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Paginile 2—3 me ziarului nos
tru de astăzi — realizate de Ifo- 
rațiu Alexandrescu — sint dedi
cate evenimentului cultural al 
săptăminii, manifestările cuprin
se sub genericul ediției jubiliare 
a NEDEII VULCANENE.

Sărăcia —din fată 
și din profil

Nu este sinonimie între a ne 
considera noi săraci și a ne con
sidera alții săraci. De fapt și 
sărăcia este o relativă, fiind 
doar printr-un sistem de refe
rință. Zilele trecute, de pildă, 
un bun cunoscut care învîrtea o 
pungă din acelea celebre, spu
nea, cu umor, că ce-i, dom’le, și 
cu economia asta de piață ! A 
avut rabdare să stea cîtva timp 
și să urmărească pe cineva care 
vindea brînză. „E cu 400 kg, nu 
cumpără nimeni, dar nici.el nu 
cobora prețul”.

Oricum am suci-o, și cum am 
învirti-o, cițiva pași am făcut, 
totuși, către rivnita economie de 
piață. Care nu ne prea convine.

Dar ăsta este punctul nostru 
de vedere despre sărăcie, consi- 
derind-o echivalentă cu inacce- 
sibilalea unor prețuri raportate 
la salariul sau pensia potenția
lului cumpărător. Care își întoar
ce, de cele mai multe ori, privi
rea de la vitrină și pleacă, in
dispus mai departe. Ori intră și 
cumpără. Dar mult mai rar.

In acest caz, cînd ne simțim 
noi înșine săraci — deși, între 
noi fie vorba, este sau ar trebui 
să fie demnitate, verticalitate 
chiar și în sărăcie —, mai tra
gem o grevă, comandată tot de 
la București nu de altundeva, 
mai facem un marș deoarece, ei 
nemții sau jopanczii au salarii 
mai mari decit ceferiștii noștri, 
deși trenurile lor merg tot atît 
de prost și sînt mai murdare ca 
ale noastre...

Este o limită în orice compa
rație comună, simplă și simplis
ta operațiune logică.

Situația este mult mai gravă 
cînd alții ne consideră săraci, la

propriu și la figurat. Tot scan
dalul cu deșeuri chimice de 
la Sibiu nu dovedește decît că 
ne șmecheresc străinii cum vor, 
sînt în stare să ne vîndă și pie
lea tigrului bengalez.

Cu ani în urmă auzeam felu
rite întîmplări picante despre 
samsari legendari. Se ducea un 
om la tîrg și vedea cîte un cal 
frumos, rotund, și-l cumpăra. Pî- 
nă ajungea acasă, roibul ajungea 
și el o biată gloabă.

Uite-așa am ajuns noi. Nu e 
de ajuns că e plin comerțul, de 
stat și privatizat, cu mărfuri fal
sificate și cu termen de garanție 
depășit. După acest principiu au 
ajuns și acele substanțe la Si
biu. I.or, „importatorilor** noștri 
harnici, li se spusese că sînt vop
sele, chiar și alte produse utile. 
Cu alte cuvinte, o pleașcâ. Ci
neva, însă, a fost amestecat în 
această afacere ecologistă: prin 
anumite buzunare s-au strecu
rat mărci multe.

Insă să lăsăm Sibiul cu neca
zurile Iui și să ne vedem' de-ale 
noastre.

Este cunoscută expresia unui 
englez care zicea că e prea să
rac ca să-și cumpere luwuri ief
tine. Ei bine, la noi nici asta 
nu mai e valabil deoarece poți 
da mii de lei ca și țăranul pe 
calul din tîrg.

O economie de piață este, în- 
tr-un fel, asemănătoare cu croi
torul care măsoară de șapte ori 
și taie o dată. Insă nici croitorii 
nu mai au ce măsura ori dacă 
taie o dală apoi măsoară căzuți 
pe gîndtiri

Tiberiu SPATARU

Pe Munteanu Ilie, 19 ani, și 
Fuzeku-ș Nbcol.ie, 21 de ani, din 
Sapi — Livezcni, ii unea o pa
siune comună: „colecționarea*" de 
metale neferoase. Respectiv, cu

pru. In cursul acestui an, cei doi 
au sustras de la „Minexfor” SA 
(fost IPEGH) și de la EM lscroni 
In Jur de 200 kg de cupru, pe 
care 1 au valorificat. In prezent, 
ambii sînt arestați.

Un alt „colecționar" — solitar, 
de astă dată — este 
tb.Idovan Ioan, din Aninoasa.

tată a șase copii. El a prins slă
biciune pentru sîrma de cupru 

și demenți de plumb. La o des
cindere efectuată la locuința sa 
poliția a dat peste 33 metri dc 
asemenea cablu, cu diametrul de 
2,5 mm, și cam 130 kg plumb.
cantități „colecționate" în luna 
martie. T s-a întocmit dosar pe
nal și, avindu-se în vedere că 
are atîția copiii, iar soția sa nu 
lucrează, este cercetat in stare de 
libertate.

Copiii erau in vacanță. 
Altfel, cine știe ce...

S-a petrecut în urmă cu vreo două luni, pe 26 martie, dar 
faptul in sine — conducerea unui autovchicol in stare dc ebrie
tate — poate constitui un avertisment pentru acei care vor fi 
tentați sa se urce la volan după ce au consumat alcool în exces.

