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fe Devu a avut 'loc, p o - ,' 
trtVtt Tftftatlrii Guvernu
lui -as*- 47/1283. Investirea 
dlui ing. Georgel Răican 
in funcţia «le prefect al 
judeţiricu Hunedoara. La 
ceremonie au participat 
Oetav Coaaâoeă, secretar 
ife stat, şeful Deporta, 
meniului Administraţiei 
Pab isc* Locale, şi Vasiie 
Văcaru, senator FJD&N. 
lată, exprimate succint, 
ideile desprinse din alo
cuţiunile rostite cu a- 
cest prilej.

Dl Ing. Gheerghe Iran 
(fostul prefect!: «Era pre
vizibilă schimbarea, de. 
oarece partidul aflat ia  
conducere iţi alege dregă
torii. Evoluţia spre de
mocraţie este cam lentă, 
se menţin provizorate şi 
un centralista excesiv, 
ceea ce provoacă greutăţi 
in desfăşurarea activităţii 
!n teritoriu".

IM mg. Georgel Răican: 
„Abilitarea mea ca pre
fect eşţe un drept al Gu

vernului, al cărui pro
gram de guvernare tre
buie să-l aplicăm. Situa. 
Ua acoasmico-socială spe
cifică judeţului nostru 
impune o  strategie clar# 
de acţiune, stabilirea 
priorităţilor şî o  bună 
conlucrare cu toate orga.

pentru combaterea corup
ţiei".

f it  fee. Ceste* Alic
{preşedintele Consiliului 
Judeţean Hunedoara): 
„Numai prin conlucrare şi 
«elaţlt de colaborare pot 
fi soluţionate problemele 
multiple şi complexe ale

înţelegem fiecare să lu
crăm pentru binele pu-
« s m

JM Vasfie Văcaru: 
J^ C bole privim lu
crurile si dincolo de-:spec. 
tnd politie, să găsim mo
dalităţi de dezamorsare a 
tensiunilor acumulate,

constatat căW ice“6el 
de conducere nu poate fi 
acceptată de către toţi, 
dar avind un Guvern de 
profesionişti există spe
ranţa că lucrurile au un 
sens spre bine. După a- 
legeri a existat deschidere 
la guvernare, dar Con-

» -  mm

Dl. jug. Georgel Răican-noul prefect al judeţului Hunedoara
nisxnele in vederea solu
ţionării problemelor, in  
esenţă, preocupările se 
referă la minerit şl si
derurgie, care au o mare 
ponderă economică, la 
îmbunătăţirea situaţiei 
din agricultură prin ur
gentarea punerii efective 
in posesie a -terenurilor 
şi încurajarea formelor a. 
soeiative de lucrare a 
păm intui ui. Foarte im
portante sînt şi măsurile

Judeţului Văzînd rezul
tatele pozitive şl analL 
stnd cu 'Obiectivitate ca
uzele lipsurilor ce mal 
persistă In unele sectoare, 
putem discerne unde este 
nevoie să intervenim pen
tru aducerea corecţiilor 
necesare. Rolul şi atri- 
buţille consiliilor jude. 
lena şi ale prefecturilor 
slut definite prin Legea 
rar. S9/1991, acum avind 
însemnătate modul cum

concentrtndu-ne atenţia 
asupra aplicării legilor a- 
doptate de Parlament. 
Pentru ca schimbările ca. 
litative aşteptata să se 
producă, este nevoie de 
muncă in echipă, de res
pectarea Omului şi a drep
turilor sale, de adevăr şi 
dreptate, ignorarea aces
tor cerinţe şi principii 
făcind să se ajungă ni
căieri. Din practică s-a

venţia Democratică a re
fuzat participarea, in a- 
cest caz fiind nevoie să 
se facă şi unele schim
bări din funcţii, impuse 
de diverse situaţii, întru- 
cît amatorismul am văzut 
unde ne-a dus".

Dl Octav Cosraâncă: 
„Activitatea Guvernului 
Începe să meargă mai 
bine şi dorim să ajutăm 
toate judeţele, O oarecare 
centralizare este impusă

de viaţă {repartiţia grî- 
uţul şpre exemplu). A- 
vem In vedere să stabi. 
lim prin lege locul şi 
rolul funcţionarului pu
blic, aducind corecturile 
necesare şi In domeniul 
salarizării Lucrurile buhe 
nu se realizează prin pro
movarea mute ambiţii per
sonale sau prin luptă fără 
principii Intre tabere ad
verse. Căutind răspunsuri 
reale la cerinţele oame
nilor, trebuie să insistăm 
pe aplicarea legilor, in 
special a Legii fondului 
funciar, de care este le
gată şi securitatea alimen
tară a populaţiei. In cu. 
rînd va fi elaborată şi 
larg dezbătută o lege re
feritoare la combaterea 
fenomenului de corupţie, 
urmărind stăvilirea aces
tei grave plăgi sociale".

O
Dacă şi cum se vor 

materializa toate aceste 
gtnduri, vom trăi şi vom
vedea.

NICOLAE TIBCOB
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Ce ne mai spune 
primarul

După apariţia articolului 
„Primarul Devei ştie ce 
face", am primit la redac
ţie scrisori şi telefoane prin 
care oameni de cele mal 
diverse ocupaţii şi vtrste 
ne.au adus la  cunoştinţă p 
seamă de aspecte ale vieţii 
municipiului reşedinţă de 
judeţ. Le-am adunat pe 
toate şi ne-am dus din nou 
la dl Gvidiu Hagea, ca*® 
ne-a primit cu politeţea 
ce-i caracterizează.

— Sînt probleme cu căl
dura şi apa caldă în Deva, 
dle primar ?

— Nu deosebite. Dţfâ  
Micro 15 mal apar, dar se 
soluţionează operativ. -Ori. 
cum stăm mai bine ca în 
iarna trecută, mulţam lui 
Dumnezeu i

— Cozi la pîine, la sfîr-
şit de sâptămînă în special, 
măi: sînt. ■■ ■ ■ \  : *■

— Sînt, mai ales la ma
gazinul „Spicul", fiindcă

fiind a fabricii

este aprovizionată cu prio. 
riţate. Totuşi Deva are 
pîine suficientă, de cînd 
funcţionează brutăriile par
ticulare, una în zona auto- 
gării, cealaltă pe Eminescu.

— Cum a mai evoluat 
situaţia cu R.A.G.C.L..ul ?

