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30 de secunde cu dl. Turnă
Dimnul Turnă susține (în scris, In gazeta „Călăuza") că ne 

cite.’.e a.arul in... 30 de secunde. Cu toate că prin această afirma
ție (și prin altele) a adus prejudicii ziarului nostru, îl oferim pri
lejul să ne citească zilnic (intr-o „juma" de minut). Prin noua 
noastră rubrică „30 de secunde cu domnul Turnă" dorim să-i 
împrospătăm memoria d-lui cu pricina și să-l creăm o cit mai 
veselă atmosferă cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Țțț, țțț, țțț...

DI. Tlie Verdcț, președintele în 
exercițiu al PSM. care toorrwi 
s-a plimbat pe linca Marele Zid

Chinezesc, a auzit că l-a recla
mat cineva din Valea Jiului cum 
că 1 s-a construit o vilă la Ro

tunda, !n județul nostru. Firesc, 
dinsul s-a adresat celei mai se
rioase agenții de presă din Valea 
Jiului „SLATINIOARA PRESS1*, 
interesindu-se cine e tovarășul 
care a uitat disciplina de partid.

După lupte seculare, care âU 
durat... 30 de secunde, l-am răs
puns. Cum nu știi, nea Ilie, păi 
e Turnă, tovarășul Turnă ăla, 
care era directorul TCII-ului. El 
ți-a construit-o, el te-a reclamat!

— A, da, da, nu e cumva ăla 
care și-a făcut și el una? Dar 
am auzit că are acte și pe cui
burile de rînduncle de la streași
nă. Dc-aia a scăpat atunci de 
legea cu ilicitei’. .Asta da, tovarăș 
de nădejde.
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Este in firea noastră omeneas
că să ne punem mari speranțe 
în anul care urmează, Cei rnai 
mulți dintre noi așteptăm pro
misa relansare economică și cal
marea prețurilor, urmate de a- 
meliorarea nivelului de trai. Da
că acesta ar fi punctul dureros 
pentru român, îndeosebi acum 
cind se apropie Crăciunul, lu
crurile nu stau mai bine nici In 
politică, pe unde se iscă furtu
noase și pătimașe dezbateri în 
care se achită polițe ceva mai 
vechi. Mai semnificativ mi se 
par a fi transparentele amenin
țări' ale fruntașilor UDMR, în
truniți la Cluj (pînă nu cu mult 
timp în urmă se prefera orașul 
Tg. Mureș) că, dacă președintele 
României șl Guvernul nu-și ex
primă atitudinea cu privire la 
placa așezată pe soclul statuii 
lui Matei Corvin, se vor adresa 
organismelor europene care ve
ghează, vulturește, la drepturile 
omului.

Se uită că șl această Europă 
are multe și felurite necazuri, 
însă de altă natură decît ale 
noastre. De la 1 ianuarie 1993 
urmează ca în spațiul economlo 
european să fie alte principii. In 
vederea acestui scop s-a cheltuit 
multă energie, nu doar politică. 
Dc aceea s-au amendat constitu
ții, s-au făcut referendumuri 
care au urmat unor nu prea line 
dezbateri parlamentare. Și cum 
să nu fie Iritate personalitățile 
politice că Danemarca, stat mic. 
s-a pronunțat negativ, iar acum
Elveția dă bătăi de cap englezl-

Jlor și nu numai lor. Timpul 
| presează, pînă la 1 ianuarie 1993 
9 mai sînt puține zile, și proiectul 
! cunoscut mai de mult dar stabi

lit la Maastrich, în Olanda, e în 
pericol dc a eșua. Este lesne de 

| înțeles cită energie politică și 
j diplomatică se concentrează in 
e fiecare oră. Și, colac peste pupă- 
R ză, nu s-a încheiat diferendul 
C dintre Statele Unite și Comunita

tea Economică Europeană, din 
agricultură. Franța, traversată în

acest an de nemulțumirile fer
mierilor veni ți la Paris, nu este 
dispusă să facă concesii, apărin-1 
du-și agricultura. Gă altfel...

In aceste împrejurări atît de 
complicate, amplificate șl de 
tensiunea situației incontrolabi- 
le din Bosnia și Herțegovina, ne 
îndreptăm, că vrem, că nu vrem, 
către 1993. Ca și acum un an se ; 
vrea a se repune în discuție elf 
de mult este „persecutată" etnia 
maghiară la Cluj. Este același 
măr al disputelor.

Opiniile cu privire la fixarea 
plăcii, cuprinzind cuvintele Iui 
Nicolae Iorga, sînt împărțite. U- 
nii zic că se adaugă un element 
care a încălcat niște reguli din 
domeniul artei. Unii aprobă, alții 
resping. Se uită, premeditat eă 
se restabilește un adevăr istoria, i 
potrivit căruia inscripția a fost' 
amplasată în deceniul trei, după ; 
unirea Transilvaniei, pămînt 
românesc, cu România, dar a 
fost dată jos după Dictatul de la 
Viena. Primarul Clujului, dom- , 
nul Gheorghe Funar, nu se re
pede să facă lucruri chiar necu- 1 
getate, se cuvine să ne reamin
tim de valoarea școlii de istorie , 
de la Cluj. Prea ușor se uită ee 
se petrece cu mmoritatea româ
nă din Ungaria. ț

De trei ani de zile, care vor fi 
peste ceva mal mult de o săptă- 
mînă, vorbim despre nevoia unui 
spirit tolerant, de civilizație în , 
vorbire, adică să ne ascultăm 
unii pe alții, nu să întoarcem 
spatele unui ins ale cărui zise 
nici măcar nu se ghicesc.

Statele vest-europene sînt cu-1 
fundate in grijile lor mari, Or
ganizația Națiunilor Unite nu 
mai știe cum și unde să-și dis
tribuie atenția și eforturile tot 
mai mari de „căști albastre", noi 
de ce nu ne-am vedea de ale1 
noastre ?

