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Două licee sub același 
acoperiș

Despre Liceul Industrial Mi
nier din Petroșani trebuie să ne 
obișnuim a vorbi la trecut, deoa
rece, încă de la sfârșitul lunii 
iunie, de când datează o decizie 
a njinisteruiui de resort, este o 
decizie de despărțire în Liceu 
teoretic și în Grup Școlar Indus
trial Minier. Nimeni din corpul 
profesoral nu știe cui anume îi 
aparține ideea și cine a por-it 
demersurile pentru realizarea a- 
cestei despărțiri. Sigur este fap
tul că cele două licee vor mai 
conviețui destul timp sub același 
acoperiș.

Deocamdată am sesizat o staie 
de mulțumire, dar și o alta de 
rezervă, de insatisfacție, dar a- 
cestej .sunt stările de spirit 
care-s proprii oricărui început de 
drum. Dacă gândesc mai aton’ 
se cuvine să observ două aspecte 
distincte ale actualei situații.

Misiunea franceză în România - un 
veritabil exemplu de omenie

Veșnica
Nu exi ’a ev.a mai frumos și 

m.ii curii in viață decât idealul 
și copiii noștri. Sufletul lor este 
curat și cinstit. El nu se cuce
rește de către oricine, d ir se dă
ruie întreg.

I.a Lunca Florii, loc de odihnă 
și d-. istorie, s-au făurit zilele 
acestea cele mai frumoase vise, 
cele mai f ‘.imoase idealuri, sub 
ocrotirea naturii, a naturii uma
ne. într-o e.xtrao dinară înfrățire 
a poporului român cu cel fran
cez A .sociation d'EnU-iide Chrc- 
ti'-ne Franco-Roumaine (Wicnnc) 
a organizat prin Ambasada Fran
ței la București și a României la 
Pa-i., cu participarea unor con
fesiuni d,n Valea Jiului, o tabără 

Mai întâi faptul că în Petroșani 
au existat două instituții distincte 
de învățământ, cu tradiție șco
lară îndelungată: Liceul teoretic, 
absolvit de zeci de serii, și Școala 
profesională, mai apoi devenită 
Grup școlar, care pregăteau, în 
spiritul fostelor școli de arte și 
meserii, muncitori în diverse 
meserii. Al doilea aspect: cele 
două tipurj de învățământ au 
fost unite forțat, într-o singură 
școală-mamut în temeiul unei 

nefericite educații prin și pentru 
muncă a tuturor elevilor. Mai 
întâi a fost înființat Liceul in
dustrial, elevilor fluturându-li-se, 
in primii ani, perspectivele de 
a fi tehnicieni. Ori muncitori 

cu înaltă calificare. Dar totul s-a 
degradat și, prin înființarea unl-

Tiberiu SPATARU
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unu. foc de tabără
la cabana Lunca Florii, aparți
nând F.M Pctrila (director dl. 
ing. Gheorghe C’ipici), cabanier 
E. Gurlui, în care au fost cu
prinși 120 de copii, 30 do la Casa 
de copii din Uricani, 40 de la 
un cămin din Timișoara și alți 
50 provenind din familii dezor
ganizate sau fiind orfani de unul 
dintre părinți.

Totul a încăput anul trecut 
când s-a făcut primul pas, e 
drept, mai timid, continuând în 
acest an cu mult mai multă în
credere in binele ce-1 poate face 
o asemenea acțiune, din care 
acești copii vitregiți de soartă 

se pot întâlni cu măreția unor

Față în față cu realitatea

Oare
Foarte recent probleme pro

fesionale mi-au dat ocazia să 
reajung pe insula Mării Britanii, 
acolo unde, în 1991, am avut po
sibilitatea că cunosc pe viu, so
cietatea de care trebuia să ne 
ferim. Am fost, atunci mirat că, 
numai după 2—3 zile, chiar dacă 
strângeam lucrul la 7—8 seara, 
simțeam zilnic, o împlinire, iar 
printre acei oameni m-am simțit 
înconjurat cu grija și prietenie 
deschisă.

Sentimentul aprecierii valorii 
l-am retrăit acum, partenerii noș
tri de lucru recunoscând cunoș
tințele, capacitatea de lucru s1 
posibilitățile de asimilare rapidă 
a tot ceea ce era nou. „Și totuși" 
ne întrebau ei, „ce vă lipsește să 
ieșiți din marasmul pe care-1 
trăiți?" Nu am îndrăznit un răs
puns imediat, dar am continuat 
să punem întrebări, să știm cât 

inimi deschise, născute dintr-o 
cultură mondială, in care afini
tatea de limbă și spirit nu s-a 
depărtat în timp de sora sa mai 
mică, România.

Pentru reușită, dar mai ales 
pentru spoitul creștin cu care 
au fost primiți copiii, să speci
ficăm că totul a fost adus din 
Franța: încălțăminte, îmbrăcă
minte, lenjerie, materiale de în
treținere și în mod special hrana. 
In afară de pâine, pentru care 
s-au cheltuit 18 000 lei zilnic, de 
la furculiță până la șervetul de 
șters pe degete, au fost asigurate 
în cele mai mici amănunte ele
mentele și alimentele cu o va-

ce ne lipsește?
mai muie despre secretul reuși
tei lor. Desigur, nu se pot ne
glija rezultatele imperiului de
ținut dar și acum britanicii tră 
iese un sentiment de vinovăție 
față de popoare afro-asiaticc, ac
ceptând să-și lase insula invada
tă de locuitori ai țărilor foste 
colonii.