Este tot sub tutela 
Consiliului judeţean, ceea 
ce este o anomalie, nu ştiu 
dacă mai sînt două-trei de 
astfel de cazuri în ţară. 
Am fost la dl Viorel Hre- 
benciuc, secretarul general 
al guvernului, care mi-a 
promis c i  prririema se va  
reglementa în sensul ce
rinţei noastre.

— Dle Hagea, multă lu
me v-a văzut Ia cumpără
turi, c u  plasa, ca orice ce
tăţean.

Ah consemnat 
TRAI AN BONDOR

Gh. I. NEGREA

o 2-a)

O

— Trebuie să recunosc, dragă, femeile sînt 
mai frumoase decît noi, bărbaţii.

— Natural ! ... V-.
■— Nu, tiu natural, ci artificial!

Ghici cine vine ia cină ?

Foto FA VEL LAXA
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S ă  n u  u i t ă m

Zilnic, 110 copii trec pra
gul Grădiniţei cu orar nor
mal din str. Mihai Vitea
zul, nr. 15, O construcţie 
veche, dar solidă şi spa
ţioasă, cum nu sînt multe 
în Haţeg- O clădire potri
vită pentru actuala ei des
tinaţie, date fiind şi curtea, 
spaţiile verzi din jur. Am 
treimi într-unu din zilele 
acestei ierni pe aici, la ora 
clnd copiii îşi încheiaserâ 
programul, am discutat cu 
doamnele Rodica Ciorba, 
Felîcia Buţulescu şi Ilca 
Petric, educatoare. Frec- 

• venţa era aceea dorită, spa
ţiile erau încălzite {fusese 
procurată cantitatea de 
lemne pentru acest sezon), 
grija personalului pentru 

efectuarea şi menţinerea cu
răţeniei generale, pentru 
crearea frumosului fiind Ja 
ordinea zilei. „De fapt, 
în perioada vacanţei de 
iarnă, spunea dna Rodica 
Ciorba, directoarea unităţii, 
s-a făcut dezinfecţie şi pri
menite generală".

La prîmâ vedere, s-ar 
părea că totul este... în or
dine. Numai că, vrînd-ne- 
vrfeid, sar in Ochi scăunele 
cu spătarele rupte şi ju
cării vechi şi dezmem-

ESTERA ŞINA 

(Continuare în pag. a 2„a)
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O  JiAl.VÂM  VALEA JIULUI" 
este denumirea noii asociaţii ce 
a luat fiinţă la Lupeni şi care 
are in intenţia sa susţinerea in
tereselor economice şi social-pro. 
fesionale ale patronatelor unită
ţilor Regiei Autonome pentru 
Huilă din Petroşani tn faţă in
stituţiilor Regiei Autonome de  
Sfat. Asociaţia are un caracter a- 
politic, profesional, nepalrirrionial 
şi nonprofiţ. fS.C.) -

0  OM m  ACŢIUNE. Pe raza 
comunei fţîa mal sînt multe sk

tuaţii nasoluţionete in privinţa 
împărţirii pămlntului ta oameni. 
Ca peste tot, de altfel, fncet, cu 
multă răbdare, eu judecată şl 
chibzuinţă, treburile «teg pe fă
gaşul lor bun. O contribuţie în
semnată în această grea situaţie 
a redobîndirii pămîmtvtui o are 
ă l îoan Costea, vlceprlmwnd ca. 
munci. Om al locului, bun cu
noscător al hotarelor vechi ale 
fiecărui sat, intr-o bttnă înţelege
re şi împăcare cu oamenii, face 
dreptate fiecăruia. (GhJJN.j

O  LANSARE DE CARTE. Ca. 
sa cărţii din Deva găzduieşte 
miercuri, 10 februarie BA, ora IA,
un eveniment literar deosebit. Es

te vorba de lansarea romanului 
„Crepuscul" de Radu Ciobann, a- 
ţlat la a doua ediţie. Trebuie să 
menţionăm că ediţia întti a cărţii 
a apărut in  1971 şi a fost distin
să cu Premiul pentru proză dl 
Uniunii Scriitorilor, Ediţia a doua 
apare revăzută şl adăugită cu 
pasajele eliminate de cenzură. 
(M.B.j

O  PARASTAS. Duminică, 7 
februarie ax., la Biserica din 
Sintandrei, prin grija familiei 
Purdea, s-a ridicat un parastas 
m memoria marelui bărbat fu- 
liu Maniu, ta 40 de ani i e  la tra
gicul sfîrştt Au luat parte depu
ta tu l Mihail Bucur, primarul şl 
viceprim m tl municipiului Deva.

membri ai Convenţiei Democra
tice din judeţul Hunedoara şl 
locuitori ai satului. (N.T.)

O  VERNISAJ — CONCERT. 
Marţi, 9 februarie, ora 17, lă Ga
leriile de Artă „Forma" Deva, va 
avea loc vernisajul unei expozi
ţii de -artă plastică şi decoratiitâ 
a Filialei Uniunii Artiştilor Plas
tici Arad. Vernisajul va fi urmat 
de un scurt concert rock. Vă în. 
vităm să participaţi l

m*9*1*m9999999wvmmbmmmmwmmmmm

•  INTR-UN FAX PRI. 
MIT DE ROMPRES de la 
Ministerul Apelor, Păduri
lor şi Protecţiei Mediului, 
se anunţă că două cami
oane ale organizaţiei eco. 
logiste Greenpeace au ple
cat de ia Bonn, şi au so
sit la Sibiu, România, trans- 
portînd 4000 litri substanţe 
chimice neutralizante, 100 
butoaie de oţel, 56 butoaie 
de plastic şi 50 saci de 
polietilenă. Camioanele sînt 
însoţite de zece specialişti. 
Ministerul precizează că 

deţine Informaţia respectivă 
de la Ambasada României 
din Bonn, care citează con. 
ducerea Greenpeace.

Obiectivul acestei acţiuni 
îi reprezintă pregătirea 

pentru transport a substan
ţelor toxice de la Sibiu, 
ale căror ambalaje au fost 
deteriorate.

Ministerul Apelor, Pădu
rilor şî Protecţiei Mediului 
menţionează că prin Agen
ţia de Protecţie a Mediului 
— Sibiu şi in colaborare cu 
autorităţile locale Va spri
jini îndeaproape această 
acţiune.