„în acea zi — relatează dl serg. maj. Doru Maftei, agent de 
circulație la Poliția orașului Vnlcan —, Crăciun Vasile, șofer pe 
o Wolla, ajuta, cu utilajul său, la strîngerea gunoaielor de pe 
străzi. Printre picături omul a mai dat o mină de ajutor și cîtorva 
particulari, care, pentru strădania depusă, l-au cinstit CU un pahar- 
două de băutură. Pe la ora 11, ieșind el cu Wolla pe strada 1 Mai 
— situată lingă Școala generală nr. 1 — a Intrat In spatele unui 
autoturism .Dacia” staționat acolo. In mașină se aflau un copil și 
Un bărbnt. Auzind bufnitura, proprietarul autoturismului a ieșit 
Imediat din atelierul fn care intrase. Intre timo, șoferul Wollei a 
dat In marșarier, Incerclnd, apoi, sfi meargă mai departe. Cel cu 
autoturismul lovit s-a pus in fața cupei, cautind să-l determine să 
oprească. Noroc cu însoțitorul lui Crăciun, care sesizînd pericolul, 
a luat imediat contactul la motor, că altfel nu știu ce se Intimpla- 
La testul alcoolscopic a reieșit că șoferul Wollei avea o alcoolemie 
de 2,90. Asta se cheamă deja comă alcoolică. I s-a întocmit, dosar 
penal. Mare noroc că faptul s-a petrecut în timpul vacanței, zona 
respectivă fiind, mai tot timpul, plină de copii care merg și pleacă 
de la școală”.

Casele de colcnie pot fi cumpărate
După mai multe „intervenții” scrise ale Primăriei Petrila la 

Prefectura județului Hunedoara, in care solicita rezolvarea favora
bilă a cererilor de cumpătare a locuințelor de către locatarii care 

(locuiesc aici, de peste 50—60 de ani, locuințe construite încă din 
anul 1910, răspunsul primit oferă posibilitatea tuturor de a intra 

Iîn posesia caselor in care și-au dus bucuriile și necazurile. Spicuim 
din adresa prefecturii: „In această idee, toți locatarii care doresc 

Isă cumpere locuințele în care locuiesc în prezent, ca și chiriașii, 
sînt rugați să depună cereri la Oficiul de vînzare a locuințelor din 

j cadrul Regiei de Gospodărie Comunală și Locativă Petrila și în 
I momentul in care formele dc întabulare sint perfectate se va trece 

la măsurătorile pentru evaluarea apar'amcntelor și încheierea 
I* conți actelor de vînzare in conformitate cu prevederile Decretului 

Lege nr. 61/1990”.

[Așadar, conlucrarea dintre cele două instituții democratice în 
numele și pentru binele cetățenilor merită a fi reținută și credem 

Ică alte piedici, din partea unora sau altora nu mai sînt posibile.
(I).N.)

• Ce mi poate primarul, 
i pGate particuarul

Ca un drept Ia replică, de două 
săptămini funcționează, pe b-dul 

1 Decembrie nr. 56, unitatea 
COMALARIS (vizavi de sediul 
vechi al Școlii nr. 1), în cadrul 
SOCOM Unirea Petroșani. Ad
ministrator ESTERA STERE so
cietate familială ce desface în 
mod expres produsele renumitei 
firme C0MTIM.

Deci, primăria a promis, co
merțul a cedat, dueluri au fost, 
speranțe S-au năruit, povești s-au 
spus, dar singura poveste adevă
rată este doar aceasta: COMA
LARIS — produse COMTIM — 
unitatea 56.

După doi ani de la alegeri

Suspans greu pentru el!
Crișan Zoltan, din Vulcan, lo

cuia, fără forme legale la soacra 
Iui din An.noa'.a. Slind el (de
geaba) și cugctlnd, i-a venit o 
idee: să-și procure un video, ca 
să-și mai omoare plictisul. Zis 
și făcut. Numai că nu s-a jînrlit 
să-l achiziționeze cinstit, adică 
dintr-un magazin, ci... să-1 fure. 
In noaptea de 22 spre 23 aprilie, 
a intrat cu chei potrivjjc în lo
cuința hil D.C., din Aninoasa, a 
„săltat” un aparat video „Pano
rama” împreună cu nouă casete

și dus a fost. Nu cunoaștem cîte 
filme a apucat Zoii să vadă, pen
tru că, a doua zi, cineva a sunat 
la ușă. Era plutonierul Chiiom 
Marian, care l-a invitat la sediul 
poliției. Dosarul penal ce i s-a 
întocmit spune clar cc-a făcut: 

furt in dauna avutului particular. 
Crișan așteaptă acum „scria a 
doua”. Mai exact ce va pronunța 
instanța de Judecată. Suspans 
greu pentru ell

Rubrică realizată dc 
Glieorghe OLTEANU
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Au trecut, iată, doi ani du Ia alegeri. 
Primele alegeri (libere, nelibere, faptul e 
consumat...) dc după decembrie 1989. Po
litica pașilor mărunți a fost înlocuită de 
cea a șocurilor- Șocuri dc tot felul. Econo
mice, monetare, sociale. ImPactul lor se 
poate sesiza pe cutele dc pe fruntea majo
rității oamenilor.

Cu fiecare zi care a trecut ne am obiș
nuit să negăm totul. Și ce e bun, și ce c 
rău- Ne-am format impresia falsă că, in 
această perioadă -,de tranz.iție**, nu s-a făcut 
nimic Fals! Oamenii puși să conducă au 
mai și făcut ceva. Ceva-ccva s-a „mișcat** 

■ în acest mecanism sinuos al economiei dc 
piață. Nu toți sinteni pungași, traficanți, 

^vinduți sau coiupți pînă-n măduva oaselor
Să luăm drept exemplu municipiul Pelro- 
șarn, Nu toată lumea s-a ocupat dc mine- 
r»adc și manevre politice obscure.