Cheia reușitei este însă, acum, 
seriozitatea cu care se trăiește și 
se muncește într-o societate nor
mală, în care, legea este făcută 
pentru toți și este respectată de 
toți. Apoi, singurul criteriu de 
promovare este valoarea și efi
ciența. Nu în ultimul rând, inte
ligența și cultura sunt respecta
te cu adevărat. Intr-o fabrică de 
tradiție, producătoare de echipa
ment minier pentru țări din Aus
tralia până in Canada, la trei 
oameni care gândesc, este un sin
gur om care lucrează. Se înțe

loarc nutritivă ridicată, toate sub 
verificarea medicului de tabără.

Cei 18 francezi prezenți în a- 
ceastă colonie au profesii dife
rite: medici, profesori de biolo
gie, de educație fizică, mecanici 
de întreținere, bucătar speciali
zat ctc.

La fiecare grup de 10 copii au 
fost repartizați câte un francez 
și câte un monitor român, care 
au suptavegheat de 1H deșteptare 
piua la stingere, toata activii 
tea copiilor, in f> torturi au fost 
cazați băieții, in 7 lelițele, avânți 
alaiuri montate dușuri, grupuri 
sociale, ladițe penii u aruncarea 

restiii.lor mcnajeie și a hârtiilor. 
Au fost aduse 7 tont tle miitc-
riale (in total), încărcate in 8

Examene
De astăzi și până in 2 septem

brie la Universitatea Tehnică 
din Petroșani au loc examene de 
definitivat la care participă ab
solvenți ai universității, funcțio

lege însă că efortul fizic este mi
nim ,ian pericolul de accidentare 
sau îmbolnăvire profesională este 
excl us.

Din nefericire, toate acestea 
nji-au reamintit de un incident 
neplăcut pe care l-am trăit în 
orașul meu natal, cu doar câte
va zile înainte de a pleca. Era 
ziua de întrerupere a cosmo-gre- 
vei in cinstea Zilei Minerului din 
acest an. Am intrat cu doi colegi 
într-o grădiniță să bem o bere 
După zilele de prohibiție s-au 
dezlănțuit poftele unor așa ziși 
mineri, care-și cufundaseră deja 
vitejia în alcool. Iar acolo și-au 
înecat și omenia. Unul dintre 
aceștia, încadrat la mină, dar 
recunoscut ca indisciplinat, a- 
gresiv, violent, permanent nrmul- 
ing. Ioan — Niculae CAPRAR

(Continuare în pag. a 3-a) 

ma.ini, dintre caic una a fost 
camera frigorifică. Directorul ta 
'terci, mister Cristian a fost în
cântat să declare în preziua ple
cării, cu ocazia „focului de tabă
ra", când copiii ati dat spectaco
lul final, cu tema „CIRCUL", că 
se simte extraordinar in Româ
nia, și că progresele făcute- de la 
<n la an .sunt uluitoare. Și dacă 
am văzut marele uflet francez 
prin ochii acestor inimoși, am 
văzul și marea inima a copiilor 
români. care au construit în câ
teva minute piramida înfrățirii, 
m drifcat deprinderile grc.ite, au 
făcut cercul și cumpăna s-au 
întrecut în ale gimnasticii și au 
cântat înt>-o limbă universală, 
numita VIAȚA.

Doi el NI-.AMțU 

nând în învățământul preuniver- 
sitar din toată țara.

Intre 2—7 septembrie sunt pro
gramate examene pentru obține 
rea gradului didactic II. (T.S.)
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Omul sîinfește locul
Alaiuri de sănătate care este 

ei 1 mai important lucru, condi
țiile de muncă sunt sinonime 
cu însumi modul de a-ți desfășura 
jumătate din viață. Iată de ce 
bazându-se pe zicala că omul 

sfințește locul, la EM Vulcan nu 
s-a stat prea mult pe gânduri și 
s-au demarat importante lucrări 
de renovare și reamenajare. Ast
fel s-au efectuat lucrări de rea- 
mmajare și renovare a dispen
sarului medical din incint minei, 
lucrai de fiind avansate. El poate 
oferi de pe acum condiții mai

„F 11 L L CONTACT”
Miercuri, 25 august, in jurul orei 3, două autoturisme au ieșit 

puțin '.ifonate in urma unui „full contact". S-a întâmplat la in- 
ersccț a DN (16 A cu drumul de acces spre FM l’aroșeni. „Comba
tante" au fost două Dacii mioritice, una de culoare crem, cu nu
mărul de înmatriculare 4 I1D 1155 și una roșii-carămiziu, 4 IID 
1437. Intima întâlnire s-a soldat cu doar un schimb de „rujuri" 
intre cele două „bătrâne doamne" ale industriei automobilelor 
românești. (l’.N.)