•  FOSTUL PREŞEDINTE 
SOVIETIC, MIHAIL GOR- 
BACIOV, s-a pronunţat. 
Intr-un interviu inserat de 
cotidianul „Literaturnaia 
gazeta", in favoarea con
vocării de alegeri prezi
denţiale şi legislative anti
cipate pentru a se pune 
capăt impasului existent in 
relaţiile dintre Boris Elţîn 
şi parlament, conservator 
în majoritatea sa. in pri
vinţa procesului de re. 
forme, -■

Gorbaciov i-a acuzat pe 
conducătorii statului că 
„joacă ping-powg" cu re
formele în timp ce ţara 
este Ia pămînt, precizînd 
totodată că un scrutin ar 
putea fi organizat în iunie - 
sau talie, ori mai tîrziu la 
toamnă. „Nu putem aş. 
tepta ca haosul să ne do
mine". fn opinia sa, trans
mit agenţiile de presă, noile 
alegeri ar rezolva conflic
tul constituţional, deoarece 
„instituţiile deseamate ar 
avea mandat" pentru a . 
doptarea noii Constituţii.

Jf. 1 .* « ţSSMÂMIfŞl«•»*■** *:».»* **
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Multe dintre cele cîteva 
zeci de răspunsuri la în
trebarea de mai sus s-au 
repetat. Am reţinut, deci, 
cîteva, luate de la persoane 
cu o oarecare experienţă 
în viaţa de familie :

•  Înţelegerea perfectă 
între parteneri. (Maria A.); 
* Dragostea şi sinceritatea 
unul faţă de celălalt; •
Dăruirea totală, răbdarea, 
cşlmul şi buna înţelegere. 
(Victoria Dan) ; •  Venitu
rile materiale. (Shrammel 
Carol); •  Seriozitate şi

la impas ? De ce s-a spul
berat tot ce a-nsemnat pen- ' 
tru ei idealul vieţii, de ce 
drumul lor s-a bifurcat în 
acest punct ? Dar cea mai 

'acută întrebare este — de 
ce să sufere copiii ? Fiindcă 
în atari situaţii cei care 
tînjesc după ambii pă
rinţi sînt ei — cei mici. 
Rodul convieţuirii, • al iu
birii'. .

Unii spun — şi probabil 
că o fac şi acum, citind a- 
ceste rînduri — că modul 
de viaţă este o problemă

respect din partea ambilor 
parteneri. (D.C.); # In pri
mul rînd norocul, potrivi
rea de caracter, iubirea re
ciprocă (Liliana Gavrilă);
•  Partenerul potrivit, res
pectuos/ înţelegător. Fru
museţea este pe un plan 
îndepărtat (Silvia HoreanU);
•  Maturitate, înţelegere re
ciprocă a tuturor proble
melor ivite în viaţa de 
familie ; copiii ; echilibru 
prin satisfacţii profesionale 
şi asigurarea existenţei ma
teriale ; alegerea cercului 
de prieteni comuni, cu viaţă 
echilibrată şi serioasă. (Cos- 
tică Grădinaru); t Multă 
înţelegere unui faţă de 
ceiălalt, deciziile luate îm
preună fără a impune doar 
punctul meu de vedere şi, 
nu în ultimul rînd, since
ritatea care trebuie să pri
meze într-o familie. (Nuţa 
Galamboş).

O
Un, anume mod de a în

ţelege libertatea a dus in 
ultirna vreme ta creşterea 
numărului celor ce-şi a- 
bnncjonează familiile, Ia 
desfacerea căsniciilor. Au 
avut loc în,anul trecut, în 
judeţul Hunedoara,... 1305 
divorţuri. Cupluri Intefne. 
iate cu un an în urmă, 
altele chiar de 5—10—15 
ani, au apărut în faţa in- 

stanţei, s-au acuzat reciproc, 
adfsyuns la concluzia că 
nu Şjai pot vieţui laolaltă, 

. aji i tyecut la împărţirea de 
bpţ^ri. Mai trist este cînd 
lă rpijloc sînt copiii. Cînd 
şi ei, suflete nevinovate, 
sînt' împărţiţi asemenea u. 
nor imobile, ori, dimpotrivă, 
se dtice o luptă între ma
mă şi tată spre a fi aca
paraţi, în fine cînd nici 
unul, nici celălalt n-are 
mijloace materiale ori sus
ţine că nu le are spre a-i 
creşţe, abandonîndu.şi ast
fel odraslele într-o institu
ţie de ocrotire. Se naşte 
întrebarea — de ce ? De ce 
tineri care s-au luat din 
dragoste, care au crezut 
unul în celălalt, au ajuns

intimă, a fiecăruia. Da, e 
şi acesta un punct de ve
dere. Nici nu încercăm să 
dăm sfaturi, riu ne erijăm 
în ocrotitori sau educatori 
ai unor persoane mature, 
care au pretenţia că fac 
ce vor cu viaţa lor. Dar 
societăţii nu.i este indife
rentă, nu-i poate fi indi
ferentă soarta urmaşilor... 
Â acestor micuţi care au 
nevoie de ambii părinţi, 
de dragostea lor ocroti
toare. Deci, mai multă- în
ţelepciune înainte de a lua 
o’ decizie care se poate do
vedi, în ani, ca fiind pri
pită..

ESTERA SÎNA

LA ALM AŞ ŞAJLIŞTE

O a m e n ii  a ş te a p tă  d e s c h id e re a  

f in a n ţ ă r i i  c o n s tr u c ţ ie i  

c ă m in u lu i  c u l t u r a l !
Almaş Sălişte. O locali

tate cu frumoasă tradiţie 
în cultura hunedoreană. şi 
naţională. în patrimoniul 
de aur al spiritualităţii sa
tului figurează obiceiuri şi 
datini multiseculare cu o 
mare încărcătură de sem
nificaţii, apreciate pentru 
bogăţia şi strălucirea lor 
artistică. Cel mai cunoscut 
obicei este colindatul cu" 
duba în care s-au perindat 
multe generaţii, intre care 
amintim cele ale lui Ioan 
Bornemisa şi profesorul 
Nicolae Dura. Ca loc de în- 
tîlnire a acestor oameni, în 
anul 1938, â fost stabilit 
căminul cultural construit 
din lemn de tei, care le 
aducea aminte de îndră
gitul copac al marelui E- 
minescu. în .scurgerea sa 
implacabilă, timpul a fă
cut ravagii, acum instituţia 
fiind complet distrusă. I- 
mediat după Revoluţia din 
decembrie ’89, Primăria 
Zam şi sătenii au făcut un ■ 
memoriu către Prefectura 
Judeţeană prin care se a- 
dresa rugămintea _de con
struire a unui nou aşeză- 
mînt de cultură. Un cămin 
pe măsura tradiţiilor cul
turale de aici care să dis

