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Primăvara cu farmecul 
biruitor al exuberantei vie
ții răspîndețto între oa
meni șl văzduhuri mireasma 
Înnoirii șl balsamul 
giictor al reînvierii vieții. 
Aerul cald al cerului pri- 
măvăratic topește pe cres
tele auri] ale munților ulti

mele mantii albe ale zăpezii, 
cimpiile se dezvelesc de 1- 
maculatul fulgilor de nea 
și se îmbracă in haina ino
centă a verdeții, pomii se 
trezesc din somnul regene
rator al hibernării.

Sensibilitatea florilor îșl 
deschide puritatea și aroma 
înflorind, pasările iți ma
nifestă bucuria cintînd se
renade șl fr'luri fermecă
toare.

In duhul lumii ortodoxe 
ul credinței începe ano
timpul bisericesc al I’arc-

miri-

similor, Postul Marc sau 
metaforic primăvara sufle
telor, vremea deșteptării din 
somnul adine al păcatului, 
împodobirea sufletului cu 
faptele iubirii creștine, în
noirea și restaurarea păcii 
sufletului.

Primăvara spirituală deș
teaptă în ființele umane 
puteri morale latente prin 
duhul pocăinței și a lumi
nii fără dc echivoc a 
telor evanghelice, ca 
puls divin irezistibil, 
cumpărător de păcate 
transformarea creatoare 
trufiei vieții ți vanității cu
getului în virtutea smere
niei; a impulsivității tem
peramentului ți a faptei în 
îngăduință și răbdare; a 
I sfriulul in curăție ți re
nunțare; exigența fariseică 
exagerată și împietrirea i-

tex- 
im- 
răs- 
prin 

a

nimli în milă, indurare ți 
iubire.

Puterea obsesivă a păca
tului personal, cu întregul 
cortegiu dc traumatisme 
sufletești, ne obligă a trece 
cu recunoștință pragul 
Sfintei Biserici și, prin 
șoaptele tainice ale rugă
ciunii, ca suspin cucernic 
al păcătoșeniei să dobîndim 
reabilitate morală in fața 
divinității. Drumurile fără 
seceriș moral șl spiritual în 
vastul labirint al vieții ne 
obligă imperativ la actul 
reîntoarcerii „fiului 
tor" spre lăcașurile i 
zoirii pline dc har 
milostivire, ce prin i 
transcendent tămăduicsc că
derile spiritului în umbre
le fărădelegilor.

i risipi- 
dumne- 
și do 

miracol

(Continuare în pag. a 3-a)
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ziduri inncgritc, prin izul umezelii,Prin
Al morții rece spirit se strccură-n tăcere; 
Un singur 
închise

glas ingină cuvintele dc inicrc. 
in tartajul străvechii evanghelii.
( -un muc in miini moșneagul, cu barba 

ca zăpada, 
Din cărți cu file unse norodul il învață 
( ă moartea c in luptă 
Că dc trei zilc-iivinge.

&
>
-A

r >J
i l_

V
?•<«/,

INAUGURAREA
CIMPUDE LA

apr Hiw 
P.ci 

Dr 
Am

il 
pn »vi- 
i din 

ți 
parohie Glmpu lui N Mg, 
protopopintul Petroșani, 
dc către un sobor da 
preoți.

După mvlrșii a . -lor 
îndătinate în interiorul 
bisericii cu hramul „Sf. 
Arhangheli" s-a slujit

Duminb i. 1 
1990, In numi l" 
Sfințitului Episcop 
Timotei Seviciu al 
dului ți Hunedoarei 
«Avîrșit trfințh-'.'a ț 
zorle a noii biserici 
străvechea localitate

NOII
LUI

din prlci- 
credinvi j-

c, lor

in ifara el - 
na mulțimi,i 
șilor localnici ți a 
vciiiți din întreaga Vale
a Jiului la acest Înălță
tor praznic, tntr-o senină 
,i caldă zi de primăvaiă 
— 'faina Sfintului Maslu 
de obște.