Ce va mai fi pină la primăva
ră, pînă va încolți iarba, numai 
Dumnezeu știe.

Tibcriu SP.ATARU

Dacă presă 
nu e, 

nimic nu e...
A tre ut o zi fără ziare. 

Gum arată viața fără oglinda 
ei de fiecare zi — presa — 
e greu de exprimat in cu
vinte. Oii.um, imaginea e 
sumbra.. O dovedește ți faptul 
ci a.tazi apărem din nou, deci, 
cineva a înțeles că nu as‘-a 
e soluția.

Prietenii și colegii noștri 
tipografi pot desigur să lupte 
pcnttu dtepturile lor, cu mij
loacele pe care le cred efi
ciente. SIntem chiar alături, 
de ci. pînă la un punct, insă 
orice raționament lucid con
duce lo o singura concluzie. 
Economia de piață presupune 
rentabilitate. Normativele le

gale în vigoare, privind sala
rizarea, nu pot fi ignorate. 
Statul, ca patron majoritar, 
are anumite drepturi. Dubla
rea salariilor este posibilă. în 
condițiile actuale, prin redu
cerea personalului. Ceea «h 
nu e de dorit...

Oricum, nu mor caii cind 
vor clinii...

redacția „zori noi*

Un
Acum, cind toată lumea e cu 

ochii spre Occident, cind apro
vizionarea se face la Istanbul iar 
intrarea in Europa ne-a fost deja 
deschisă de „românii vechi", ca
re au purces în Germania cu că
țel, purcel, puradel etc, ai fi ten
tat să crezi ca se poate trece Pru
tul cit al bate din palme. Cine, 
ce să caute la Chișinău ? Vorba 
ceea: n-ai ce mînca și vii la 
mine să ruldum împreună?... 
Și totuși vâ rugam să ne credeți 
că jumătate din timpul deplasă
rii l-am petrecut in punctul de 
trecere a frontierei de la Albița. 
Nu-l vorba că vameșii ar fi 
suciți, dar își fac datoria. Meti
culos, așezat, ardelenește...

La trecerea spre Republica 
Moldova, mașina noastră era 
singura cu număr romanesc. Ce
lelalte... „de-ale lor". După plim
batul hirtiilor și confruntarea 
chipurilor din pașapoarte cu o 
riginalele — In prag de congela
re — din mașină, ni se dă liber 
și după ce rulăm preț de-o plic
tiseală — două, sintem opriți 
In „vama lor". „Fasole ? Faină?", 
ne întreabă un militar In manta 
rusească (e o pestrițeală de uni
forme, acolo, de nu mai știi care 
ce-i). N-aveam, nu știuserăm că 
nu se vine la frați cu mina goa
lă, așa că, incredibil dar adevă
rat, se ridică bariera... Motorul 
sforăie, se ambalează, dudule, 
se enervează șl... ne facem cruce 
c am scăpat. Uitasem sa amin-

drum spre
tesc că trecerea în „ceai iltă“ 
Moldovă se face, In final, pe ba
za unui mic bon pe care scrie 
„Inspectorul STAI: liber să cir
cule și să treacă", bilețel pe 
care cel de la poartă il aruncă 

„Ai noștri” blochează ieșirea din vama.

după o privire sumară lntr-un 
coș... dc unde poate să 1 la vin- 
tul, „clientul" ș.a.m.d.... Dar să 
lăsăm. Am trecut, ne-am uit it 
la ceas, am convenit asupra mo
mentului sosii ii la Chișinău șl 
„Pe dai I",

După citeva sute de metri, „hop 
și Iarăși hop I". Din față ne-au 
apărut, pe contrasens, două au
tocamioane TATRA, încărcate 
cu niscaiva utilaje terasiere. „De

noi înșine
undc-s, mă,' dobitocii ăștia, de 
pămînt ?“, am scrîșnit noi din 
dinți. Dar n-a durat mult pînă 
să ne dumirim cu cine avem de-a 
face. Una avea nr. 31 GL 1734, 
iar cealaltă 31 GL 7807. Deci, ai 

noștri, ca brazii, cu... mușchii „pi 
chept". A urmat, evident, obiș
nuitul dialog, amical și construc
tiv, presărat cu expresii picante 
numai de șoferi știute șl. bineîn
țeles, am fost ncvoiți să dăm îna
poi, să ne îngrămădim printre 
TIR-urile ce-șl așteptau Intrarea 
In România. Nu că ar fl fost cl 
mal cu multe perechi de... cat 
putere, dar știți că. de obicei, cel 
mai înțelept cedează. In timpul 

■i

(!!!)
„manevrei" am putut saliva „de, 
voie" privind la mulțimea celor 
care ofereau drumeților, din pri-, 
sosul inimii lor, contra-cost, evi
dent, grătare și vin, alcătuind pe 
marginea drumului un veritabil 
han volant, lusind impresia că 
astia s-au născut cu economia de 
piața in șinge (sau in vin, mă 
rog...). -

După ce am trecut de LcușCni, 
au început a ni se oferi dovezi 
certe ca intrasem in alta țară și 
ca pînă la Chișinău nu ne mai 
putea opri decît miliția. Nimeri
sem pe un fel de autostradă, cu 
nuci de o parte și de alta, îm
brățișată de dealuri domoale, «u 
vu și livezi, Line gospodărite, fă
ră garduri, fură fir de buruiană 
sau măcar o cit de mică urmă 
a nepăsării. Moldovenii întrețin 
un cult al lucrului făcut cum se 
cuvine, al gospodarului și, nu in 
ultimul rînd, al viței-de-vie. Bu
tucii intră pînă sub streașină...