pună de o sală de specta
col de 120 locuri, cu scenă 
şi săli buzunar, club, spa
ţiu de bibliotecă, cabină 
de proiecţie. Prefectura Ju
deţeană a găsit întemeiată 
cererea celor din Almaş 
Sălişte, după cum reiese 
din adresele şi documen
tele care s.au schimbat, 
dispunînd întocmirea unei 
documentaţii tehnice nece
sare înaintate Ministerului 
Economiei şi Finanţelor 
care, la rîndul său, a ela
borat Raportul de exper
tiză nr. 310739/1992 privind 
obţinerea de investiţii ne
cesare. în baza acestui 
raport s.a emis şi Acordul 
nr. 887 privind realizarea 
căminului cultural. Acum 
cei din Almaş Sălişte aş, 
teaptă cu sufletul la gură 
apariţia în bugetul pe a- 
cest an a fondului necesar 
construcţiei căminului din 
satul lor şi deschiderea fi
nanţării pentru încăperea 
lucrărilor. O mulţime de 
oameni rie.au vorbit de
spre nerăbdarea cu care 
aşteaptă acest lucru. Spe
răm că factorii în drept 
le vor oferi această bucu
rie.

MINEL BODEA

Vechi nume de Eocalitâţi haţegane(II)
Răchitova, sat, comună. 

Sat de vale, caracteristic 
aşezărilor aparţinînd popu
laţiei româneşti, Răchitova 
se află în colţul nord- 
vestic al Ţării Haţegului, 
în apropierea localităţii 
Densuş. Cărămizile romane 
-utilizate la turnul locuinţă 
medieval de pe teritoriul 
satului atestă existenţa u- 
nor construcţii din vremea 
Daciei romane şi, implicit, 
a unei aşezări umane. Con-’ 
tinuitatea de. locuire pe 
străvechea vatră a satului 
este adeverită de ceramica 
din secolul al Xll-lea, des
coperită în centrul satului. 
Localitatea este menţionată 
prima oară în documente 
la 1360, cînd li se recu
noaşte de drept, de către 
autorităţi, cnezilor români 
din Densuş, stăpînirea a- 
supra a două treimi din 
Răchitova, cealaltă treime 
fiind întărită rudelor a. 
cestora din Ciula Mare. O 
stăpînire de fapt a satului 
de către familia densuşe- 
nilor exista încă la înce
putul secolului al XlV-lea, 
de cînd datează o modestă 
fortificaţie din piatră la 
Răchitova construită de 
cnezii din Densuş în con
textul conflictelor dintre 
aceştia şi familiile locale

ale cnezilor săteşti. Ates
tările documentare evident 
ţiază un caz interesant de 
coexistenţă a unor forme 
româneşti şi slave : Răchi
ta şi Răchişoara pe de o 
parte şi, respectiv, Răchi
tova pe de altă parte, toate 
trei se reduc la unui şi 
acelaşi etim on: răchita.
Numele Răchitova nu in
dică- prezenţa în sat a u- . 
nei colectivităţi slave, mai 
ales că acest nume apare 
doar în secolul al XVIII- 
lea în documente, ci re
flectă, după cum arată Ra
du Popa „...caracterul e- 
terogen sub aspect lingvis
tic al toponimiei haţegarie, 
care şLa pus amprenta a- 
supra numelor de aşezări 
de-a lungul procesului de 
fixare în tipare definitive 
a habitatului medieval": 
(R. Popa, „La începutul 
evului mediu românesc, Ţa
ra Haţegului", Bucureşti, 
1988).

Băieşti, sat în comuna 
Pui. Toponimul este un 
derivat cu sufixul — eşti 
de la antroponimul Baiu, 
nume menţionat ca avîn- 
du-1 un cneaz haţegan în 
1360 ori cnezi din Băieşti 
în 1447 şi 1458. Prima a- 
testare documentară a sa
tului datează din 1447 ca

aşezare cnezială roma
nească. O seamă de cnezi 
români din Băieşti parti
cipă la adunările distric
tuale ţinute în 1496 la 
Balomir, în 1508 la Făr- 
cădinu de Jos şi în 1519 
la Haţeg. ^

Sălaşu de Sus, sat co
m ună; Sălaşu de Jos, sat 
în comuna Sălaşu de Sus. 
în judeţul Hunedoara, ca 
şi în Bănat, s-a practicat 
de.a lungul timpului „păs- 
toritul de tipul estivajului", 
în zonele de deal.munte, 
aşezările avînd un carac
ter m ixt: agro-pastorale 
sau pastoral-agrare. Tipic 
pentru aspectul agriculturii 
şi păstoritului de factură 
mixtă sînt sălaşele' ce-şi 
au originea în colibele şi 
stînele din epoca de trans
humantă, stînele transfor- 
mîndu-se în sălaşe ■ — a- 
şezări stabile — prin aşe
zarea agriculturii ajungîn- 
du.se la sate grupate. Pe 
teritoriul satului Sălaşu de 
Sus s.a descoperit un te
zaur de monede dacice şi 
monede romane cu circula
ţie în Dacia pînă la 106 
d.C.

Dr. MIRCEA VALSA

Ce ne mai spune primarul
(Urmare din'pag. 1)

— Şi ce e cu asta ? Şi 
familia mea are nevoie de 
una, de alta şi-mi place 
să merg la cumpărături cu 
plasa.

— Cei ce vă cunosc, nu 
vă abordează cu cereri, re
clamaţii ş.a. cînd vă văd 
la cozi ?

— Ba da şi stau. cu plă
cere de vorbă cu ei.

— Multă lume susţine 
că în Deva există prea 
multe unităţi ce desfac 
băuturi alcoolice.

— Autorizaţiile se elibe
rează Ia nivel de judeţ, 
noi doar le avizăm. Pe 
multe am scris'„interzice
rea băuturilor alcoolice**.

— Care ar fi rostul unui 
lacto-bar, de pildă 7 Să

desfacă produsele lactate, 
evident. Ei bine, chiar lingă 
biserica din apropierea 
pieţei centrale s-a deschis 
recent o asemenea unitate 
care nu vinde strop de 
lapte, în schimb desface 
vodcă, whisky ş.a.