In încheierea
'. au transmis 
țările Prea 
nostru Părinte 
Timotci, care trebuin 1 sa 
participe la lucrările Sf. 
Sinod, In capitala țării nu

slujbei 
binccuvtn- 
Sfințitjlul 

F.pisc pp

BISERICI
NEAG

/Ia avut posibilitatea 1 
participa la eveniment 
Ilcferindu-sc apoi la im
portanța Bisericii In via
ță și mlntulrm credincio
șilor a Îndemnat pe cel 
prezențl să participe și In 
continuare cu rcgul.ui
tate la sfintele slujbe — 
el fiind Biserica vie și 
adevărata podoabă a a- 
ceitei noi și monumenta-

(Continuare In pas. i» l-o*
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Obstacole in 
calea cărbunelui

cu veșnica viață, 
cumplit muncin- 

dil-și prada, 
plină dc blindețe 
puternicile bolți: 

Doamne sfinte, căzu

O muzică adincă și 
Pătrunde tinguioasă 
„Pieirea,

Căci a căzut in însuși izvorul 
inaintcți e omul, ca un fulg, 
nimic iți cerc o rază mingiioasă.

i n

de

orice 
colț, 

viețe.
Nimica 
Și-accst
In pilcuri siiiiălo.-trc de plinsete duioase 
A noastre rugi, Părinte, organelor se 

smulg".
\poi din nou tăcere, cutremur si

Și negrul întuneric Se sperie de șoapte... 
Douăsprezece ceasuri răsună... Miez d< 

noapte... 
I)r-o<hită-n negre ziduri lumina da 

năvală.
clocot lung de glasuri viii de bucurie

sfială

Un
( olo n nltar se uită șl preoți și Poynr.
I mn din mormiiil lăsare ( liiistos 

Învingător, 
inimile toate sc-unesc in armonie:

< întări <le laude-nălțăm 
Noi J ie Unuia.

l'iimindu I. cu psalmi ți cu ramuri, 
Plecați vă ne.imuri. 
Chitind \letiii.i*

< liiistos a iiivint din înmii, 
( ii cetele sfinte.

i u moartea pre moarte căi, md o. 
Lumina ducind-o 
Celor din morminte!

tar

DIN PAR I I A 12(111 SINDIC A 11 I OR
MINIIiRl L I Bl RI

Liga sindicatelor miniere libere ,,\ alea 
Jiului" informează ca țoale sindicalele nou 
constituite in Valea Jiului se pot afilia ligii.

Informații suplimentaro la telefonul 42533.

O „radiografie", fie și 
sumară, a modului in eire 
se desfășoară activitstea
de extracție la mma l’jtri- 
la pune in evidență crește
rea producției de la o bria 
la alta. Așa stlnd lucruriic, 
minei ii I’elrilvi au înche
iat primul trimestru eu un 
plus de peste JHOO tone, iar 
in primei, > zile ale lui 
aprilie, av. i de un p'us 
de 250 dc ton.-. Unele - . 
toare au obținut in prunul 
trimestru plinuri con-ado
rabile față de preliminarii: 
7507 tone se -to. ul IV, J5'J8 
tone sectorul \ l. 2 170 tone 
.ai fost e' ti e in , lus in 
sectorul I, iar din sectorul 
II.l 632 ton". Doua ■ . i -
re — II și V — însu. cu- 
mide im un minus de ț>: : • 
GjO'J t< ne. S-ar părea i 
cu excepția acestora, tre- 
burjle 
ultima 
1 hm., 
pentru 
tr.iria 
abataj.
ca in primele J zile de 
lumi, ■ t • 111 a : a min.i 
sul, plan eu k > I do , m 
()data cu int. ii e i in I' mc- 
țiunc.i i imului . I• ,t,ij 1,< n- 
t ,1 ' ituația inc p sa <■ 
imlmnatațcasca, iii min 1 r.i 
din saptamina ur mato ir-1, 

a intre in norm ,1. Se to
rul V ere, aza cele m u 
m in prol k ine. Ac. sta tre
buia sa fie cu cvpioalaria 
cu lin orizont mai |os, a ,r 
din cauza intirzierii lu ul
iilor de pregătire de li o- 
rizonlul inimi 1 >0 mi poa 
te Clește producția de căi- 
biine. S au nrii A.t și greu
tăți deosebite in materie

inem bine. D.i 
vreme in s, 
de front a 
că a mti.zi.d 

in |>' odue.ie a
A< . • -t.i a

Simlon POP

(Conlinn.il c m pag. a 2 a)
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PENTRU SUFLETUL LIMBII ROMÂNE
O nouă fază a Concur

sului național de limba și 
literatura română „Mihai 
Emincscu", 1990.