Datele pe care vi le vom prezenta pro
vin de la cea mai autorizată sursă —

>
I
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DOMNUL INGINER IONEL BOrOKOAGA, 
SUBPREFECT DE HUNEDOARA, însărci
nat — conform prescrierilor Legii nr- 5/ 
1990 — să coordoneze și activitatea primă
riilor orașelor din V alea .fiului. A a vom 
informa — cu convingerea că multe lucruri 
vor surprinde — asupra activității exacte 
care a fost preluată, dacă a existat interes, 
de noile administrații locale. Principalele 
preocupări au fost axate pe fondul loca
tiv nou și gospodărirea comunală, fondul 
locativ vechi Și deteriorat, captarea, trata
rea și distribuirea apei potabile, asigurarea 
agentului termic, alimentarea cu gaze na
turale, învățămintul cultura, sănătatea «i 
aprovizionarea cu alimente.

In ziarul dc miine — primul articol 
din acest ciclu întitulat „Problema de fond 
a fondului locativ este (și rămîne) — lipsa., 
fondurilor**.

MircOa BU.IORESUU
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Ne de ie - oamenii se-adună,

Nedeie - cint și voie bună, 

Nedeie-zi de primăvară

Nedeie — rugă ce-nfioară:

. „Dă, Doamne, liniște in Țarăl"
f

Douăzeci de ani. lată-nc la 
ediția jubiliară a Nedeii Vul- 
cănene. Să recunoaștem, o săr
bătoare a culturii pentru toată 
l alea Jiului. Pentru că Ne
deia nu a fost niciodată a 
Vulcanului. Douăzeci de ani. 
Fir cu fir oamnii s-au legat 
de această manifestare de su
flet. Nedeie. Tradiție, frumos, 
actualitate, bucurie. Tot omul 
să se poată regăsi intr-insa 

Cu mic, cu mare, miner, mun
citor, intelectual, țăran, tinăr 
sau bălrin născut aici sau ic
nit din alte părți ale țării. 
Fiecare cu aspirațiile lui.

Douăzeci de ani. Nedeia i-a 
îmbogățit și s-a îmbogățit pe 
sine. Au cinstit-o an de an, 
n vrii oameni de artă și cul
tură ai României. p< .it-i; că 
i snte vii vor rămine aminti
rile concertelor susținute in

ARG PESTE 
TIMP

programul Nedeii de corul 
„Madrigal" dirijat de Marin 
Constantin, spectacolele tea

trelor din Rueurcști, concer
tele susținute de cei mai în- 
drăaiți interpreți de muzică 
ușoară ca .și spectacolele date, 
de Ansamblul artistic „Rapso
dia Română" sau de soliști de 
muzică populară precum Ni- 
colae Furdui lan< u și formația 

sa. Elena McrișOreanu. Dumitru 
Făreaș, Drăgan Munfeanu, loan 
llocșa, (Iheorghe Turda, Maria 
Ciobanu și mulți, mulți alții. 
Oameni dc arfă pe care o lume 
întreagă i-a aplaudat și-au gă
sit timp ea in acești 20 de ani 
să cinstească Nedeia de la 
Vulcan și pe oamenii acestui 
oraș atit de frumos.

Dară Nedeia, in tot aie.t 
timp, -a cinstit pe sine eu 
fiecare nouă ediție. Poate cine
va uita salonul tradițional de 
Jotngrafie. pe teme folclorice, 

i rccpționalcle realizări ale ar
tiștilor fotografi Francisc Ne- 
meth. Tilus Juriu și ceilalți 
maeștri ai peliculei din Vul
can? Pot fi uitate ev librisu- 
rile lui Dafinel IJuinca, înte
meietor al unei școli de gra
fică mică, sau ale Voichiței 
ilădeliții.' pot fi uitate tirr/ii- 
ri/e mi șl, uriari/or care au loc 
an de an, in ultima zi a Ne
deii, serbările in aer liln r de 
la zona dc agrement „Prazi" 
„au concursurile do interpretare 
a folclorului muzical „Flori de 
iinitec românesc" eu parazite 
portului popular care umpleau 
buh rardul cel marc al orașu
lui După mm nici deschide
rea ciclului de manij- „tari 

„Nedeia Vul< âm ană" din aci l 
an, cu acea retragere cu torte

• care s-a încheiat tirziu, in 
, noap/c, nu va putea fi uilal<i.

la Vulcan se poale vorbi 
, di spre viață culturalii. O me

rită din plin acești oameni
• inimoși, care și-au păs'ral tra

diția, indiferi nl de f it de
• I grele au fost timpurile.

„Cetatea“ in primăvară
Numai citcva luni au trecut dc la instalarea in fruntea ob.ștei 

a primelor organe ale puterii și administrației locale alese liber, 
democrat. Parcurgind Vulcanul de ia un capăt la celălalt simți 
un suflu nou. Metaforic vorbind, „cetatea" este acum în primăvară. 
Drumurilb principale, rămase ca vai de ele, sînt acum circulabile. 
Pe distanțe apreciabile au dispărut gropile carosabilului, atit de 
„blagoslovite" de șoferi pină mai astă iarnă. Spațiile verzi îneîntă 
ochiul. Arborii ornamentali au fost curățați încă din aprilie. S-au 
plantat peste 100 000 de fire de gard viu, peste 1 000 de trandafiri, 
au fost puși puieți de copaci. Iată suficiente argumente în favoarea 
titlului articolului nostru. Cine sint cei care au făcut toate acestea? 
Oamenii. Căci Primăria fără oameni este ca un general fără ar
mata. In primul plan tot ci, vulcănenii care în aceste zile se bucură 
de Nedeie. Asociațiile de locatari nu ființează numai pe hîrtie. Cei 
din blocurile D55, E4 Dl, D6 și alții ca ei ar putea spune multe 
și frumoase. Marile probleme ale Primarului și Consiliului local 
șint marile probleme ale orașului. Apa potabilă, privatizarea și 
întronarea ordinii în comerț și servicii, drumul care duce în car
tierul de sus — unii îi zic încă în derîdcre. „Dallas" — repararea 
apartamentelor degradate și redarea lor circuitului, terminarea 
construcțiilor începute și de mult timp uitate și cîte altele. Ușor 
nu este și nu poate fi. Viitorul orașului este probabil turismul. Îm
prejurimile sînt ideale. Lipsește însă infrastructura. Pentru a o 
crea, trebuie inițiativă, idei și mai cu seamă,' muncă. Nici centrala 
telefonica nu mai face față. Și cîte altele. „Ceea ce facem, bine ar 
fi să se și păstreze — ne mărturisea domnul ing. Ovidiu Avra- 
nicscii, primarul orașului. In fond, aceasta înseamnă cultură: să 
înveți să prețuiești ceea ce ai. Iată de ce Primăria și Consiliul 
local se implică în viața culturală a orașului. Iată dc ce organizăm 