— N-am ştiut de unita
tea aceasta. Am să con-" 
trolez.

— Poate nu personal, 
să-i puneţi mai serios la 
treabă pe subalterni, căci 
nu se prea văd în viaţa 
municipiului. Dar.să trecem 
la altceva : lumea vorbeşte 
vrute şl nevrute de arabii 
Devei de ta „Beladona**.

— Deţin spaţiu în mod 
ilegal. Acolo unde sînt 
ei a fost înainte un butic 
ce, pare-mi-se, a dat.fa
liment. Patroana, în loc 
să predea spaţiul la

R.A.G.G.L., l-a subînchiriat. 
Am ' făcut o adresă , ia
R. A.G.C.L. să procedeze le
gal.

— Partidele politice, fi
lialele judeţene sînt, multe 
dintre ele, din punct de 
vedere al sediilor, „în aer".

— Aşa se pare. Dacă vor 
fi nevoite să se mute de 
unde se află, le oferim spa. 
ţii în clădirea unde a fost 
sediul S.G. „Sarmismob"
S. A. Aş vrea să ridic o 
problemă ce nu-mi place : 
fostele societăţi comerciale 
închiriază spaţii pe rupte, 
In loc să se ocupe de co
merţ, iar personalul TESA 
trăieşte din chiriile înca
sate. Geea ce nu.l firesc.

— 0  întrebare tăioasă, 
dle primar : soclul fostei 
statui din faţa Consiliului 
local continuă să fie gol.

De ce ?
— Opţiunile înclină spre 

o statuie a lui Traian, dar 
consilierii vor hotărî. Ştiu 
că a luat fiinţă şi o funda
ţie Traian.

— Şi încă o problemă: 
iluminatul Devei, pe timp 
de noapte, s.a mai îmbu
nătăţit, dar numai în cen
tru. La periferie este beznă 
aproape totală.

— Am discutat cu cei 
de la Bonei şi situaţia 
se va schimba. Din păcate, 
becurile se fură, se sparg. 
Problema se află în aten
ţia noastră.

— Discuţia' noastră o vom 
aduce la cunoştinţa citito
rilor „Guvîntului liber**. De 
acord ?

— Absolut de acord şi 
vă aştept cu plăcere ori- 
cînd şi cu orice problemă.

»»

u
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Din surse apropiate con. 
siliului dc administraţie 
al S C. „CEPROMIN" S.A. 
Deva am aflat că» în a- 
ceste zile, li s-a distribuit 
tuturor angajaţilor socie
tăţii cîte un formular nu
mit „Angajament de fi. 
delitate**, prin care I se  
solicită fiecăruia date e- 
xacte: dacă este patron, 
dacă mai prestează o altă 
activitate decît cca de la 
institut, obiectul firmei 
private, numărul de în. 
registrare al firmei etc.

Măsura iniţiată de con
ducerea institutului a 
creat numeroase nemul
ţumiri în rîndul salariaţi, 
lor, mai cu seamă că ac
tuala legislaţie în vigoare

dă posibilitatea fiecărui , 
cetăţean (angajat) să de. I 
vină acţionar sau asociat | 

Legea Privatizării So- i 
cietăţilor Comerciale J 
al unei societăţi corner-1 

ciale (prin intermediul cer. 
tificatului de proprietate 
sau cumpărare de ac
ţiuni).

Punerea în practică a 
măsurUJe faţă, opinează 
aceeaşi sursă, de către 
conducerea CEPROMIN, 
poate deteriora relaţiile 
din colectiv, înţruclt o 
Parte importantă dintre 
salariaţi aii firme private 
sau mai desfăşoară o altă 
activitate după orele de 
program.

CORNEL POENAR

I AUTOGARA — AZIL DE NOAPTE I
Din Autogara din Deva am primit mai multe

I semnale : Pînă la ora închiderii - -  22,30 şi după ora' 
deschiderii — 5,00, în autogara vin tot soiul de oa-

I meni. Unii se descalţă, murdăresc» distrug, fumează, 
dorm pe unde apucă, pe bănci, pe jos. Toată faţa

I frumoasă a Autogării din Deva este stropită cu noroi 
de aceşti inşi mai mult decît iresponsabili, oameni

IJără căpătii. Apelăm la Poliţia Municipiului Deva să 
treacă mai des prin Autogara din Deva (Gh. I.N.)

n o t ă

Din respect pentru ci
titorii noştri ne intere
săm mereu cum ajung 
ziarele la ei. Ne intere
săm şi de activitatea poş
taşilor care* fac legătura 
între noi cei care reali
zăm ziarul şi abonaţii 
noştri. Cu această intenţie 
am intrat şi la Oficiul 
poştal Băiţa.
. Dna Elena Şerban, di

riginta oficiului, preciza 
că în întrecerea pe judeţ, 
organizată anul trecut de 
ziarul nostru, între primii 
zece poştaşi s-a găsit şi 
dl Benea de la Băiţa. De 
asemenea, adăuga că 
cele mai multe ..abona
mente în comună se fac 
la „Cuvîntul liber" — 345 
pe luna ianuarie.

Dar mai sublinia dna 
Şerban că dacă ar putea 
fi înlăturată o anomalie 
în organizarea poştei, nu
mărul abonamentelor la 
ziarul nostru ar putea să 
crească. în ce constă a- 
nomalia ? In sistemul de

organizare a poştei se 
prevede că pentru a fi 
factor poştal trebuie să 
deserveşti două sate. -Ori 
Hărţăganiul fiind un saţ 
foarte mare, abia poate 
fi acoperit dc un om, 
care însă din pricina a. 
celei prevederi este în, 
cadrat ctoăr ca,.agent şi 
nu factor poştal. Fireşte 
că acest lucru îl - deza
vantajează material pe 
cel în cauză şi nu con
stituie un stimulent pen
tru munca sa.

De la Oficiul din Băiţa 
s-râ înaintat un referat 
Direcţiei Judeţene de 
Poştă, care şi ea' a făcnt- 
demersuri „mai sus". Dar 
deocamdată n-a apărut 
nici o schimbare. Şi în1 
această activitate, ca în 
multe altele, schimbările 
necesare se lasă cam 
mult aşteptate. Deşi aici 
termene ca „telegrafic", 
„urgent", ca să nu zicem 
„fulger" ar trebui să fie. 
mai cunoscute i (V. - Ro
man).
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Să nu uităm de 
cei mici

(Urmare din pag. ])

braţe, imagine contrastantă 
cu plantele de ornament şi 
materialul didactic confec
ţionat cu grijă şi imagina
ţie. Cînd frecvenţa este 
foarte bună, educatoarele 
se plimbă de la o grupă Ia 
alta să „procure" scăunele 
bune pentru fiecare copil, 
fiindcă cele fără reazem 
sînt evitate chiar şi de 
către cei mici, ca de altfel 
şi jucăriile uzate da care 
s.au cam plictisit.