Ne găsim reuniți la 
Brăila, gazdă ospitalieră, 
in ajunul sfintelor Paști, 
270 clin cei mai tineri îm
pătimiți de dulcea limbă 
românească. înconjurați 
de dascălii noștri ne bu
curăm de izbinda ce
lor mai buni din
tre noi întru lauda gra. 
iul ui în care nc-um năs
cut. Este graiul ființei 
noastre individuale, dar 
și al ființei noastre na
ționale, firească patria de 
cuvinte suprapusa patriei 
de pâmînt și piatră. 11 
gîndim, il simțim și il 
vor! im in casa noastră, 
în școala noastră, in țara 
noastră.

Aceste trăiri frumoase 
au fost înnegurate de 
buciumul îndurerat al 
Transilvaniei, străveche 
vatră român ■ ,scă in care 
colegi și profesori au fost 
dați afară din școli. Scri
em ..'este cuvinte și min

tea refuză să le priceapă, 
sufletul refuză să le sim
tă, mîna se crispează pe 
condei. Pe cît ne-a bucu
rat întîlnirea sau reîntîl- 
nirea cu frații noștri de 
copilărie clin toate colțu
rile țării, pe atît ne-a 
cutremurat tristețea din 
ochii obosiți ai celor ce 
și-au învățat ultimele lec
ții între două greve, între 
două spaime, între două 
amenințări și între două 
tancuri ne-jucării.

I-am căutat cu privirea 
și, cu regret, nu i-am des
coperit pe prietenii noș
tri maghiari și germani 
cu care am împărțit, în 
ani trecuți, bucuria aces
tor momente de sărbătoa
re sufletească din viața 
de elev. Ce forță obscură, 
străină sufletelor noastre 
curate încearcă să înăbu
șe graiul comun al vîrs- 
tei inocenței în acest an 
al dcscătu ării limbii și 
ființei neamului? Cum 
)>oate fi glasul nostru ro
mânesc mijloc de opri
mare? Și dintru cine ? 

Pentru noi care 6Înten» 
de naționalitate copii ? 
Aceasta îi limba pămîn- 
tului nostru comun. E 
limba dreptului de a fi 
cetățean român, calitate 
care conferă și celor de 
altă naționalitate liber
tatea de a-și iubi limta 
maternă.

Legămînt de păstrare a 
graiului strămoșesc am
depus cu toții, profesori 
și elevi, acum cînd pă
trundem mai mult ca o-
Ticînd profunzimea cu-
vîntului „Ce exprimă a- 
dcvârul", limpede pre
cum versul Poetului, că
ruia îi aducem închinăciu
ne, marelui Emincscu. Și 
cu „Doina" sa în suflet 
credința noastră unanimă 
este că rostirea româneas
că este și trebuie să aibă 
viață în orice colț ai ță
rii și dincolo de ea, in
tru slava neamului româ
nesc.

I’articipanții la 
Concursul național de 

limba și literatura română 
„Mihai Emincscu" De sărbătoarea iepurașilor, fericirea este de 

Partea copiilor. J'oto : I. LICIU

DIFERENȚA. In primul 
trimestru al acestui an, Ja 
IM Uricani s-au suplimen
tat cu 1,7 milioane lei chel
tuielile pentru echipament 
de protecție și de lucru 
în condiții speciale. Pînă 
la finele anului cheltuie
lile respective vor însuma 
mai bine de 3,1 milioane 
lei. Suma reprezintă dife
rența dintre vorbele din 
anii de dictatură și reali
tatea de azi, în ceea ee 
privește preocuparea pen- 
tiai condițiile de muncă 
ale minerilor. (V.S.)

CEC. De la CEC, doam
na Gcorgeta Costinaș, șefa 
Filialei Petroșani, ne face 
cunoscut că, înccpînd din 
data de 14 aprilie, deci 
sîmbătă, unitățile CEC sînt 
închise, personalul bene
ficiind de săptămina de 
lucru de cinci zile.

DEGHIZARE. De eîteva 
săptămîni încoace, gura 
nu-i mai tace... Nu, nu e 
un vers din Miorița, c> e 
constatarea provocată de 
stațiile PECO din Vale. E 
vorba de benzină. între
băm, oare de ce mai nou, 
la fiecare sfîr.șit de săptă- 
mînă nu avem benzină? 
Nil c o formă deghizată de 
cotă ? (C.I.)