Nedeia noi, cei din Primărie, cu sprijinul sponsorilor, al sindicatelor 
• d societăților comerciale, cil sprijinul oamenilor. Fiecare trebuie 
sa ne simțim cetățean al Vulcanului și rcspcctăm'munca celuilalt 
cetățean". Cuvinte spuse răspicat, semn că „primăvara" Vulcanu
lui ede de-abia la început.

Cop
Făcutu-s-a ca în acest an Ne

deia să se încheie în ajunul săr
bătoririi „Zilei copilului". Și 
tocmai de aceea închinăm celor 
mai mici dintre cetățenii Vulca
nului și al Văii un cuvînt de 
dragoste. Ei, copiii cu privirile 
cristaline vor duce pe mai de
parte tradiția Nedeii aici la 
Vulcan, ca și toate lucrurile bu
ne pe care le pot învăța de la 
vîrstnici. Dar mal cu scamă el 
vor trebui să păstreze ca pe o 
sfintă comoară limba și cultura 
neamului, portul nostru româ
nesc, să-și apere de stihii casa,

0 0 0
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pămîntul, doina și colinda. Și, 
așa cum se vede din fotografia 
alăturată, au prins drag să o 
facă. Bucuria jocului popular 
nu poate fi stăvilită. După cum 
nici mîndria cu care poartă a- 
cest costum coborît parcă de pe 
Columna lui Traian și intrat în 
cultura lumii ca unul dintre ele
mentele care ne definesc nea
mul.

Copiii. La a cincîzecca aniver
sare a Nedeii ei vor vorbi la 
rîndu-Ie, copiilor lor despre Ne
deie și despre România. Mersul 
vremii.

SALONUL ARTELOR VIZUALE Palmares
,,Cc poate fi mai de folos ză

bavă", in viața omului decit 
clipa in care se oprește să ad
mire frumosul. Și iată că Nede
ia \ ulcăncană din ediția a două- 
zccca ne-a oferit această nemăr
ginită bucurie. Salonul dc artă 
vernisat la mijlocul lunii mai 
in sala de expoziții a Clubului 
sindicatului Eiif Vulcan este poa
te cel mai valoros din cîte au 
fost vreodată în oraș. Și aceasta 
in pofida eterogenității mijloa
celor de expresie artistică. Au 
expus plasticieni și artiști foto
grafi din Vulcan, l.upeni, Petro
șani, Aninoasa, Pelrila, Hațeg, 
Deva. Un public numeros parti- 
■ipant la vernisaj a avut astfel 
bucuria să pătrundă in lumea 
artistică a Văii Jiului și Județu
lui. Superlativele nu ar mai 
lontcni dacă am analiza fiecare 
lucrare expusă. Despre ce ța 
vorbim mai inii i ? Picturile lui 
losif Tellmann. decanul de virs- 
tă al plasticienilor, peisajele sem- 
n..te de Eugen Bencău, cu nota 
lor dc melancolic, tablourile vi- 
I,Miroase ale lui .Ian IJlcsneac, fi
nețea și echilibrul pe care Ic 
dei aja creația Danielei Pasca, 

ulpturile atit de bine structu
rate ale Iui T.adislau Scbmidl. 
r.x-libri .urile maestrului graficii 
mici, Dafinel Duinca, sau cele 
ale „elevei" sale, Voichița Bade- 
lițS, fotografiile artistice dc o 
neasemuita eleganță ale lui 
Francisc Nemclh, lohn Nachelca- 
nu, loan Pardos, Erika Ncmetli, 
loan Flori, Titus .furca, Pavel 
Piscorcanu, Altila Fullop — iată

tot atitea teme despre care se 
pot scrie pagini întregi.

„Salonul artelor vizuale" de 
la Vulcan, are o marc calitate. 
Indiferent de mijlocul artistic 
de exprimare, toți cei care ex
pun an o trăsătură comună: simt 
Valea Jiului și exprimă felul 
nostru specific de a trăi, dc a 
gîndi. prin aceasta expoziția cîș- 
tigă în unitate. Poate de aceea

reluăm în ziar o sugestie a mul
tora dintre participanții la ver
nisaj : expoziția să fie dusă și 
în Capitală, și în alte mari cen
tre culturale ale țării, și, de ce 
nu, și peste hotare. Se va înțe
lege poate în acest fel că Valea 
Jiului nu este „sălbatecă”, nu 
este a mincriadclor, ci este mai 
ales un puternic centru cultural, 
în plină prefacere.

SCULPTURA

Premiul I în valoare de 10 000 
lei, oferit dc Consiliul orașului 
Vulcan, I.ADISLAU SCHMIDT. 
Pelrila;

PICTURA

Premiul T, în jaloare de 10 000 
lei, IOSIF TELLMANN, l.upeni. 
Premiul al H-lea, în valoare de 
7000 lei EUGEN 1JENCAU, Pe
troșani. Premiul al 111-lea, în 
valoare de 5000 Ici, DANIELA 
PASCA, Aninoasa.