Dacă tăiatul lemnelor şi 
procurarea detergenţilor, 
a măturilor şi altor ma
teriale de întreţinere s_a 
făcut cu ajutorul părinţi
lor, problema jucăriilor — 
atit de scumpe şi deci atît 
de greu de procurat — cu 
ajutorul cui ar trebui re
zolvată ? Gine are bani 
pentru aşa ceva ? „Tot ce 
înseamnă gospodărire — 
spunea una dintre educa
toare ■,•?-. realizăm cu con
tribuţia familiilor care au 
copiii la noi. Un lucru bun

s.a făcut totuşi. S-a apro
bat o normă întreagă pen
tru femeia de serviciu. Pe 
de altă parte, există pro
misiuni pentru procurarea 
scăunelelor. în urma refe
ratului adresat Centrului 
bugetar Haţeg, s-a apro
bat confecţionarea a 20 de 
scăunele. Un număr insu
ficient însă faţă de necesar. 
Cît despre jucării... Simpla 
constatare şi afirmaţia că 
cele actuale sînt mult prea 
vechi nu spune mai» lu
cru. Aceste mici amănunte 
au însă implicaţii mari pe 
plan psihologic. Oare co- _ 
pilul care n-ajunge la un 
scăunel confortabil, cum 
este cel al „colegului" de 
alături, nu se simte frus
trat? Aşa cum de fapt se 
simt, în general, aceşti 
micuţi atît de. îngrijiţi şi 
curaţi, cînd li se dau me
reu şi mereu aceleaşi ju- 
cării ponosite. Nu s« află 
în Haţeg cineva care să 
sponsorizeze această gră
diniţă ? Singura cu pro
gram normal din oraş. 
Poate că totuşi... ~,4. .e.ş ..



NE-A PĂRĂSIT PENTRU TOTDEAUNA CEL MAI MARE 
FOTBALIST HUNEDOREAN -  MICHAEL KLEIN

La început de fe
bruarie, o veste cutremu
rătoare, de mare tristeţe, 
ă pus stăpînire pe hune- 
doreni, pe toţi cei ce iu
besc fotbalul, pe mulţi
mea de oameni ce Lau 
cunoscut pe cel mai va
loros fotbalist al Hune
doarei, internaţionalul 

MICHAEL KLEIN, un OM 
adevărat, de o aleasă no

bleţe sufletească. A dis
părut dintre noi, la nu. 
mai 33 de ani, lăsind în 
urma sa un gol imens, ce 
niciodată nu va putea fi 
umplut. în inimile mamei 
sale Ana, a  surorilor şi fra
telui, Mariana, Ana şi - 
Martin, a soţiei sale A. 
driana, a adorabilei sale 
fiice Dominique, a tuturor 
celor care l-au cunoscut şi 
iubit: Mişa a fost jucăto
rul de fotbal complet, în 
care se întruchipa tehnica 
cu forţa ieşită din co
mun, avînd o putere de : 
luptă exemplară în echipa - 
de club sau sub culorile 
naţionale pe care le-a 
apărat cu ' domnita, 
te în timpul celor 
323 partide disputate în 
campionatul nostru de 
fotbal şi 90 de jocuri în 
naţionala României. De 
la . Dinamo a plecat la 
Bayer Uerdingen şi nU- 
mai accidentul suferit în 
meciul României cu El
veţia (13. XI. 1991) i-a

întrerupt seria meciurilor 
în naţională.

A decedat departe de 
locurile sale natale, dc noi 
toţi care îl iubim aşa de 
mult. Dar trupul său s-a 
reîntors în Hunedoara, 
pentru ca pămîntul ţării 
sale să-l reprimească şi să 
se odihnească în pace lin
gă toţi ce i~au fost a- 
proape, atît de dragi şi noi 
cei care i-am acoperit ieri 
mormîntul cu flori, o pu
tem face mereu de acum 
încolo, pentru că nu-1 
vom uita niciodată, îi 
vom pomeni mereu nu. 
mele şi îl vom ţine mereu 
treaz în sufletul şi ini
mile cititorilor ziarului, 
a tuturor celor care l-au 
cunoscut şi admirat Pe 
Mişa. în imensa mulţi
me de la înmormîntârea 
de ieri, cu ochii scăldaţi 
în lacrimi şi mare du. 
rere în suflet, ,am văzut 
din nou câţi prieteni are 
Mişa. Să-i fie ţărîna u- 
şoară !

S-a stins din viaţă, departe de ţară, de cei dragi 
lăsaţi în Hunedoara, Deva, Brad, Amnaş — Sibiu ~* 
de unda cu cîteva decenii în urmă, părinţii săi au 
venit în Hunedoara. Ne-a părăsit pentru totdeauna • 
cel care timp de peste un deceniu a umplut pînă la 

refuz stadionul „Corvinul“, Exemplu de dăruire pe 
un teren de sport, aşa cum puţini au reuşit, Mişa 
Klein şi-a purtat de multe ori echipa „Corvinul" 
al cărei 'căpitan a fost — spre victorie, inspirînd co
legilor şi tribunelor încredere.

De el se leagă cei mai frumoşi ani ai fotbalului 
hunedorean, marile victorii împotriva aşa-ziselor e- 
chipe invincibile „Steaua“ şi „Dinamo**, care atîta 
timp cit Mişa a jucat la Corvmul au fost nevoite de 
multe ori să părăsească terenul din Hunedoara în - 

■ vin.se, /  -■
Mişa Klein va rămîne în memoria hunedoreni- 

lor ca un simbol al frumuseţii, dăruirii. şi perfec. 
ţiunii sportive. Am dori ca din contribuţia tuturor 
iubitorilor fotbalului hunedorean să i ridicăm o sta
tuie la intrarea in stadionul Corvinul — ca recunoş
tinţă veşnică •••• ea fiind prima statuie a unui fot
balist în această ţară, pentru care a luptat ca spor
tiv de performanţă şi la care nu a renunţat nici o 
clipă. Un pios omagiu celui care a fost pentru noi 
„MIŞA**.