In ziarul de 
mâine 

programul 
IV 

săptămânal

Bani pentru 
apă

Erf -' d.A.sot i.i’iei De
mni rate u liomiliT Li! ri din 
Sașa, dl, 1 -ldarar ne infor
mat < ă in ultima v remt i de- 
pir. ' forturi deo .cbilc p< nlru 
rezolvarea problem i ipc po
tabile din a, castă zona. \u 

fost obținute toal< aprobarik, 
singurul irnpcdinr. nt fiind, la 
ora actuală, lipsa banilor pen
tru procurarea materialului 
tubular Asociația are numă
rul de cont 45104252, in care 

c-ei dispuși să facă donații suni 
rugați sa depana bani, inlru 
a'inarea suferințelor locuito
rilor • us- .mini iței .■ rzari

„Cea mai frumoasa cititoare"

INVITAȚIE
Cititoarele noastre pârtie ■pan 

te la corn ursul „Cea mai fru- 
»xw 6 cititoare" sunt invitate 
miercuri, 1 septembri» 1993, ora 
*1 la sediul redacției pentru a 
Joeuta amănuntele Jrgnte de 
finala eoneirrarbii Vi aștrptfrn! 
(TV.) 

bune de asistență medicală, ur
mând ca in viitor să fie extinsă 
și baza do tratament.

S-au demarat in aceeași clă
dire și se află într-un stadiu a- 
van*at lucrările de reamenajare 
a sediului Comitetului de sin
dicat. Se află într-un stadiu a- 
vansat lucrările de construcție a 
unui nou și cochet acoperiș la 
clădirea tehnico-administrativă și 
se fac lucrări de refacere a 
structurii de îczistenl.â a acope
rișului vechii băi de vis-a-vis de 

Biroul administrativ. (P. KOVACS)

Mi-i dor de-o grevă ceferistă?

FECIOARA -
Diminuat,i aduce multe >lum- 

b.tri pe inie trebuie ., le in
cludeți m programul dv.

BAI -\N| A - CAI NI IE
Slruduiți vă nu vă faceți 

probleme din cauza unor pie- 
di< i. pentru ui .ijeslra nu sunt 
decât tie'âtoarc.

SCORPION — MISIRI' r
Veți lcgd problemele <lc ser

viciu de o întâlnire plăcuta., cere 
<e vă v<i atimenla buna dv. dis
poziție.

SAGI I A IO» — ȘOBOLAN
Chiar da< a simțiți un aflux <l» 

lo’țe proaspete nu negll|»(» sem
nele de oboseala.

In noaptea <le luni spre marți

Orașul ilricani a fost „înghițit” de fum
Marți dimineață locu, .11 cartierului Turbat din Uricani s-au 

trezit intr-o „mare" de fum pe care, din spusele unui martor ocu
lar, „putem să-l tai cu cuțitul". După lungi cercetări, locuitorii din 
zona poluată au descoperit sursa viciantu. Era vorba despre gu
noaiele depozitate pe malul Jiului in spatele pieței. Gunoaie cărora 
probabil niște copii le-au dat foc in seara zilei de luni.

Tot in Uricani, tot in Tarhat și lot in aceeași noapte oamenii 
care locuiesc in vecinătatea cofetăriei „Violeta" au avut, pentru 
o noapt”, viziunea că trăiesc la... Călan. Iar asta din pricina unui 
coș de gunoi, căruia, la fel, cineva i-a pus un chibrit aprins pen
tru a vedea dacă arde. Și a ars. C11 o flacără concurentă cu cea 
de la... Călan. Tiberiu \ INȚAN

Săptămâna trecută, la \ uitau

Aii fost viokate două fetițe 
de 7 >î de 9 ani

Joi, ly august și duminică 22 august, în zona PECO 
Vul. an, au lost violate două minore, una de 7 ani și cea
laltă de 9 ani. Este al treilea viol de acest gen care se pro
duce Iu Vulcan în ultimele luni.

Deocamdată nu se cunosc mai multe amănunte privind 
aceste cazuri de viol- Poliția efecuează cercetări pi ntru 
prinderea și pedepsirea obsedaților violatori (T \ .)

CAPRICORN - BOU 1ALH- ȘARPE
HOROSCOP

C<)( OȘU1-
in<rp< ți ziua cu o cear

ta furt imoasă, culmul se v.» res
tabili foarte repede ți Veți avea 
O zi deosebit de plăcută.

\ ARSATOR — IIGRU

Astrelr sunt favorabile azi in 
special pentru rezolvarea proble
melor dv. personale.

PEȘTI - IEPURE

Azi veți petrece ziua jn dife- 
ii’e întâlniri planificate moi de 
mult.

BERBEC — DRAGON

Problema financiarii a familiei 
dv. fan.Bife nzî cote dramatic*.

Potoliți va rloiința de a domina 

ți nil vă supraevaluați forțele.

GEMENI - CAL

Acordați mai mult timp intrr- 
țmeiil condiției tiv fizice.

RAC - OAIB

Ușurința diplomatică cu c«rr 
rezolvați lucrurile vă face «zi o 
persoană foarte cfiutatii.

LKV - MAIMUȚA

<i al deoskbit <te calmă se pie 
figurează actfljii.

PROGRAM
SATELIT

Rl'h

7,00 Știrile dimineții
3,00 Magazin mat nai

10,00 Șeful
11,00 Bogat și frumos
11.30 Prețul e fierbinte.
12,00 Riscant
12.30 Duelul familiilor.
13,00 Magazinul amiezii
13.30 Springfield Story.
14,20 California Clan
15.10 Cheamă Californl„
16,00 Crima e pasiunea ei
17,00 Ilans Mciser Show
18,00 Gine e șeful aici?
18.30 O familie drăguță
19,00 Elf 99 (magazin în direct)
19.45 Știri
20.15 Exploziv-magazin
20.45 Vremuri bune, vremuri rele
21.15 Muzică pop afară germană.
22.10 Gâluști de Salzburg
23.10 American Ninja
0,45 J.umini necunoscute