Premiile au fost oferit-.- de 
Sindicatul Uzinei dc pn parare a 
cărbunelui Coroesti.

ARTA FOTOGRAFICA

Premiul T, în valoare U 7 0'JO 
Iei, rRANCI.SC NEMETH, Vul
can. Premiul al Il-JI.'i, în v doare 
dc 5000 lei, IOAN PARDOS, Vul
can. Premiul al 111-lea, în valoa
re de 3000 lei, ATTILA FUUTOP, 
Vulcan.

Premiile au fe i oferite de So
cietatea Comercială. MINODORA" 
•SRL Vulcan.

EX LIBEIS

Tremilil T, in valoare i mUDO 
lei, DAFINEL DUINEA, Vulcan. 
Premiul a^bsl oferit dc Societa
tea Comercială ..AI INODORA" 
SRL din Vulcan. .. . Âș
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7 «> n » noi

O vorbă din bătrini spune: „ferește, Doamne, 
acel popor care-și uită părinții!". Tot astfel 
scriem ți noi astăzi. Ferește, Doamne, acel po
por și acei oameni caYe-și reneagă tradiția, obi
ceiurile cele strămoșești, care uită să spună do
rului — dor Acel neam va fi amestecat cu 
pustiile. Dară noi. românii am fost crescuți din 
tată-n fiu ca oameni cu frica lui Dumnezeu a- 
dică oameni care știm să prețuim deopotrivă 
muncă, lucrurile cele lumești, și spiritul. Tocmai 
de aceea, pustiile nu ne-au putut amesteca. Nici 
pustiile, nici cei ce au rîvnit la truda noastră. 
Pentru că noi, aici, ne-am născut ca popor cu 
frica lui Dumnezeu. Popor creștin. Și, poate, cel 
mai grăitor exemplu îl dau nedeile. Prilejuri de 
sărbătoare a muncii, de sărbătoare a omului 
cinstit. Petreceri populare, prilejuite de hramu
rile sfintelor biserici sau de evenimente deose
bite din viața satului, cum ar fi urcatul oilor la 
munte, nedeile fac parte din „coloana fără sfir- 
țit" a neamului românesc. Nedeie la Vulcan. 
O sărbătoare care acum este cinstită de toată 
suflarea. Nedeie la Vulcan. Pentru al douăzecilea 

dn, cei mai vrednici fii ai Văir Jiului și cei deo
potrivă cu ei din județele apropiate iși dau in- 
tilnire pe platou, sus, la „Brazi". Nedeie. Nedeie 
să fie Trăim .și simțim românește. Cintec ?i 
iarăși cintec. frumusețe și iarăși frumuseț ?, 
viață cu adevărat și iarăși viață cu adevar it. 
Pogoritu-s-a semnul cel bun peste noi? Dă, 
Doamne! Pace sâ fie in țară, că vom umple noi 
la toamnă pătulele. Fiecare, după puteri."

Și mai zice o voroavă din bătrini: „Nu ne 
duce, Doamne, pre noi in ispită!". Dară ispi'ă 
e la tot pasul. Oamenii adevărați au înțeles insă 
de unde le vine răul. Greu, dar... Oricum, Ne- 
deia vulcăneană, nedeia fixată de și pentru oa
menii orașului Vulcan trăiește. O ființă vie? 
Nu, una însuflețită de voința dufnneavoastră. 
Voință care spune: „Va fi mai bine!". Un dram 
de speranță pentru un popor optimist. Va fi 
mai bine! Speranță pentru o viață ce va să fie 
mai bună, pentru cel ce vor ca Nedeia Vulcă
neană, la ediția sa jubiliară, a XX-a, să fie puse 
în prim-plan frumusețile omului.

Zile fierbinți, zile de neuitat
28 MAI. ORA 10. La Pimăria orașului Vulcan vor fi înmînate 

însemnele Titlului de „Cetățean de onoare al orașului" unor perso
nalități marcante ale urbei care, de-a lungul timpului, s-au impus 
prin calități profesionale deosebite și prin sprijinul pe care 1-aU 
dat obștei.

29 MAI. Ora 10. Tot în sala de ședințe a Primăriei, domnul 
ing. Ovidiu Avramescu, Primarul orașului, va înmîna celor mai 
tineri cetățeni ai Vulcanului respectiv celor care au împlinit 
virsta de 18 ani in acest an și sînt născuți în această localitate, 
însemnele titlului de „Cetățean al orașului".

30 MAI. Zi bogată. Inccpind cu ora 13, un meci de fotbal care 
va avea 10c pe Stadionul orașului Vulcan, Vor evolua pe dreptun
ghiul verde echipe alcătuite din jucători ai timpurilor trecute. 
Old-boys. Chiar dacă vor alerga mai puțin, măiestria lor ne va 
incinta, cu siguranță. In pauza meciului, momente de suspans: se 
vor extrage din urnă biletele câștigătoare la tombola „Nedeia vul
cani'.mă". Premii mari surprize, bună dispoziție. Și cum o bucurie 
nu vine singură, spectacolul sportiv va fi urmat de un spectacol 
muzical-folclorii. Vor lua parte invitați cu nume de răsunet pe 
scenele românești și formații ale unor așezăminte de cultură din 
Valea Jiului.