Adio, prieten drag !

Din partea suporterilor hunedoreni 
GH. POPA

CAMPIONATUL 
JUDEŢEAN DE ŞAH 

INDIVIDUAL SENIORII
•  Faza judeţeană 

campionatului naţional 
de şah individual se
niori s.a disputat la, 
sfîrşitul lunii trecute' 
la Deva, participînd 4 
candidaţi de maestru şi 
8 jucători de categoria 
I. Campion pe anul 1993 
este C.M. Daniel- Bog- 
dea cu 9,5 puncte din 
11 posibile, care reedi
tează performanţa din 
anul trecut, l l  urmează 
în clasament Pali De- 
neş şi Ismănescu Vasile 
(toţi trei de la Clubul 
de şah Deva).

; ; ■ •  MENŢIONAM cu 
acest prilej performanţa 
de excepţie a juniorilor 
Alexandru şi Elena Po_ 

î povici de la Clubui „Vic- 
i toria" Călan care. la 
1 Campionatele Naţionale 
 ̂ de juniori (desfăşurate 

t tot în luna ianuarie a.c.
/ la Călimăneşti) s-au V clasat în primele locuri 
1 la categoriile de vîrstă 
l respective, fiind membri 
1 ai loturilor naţionale de 
ţ juniori. Felicitări lor,
/ participanţilor şi antre- 
1 norilor. (Cornelia Hotă»

ran, colaborator)

Ce mai fac Corvinul şi Jiul?
Arbitrul Ion Danciu şi.... America*

Corvinul ş.a aflat la 
Buşteni, ia pregătiri, pînă 
duminică cînd s-a reîn
tors la Hunedoara pen
tru a putea participa la 
înmormîntareâ celui care 
a fost şi- este pentru mulţi 
componenţi ai lotului i- 
clol-ul lor, modelul lor de 
fotbalist, Michael Klein. 
Dureroasa veste a răvăşit, 
prin nefirescul ei, între
gul lot care de fapt a 
şi renunţat la partida dc 
pregătire ce era planifi
cată miercurea trecută, 
cu Dacia Piteşti. La Buş
teni, profesorul Ion V. 
lonescu a lucrat intens 
cu întregul lot de 24 de 
jucători, un accent deo
sebit punîndu-se pe pre-, 
gătirea fizică atît în sală 
cît şi în aerul ozonat al 
munţilor. Măreţi majori
tate a componenţilor lo
tului sînt tineri cărora 
antrenorii le acordă tot 
creditul. Din cei 30 de ju

cători ce s au prezentat 
la pregătiri la Hunedoara* 
pînă acum au rămas 24, 
tirmînd ca să se mai 
„cearnă** încă vreo patru 
jucători. Au fost împru
mutaţi pînă in vară Me
talurgistului Sadu jucă
torii Tîrnoveanu, Banc 
şi Bejenariu, Ciorea a 
plecat la Poiana Mărului 
(Caraş - Severin) iar Ba. 
lint şi Drăghici au trecut 
la Constructorul Hune
doara. Intr-un recent joc 
disputat cu Tractorul Bra
şov, Corvinul a cîştigat 
eu 2- 0 prin golurile în
scrise de Păcurar şi Dăs- 
eălescu. In această săp. 
tămînă se reiau partidele 
de pregătire ce au fost 
„legate" pînă acum (vreo 
10—1$), printre care se 
numără cele cu forma-, 
ţiile Vulturii Textila Lu
goj, Gloria Reşiţa, Unirea 
Alba Iulia, Metalurgistul 
Cugir şi Metalurgistul Sa-

Bucuria

Aşa cum mai afirmam la 
această rubrică, rugby-ul 
în Valea Jiului continuă să 
se' afirme prin echipele 
Ştiinţa Petroşani şi Mine
rul Lupeni, din Divizia Â, 
ai căror antrenori, Emil 
Drumea şi Vasile Bercu, 
reuşesc lucruri frumoase în 
practicarea acestui specta
culos sport. Consemnăm cu 
bucurie selecţionarea în lo
tul României pentru Cam
pionatul Mondial de rugby 
în 7 ce va avea loc în a- 
cest an în Scoţia pe fun
daşul de la Minerul Lu
peni. .Patriciii, ce va parti
cipa între 14 -21 martie 
a.c. Ia un turneu ce îl 
întreprinde lotul naţional 
în Hong-Kong. Mult suc
ces !

Pagină realizată de 
SABIN CERBU

du. Deci, în eurînd, re
latări de la faţa locului.

Şi Jiul s-a reîntors la 
Petroşani de la Căciulata 

locul lor preferat pen
tru încărcarea bateriilor 
pentru retur. Cu gîndul 
numai la promovare, Du
mitru Marcu, antrenorul- 
principal, încearcă să 
menţină lupta pentru o- 
cuparea unui loc în e- 
chipă, în lot avînd a. 
px-oape pentru fiecare post 
din echipă cîte 2 jucă
tori foarte apropiaţi ca 
valoare, titlu de senator 

, de drept ăvîndu-1 doar 
3—4 jucători, Profitînd 
de prezenţa la Căciulata 
şi a altor echipe, Jiul 
a jucat cu F.C. Olt (8 -1), 
Chimia Rm. Vîlcea. (2—1> 
şi mai avea de disputat 
partidele de pregătire cu 
Metalul Tîrgovişte, Victo
ria Curtea de Argeş şi o 
combinată a Craiovei. 
Printre jucătorii Jiului

cu pofta de gol ii amin. 
tim pe juniorul Frumoca, 
Cioabă, Impuşcătoriu, Mi- 
lenovici, Stâncii şi Stoica 
Se află în lotul Jiului şi 
Emil Marian de !a Cor
vinul însă transferul n-a 
fost efectuat încă si fos
tul fundaş central al Ji
ului Mircea Popa ce a 

' jucat între timp la Spor
tul Studenţesc şi foarte 
puţin la Progresul Bucu
reşti. Din lot au plecat — 
dintre cei mai cunoscuţi 

- Radu Ia Bacău, Hen- 
zel plecat prin Ungaria 
în căutarea unei echipe, 
Militaru, după cum se 
ştie, s-a pregătit cu e- 
chipa B a României, in 
turneu, in India. După 
reîntoarcerea Ia Petroşani 
şi Jiul va începe seria 
pregătirilor cu diferite e- 
ehipe din afara Văii 
Jiului, dar- şi cu cele 3 
divizionare B din Lupeni, 
Urioani şi Paroşeni.