TRO 7

6,20 Seriale
19,55 Pr if de pușcă
12.30 Reluări
13.30 l’eny Mason
14.30 Dorința lui Katie
16.10 Partenerele
17.10 Mr. Belvedere
17,35 Visez la J'canuie .
18.05 Trick 7
19.25 Cei trei
19.55 O casă zgomoBoasă
20.25 Roseanne
21.00 Știri
21,15 Șarpele din umbra vultu

rului
2.3,00 Manctiso
23.55 Accidente

1.45 Poarta infernului
.3,40 Reluări

EUROSPORT

9.30 Aeorobic
10.00 Vel icre
11.00 Ciclism
12.30 Baschet profesionist ame

rican (NBA) i
13,00 Fotbal. Calificări pentru (?M 

din 1994
14,00 Automobilism MP al Bel

giei I' 1
15.00 Atletism
17,00 Golf The German Open
19,00 Moto-magazin
I9..30 /Xutomobilism MP (r)
20,30 Știri sportive 1
21,00 Sporturi cu motor
22,00 Haltere CE feminin
23.00 Box. Meciuri internaționale
0,30 Golf The German Open 

Atletism MP, TAAF
2.30 Știri sportive 2

PROGRAMUL
TV.

VINERI, 27 AUGUST

7,00 TVM. Telemalinal.
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj-Napoca.
12,00 Călătorie prm America.
12.30 Descoperire» planetei.
13,00 Ecran de vacanță.
13.30 Desene animale.
14,00 Actualități. Meteo.
14.15 Ora de muzieăt
15.15 Album de vacanță.
16,00 Actualități.
16,05 S.OS. Natural
16.35 Arte vizuale
17,05 Magazin In fimba germană. 
18,05 Pi o Patria.
18.35 Telc-discul meoicH populare. 
19,05 Cultura in lume.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.40 AvanpremicrA TV.
20,45 Film serial. Pasărea Spin.
22.10 Top 3, 2, I.
22.40 Gongl
23.10 „Să-mi cânți im eânteo de 

Iubire*. Romanța.
2.1,33 Actualități.
23,50 Film artistic Primăvara ro

mană a daaaMct Atone. 
(SUA, tMH *=■

>.35 întâlnirea 4a mieavl 
nopții.
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Un accident despre care șoferul declară :
„N-am idee cum s-a întâmplat"

In urma accidentului de circu
lație care s-a produs, miercuri 
la ora 12,30, în apropierea Școlii 
dc șoferi amatori „Gui", cei doi 
ocupanți ai autoturismului au 
fost internați în Spitalul munici
pal Petroșani — unul la secția 
reanimare iar celălalt, conducă
torul auto, mai puțin grav (trau
matism cranio-facial), la chirur
gie.

După cum nc-a declarat me
dicul de gardă, dr. Moacă Nl- 
colae, pacientul său, L.O. (pasa
gerul din dreapta), a suferit un 
traumatism cranio-cerebral cu. 
pierderea cunoștinței și o frac
tură de femur. După intervenție, 
accidentatul și-a revenit și părea

să se simtă mai bine, în jurul 
orei 15. L.O. are 22 de ani .și este 
fratele celui care s-a aflat la 
volan în momentul accidentului.

D.S., autorul accidentului, are 
24 de ani șl este tată a doi copii 
minori. Iată ce ne-a declarat, 
după ce i s-a recoltat proba de 
sânge pentru testul alcoolmetric: 
„N-ăm idee cum s-a întâmplat. 
Mi-am dat seama de accident a- 
bla după ce rn-am izbit de copac". 
Am încercat să-l fac să-și amin
tească ceva, oferindu-1 informația 
că mașina a lovit, de fapt, doi 
copaci dc pe margine — primul 
cu aripa dreapta-spate șl al doi
lea frontal, tot cu partea dreaptă.

fi’iirii.i.'.'iiitiiitii.’iiiitniutiiii/iînMHiiniiiifiifiiHiiiiitrmrmniiiiiiii

Două licee sub
(Urmare din pagina I)

cului Liceu industrial și cu școa
lă profesională .și de maiștri, au 
fost o groază de necazuri. De la 
cursuri j>e doua și chiar trei 
schimburi până la problemele 
strict educative. N-am nici o în
doială că pun despărțirea, oricât 
este de agreată ori privita cu 
neîncredere, învățământul va 

a\ a dc câștigat.
Acum, cu doar câteva zile înain

te de 1 ■■-ptembrie, când cadrele 
d tactice ;e întâlnesc, după va- 
c.mță, în școli pentru ultimele 
r ' i in vederea noului an 
de învățământ, Liceul teoretic 

22 clase (IX—\'II) de mate
rn.itl-jâ-fizicâ, filologie română,
filolo.-i..••biol<c, matematica- 

fizică bilingvă (jumătate din 
cur,uri • >r fj in limba cr-Jcză 
iar cealaltă jumate te în fianceză). 
Ceea ce cs:c o noutate in Valea 
Jiului.

același acoperiș
în Grupul Școlar Industrial 

Minier vor li 18 clase, de la Li
ceul industrial (clasele IX—XII) 
și .școala profesională (anii I— 
iV), până la școala dc maiștri, 
școala complementară (de uce
nic) și cursurile liceelor serale.