In dreptul satului Bolțun, d n 
raionul Nisporeni (in treacăt fie 
spus, aici grămezile de nisip e- 
rau deja la locul lor, pe margi
nea șoselei, așteplind înghețul), 
o tînără îmbujorată ne-a făcut 
binecunoscutul semn. Șoferul a 
cedat ispitei, noi am încuviințat 
ți iat-o pe Ioana Drumeu în ma
șină „străină", cu lumini Juoăușe 
în ochii ca iarba și cu chef do 
varba. j

Ștefan CIMPOI 
(Va urma)
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O mamă fără suflet își abandonează
copilul

Parcă-1 văd ca găletușa goală, 
apasindu-i brațul drept, îndoit 
mai tare decit inima-i mică, cu
rată și plină de durere. MAM V 

' M AMA! JOS! Am trecut pe lingă 
el. fără să-l cunoaștem, fără 

’ să-l putem ajuta cu ceva. Och i 
"'triști, piciorușele obosite de atita 

că itarc, degetele încleștate pe 
o carte, unde .și silabele strigă 

. «mamă, mamă," capul fără astim- 
păr. căutindu-și locul, gura ne- 

' mincată și nesărutată, poate, nici 
de frățiori, dar nici de mama sau 
ambii părinți, această .mare” 
minune, copilul fără nume a 
fost aruncat la groapa de gunoi 
a unei inimi de... mamă.

în ziua de 30 noiembrie, pe la 
orele amiezii, pe cînd cele două 
infirmiere (Tudor Florica și Pa- 
raschiv Lina) au ieșit să pună 
la uscat și să adune scutecele de 
pe sirmă întinse în jurul secției, 
ac ?st copil a fost adus pe furiș, 

1 nu se știe de cine, dar bănuim 
. ca de mama sa. și, în fugă, în 
hoție, în blestem l-a lăsat, fără 

milă, fără glas, p‘e coridor, în- 
tr-un hohot de plins, dispărînd 
în întunericul conștiinței mai

tilhăreștc dccit orice criminal. 
Infirmierele s-au întors, găsind 

spre spaima lor ur> suflet chi
nuit, îmbrăcat, dacă vreți, într-o 
durere și spaimă, care nu se pot 
descrie. îmbrăcat într-un urson, 
de culoare galben-bej, cu un 

maiou și pulovăr de nou-născuți, 
in piciorușele reci cu botoșei uzi, 
mica „statuie" vie le-a întins 
mîinile și sufletul spre alinare. 
Nu știe cum il cheamă, vorbește 
destule cuvinte, are circa doi ani 
și șase luni și singura lui „rugă
minte" se reduce la neprețuitele 
cuvinte, mamă, mamă, jos. Nu 
mănincă decit puțin, mincare gă
tită .și personalul de aici își face 
datoria de a-i aduce fiecare, de 
acasă, ce crede de cuviință.

D-na doctor Adelheid Maschek, 
medicul secției de copii distrofici, 
mamă a unui copil, nu găsește 
altă caracterizare, altă definiție 

decit „o crimă" abominabilă, să- 
vir.șită in cunoștință de cauză. 
Ajutorul pe care ni l-a cerut, i 
l-am dat ,și i-1 vom da. De-acum 
înainte, noi toți să pornim în 
căutarea speranței copilului, și a 
mamei ratăQjtc în bezna senti
mentelor. O lume a strigătelor 
s-a născut, iată, din 30 noiem
brie 1992 Cînd se va sfirși?

Dorcl NEAMȚU 
Tibcriu VINȚAN

Un act adițional la contractele 
pe 1992 încheie în aceste zile 
AS I ROM — SA (fost ADAS) «u 
beneficiarii care dintr-o înțe
leaptă măsură de prevedere și-au 
asiguat autoturismele proprie
tate personală (CASCO). „Com
pletarea" adusă la contract este 
justificată de „majorarea prețuri
lor autoturismelor, ale pieselor 
de schimb, accesoriilor și tarife
lor de manoperă", fenomen pe 
care posesorii de autoturisme il 
cunosc destul de bine astfel că 
nu mai insistăm cu detalii. Dato
rită acestui efect al liberalizării 
prețurilor, valoarea totală a bu
nului asigurat a crescut în ti,mp 
ce primele de asigurare au ră
mas în urmă față de prețurile 
pieții libere. E bine că recupera
rea acestei rămîneri în urmă se 
face la timp. Tocmai eram în
grijorați că vom încheia anul cu 
prea multe restanțe, unele dintre 
ele (din domeniul taxelor) fiind 
mul* mai ușor de evitat.

Desigur, beneficiarii nu con
testă efectul scumpirilor (sau 
reacția în lanț, determinată de 
o singură creștere c>_- preț;. Nu 
contestă nici actul adițional la 
actualele contracte. Celor care 
au făcut asigurarea „dmtr-o în
țeleaptă măsură de Drevedere" 
nu li s-a terminat înțelepciunea 
așa cum sO termină de exemplu 
benzina din rezervor. Fără co
mentarii, acești benficiari au ac
ceptat „actul adițional". Dar nu 
fără să-și pună în tăcere cîteva 
întrebări. în numele lor, cine 
a negociat această completare la 
contract cu „asigurătorul"? Sau: 
cîtă rășpundcre a fost asumată 
de asigurător la încheierea unuî 
„contract ferm", în care, după 

cum se știe, nu au fost prevă
zute „accidente" (creșteri de pre
țuri) în favoarea ASIROM?

Iată încă o nedumerire: cîte 
acte adiționale vom avea în 1993? 
(I.M.).
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Consiliul orășenesc Lupe ni
anunța

majorarea impozitelor și taxelor locale in conformitate cu Ordonanța nr. 15/1992 a Guvernului României.