31. MAI. Duminică. Sperăm intr-o zi cu soare. Ora 10. Pe 
Bulevardul Mihai Viteazul (fost Victoriei), va defila parada costu
melor populare. Ne vom îndrepta către baza de agrement „Brazi". 
Lume, lume, joc, cintec, voie bună. Inccpind cu ora 11, pe scena 
aflată in aer liber vor evolua în concurs formații folclorice: dan
suri populare, soliști vocali .și instrumentiști, tarafuri, orchestre. 
Premii substanțiale. Cea mai mare sumă 30 0000 de lei. In aceeași 
zi, pe platoul „Brazi" TlRGUL MEȘTEȘUGARILOR ȘI OLARI
LOR". Producători din județul nostru și din județele limitrofe vor 
prezenta cele mai noi creații. Prilej de bucurie, de încheiere a unor 
tranzacții avantajoase pentru fiecare. In fond, Nedeia c dorită, 
Nedeia o dorim, Nedeia este! Nu vor lipsi invitați de prestigiu: 
Nicolac Furdui lancu și formația sa, Mariana Angliei, Elena Mcrișo- 
’eanu, Dcm Rădulcscu, Drăgan Muntcanu, taraful din Vata, CU 

ații I’cra, ansamblul „Paringul" al Casei de cultură din Petro
șani. interpreți din județele Hunedoara, Gorj, Alba, ș.a. Seara, o 
u-rbarc cîmpcncască. Și astfel, „Flori de cintec românesc" vor 

1 asait din nou. Iar platoul bazei de agrement „Brazi" va fi platoul 
sărbâto, ii, al bucuriei, al frumosului care răsplătește cum se cu
vine muma rodnică.

Ne-am obișnuit să vorbim 
despre ^sponsori. Termenul de 
sponsorizare începe să ne 
intre in reflex. Cine sini spon
sorii? Oameni cu suflet mare, 
oameni care înțeleg să den 
de la ci, uneori bani grei, pen
tru ca noi, Cu toții, să ne 
bucurăm o clipă de tot ceea 
ce este mai frumos. Ei, spon
sorii oamenii cu suflet româ
nesc' Pentru cea de-a XX-a 
ediție a Nedeii vulcănene ei. 
sponsorii oficiali, se numesc:

Oameni cu suflet mare
SINDICATUL SALARIAȚ1LOR DE LA EM VULCAN
SINDICATUL SĂLARIAȚ1LOR DE LA EM 1’AROșENl
SINDICATUL SALARI VJ’ILOR DE LA UZINA DE PREPA

RARE A CĂRBUNELUI’COKOEȘTI
SOCIETATEA COMERCIALA „MJNODOR.V COAHMPEX SRL
SOCIETATEA COMERCIALA „EROS" SRL
SOCIETATEA COMERCIALA „STIL COM" SA
SI NU IN ULTIMUL RlND, POATE CHIAR CEI. MAI IM

PORTANT DINTRE SPONSORII EDIȚIEI IUBILIARE A NF.DEH 
VULCĂNENE, CONSILIUL LOC A L sl ADMI
NISTRAȚIA PUBLICA LOCALA VULCAN. TUTUROR IN Ni - 
MELE PREMIAȚHOR, DAR MAI ALES AI', PARTJCI FANȚI LOR 
— CÎTEVA MII DE PERSOANE ' LE MULȚUMIM I
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SALARIILE ÎN SERVICIILE PUBLICE
Intre oferta oficială a patrona

jului serviciilor publice (4,7%) 
ți recomandările mediatorului 
fostului ministru de interne al 
landului Baden-Wurttemberg, 
Saltar Krause — PSD — (5,4%) 
ee afla o diferență de î 
0,7%. Aceasta diferență se 
fera la volumul creșterii lineare 
a salariilor. Dacă se ia in 

1 șiderare creșterea promisă

numai 
re-

Richard Klein, din partea Uniunii 
asociațiilor patronale comunale. 
Avînd in vedere diferența mică 
dintre oferta patronajului și o- 
ferta mediatorului, acceptată de 
sindicate revendicarea greviști
lor este deci îndoielnică.

Ccnform dat-lcr furnizate de 
Ministrul Federal Seiters, împo
vărarea bugetului public numai 
pentru partea de vest a Germa
niei, s-ar ridica, în cadrul unei 
creșteri a salariului cu 4,8%. la 
15 miliarde mărci. Dacă la aceas-

con-
1 șiderare creșterea promisă de 
patronajul serviciilor publice» pri
vind banii de concediu, cu 100 
de mărci cît și plățile promise 
arterior de 500 mărci per anga
jat în serviciul public rezultă o 
Creștere a salariului cu 4,8 la 
4vtă, diferența fiind doar de 0.6%. 
Inițial s-a cerut o creștere tari- 

Iforă de plus 9.5 la sută. Oferta 
Inițială a patronajului serviciilor 
publice a fost de 3,4%. Partici- 
panții la negocierile ce reprezintă 
patronajul sînt Ministrul Federal 
de Interne, Rudolf Seiters, din 
partea Federației, Ministrul de 
Finanțe al landului Schleswig- 
tlolstcin, doamna Heide Simonis, 
din partea landurilor și primarul 
general al orașului Duisburg,

Germania
Guvernul Federal argumentea

ză oferta sa de creștere a sala
riilor cu 4,8% în total pornind 
de la o creștere medie a prețu
rilor în acest an cu 3.7%. Dacă 
împreună cu institutele de cer
cetare a economiei s-ar stabili 
pentru acest an o creștere a pro
ductivității de un procent, atunci 
s-ar putea spune că procentul 
propus pentru creșterea salariilor 
este cel corect față de estimările 
privind creșterea prețurilor cît 
și a productivității, menționează 
patronajul. Sindicatele pornesc 
pentru revendicările for 
de la o creștere a prețurilor de 
5 la sută.

