi
* • ••• ■- ■ . -r- f ' ' >J , v a

2780, Deva, tir. 1 DecentbAk, 3S, (pdaîid Hunedoarş
Wefedne i 11Î75, 1H57, T«89, JT827 * j-

latefon teptegrafoi 2S2M
'.'-/IBĂsi: 72188. Fax < l«S6| ' v;

paHicata 9
confitafol OrtiaoWpr 

eşdorii «ptriana.

♦  l *  A fe D l:  . ' 
S.C, tJMMara" S. A. 

Deva, *tr. 22 Dacemixfe, 257