Denumirea impozitelor, taxelor și celorlalte venituri 
care se modifică

Actele normative care reglementează 
încasarea impozitelor, taxelor și 

celorlalte venituri

Limita 
de ma
jorare 

aprobată

MICA
PUBLICITATE

ANIVERSARE

PĂRINȚII și frații urează lui 
Marian Lupca, cu ocazia aniver
sării zilei de naștere, sănătate șt 
tradiționalul „La mulți anil-

VINZAR1

1. Impozitul pe profit de la regiile autonome din sub- 
ordinea orașelor, municipiilor

2. \ ărsăminte din profitul net al regiilor din subor
donarea orașelor și municipiilor

3. Impozitul pe terenurile
I. Impozitul pe veniturile 

serioșilor și altor persoane fizice independente și a 
familiale

agricole ale populației 
liber-profesioniștilor, me- 

isociații

»

5.

G. 
orașe

7.

Impo ’tul pe terenurile populației din

Taxe asupra mijloacelor dc transport 
persoane fizice

8. Taxe dc timbru asupra succesiunilor 
de timbru dc Ia populație

9. Alte impozite și taxe dc ia populație (taxe pentru 
eliberarea autorizațiilor în domeniul construcțiilor, taxe 
asupra vinurilor și rachiurilor naturale, taxe dc publici
tate, afișaj și reclamă, taxe pentru folosirea locurilor pu
blice de desfacere, taxe pentru deținerea de cîini, taxe 
pentru șederea in stațiunile balneoclimaterice, taxe pentru 
vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor is
torice, de arhitectură și arheologic, ctc).

10. \ cnituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, 
imputații și despăgubiri sau din aplicarea Legii nr, 18/ 
1968.

11. \ cnituri din amenzi

12. Penalități și majorări pentru venituri nevărsate 
termen la impozitele, taxele și veniturile cuprinse la 

”•
unor bunuri ale insti-

»
1I

in 1 
cap. JI.

13. Venituri din valorificarea 
tuțiilor publice de interes locat

Legea nr. 12/1991, privind impozitul pe 
profit, cu completările ulterioare
Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea 
unităților economice de stat ca regii auto
nome și societăți comerciale
Legea nr. 2/1977 privind impozitul agricol 
Decretul nr. 153/1951 cu privire la impo
zitele pe veniturile populației, cu modifi
cările ulterioare; Decretul-legc nr. 51/ 
1990; Decretul nr. 391/1973 cu privire la 
impunerea veniturilor din închirieri de 
imobile; Hotărîrea Guvernului nr. 201 / 
1990 privind aprobarea Normelor dc 
aplicare a Dedetului-legc nr. 51/1990 
Legea nr. 25/1981 priviud impozitele și 
taxele locale; Decretul nr. 125/1981 privind 
stabilirea și 
lor locale

încasarea impozitelor și taxe-

20%

30/o

Idem 307o

nr. 15 1992
199/1955; IICM nr. 911/1955,

Idem, Legea 
Decretul nr. 
cu modificările ulterioare; Hotărîrile Gu
vernului nr. 1295/1990, nr. 318/1991; 
Legile nr. 71/1991, nr. 45/1992
Legea nr. 25/1981; Decretul nr. 425/1981; 
Legea nr. 45/1992; Decretul nr. 504/1957.

Codul penal; Codul civil și Codul muncii;
Legea nr. 18/19G8

Legea nr. 32/19G8 plivind stabilirea și sanc
ționarea contravențiilor, legile specifice 
care prevăd sancțiuni contravenționale 
care se fac venit la bugetele locale
Actul normativ care reglementează venitul 
in cauză

10%
30%

30%

50%

V1ND video Recorder marca 
Orion. Relații: telefon 545270.

V1ND convenabil, instalație 
sifonărie, Lonea, Minerilor, nr. 
8 (Brătianu). (6241).

VIND
Telefon

VlND 
mandă. 
după ora 16. (6235).

V1ND Fiat 127 Diesel. 
570486, după ora 16. (6219).

VlND apartament 3 camere, 
Petroșani — Dimitrov. Telefon 
542747. (6245).

sobă încălzit, șamotată. 
544406, orele 14—20. 
sufragerie nuc

Telefon 542810,
de co-
541827,

Telefon

SC „Șatra" Petroșani cu se
diul la Bufetul Romanilor, 
vinde dubă izotermă Raba, 
10 tone. Preț convenabil. Te
lefon 545402, 545207.

VlND convenabil, rulotă auto, 
stare excepțională, amenajată co
merț. Telefon 545399. (6228).

PIERDERI
PIERDUT chitanțier de 

nr. 654 la 701, aparținînd 
rativei „Straja" Lupcni, 
nr. 53. Geamuri. 11 declar nul.

PIERDUT cotor carnet CEC nr. 
A8 754426 — 754450, aparținînd 
UACC Petroșani, eliberat de BCR 
Petroșani. Ii declar nul. (6237).

DIVERSE
SOCIETATE Comercială an

gajează vînzătoare, tînără, pre
zentabilă, să cunoască limba 
engleză (preferabil și germana). 
Tel. 545812, orele 9—18. (6119).

OFERTE SERVICII
CĂUTAM menajeră pentru 2 

copii, 2 și 4 ani. Salariul și pro
gramul foarte avantajoase. Str. 
Traian 9, bl. A6, ap. 57, Vulcan, 
zilnic întrc orele 8—20. (6237).

COMEMORĂRI

la fila 
Coope- 

secția

MAMA, surorile, Mariana, 
Gabricla și cumnatul Vasile, 
anunță că s-au scurs 6 săptă- 
mîni de cînd iubitul lor 
GRAINICEANU ILIE (TITEL) 
i-a părăsit pentru totdeauna.

Odihnească în parei

SE împlinesc 4 ani de clnd 
CISMAȘ MUIAI (IȚU) 

a trecut în neființă.
Familia te păstrează mereu 

în amintire. (6238).