II și ( amcli.i.
I olo: Sorin OI’RI \

Inaugurarea noii Biserici 
de /a liimpu iui fteag

(Urmate din pog I)

h’ br-’Tr i inalțat’i P’
noua x.itr;ă a loi alii'i'n
Cimpu lui Noag. In apr >
nirr .1 noului lac iș i
strămut.i! i cimitirul o.u
lohial. hi prezent '
ilificTi o doii;i »•<! â p h >
hiala

Mul urnind lui Dum.’
✓ cil ■ 1 l ir '.ine to.<'a
il.il xi 'M6 buna și toi
jiilorul, a mul ți unit iu
tu or ‘ .< « fi» .'ni '• 11
1! il 'l 1 ' ■ -1 li/, ii .1 -1

< ■ ‘or bl Ai ■ < 'omluii i
tul ■ iu . ' ’ * 1 i .hol ii.
t ; ic doi -i i..
1 \( ‘IM ’ 
il> .(,■

1 O 1,11. Baiu il 
pi u. Si. '

mii i’ipin'
• i-if-Joiii, p.f 
Ou p i.

Irri V 1 ’
1 "

p." IU' 1 Tr iinj. j 11 j,
ha, ■1 li. ulu', ,

< prin r 111':i! i 1 h n 1 1 î
n ijiio ’ ' .a IJ.' . H

de Iran port. Evident, un 
alt obstacol in calea ere - 
terii producției de cărbune. 
P ntru eliminarea acestui 
obstacol s-a luat măsura 
ca la orizontul minus LiO 
lucrările miniere de de-.- 
tindere să lie executate de
i atic sectorul de investiții, 
ca și cele de montare a 
benzilor transportoare din 
care două în plan înclinat. 
Se speră, astfel, ea in cel 
mult două luni — un ter
men dc -tul de strins — să 
fie ia ilizat. In ,i doua par
te a anului, actorul a 
merge la capacitatea di
,00 di tone pe zi.

Din analiza efectuata u 
ic-.e o concluzie logică: su 
merge din ce în ce mai ' i 
ne. „Dar iitmiil actual nu 
nu satj f.icc — Spunea in
ginerul p l Ștefan Ștclli. Și 
.icea.ta nu Se d,dorește a- 
’il abatajelor um' -,e num

-le, in g ’nor.d, bine. ’Jr 
ei ■aza problerpc transp >r_ 
tul. Avem e;u lungi le
f r.-.ir port ii ■■ I ni>ine l, o ■ 
întreținui-, utilajele |l:
li im pi u t .|ilo.it, ite rațio
nal, i ’Vizui|o și i i'par i e 
la 11"i'.ii <■ f 1. d de .ăp1 a 
lllli I Iu zd: l<- lila i p, i ' 
l< I im ll, pi zinte |',i-

Dumnezeu penii u tot i 
jiltoriiî, Pica Sfințitului 
Episcop T.mof i si col: 
Izolatorilor de la Ccntiul 
Eparhial pentru părin
teasca pui tare de gi ij.i 
dooi.-b'iu ac.'stci parohii 
-i In i-i ii i, tuturor ri|;i- 
tatonlor și ostenitori! >r.
Si» iii indii ne < ii toții 

pentru ajungerea la > 
'este mari împliniri cui’ 
oferă tuturor Io, uitoi i
lor tra-. < Ini și, in a ■■- 
lași lîmp, noii locali di 
' iinpu lui ag, 1 
poală îmi m rugăciuni? 
pio i ,i cati ■ Dumnez i 
lent ii pice jn foaia ]■). 
<" p nii u unii a Iutii 
"ii i lu ntrii buna înv >i: ■ 
mti ’■ /• im.a, , i1 '| o .
Rugim p ' la i . , ,
l’-in ir nit .i/n, i i 

l’ijl- I )< tuf!
t' uitorii, i a,/ lin. n

Iii jilori i î iu u nai. o 
ai < 1 ' i noi | mfc I i
i a i. A mm".

Aprilie, lună care ' a 
debutat sub semnul far
selor tradiționale, ține la 
prestigiul primei zile, 
eontinuind sena surpi i- 
zelor.