ta s-ar adăuga revendicarea sin
dicatelor de 0,7% atunci ar în
semna, atlt pentru partea de est 
cit și pentru cea de vest a Ger
maniei o efeștere, în plus, de 
2,6 miliarde mărci. Pentru anga- 
jații serviciului public aceasta ar 
fi o îmbunătățire a veniturilor în 
medie cu 20—25 de mărci brutto pe 
lună, potrivit calculelor ministru
lui. Patronajul reproșează sindi
catelor că ar fi transformat reco
mandările făcute de mediator 
.drept ultimatum**, o astfel de 
poziție contravine înțelegerilor 
stabilite de mediator. Seiters a 
amintit că propunerile mediato-

I 
rului au avut doar un caracter I 
de recomandare, cu obligația de î 
a reveni asupra tratativelor. Sin
dicatele nu trebuie să Se sustragă 
acestor obligații. -

Patronajul aduce drept argu-1 
ment în favoarea măririi salari- ’ 
ilor conform procentului propus I 
de el, dificultățile situației buge- t 
tare în domeniul serviciilor j 
blice, amintind totodată necesita 
tea stabilirii unor tar'țj realiste. 
In plus trebuie să se țină s«'ama 
și de suma enormă neccsa'ă fi 
nanțării unificării Germaniei. I 
Pentru atingerea acestui obiectiv I 
sindicatele sînt gata"*să se sacri
fice, dar totodată doresc să im- | 
piedice ca salariații serviciilor I

t
I

I 
pu- 1 
ita- I

I

publice să suporte mai mult de- i 
cit alte grupe de salariați povara IiÎ
financiară a unificării.

Pe întregul teritoriu al Germa
niei 6,5 milioane de angajați în 
serviciile publice, adică 4,8 ml- I 
lioane in vechile landuri șl 1,7 • 
milioane în noile landuri fede- I 
rale sînt afectați de rezultatele l 
tratativelor privind creșterea sa-1 
lariilor. (Press Release) l

MICA PUBLICITATE

PIERDERI

Dispoziția nr. 6411992
>

COMEMORĂRI

f

Garajele

tn temeiul dispoziției art.
D I

DRAG1IICI ANDREI tatăl, mama Ana și sora Donna amintesc 
cu profunda durene Împlinirea a 6 luni de clnd nu mai este prin, 
tre noi dragul nostru fiu și frate

DRAGH1C1 ANDREI
Lacrimi și flori pe tristul său mormînt. (2368)

ANIVERSARI
CU OCAZIA aniversării zilei de naștere, dragă Argcanu Valeria, 

ftica și soțul îți urează mulți ani fericiți și sănătate. (2324)
VIN ZĂRI

V1ND mașină de scris electrică „Alder**, xerox „Toshiba**, xe
rox KEX-ROTARY, expresuri cafea, telefon 43533, orele 17—20. 
(2350)

VÎND urgent televizor color Grundig, diagonala 67 preț 
60 000 lei, telefon 44705. (2336)

VlND urgent microbuz Ford Tranzit 8 + 1 locuri, fabricație 
1980, încărcătură 1,2 tone, pe benzină, preț 5500 DM sau echiva
lentul în lei și Fiat Panda 45 c.p., fabricație 1981, 900 cmc, con- 

. sum 5,5 — 6 1/100 km, telefon 44705. (2336)
VlND Opel-Record — Caravan 2,3 Diesel și Dacia 1300. Tele- 

I <n 70486 după ora 14. (2353)
VÎND urgent Dacia 1300 cu îmbunătățiri. Informații și vizibilă 

la Tipografia Petroșani. (Dorel). (2366)
VlND garaj metalic, zonă centrală. Telefon 44854. (2367)

DISPĂRUT vacă roșcată cu fruntea un sTert albă, de pe dealul 
Dîlja Mică. Relații : Morar Ion, str. Avram Iancu, bloc 10, sc. 1, 
ct. 2, ap. 5. Ofer recompensă. (2358)

SOCIETATEA COMERCIALA „COMTINCAZ* — Gabl Lux 
SRL, str. Gării nr. 21 Vulcan, prin autorizația nr. 2785, eli
berată la 12 mai 1992, desfășoară activitate de: comercializare 
articole menaj uz casnic, confecționarea și repararea obiectelor de 
tinichigerie și cazangerie. (2370)

PENTRU solidaritatea și eforturile deosebite In zile speciale, 
adresez cele mai alese mulțumiri colegilor din ISM Petroșani și 
conducerilor RAH Petroșani și ISM Petroșani. Florica Băltărețu. 
(2374)

Programul

Jazz-magazin. 
Actualități. 
Conviețuiri. 
Preuniversitaria.

7,00 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 BBC.
12,10 Ora de muzică.
13,00 Oameni de lîngâ noi.
13.30
14,00
14.20
14,50
15.30 Teleșcoală.
16,00 Agenda muzicală.
16.30 Forum.
17,00 Actualități.
17,05 Repere moldave.
17,35 Drumuri în memorie.
18,05 Tele-discul muzicii popu

lare.
18.20 Virstele peliculei. 
19,00 Studioul economic.
19.30

20.00
20.35
20.45
21.40
21 55
22.20
22.10
23 10

23.10
23,55

Desene animate.
Casa zburătoare. 
Actualități. 
Sport.
Film serial. Dallas. Ep. 131. 
Reflecții rutiere.

In fața națiunii. 
Vedete In recital. 
Documentar TV.
Cronica Parlamentului.
Actualități.

Revista presei.
Stadion. Tenis Turneul Ro- 
land Garros '92 (rezumatul 
zilei).