I
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REALITATE
Pentru familie este un miracol Diferente

9

,,Doamna, mulțumescu-ți
• Vă mai amintiți de povestea zguduitoare a unui tinăr alie

nat publicată in luna iulie ? Atunci. □ mamă îmi mărturisea cu 
durere in suflet: „De doi ani e cu mintea înapoi" • Surorile .și 
mama sa nu-1 mai vedeau ie?ind din întunericul care-i cuprinsese 
mintea • Fugea de prieteni, nobby-ul său fund acela de o nota 
numere de la autoturisme c Care — zicea el — vor să-l omoare 
• In fine, s-au găsit, in septembrie, două persoane, care, mai cu 
binele, mai cu... J-au îmbarcat pe salvare și Uau dus la un spital 
de specialitate.

....Nu știu cui să mulțumim că, 
in fine fratele nostru s-a făcut 
bine", mi-au spus, la sfirșitul săp- 
tâminii trecute, surorile lui Va- 
sile C., pe care le-am intîlnit 
intimplător, în piața din Petro
șani. „L-au dus, pentru două 
luni, la spital șl acum e altul — 
detaliază cea mai mare, Petro- 
nela. Cind ii spunem cum a fost, 
zice că nu, n-a fost el ăla. Cum? 
El cu barbă, cu părul mare? Nu, 
nu se poate l“.

Luni dimineața, cam pe la opt 
>1 jumătate, bat la ușa aparta
mentului 8 de pe scara întii a 
blocului D13 din Vulcan. Îmi 
deschide bătrîna, mama lui Va- 
sile. „Fetele sînt la serviciu", 
spune ea, după ce mă poftește in 
casă. Știe pentru ce am venit. 
„Atunci, Sile l-a legat. Sile și cu 
încă unu] de-aici. de pe scara. 
Si l-or dus cu salvarea la Zam. 
Cind o venit înapoi, tot salvarea 
l-o adus. C-o dus pe unu din 
centru’ și înapoi o venit cu el. 
Lumea mă întreabă cum e, dac-o 
început serviciu’. Lc spun că în
că nu, că după ce trec sărbăto
rile. După Anu’ Nou". O rog 
să-mi arate biletul de ieșire din 
spital. Mi-1 aduce. Internat de la 
7 septembrie pină in 4 noiem

brie. In ce privește diagnosticul 
nu-ți trebuie multă știință medi
cală să-ți dai seama ce a avut 
tînărul: schizofrenie. După care 
tanti se duce în camera alătura
tă să-1 cheme pe Vasile. „Hai, 
Vasilică, te caută cineva", aud 
prin ușa rămasă întredeschisă. 
După două minute, apare. Dife
rență mare intre cel pe care-1 
știam cind răscolea ghenele de 
gunoi ale blocurilor și cel pe 
care-1 am acum în față. Nu mai 
are barbă, nu mai are plete. E 
bărbierit, mai poartă doar mus
tăcioară, ca-n pozele de dinainte. 
Pe cap și-a lăsat însă fesul. Nu 
știu dacă același pe care-1 avea 
cind batea aiurea străzile.„ Dom- 
nu-i de la ziar și vrea să vor
bească cu tine", ii spune maică-sa. 
Tînărul mă măsoară cu privirea 
și zice: „Da, da vă cunosc". Ră- 
mîn ca obturatorul aparatului 
de fotografiat cind e pus pe „B". 
„De unde ?“, il întreb. „Din Pa- 
roșeni. Sinteți din Paroșcni. Mi
lițian. Aveți un frate la sesehaș". 
Îmi ia cam multișor pînă-1 lă
muresc că nu-s de la poliție și 
că n-am nici un frate, li spun 
că, mai mult ca sigur, m-a con
fundat cu un polițist care are, 
intr-adevăr, un frate angajat la

Țiganii așteaptă rezultatul expertizei 
de la... vrăjitoare

La început m-am mirat: de ce o fi nevoie de trei barosani să 
coboare sicriul din căruță ? Se vede că nedumerirea am expri
mat-o și cu voce tare de vreme ce o femeie de alături mi-a răs
puns: „E plin. Acum a adus-o de la spital". După care am mai 
aflat ca era s orba de o tinără Decedată in urma contractării unui 
icter negru.

Au trecut de atunci cîteva săptămini. Intr-una din zile, i) 
întilnesc, tot în Vulcan, pe unul dintre bărbații care manevraseră 
sicriul. E un zdrahon de om. Cea moartă ii era nepoată. Au rămas 
doi sau trei copii fără mamă. Totuși, ei — țiganii — nu sînt încă 
liniștiți. Prea așa, dintr-o dată, s-a dus femeia. Și. tocmai de a- 
ccea, prin niște relații de-alc lor cu garoii din Craiova, au ajuns 
la o vrăjitoare de pe acele meleaguri. Care — îmi spune omul — 
poate s;i cheme moarta și s-o întrebe ce și cum. Momentan, ei 
bănuiesc că cineva i-ar fi turnat nepoatei ceva în băutură. Acum 
așteaptă rezultatul expertizei do la vrăjitoare. Pc care negreșit 
mi-1 vor comunica.

c-o scăpat!”
SSfl. Dar respectivul e de două 
ori cit nune. In lățime. Vasile 
ramine, insă, suspicios, frec pes 
te asta și-1 întreb dacă-și mai 
amintește de cum era în urmă 
cu un an „De la ce crezi că ți 
s-a tras, Vasile ?“. „Am studiat 
o carte De aventură. Polițistă. 
Mi s-a tras din cauza nervilor. 
C-am purtat barbă ? Păi, cind 
vreau îmi las barbă și părul 
mare. Și călugării poartă păru’ 
mare. Eu n-am furat, n-am 
spart, n-am ucis. Un prieten din 
D3 mi-a zis că am fost hoț, c-am 
spart. Da’ nu-i adevărat”. „S;- 
gur că nu-i — îi întăresc spusele. 
Dar cele două plase pe care 
le plimbai în oraș ti le mal a- 
minteștî ?“ . „Mergeam după 
cumpărături. O vânzătoare mi-a 
luat, o dată 100 de lei pe-o pli
ne". 11 las să-și facă niște calcu
le, după care îi plasez o altă 
întrebare: „Te vei angaja ?“
„Cred c-o să găsesc, în meseria 
mea. Că am diplomă de tîmplar. 
Știu că-i greu, că mai sînt mulți 
cu diplomă și n-au unde lucra".