Destul timp este de așteptat 
până ce anul școlar va intra în 
linie dreaptă, unele mici încur
cături vor ma, fi» deoarece la se
diul doi, deci clă lirca nouă (care 
nu mai e nouă) unde va fi Li
ceul teoretic dar și clasele dc 
liceu industrial, sunt atelierele 
și laboratoarele, necesare Gi lipu
lui școlar industrial minier. Se 
gândește, într-un viitor incert, 
construirea unui liceu care va fi 
.împl.riflt pe terenul liber acum 
dc vis-a-vis de Teatrul dc Stat.

Prin urni ire în Petroșani, s-a 
înființat al optulea liceu din Va
lea Jiului. Cel care continuă fos
tul liceu teoretic dc caic își> a- 
mintcsc, cu nostalgie, cei ce l-au 
absolvit.

„N-am idee“, acesta a fost răs
punsul său la orice întrebare 
„ajutătoare". L.S. conduce de 

doi ani, iar mașina implicată în 
accident se află în circulație, 
conform celor declarate de el, 
de circa trei ani. Mai susține că 
n-a băut nimic înainte și că nu 
bea de obicei.

Martori oculari au declarat că 
impactul a fost deosebit de vio
lent. „Bubuitura atât de puter
nică încât am crezut că a explo
dat ceva". Sosiți la câteva minute 
de la comiterea accidentului, noi 
n-am observat urme vizibile de 
frânare. Sfărâmăturile parbrizu

lui erau împrăștiate mult în fața 
mașinii, până la o distanță de 
8—10 metri. Despre cauza reală 
ă acestui eveniment rutier vă 
vom Informa după definitivarea 
cercetărilor pe care le întreprinde 
poliția. (Ștefan CIMPOI)

Așa arăta autoturismul Da
cia 1310 1 UD 2660 după im
pactul cu pomul de pe mar
ginea șoselei.

Foto: Sorin OPREA

Elicopterul 
nu zboară 

degeaba
Dnpa cum se știe, elicopterul 

care survolează din când in când 
Valea Jiului transportă la Timi
șoara bolnav; aflați în stare deo
sebit de gravă, care necesită in
tervenții ce depășesc posibilită
țile Spitalului municipal Petro
șani. Puțini știu însă că tran
sportă aerian de urgență este 
plătit de Regia Autonomă a Hui
lei Petroșani. De aici decurg și 
o seiie de consecințe, neplăcute 
pentru unii pacienți. Astfel, cei 
care pot dispune de serviciile e- 
licoplerului sunt doar angajații 
RĂII și rudele de gradul I ale 
acestora. Costul transportului se 
ridică la peste 100 mii lei și se 
înțelege că, personalul spitalului 
nu-și poate permite să riște im
putarea unei asemenea sume, 
chiar dacă starea bolnavului este 
disperată. (Șt. C.)

Scurt intervi'u despre 
situația din România 

cu tovarășul KARL MARX
— Tovarășe Marx, pentru a vă putea aplica teoriile, ați fondat 

in 1850 Societatea mondială a comuniștilor revoluționari. De ce 
ați decis la un moment dat dizolvarea ei? »

— Mein kamarad, dizolvarea ei a fost un fapt normal, deoa
rece după previziunile mele privind o revoluție apropiată au fost 
eronate.

— Herr Marx, după crearea Internaționalei I, creată în J864, 
în care ați jucat un rol capital, v-au dezamăgit, pierzând orice 
speranță de a vă vedea ideile triumfând intr-o Germanie care 
acceptă socialismul etatist al Iu; Lasalle, într-o Anglie sindicalistă 
și într-o Franță anarhistă. Oare ați simțit apropierea eșecului?

— Mein kinder, asemenea tuturor temperamentelor pasionale1, 
eram un nerăbdător care reacționează. Am vrut rezultate rapide 
și am atacat prea devreme obstacolul.-Dar în acest sens o „vină- 
cred că o are și Engels care m-a îndemnat să mă grăbesc.

— Știu ca începând cu anul 1879 v-ați îndreptat atenția nstipia 
Rusiei unde ați distins semnele prevestitoare ale revoluției.

— Jawoll, mein analist. Am iipâțat rusește și am intensificat 
legăturile cu revoluționarii ruși, care îmi.vor fi discipolii cei mai 
entuziaști.

— Volumul al IlI-lca al „Capitalului" pe care ați reușit doar 
sâ-1 schițați ar fi trebuit să trateze problema agriculturii și a so
luțiilor socialisto necesare. Ce ne puteți spune?

— Da, am jalonat câteva idei pe care o jumătate de secol mai 
târziu Mao Zedong le-a continuat și a încercat .să dea acestei 
probleme soluția teoretica și practică, căutată de mine.

— Herr Karl haideți să lămurim o controversă. Ceea ce numim 
noi marxism astăzi este gândirea dumneavoastră?

— Bineînțeles că nu. Ceea ce numiți astăzi marxism nu este 
gândirea mea. Este istoria discipolilor, a adepților zeloși și a de- 
viatorilor, a celor care mi-au fost credincioși .și a color care m-mi 
renegat, a interprețiIor gândirii și a traducătorilor operelor mele,

— Ce părere aveți de România?
— România este o țară foarte controversată. La început a 

aplicat un romantism revoluționar bine întreținut dar pe parcurs 
s-a lăsat copleșită de deviatorii bolșevici care au ținut cu orice 
preț să aplice țării dumneavoastră, ceea ce au aplicat Rusiei. 
Aveți marea neșansă că trăiți într-o parte a lumii „sufocată" _pu» 
și simplu de slavism. Dar eu am mare încredere în România. 
Lăsați „Capitalul" să pătrundă în România. Nu vă lăsați influen
țați de atitudinile de „întrajutorare frățească" din Occident. Ni
meni nu investește „capital" undeva unde nu va avea avantaj®. 
Prin „munca" dumneavoastră îi veți înfrânge pe toți. România 
a fost grânarul Europei, are mult țiței, are o poziție geopolitică 
strategică foarte importantă, ‘așa că nu văd de ce nu ar deveni 
țară prosperă. Ori că e Marx, ori că c Engels, ori altcineva, până 
ia o alternativă de conducere studiați în continuare înaintașii.