Primărie j
45 din Legea nr. 69/1992. 
SPUN:

ARTICOL UNIC : In conformitate cu adresa ți referatul trans
mis de Prefectura județului Hunedoara, se sistează acțiunea 
eliberare a terenurilor de chioșcurile montate abuziv, sau 
In construcție, conform Hotărlrii nr. 666/1992 a Consiliului local 
Petroșani, pfnă la luarea unei hotărîrl definitive.

da 
Încă

Pentru o evidență corectă a garajelor construite pe teren pro
prietate de stat, serviciul amenajarea teritoriului din cadrul Pri
măriei Municipiului Petroșani aduce la cunoștința deținătorilor, 
următoarele i

L Garajele vor fi numerotate cu vopsea, lncepînd cu zona Ae
roport |

1. Înscrierea se va face la Primăria municipiului Petroșani, 
Serviciul'amenajarea teritoriului, între orele 9—11 și 14—15, după 
cum urmează :

de la nr. 1 pină la nr. 300, ptnă In 29 mai 1992;

nr. 300 la nr. 600 In săptămtna 01.—05. 06 1992 |

nr. 600 la nr. 900 In săptămlna 08.—12 06 1992 I

nr. 900 la nr. 1200 In săptămîna 15—19.06 1992;

3. Consiliul municipal Petroșani — In baza acestor date

— de

de
la
la

— de la
’ 7

analiza fiecare amplasament și va stabili măsurile ce se impun.
•r 1- Garajele care nu vor fi înscrise pină la data de 30 iunie 1992, 

considerate fără proprietar.
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Secretar de redacție 
ȘTEFAN CIMPOI 

Rcspo ; -bil de număr : 
Ion MUSTAȚA 
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KiJllIa*

PIERDUT ștampilă rotundă cu următorul conținut: Ministerul 
Industriei și Resurselor. Departamentul Industriei Lemnului „Su- 
drel“ București. SETTPI’L Petroșani. O declarăm nulă.

PIERDUT mapă din piele de culoare albastru închis cu docu
mente. Găsitorului recompensă. Petroșani str. Venus bloc 4/17, 
Muntean Liviu. (2337)

PIERDUT diplomă de absolvire 8 clase pe numele Sanda. An
drei, eliberată de Școala generală Săulești—Gorj. O declar nula. 
(2335)

PIERDUT contract de închiriere pe numele Gavriș Alexandru, 
eliberat de RAGCL Petrila. 11 declar nul. (2342)

DECES

PĂRINȚII Anișoara și Vasilc Lașcu și bunicul Dohrovicescu 
Toma anunță cu nemărginită durere încetarea prematură din via
ță a iubitului lor fiu și nepot

ing. ANDREI LAȘCU
înmormântarea are loc astăzi la orele 14. Cortegiul pleacă de la 

Biserica Evanghelică.
Fie-i țărma ușoară! (23G9)

FAMILIA Vas» mulțumește tuturor celor care au fost alături 
de ei, La greaua suferință pricinuită de trecerea In neființă a celui 
care a fost

VASS LUDOVIC
Nu-1 vom uita niciodată! (2372)

D I S P A R I Ț I E
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HOROSCOP
GEMENI

(21 mal — 21 luni»)
Jocul șansei șl al Intîmplăril 

vă scoate în cale „jumătatea** 
care vă lipsea.

RAO
(22 iunie — 22 iulie)

Doi lei furioși fao dezvăluiri 
care vă periclitează scaunul

LEU 
(23 iulie — 22 august)

Partenerul neglijat Iși pregă
tește revanșa.

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Rutină și plictis.
BALANȚA

(23 septembrie — 22 octombrie)
Un superior al dv. își consu

mă timpul și energia, încercînd 
să vă inițieze în arta disimulării 
intențiilor.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie.

Ziua „marilor împliniri" se În
cheie într-o confuzie totală.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Ciinele care latră nu mușcă.
CAPRICORN

(21 decembrie — 19 ianuarie)
Resuscitarea unor vechi resen

timente ar trebui să vă pună în 
gardă.

I

La redacție, un părinte dispe
rat. Copilul său, Rișcu 
Daniel, a 
11 ani. A 
mai. S-au 
ar fi fost 
prin trenul cursă Lupeni 
troșani. Este îmbrăcat 
pantalon gri, poartă o bluză bleu-

Valentin 
dispărut de acasă. Are 
plecat de acasă joi, 21 
primit informații că 
văzut luni, hălăduind 

— Pe- 
într-un

P.-I
--------  ,--------- ------
da relații este rugat să se adre- Iv-w _ 1 ’ A ? _ - -__ __ 1 _1 1. .t l T-» *_ wsere i’Uiiyici iiiuiiiuipiuiui reuir > 
șanl, Poliției Aninoasa sau să ia I

- • • •■ ■ ■_ . •
domiciliază In Aninoasa stra-1
Cocosvar. nr. 7. De asemenea I

marin, cu verde. Poartă In 
doare pantofi negri. Cine poate

seze Poliției municipiului Petro-

legătura cu părinții copilului, ca
re < 
da Cocoșvar, nr. 7. De asemenea 
se poate folosi telefonul Școlii I 
generale Aninoasa. (I. Șt.) 1

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

încercați să preveniți scurgerea 
de informații, care are ca efect 
dezechilibrarea „sistemului".

PEȘTI 
(19 februarie — 20 martie)

Toată ziua are un singur țel: 
pregătirea pentru a fi o gazdă 
desâvirșită.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Un amic vă vinde pontul 
nei afaceri grase.

TAUR 
(21 aprilie — 20 mai)

Sînteți așteptat(ă) intr-un 
cu umezeală mare.

u-

loc

K

Cotidianul de opinie și Informație 
Văii Jiului .ZORI NOI* este realizai 

SOCIETATEA COMERCIALA

al 
de

„ZORI NOI" SA. 
înființată conform De 
ciziei nr. 208/12.06 1991 
a Prefecturii Județului 
Hunedoara.

Director 
MIRCF.A BUIORESCU
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