Îmi dau seama că am supra
licitat, așa că mă retrag. La ie
șire, bătrîna imi spune: „Doam
ne, mulțumescu-ți c-o scăpat !. 
Amu' poate și-o găsi și de lucru*" 
Ceea ce și subsemnatul speră. 
Integrat într-un colectiv, șansele 
de a i se șterge cu totul drn 
minte o parte întunecată a exis
tenței sale sînt infinit mai m i i 
pentru Vasile.

Chestia mi-a istorisit-j un prieten. In urmă cu două luni, ve
nind .lin nordul Moldovei, a preferat varianta ocolitoare in loc 
să traverseze munții pr.n știutei-' pasuu. Asta pentru că, la dus, 
era cit pe ce s-o pățească. Pe lihuța ningea și sub stratul de ză
padă se ascundea gneața in șelatoaie

A ocolit, așadar, amicul și a ajuns la Bacău. Acolo, ca tot 
omul, s-a gindit să-și ahmghteze autoturismul. A zărit o stație 
PECO țais. Luminată Cu bar și calele. Mașini ? Tocmai pleca 
una; La inceput, omul meu s-a gindit că nu e benzină. Cind a- 
junge lingă pompă,'hopa, apaie tipul cu servitul. „Cu ce vă ser
vim, domnu’ ?“, l-a întrebat pe cel de ia volan, inainte ca acesta 
din urma să apuce să spună ceva. „Cu douăzeci de litri", a reușit, 
în cele din urmă, să replice automobilistul Și a dat să scoată, 
bonul de unde-1 avea. „Nu vă supurați, noi sîntem stație particu
lară. Dăm doar la liber. Dacă vreți pe bon, e stație de stat, cam 
la zece kilometri de aici. Încă o dată vă rog să~Tnă scuzați I*. Prie
tenul n-a mai zis nimic — putea oare ? — a dat cheie și a plecat 
maj departe La stația de stat. „E adevărat, mi-a zis el, nici acolo, 
nu era -coadă. Am crezut că nu-i benzină. Am intrat în stație,, 
l-am intrebat pe cel care stătea la birou și știi ce m.-a răspuns?’ 
Mi-a zis, ce dom'le, vrei să ies să-ți pun cu? Du-te și pune-ți I".

Mi-au revenit în minte cele spuse de prietenul meu gîndin- 
du-mă că, de la 15 ianuarie, gata cu bonurile. Că, la carburanți, 
va fi un singur preț. Care — am fost avertizați — „va fluctua*" 
funcție de prețul petrolului. Vom vedea noi cum va fluctua. Pre
țul benzinei va fi unul. Indiferent că o cumpărăm de la stație- 
particulară sau de la una de stat. Problema-i alta. Cind vor arăita 
stațiile PECO ale statului la fel cum sînt cele particulare ? Cine- 
le-a văzut pe astea spune că-s ca-n Turcia. Ce mai, ca-n Occident. 
Iluminate, cu bar, cafele, COCA-COLA. PEPSI-t LA și Ce maj 
vrei. Celelalte ? Cum le știm. Fără un neon în pieajmă — chiar 
dacă este, acesta nu funcționează —, cu vînzători zgribuliți, ne- 
voiți să țină într-o mină pompa de benzină, iar în cealaltă o 
lampă de miner. Și de-aici, nervi, timpi pierduți cu datul restului 
etc, etc. .Nu-s treburi imaginate, ci ele pot fi văzute oricînd (cîn"i 
„se bagă" benzină 1) și la cele două stații PECO din Valea noas
tră. „Dom’le .nici nu-ți imaginezi ce profituri are societatea 
PECO I— imi relata un distins domn Doar cu o parte din ele știi 
ce dotări ar putea face ? Păi, nu-ți dai scama !“. Eu îmi cam dau. 
Dar nti-și dau cei de la centrala din Deva, care — bănuiesc — că 
nu le-au mai văzut pe cele dc-a ci de la inaugurare. Die-nr fi f''-’ 
și atunci prezenți pe aceste locuri.

Cine-a pus gauia-ii drum 
ăla chiar a fost nebun

Că la noi așa a rămas „mode
lul" — să repari sau să Inlocu- 
iești o conductă trebuie să spargi, 
pe lățime, tot asfaltul — nu mai 
miră pe nimeni. Nici măcar pe 
cci din grupa mică. Dar mai grav 
e că s-a împaminlcnit obiceiul 
ca scobiturile cu pricina să ră- 
mînă acolo, spre aducere amin
te, zile și chiar săptămini in șir. 
Și îi „pomenesc" pe harnicii 
săpători toate categoriile de ce
tățeni. îndeosebi automobiliștii. 
Chiar vreți să știți unde se află, 
în momentul de față, o asemenea 
mostră de „iubire față de cei pe 
patru roți ?“. Aceștia din urmă 
o știu precis: la vreo 70—80 de 
m. tri de podul de peste Sălătruc. 
O „observați" mai bine dacă vc- 
niți dinspre I.ivczcni.