— Herr Karl, v-aș mai întreba, ce părere aveți despre minerii 
din Valea Jiului? 1

— Mein kamarad, minerii din Valea Jiului întotdeauna ad 
fost o „forță". Vai de guvernul care nu ține seama de o categorie 
socio-profesinnală în care 80 la sută sunt cuprinși în meserii 
mineritului. Părerile acestora, acțiunile lor pot influența mor id 
istoriei. Așa cum spunea un contemporan de-al dumneavoastră J 
„Istoria se repetă!" dar aș dori să fie la un nivel calitativ. Aș 
ruga să se debaraseze dc internaționalismul proletar care a fost 
practic dezvoltat ca doctrină dc T.enin. Evoluția gândirii mineri
lor este strâns legată de evoluția tehnicii, a investițiilor, so
cializarea vieții.

— Auf Wicdorsehen herr Karl Marx.
Aș ruga cititorii să nu răstidmărească cu mintie răspunsurile 

lui Marx pentru că în primul rând Marx este lin filosof care 
aparține întregii umanități.

Interviu imaginat și consemnai
Ioan VELICA
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Corupție și frica 
sau teama de adevâr ?

Domnișoara Silvia Nyla$, 
organizatoarea grupei de tine’ 
ret a Subfilialei de Cruce Ro
șie Valea Jiului, împreună cu 
colegii ei — Adina Somodi, 
Dana Boacă, Nicoleta Nylaj 
(lideri dc grup), Lorediana An- 
toanela Bănoiu și Mugurel 
Borcaji (voluntari) — în tranx* 
vaiul-bar „Bier-Ek ktrischei»’* 
din Vogtland Germania, cU 
c-arc au efectuat o plimbare de 
patru ore, prin bunăvoința 
sponsorilor-

Italia se confruntă cu ample 
mișcări polițienești, ce au ca 
unic scop capturarea celor im
plicați în afacerile mafiote. A- 
ceștia vor fi deferiți justiției, ig- 
norându-se funcțiile importante 

pe care, unii dintre cei arest iți, 
le au sau le-au avut.

In România, situația e total 
diferită. Corupția șl minciuna 
»unt caracteristici de bază ale 
statului nostru. Lipsește iniția

tiva pentru demararea uncj ac
țiuni asemănătoare celei italie
ne. Blocare se ascunde după zi
dul obscur al fricii, căci orice 
manifestare a nesupunerii, poate 
duce la fapte cu consecințe in
calculabile.

în vremoa regimului comunist 
situația devenise tragică. Ka o 
răbufnire a tuturor celor acumu
late a izbucnii nevoiu ți a decem
bristă .Soare’e speranței răsărise 
deasupra wcMrâ, In timp ee 

hoardele dezlănțuite ale tainicilor 
teroriști semănau moarte și 
groază. Am sperat cu toții în 
zile mai semne și ceasuri mai 
liniștite. Sperăm și acum că se
cretul acelor teroriști va fi de
celat. E întrebarea esențială a 
existenței noastre pe parcursul 

acestor trei ani: cine a tras în 
noi?

Forurile superioare se cufun
dă în tăcerea compromisului. în 
locul așteptatului răspuns, ne lo
vim de grave probleme economi
ce. Și licoare așteaptă un ceas 
al izbăvirii. Iar corupția și min
ciuna îșJ proliferează activitatea, 
fucându-rw să devenim tot mai 
sceptiel, și să constatăm că ele 
constiluio un drum spre culmile 
puterii.

Qm 11 d0 rând, românul simplu, 
s-a săturat de tot șl de tonte. E 
obosii și capul li a plin de bătă
turi. Nu mal poate dmehide oloi 
o ușă cu el 1 (F.B )

O posibilă 
Venetic

în orașul Lupcni există foarte 
multe pierderi dc apă potabilă. 
De la dl. primar Gheorgha Abă- 
lași aflăm ca aceasta este o ches
tiune independentă de vojnța și 
de posibilitățile dumnealui sau 

ale RAGCL Lupeni. Și asta pen
tru că secția de apă-canal apar
ține de RAGCL Petroșani. Aflăm 
că au fost chemați de inal multe 
ori la f ița locului cei din con

ducerea RAGCL Petroșani. Care 
însă au venit, au văzut, au plecat 
și... duși au fost. Deci la ora ac
tuală, ncmaipunând la socoteală 
pierderile uriașe de apă (pe care 
cine credeți că le suporta?), icur- 
gurile provoacă inunddj-ea stră- 
z.ilor, degradarea drumurilor 
ș.a.m.d. Și să nu uităm că vine 
terna... (T. VILȚAN)

Oare ce ne lipsește?
(Urmare din p.ig. I)