Pînă acum, cel mai bun 
arbitru din judeţul Hune
doara ce face parte din 
lotul naţional de arbitri, 
Ion Danciu, din Petroşani, 
prin competenţa şi seriozi
tatea sa,. îşi onorează în 
continuare cartea sa de vi
zită. Recent, pe adresa lui

a sosit din nou invitaţia 
de a participa Ia turneul 
anual de juniori din Sta
tele Unite ale AmerfiHi 
„Dallas Cup XIV", ce Va 
avea Ioc în perioada 4—1J 
aprilie a.c. Un nou semn 
al aprecierii activităţii sale.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 7 FEBRUARIE

I ■ ATALANTA — JUVENTUS 2—1 ft
11 CAGLIARI — INTER io—0 ■ 3#
III FIORKNTIN A — LAZIO 0—2 £
IV MILAN — PESCAR A ■ 4—0
V NA POLI — FOGGIA 2—0 - «
VI ROMA — GENOA 3—0 2
VII SAMPIIORIA — ANCONA 3-—I 2
VIII TORINO — BRESCIA . H r*— -. g.
IX UDINESE — PARMA \y 'l^ o  ; 2
X BARI — PIACENZA 2—0 i .
Xi MONZA — REGGIANA 0—0 • *
XII MODENA — PADOVA 2—o s
XIII VENEZIA — ASCOLI 1 ? t

FOND DE CJŞTIGURI : 119 600 000 lei.

- — mmm m m

La sfîrşitul săptămînii 
trecute, Asociaţia Judeţeană 
de Fotbal a întreprins, în 
prezenţă preşedinţilor clu
burilor, a antrenorilor şi 
instructorilor sportivi, a. 
naliza cjesfăşurării turului 
Campionatului Diviziei G 
—> faza judeţeană, a Cam
pionatului judeţean de fot
bal — Valea Mureşului şi 
Valea Jiului,- precum şi a 
Campionatului de juniori şi 
cădeţi. Problemele organi
zării şi desfăşurării compe
tiţiilor, condiţiile de pre
gătire şi antrenamente, ba
za materială şi arbitrajele 
au fost ridicate atît din 
partea reprezentanţilor con
ducerii asociaţiei — Viorel 
Jianu, preşedinte, Mircea 
Sîrbu, Vasile Nemeş, Ioan 
Trosan şi Ilie Ştefăniţă, cît 
şi, a participanţilor la dez
bateri : Nicolae Baban, 
G-tin Căluţi, Marin Fur- 
dui, Floreâ Isai, Dorin 
Abuzătoaie, Victor Sandu, 
Traian Rudisuli, Vasile 
Ciulă, Petre Libardi, Mir-

IN DIVIZIA C - -  FAZA JUDEŢEANĂ

Returul va aduce creşterea ?

cea Pleşa şi Dumitru Gă- 
Ian.

Subliniindu se faptul că 
în Divizia C — faza jude
ţeană, turul actualului cam
pionat a dovedit că majo
ritatea echipelor dispun de 
o bază materială corespun
zătoare şi condiţii normale 
de pregătire- şi recuperare 
după efort, precum şi de 
loturi de jucători valoroşi.

Vorbind despre retur, 
atît organizatorii consfă
tuirii cît şi cei care au 
luat cuvîntul s-au referit 
mai mult la deficienţele 
manifestate mai ales în 
ce priveşte disciplina pe 
terenul de joc şi arbitra
jele. Au fost cazuri cînd 
înaintea şi în timpul des
făşurării unor meciuri s.au 
creat stări de suspiciune, 
la care au participat unii 
jucători, spectatori dar şi

conducători de cluburi, an
trenori şi... oameni de or
dine (!), ceea ce a dus la 
tensionări cum au fost în 
partidele Minerul Aninoasa
— Mureşul Deya, Metalul 
Crişcior — Minerul Vul
can si Minerul Bărbăteni
— Parîngul I.onea, care 
au determinat comisia de 
disciplină şi biroul asocia
ţiei să sancţioneze pe unii 
jucători şi cluburi. Rele
vante pentru menţinerea 
unei stări de indisciplină 
pe terenul de joc, cu dese 
încălcări de regulament, 
sînt cele 170 de cartonaşe 
galbene şi 17 roşii ce le-âu 
primit jucătorii din Divi
zia C — .faza judeţeană. 
Discutând însă despre ar
bitraj, conducătorii clubu
rilor şi antrenorii sau in

, structorii sportivi au acu

zat pe unii dintre arbitri 
de incorectitudine, cerînd 
biroului asociaţiei, comi
siei de arbitraj, Ca pentru 
retur să realizeze o mai 
bună „echilibrare** valorică 
a brigăzilor de arbitri, o 
programare mai atentă a 
arbitrilor, în fiecare etapă. 
Puţini dintre vorbitori au 
recunoscut, însă, şi „con
tribuţia" unor membri din 
conducerile cluburilor şi 
oameni de ordine —- primii 
se „remarcă" prin presiuni 
asupra arbitrilor şi adre
sarea a' tot felul de invec
tive şi chiar înjurături — 
iar oamenii de ordine laşă t 
să pătrundă în incinta te
renului pe dl preşedinte al 
clubului sau alt „mem
bru" din conducere care 
insă nu siâ pc bancă, ci se 
plimbă pe marginea tere

nului, „suflîndu-i" în spe. 
cial tuşierului cînd să Ri
dice steagul etc. Multe clu
buri încredinţează bande
rola „ordine" unor oameni 
anume aleşi, pătimaşi, stă- 
pîniţi de manifestări huli
ganice, care ‘ incită publi
cul împotriva oaspeţilor şi 
arbitrilor, gata orfcînd sâ-1 
ia „în, braţe" pe un jucă
tor oaspete sau pe ...arbi
tru ! Un lucru este cert: 
îmbunătăţirea arbitrajului, 
întronarea spiritului de co
rectitudine a unora din 
conducerile cluburilor a 
căror mentalitate este eă 
acasă se obţine numai vic
toria prin metode deloc 
ortodoxe (coruperea . arbi
trilor, intimidarea şi brus
carea jucătorilor oaspeţi, 
disciplinarea jucătorilor), 
ar conduce categoric la o 
creştere valorică mai mare 
a calităţii fotbalului în 
Divizia C .— faza jude
ţeană.