WlllitliiiiiiiiiirriiiitiiiiiiiilllillIIllllIlllllii/i'iiHiiiitiNililiiiilliiiiliiiih

Pagină realizată de
Gheorghe OLTEAN!1

Aici se
Da, am auzit-o și pe astal Șl 

ca să nu vă pun prea mult răb
darea la încercare, voi spune 
și unde. In Iscroni. La coada for
mată la butelii, dis-de-dimincață, 
in ziua de marți, vis-a-vis de 
intersecția șoselei principale 
cu cea care duce la Aninoasa. 
Mi-a spus-o, mai Intîi, dl. Marin 
Jordănescu, locatar al blocului 
A2. „Eu am numărul 700 (îmi 
arată un bon). Și butelii vin cîtc 
50—60 dc bucăți. Căldură este. 
Da’ nu-s butelii". „Eu am 730 
numărul — zice și dl. Petru Pe- 
taca. Butelia mă interesează In 
pi imul rînd. Am cinci copii în

aliniază “blocurile41, aici se așează momîrlanii
casă. Să fiu al dracului, n-am 
cu ce le face mîncaic".

Imi plimb privirea peste bute
liile înșiruite. Sînt cam 250—300. 
Și toate goale. Nu Înțeleg de ce 
nu sînt puse pe două rîndur).

„Nu căldura ne doare, ci buteliile”
Sînt dumirit repede: ale] se ali
niază „blocurile", aici se așează 
momîrlanii. Continui să notez 
opiniile oamenilor. „Cind nu se 
dă căldură, Înțelegem. Înseamnă 
că nu-i agent dc la uzină" (o 
doamnă, care, cind am întrebat-o 
de nume, a răspuns: „n arc rost"). 

„De trei săptămini stăm fără 
butelie. Aici se aduc din două-n 
două săptămini. Ultima oară a 
fost o mașină mică. Și aia doar 
jumătate încărcată". — Dănuț 
Găitan, bloc C3, ap. 0. „O altă 

treabă: acum o săptămînă, n-a 
fost curent. Nu tu curent, nu tu 
butelie. Ții copiii nemîncați" — 
Nicolae Unguroiu, bloc A2.

Mulți dintre cci care făceau 
tropa-tropa pe picioare și-și mai 
suflau în pumni tocmai veniseră 

din schimbul patru. Alți prole
tari urmau să plece la șut în 
schimbul doi. Or, se știe că a- 
ceștia trebuie să-și ia demaraj 
de pe la ora 10. Și dacă buteliile 
vor sosi mai tîrziu ?

Punctul termic din Iscroni e 
amplasat cam la 60 de metri de 
locul în care se oficiază ceremo
nialul schimbării buteliilor. De 
serviciu în acea dimineață era 
doamna Maria Matei. O rog să-mi 
spună parametrii agentului ter
mic înregistrați in caiet, l’e tur, 

temperatura e dc 85 dc gra la. 
pe retur între 55—57 grade. Pre
siunea se menține între 7 și 8.> 
atmosfere. „S-a întîmplat să vina 
locatarii să facă scandal că nu-i 
căldură ?“. „Nu. Nu-mi amintesc 
asta", îmi răspunde d-na Matei. 
Nici nu-j de mirare. O spun gin- 
dindu-mă la alte puncte termice, 
situate, într-gdevăr, p.e dealuri 
la care, dacă presiunea ajunge 
la două atmosfere, e sărbătoare

Pentru moment, la Iscroni, cen
trala „duce" blocurile de acolo 
Nu se știe însă cînd vor fi adu 
se și suficiente butelii pl ne.
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Guvernul vă oferă scumpiri |M I C A PUBLICIT AT E
Ziarul „ZCRI NOI” vă oferă 

un supliment deconectant

■ O publicație pentru liniștea Crăciunului dumnea
voastră.

■ CALENDAR — 1993, însoțit de principalele sărb'i- 
tori religioase ■ De cind se face Pomul de Crăciun ?

■ PORUL ClDERl DE SEZON, sau GENOCIDUL PORCI
LOR ■ COLINDE, COLINDE... ■ UMOR ■ DIVERTIS
MENT ■ ALTE GIUMBUȘLUCURI.

Citind suplimentul „POMUL DE CRĂCIUN**, uitați 
de necazuri!

lUuțjazinul tinerilor căsătoriți
din incinta Casei căsătoriilor din Vulcan

VA OFERĂ
la cele mai mici prețuri:

— confecții din blană;
— huse auto de blană — Dacia 1310;
— haine de blană pentru copii;
— mănuși, șepci și căciuli de blană;
— plăpt.mi de lină;
—- lichioruri și alte băuturi fine;
— dulciuri pentru copii;
— bibelouri;
— sticlărie;
•— ghete, cizme și pantofi de piele;
— confecții de sc/on pentru copii.
Programul magazinului; deschis zilnic între orele 

10—18.

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă,

Societatea Comercială Hermes SA Petroșani 

ANUNȚA
publicul cumpărător că magazinele Jiul Petroșani și Gene
ral Pctrila iși prelungesc programul de funcționare, in 
luna decembrie 1992, după cum urmează:

— zilnic. 9—18;
— vineri, 8—17;
— sîmbătă, 9—12.
Magazinele noastre vă așteaptă cu un bogat sortiment 

de mărfuri.
Societatea noastră urează tuturor cumpărătorilor săr

bători fericite.

Lniilia

î >—

ECHIPA DE SERVICIU
Secretar de redacție 

Ștefan CIMPOI 
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IWgOȘCOP
DECISE

FAMILIA Gogu Tonca anunța cu profundă durere încetarea 
din viată a iubitei lor

DODU MARIA
Inmorminfarca arc loc azi, ora 13. Cortegiul funerar pleacă 

de la domiciliul din str. Păcii. (6108).

PĂRINȚII, socrii, frații și cumnații anunță trecerea în ne
ființă a celui care a fost un bun fiu, soț, frate și cumnat 

GHERGHINA VAS1LE (VILV) 
la o vîrstă atit de fragedă de numai 25 de ani.

Va răminc veșnic in amintirea noastră. (6116).

CU durere in suflet, familia Dan Vasile, Adriana și Marius, 
depling dispariția dragului lor verișor

GHERGHINA VASILE (VILV, 25 ani)
Iți vom păstra o veșnică amintire. (6115).