țumit și ca leader în agitarea or
tacilor, a venit spre noi înjurâtd 
și scrâșnind din dinți. Pentru în
ceput s-a lăudat că el a făcut or- 
dine la mină, terminând câțiva 
„ingineri". Apolt mi s-a adresat 
direct: „Mu, tu ești inginer?" „Iți 
trag și țte una dacă zici cava" 
Mi-a luat geanta, a deschis-o, par* 
că având dreptul acesta și a găsit 
doua cărți in. limba engleză gi o 
lucrare, pe care urma să o ter
min acasă, privind securitatea mi
nieră. Clătinându-se șl «ițind prin 
aburii alcoolului, parcă sa trezea 
ll priveam eu- compătimire și mi
lă: un munte de om, cu minte de 
copil, prostili aă-n forța lui brută 
stă puterea umană. Realizând că. 
face o greșeală, a adunat totul în

geanlă și mi-a adus-a parcă în
cercând să-mj explice eesia,, *â- 
proape plângând: Nu. maj ar’ffi 
inginerul pc care-1 ara pentru gjj 
și-a tocit creierii sări Irj
munca mal ușoară, și mal sigțjrJL. i 
ci un om superior hiij oare* x-a 
înfruntat prin putere» WWtîI «î 
a răbdării, j

Feste nici patru zii»; in ScBlîqH 
faptul că eram inginer etecrroinȘM 
canic minier, era un motiv fi- 
admirație, admirați^ ană tal InsM 
de niște străini. Aca&ă^ tesescitt 1 
un paria, un proscris, parcă vi noi ț 
vat de învățătura moa»

Abia atuncb mi-oa» rtspuns M 
întrebarea: €e ne lipsește* Mi anț 
răspuns în gând, acolo, Mte rfiunH 
să-nil spun aceste ptem»l «im. 
casă, în Va’ea Jlulufc.
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FELICITARE

Colectivul Societății Comerciale „Zori noi“ SA Petro 
șani urează colegului Sorin Oprea și soției sale Camelia 
Oprea cele mai calde felicitări și urări de viață lungă și 
sănătate împreună cu micuțul membru al tinerei familii 
Andrei Oprea, născut ieri dimineață, ca un simbol al trăi- 
nicici acestei familii- „La mulți ani!“ tuturor.

TAPIȚERIA Vulcan, a Coope
rativei Straja, angajează urgent 
tâmplar. Relații la sediul din 
Vulcan, str. Ileana Lucaciu, (fos
ta curățătorie chimică). (0125306)

SOCIETATEA Comercială „Mi- 

nodora" SRL Vulcan angajează
ANIVERSARI

LA ANIVERSAREA zilei de 
naștere, toate florile, sănătate, fe
ricire și un călduros „La mulți 
ani!u pentru Adrian Țugulca (Adi) 
din partea prieteniei Mona și a 
familiilor Vasile, Sofian și Tacca. 
(0125305)

VANZARI-CL MP.1R ARI

VÂND garsonieră confort I în 
Deva, etaj 2, cu gaze, 3 500 000 lei. 
Telefon 098726955. (0125181)

VÂND televizoare color și video 
recordere. Petroșani, Doinei, 5 
(vizavi IUMP). (0125252)

VÂND urgent Volkswagen 
PASSAT, stare foarte bună. Te
lefon 541998 după ora 16. (0125277)

VÂND 2 m.c. scândură brad 
fasonată și uscată, vană nouă 
fontă și parabolă diametru 2,10 
m. Informații: Petroșani, Magazin 
Garne-Mczeluri, In clădirea Com
plex Minerul. (0125301)

VÂND urgent Dacia 1310, an 
fabricație 1985, preț 1 400 000 ne
gociabil. Vulcan, Mihai Viteazul, 
bloc I.M., sc. 8, ap. 128. (0125294)

VÂND urgent garsonieră con
fort I Petroșani, Unirii bloc 2, 
»c 3, ap. 12. Relații azi, după 
oru 12, sau 099/121448. (0125313)

VÂND urgent sau schimb cu 
Hațeg apartament 2 camere Vul
can, M. Viteazul, bloc 44. scara 
A, ap. 2. (0125315)

VÂND Fiat „Ritmo“ cu piese 
de schimb. Adresați Lupeni, Băr. 
băteni, bl. 17/45 sau telefon 
5G0429. (0125316)

VÂND dozator Cornelius nou,
5 capete, 2 800 000 lei negociabil; 
mașină înghețată americană, no
uă, o gură de alimentare, 2 800 000 
negociabil. Telefon 560G72. 
(0125317)

DIVERȘI

OCOLUL Silvic Petrila scoate 
la vânzare prin licitație tractor 
U. 650 cu remorcă. Licitația are 
loc luni, 30 august, ora 12, la 
sediu. (0125311)

SCHIMB LOCUINȚA

SCHIMB două garsoniere Pe
trila și Petroșani-Nord, cu aparta. 
ment 2—3 camere Petroșani-Nord 
sau Hermes. Relații: Genera) Va- 
silc Milea, bloc 28 B/40, orele 
19—21. (01*299)

BAR COLA, Petroșani, str. A- 
vram lancu, nr. 8 angajează chci- 
nerițe cu studii de specialitate, 
sub 25 anii (0125287)

SOCOM UNIREA Petroșani, 
prin unitatea nr. 93 din str. Li- 
vezeni nr. 3, asigură disponibili
tăți de conlucrare în magazinaj 
de mărfuri și desfacere en-gros. 
Relații suplimentare la telefon 
542513 și 542104, administrator Ar
delean Anton. (0125298)

urgent, cu carte de muncă, pro
gram de unitate, contabilă cu 
experiență în comerț, salariu ne
gociabil. Relații suplimentare la 
telefon 570853, Vulcan. (0125300)