In plină strălucire tc-ai stins Ca o rază de soare, jiu pot ex
prima durerea Ce o trăiesc de cind destinul nemilos te-a răpit 

GHERGHINA V ASILE (VTLY, 25 ani)
Cit ai trăit te_am iubit. Cit trăiesc te voi plînge.

Soția Mariana și fiica Mădâlina. (6117).

FAMILIA Oprea Vasile și Elena, cu profundă durere, regretă 
dispariția prematură a celui ce a fost

GHERGHINA VASILE
Sincere condoleanțe familiei. (6112).

FAMILIA Ban Florea și Florica regretă pierderea celui care 
a fost

GnERGlIlNA VASILE
Te voni păstra mereu in amintire. (6109).

FAMILIA L'lici Cornel și Ana depling dispariția celui care 
a fost un om deosebit

GHERGHINA VASILE
Nu te vom uita niciodată! (6110).

FAMILIA Marțian Nelu și Lentița aduc un ultim omagiu 
celui care a fost

GHERGHINA VASILE
Odihnească-se în pace! (6111)
FAMILIA Dan Nicolae, Paula și Alexandru anunță că i-a 

părăsit pentru totdeauna cel care a fost lin oin minunat 
GHERGHINA VASILE

Dumnezeu sâ-1 odihnească. (6107).

FAMILIA Rădtilea Samuel și Magdalena este îndurerată de 
despărțirea prematură de omul de aleasă noblețe

GHERGHINA VASILE
Condoleanțe familiei. (6111).

ADUCEM un ultim și pios omagiu celui care a fost 
GHERGHINA VASILE

Vei răminc mereu in sufletul nostru. Familia Ban Adrian și 
Daniela. (6101).

FAMILIA Ban Ionel și Daniela este profund îndurerată de 
dispariția fulgerătoare a celui ce a fost

GHERGHINA VASILE
Dormi în pace. (6103).

A PLECAT pentru totdeauna din mijlocul nostru 
GHERGHINA VASILE

Nu te vom uita niciodată. Familia Marțian Felix și Mihaela.

ARIPA crudă a morții a răpit pentru totdeauna pe cel ce a 
fost

gherghina vasiie
Condoleanțe familiei îndoliate. Familia Ulici Ilic și Nuța.

Societatea Comercială 
„Hermes” S.A. Petroșani

ORGANIZEAZĂ
in data de 28 decembrie 1992, licitație directă în baza 

II.G. tir. 110/1991 și 279/1992 pentru închirierea urmă- 
torelor:

— JOI m.p. din magazinul de fierărie Pctrila, pentru 
comercializarea produselor alimentare, ncalimcntare și 

agroalimentarc;
— autofurgonetă TV — 12 F.
— autofurgonetă TVD — 12 C.
Licitație publică cu strigare.
Documentația se poate procura de la sediul societății 

din Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 90.
Licitația va avea loc în 28 decembrie 1992, ora 10, în 

sala de ședințe a societății (magazinul „Jiul**).

Cotidianul de opinii și informații al 
Văii Jiului „ZORI NOI" este realizat de 

SOCIETATEA COMERCIALA 
„ZORI NOI" S.A.

înființată conform De
ciziei nr. 208/12.06.1991. 
a Prefecturii județului 
Hunedoara.

Director 
MIRCEA BUJOIIESCU

Materialele ncconiandate și nepu
blicate nu se restituie. Responsabili
tatea morală și juridică asupra co
rectitudinii datelor cuprinse în arti
cole aparține, în exclusivitate, auto
rilor.

SĂGETĂTOR
Vă bate gîndul să încercați 

o „aventură", la doi pași de 
casă. N-are rost.

CAPRICORN
Dulcegărie — pînă la refuz...

VĂRSĂTOR
Consecvența și fermitatea po

ziției vă asigură echilibrul și 
liniștea.

FEȘTI
Veți privi — fără să puteți ac

ționa — cum se pierd milioane 
de „arginți".

BERBEC
„Ungerea" rezolvă... scurgerea...

TAUR
Mingea e Ia centru. Alegeți 

unghiul optim șl lovițiI
GEMENI

Senzualitatea dv. neînfrînali 
poate provoca dezgust.

RAQ
Promisiuni cu nemiluita — rei-» 

lizări... aproape zero,
LEU

CSteva probleme de sezon s. 
taie de pe listă.

FECIOARA
Repetați gafa, se repetă chelfă- 

neala. In rest, multe bucurii 
mărunte.

BALANȚA
Puteți răsfla ușurat(ă), întrucît 

ați scăpat de o sarcină cu mare 
răspundere.

SCORPION
Consumați, consumați, piuă 

cind vă... epuizați...

PROGRAMUL 
TV,

VINERI, 11 DECEMBRIE

7,00 Programul Televiziunii Ni-, 
ționale din Republica Mol
dova.

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.20 Film artistic. VALEA RĂZ

BUNĂRII.
11.55 Super Channel.
12.40 Descoperirea planetei.
13,00 Ora de muzică.
14,00 Actualități.
14.15 Avanpremieră TV.
14.20 Mondo-muzica.
14.40 Medicina pentru toți.
15.10 Microrccital.
15,25 Preuniversitaria,

16,00 Limba noastră.
16.30 Muzica pentru toți.
16.45 Tragerea Loto.
16.55 Actualități.
17,00 Emisiunea In limba 

germană.
19,00 Documentar științific.
18.30 Divertisment internațional.
19,00 Viața parlamentară.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport
20.45 Film serial. DESTINUL FA

MILIEI IIOWARD. Ep. 51.
21.45 Studioul șlagărelor.
22.15 GONG I
22.45 TOP 10.
23.20 Actualități
23.35 tntîlnirea de la miezul 

nopții.
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