PIERDERI

PIERDUT contract închiriere 
pe numele Drobotă Gheorghe, e- 
liberat de RAGCL Vulcan. II 
declar nul. (0125296)

COMEMORĂRI

A—a iLo

Petroșani - Aninoasa
ORGANIZEAZĂ :

LICITAȚIE DESCHISA

pentru darea în locație de gestiune a activității de „SERA 
LONEA Șl MAGAZINE DE DESFACERE IN PETROȘANI, 
str. Republicii nr. 85 și str. Republicii nr 84“ în data de 
14-09.1993 ora 10 la sediul regiei din Petroșani str- M- Emi- 
nescu nr. 15—17 și

LICITAȚIE DIRECTA PUBLICA CU STRIGARE

pentru închirierea spațiilor din Petroșani:
— Str Grivița Roșie nr. 38
— Str. Timișoarei nr 1
— Str- Cărbunelui (gospodăria de ciment)

la aceeași dată, ora 13.
Relații suplimentare precum și documentațiile se pot 

obține la sediul regiei.

OFERTE SERVICIU

SOCIETATE comercială an
gajează absolvente liceu pen
tru diverse lucrări de birou. 
Angajează, de asemenea, ma- 
nipulant depozit produse ali
mentare. Vârsta maxima: 22 
ani Selectarea se face in data 
de 28 august 1993, la sediul 
firmei din str. 1 Decembrie 
1918, nr 96 (in spat.'lc baiu, 
lui Lido), intre orele H —17. 
(0125302)

LA ÎMPLINIREA a 7 ani de când a plecat dintre noi, eu 
nestinsă durere aducem un pios omagiu celei care a fost o bună 
soție, mamă, soacră, cumnată și minunată bunică

TEKUS EMILIA
Ii vom păstra veșnică amintire.
Dumnezeu s-o odihnească în pacel (0125297)

S-AU SCURS 6 luni de la dureroasa despărțire de cel ce a 
fost un minunat soț și tată

BORGA ANDRON
Nu te vom uita niciodată. Familia. (0125312)

AU TRECUT 13 ani de la trista despărțire de scumpul nostru 
tată, socru și bunic

HARKO SAMUEL
Odihnească în pace! Fiul Pișta, nora și nepoții. (0125314;
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Grupul Școlar Industrial 
Minier Petroșani

face înscrieri pentru Școala de maiștri, în următoarele me
serii:

— maistru electromecanic de mină — 30 locuri;
— maistru minier — 30 locuri.
Examenele dc admitere vor avea loc in perioada 1—7 

septembrie 1993-

Exploatarea Minieră 
Petrila

ORGANIZEAZĂ CONCURS

în data de 9.09.1993 pentru ocuparea a 3 (trei) posturi de

MAISTRU MINIER

Condiții :

a) STUDII; — liceu de specialitate;

— școală de maiștri de specialitate;

— superioare dc specialitate

b) VECHIME: in specialitate minim 1 an-

Informații suplimentare la sediul exploatării-

S.C. Crăciun Comexim SRL
achiziționează, la prețuri avantajoase

■ FIER VECHI
Relații: Vulcan (in spatele gării) si Aninoasa (la Bu

fetul Puțul Sud). (0125318)

ANUNȚ
R. A.G.C.L. Petrila

aduce la cunoștința populației și agenților economici dc 
pe raza orașului Petrila — Lonca intenția de majorare a 
energiei termice și a chiriilor pentru apartamentele cons
truite din fondul locativ de stat. (0125307)

DAGS IV. C ABEI
Caută pentru închiriere garaj sau spațiu pentru maga

zie materiale, in zona Petroșani Nord Relații la sediul 
televiziunii din slr. N. IJălcescu nr. I, cam. 1, et. 1, lângă 
sediile partidelor politice- Telefon 51.5011 și 515737.

F.R.f. DEVA
ANGA.IEAZA

— 2 electricieni pentru Centrala Hidroenergetică de 
Mică Putere dc la Bula (Câmpu lui Ncag)

Condiții: absolvent școală profesională cu profil e- 
lectric sau liceu de profil;

vechime minimă 5 ani

încadrarea conform C‘CM/1993.

Relații Serviciul PI’S — telefon G15750, int. 121, 131,
132-

Co>idianu] de opinij |l informații „ZORI NOI** «para egide
SOCIETĂȚII COMERCIALE -ZORI 

înregistrată la Registrul Comerțului sub 
j nr. J 20/621/199L

Codi vbammt; 307000201 — BCB Pe. 
troșanl.

Directori MIRCEA BUJORESCV 
Director orocaUr; tng. Alexandra 

BOGDA0

MOI* «lA.
KEDACJIA Șl ADMINISTRA ȚIA 267S 

l'etrojani. itr. Nicolae Bălccsco or. 2- 
reicfoanc; 64IGG2 (director.redactor *ef)i 
545972 (director exocutlv.adaiinistraliv 
difuzare), 6I210C (secții). Fax» 093/545972.

TIPARULi Tipografia Petroșani. alt- 
Nicolae Batcearo nr. L Telefon >41385.

Mntorialcla necomandata *i 
(republicate nu se restituia. Bec. 
pouaabililatea morală șl Juridici 
asupra corectitudinii datelor cu 
primo In articole aparțin. In 
exclusivitate, autorilor.
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