Partidul Liber .Schim
bi: t d pune un buchet de 
flori in... Cismigiii. Zîm- 
bim. Caragiale aprobă 
r-lipind șiret din ochi, 
(rrefacîndu-s. a nu ob- 
serxa eă, în cursa pentru 
un fotoliu in viî, el ade
sea citat de cei care nu 
I ni citit.

Alte -mne fie intiel'J- 
re ne biziie in jurul ca
pului. Campania electo
rală zice-se i a c in t >• 
deși ninele 8j l'ir.'.t’ 
nu prea văd. Derul i

Obstacole în calea cărbunelui
ti i m.ii c din pag. I)

QUARTET... DE TREI
noastră eapata proporții 
cînd aflăm de intenția 
înființării unui ziar de 
partid central la D?v.i. 
Vrea oare Centrala In

NDTE DE CITITOR

dustriei Poligrafice i 
devină ținta unor ironii, 
mii mult sau mai puțin 
Stihiile ? Nenea Ian :u, 
marele mueaht, tace. Iar 
noi continuăm să ne în
trebam: cum poate un 
cotidian sa apara de tr. i 
ori pe sMptamină ?

Prohibii s-a dorit |r- 
invierca un i tradiții. Si 

ranția extragerii produc
ției in următoarele 5 zile". 
Pentru întreținerea câiloi 
de transport Ja banda nr. 
lî au fost luate dona bri
găzi de la pregătiri, ce'i 
condusă dc Kovacs Prun
cise și a lui Boier care, 
insa, vor crea probleme 
pentru asigurarea liniei de 
front, lucrările de pregăti
re pe care le execută lă- 
mînind restante. Măiuia 
a fost impusă dc necesita
tea executării intr-un tini); 
foarte scurt a unor dictări 
— să le spunem de între
ținere — care sa usig.be 
lluența 1 rnnsportiilui. Mai 
trebuie amintit faptul r.i 
mina trece prin aceste di
ficultăți, <u urcarea cărbu
nelui la m a multe orizon
turi pe planuri înclinate, 
datorită intii zici ii cu cel 
puțin cinci ani a începeri; 
lucrărilor dc construcție 
a noului put -ii chip. Rea
lizarea lui -.-himliă tril 
tur.il întregul si tem dc 
Iran port al minei. Du . 
mai Sini trei ani piua I i 
termin ii ca lucrărilor 
idincire și amenajare a 
noului puț cu : lup. Și, | i. 
mi at mir i, mina I’etlila ’ 
11 Inii .a dea ,i liillie '11 
Io.de pi euliițilc pi iii ai c 

p e, e.

știe că, într-un trjzut 
mai puțin „luminos", 0- 
ricum înaintea erei lu
mină, un muzician cele
bru a solicitat sprijin, 
pentru a înființa un 
„quartet de coarde". Răs
punsul oficial, grav și 
sec (emanație a unor ta
pete cu „conținut" simi
lar), suna cam așa: „clin 
lipsă de fonduri vă ru
găm să reduceți numărul 
componentilor la trei". 
„Cei patru evanghehșli 
erau trei..." iar, mai n >u, 
o dispoziție cere ca a- 
numite cotidiana să nu 
apara in fiecare zi. Să mă 
ierte bunul Dumnezeu, 
dar eu tot nu înțeleg.

ștefan ( IMJ’OI

In calea cărbunelui r.itiî 
apar și alt gen de obstaco
le. Făcute de oameni, fie 
din iresponsabilitate, fie 
din neatenție sau necunoaș
tere. Altfel cum poate fi 
explicat faptul că într-una 
din zilele sâptămînii tre
cute, în silozul principal 
a ajuns o... roată dintată 
fie 600 mm. Care l-a înfun
dat. A îost nevoie dc un 
schimb întreg pentru a re
media avaria. Consecința: 
s-au decalat ciclurile și 
s-a „realizat" în schimbul 
trei un minus de 305 tone. 
Și în timpul documentării 
noastre un colector n fost 
înfundat cu o rolă dc trans
portor care, sigur, n-a pi
cat din tavan. Și, cazurile 
iiij sînt unice. Asemeni i 
aviirii accidentale sînt ur
marea neatenției, a sup r- 
fieialitații cu < ne unii tra. 
tcazu aceste probleme, a a- 
zis mărunte, dar ii Conse
cințe duo ,.■! >ile .’r u| a a
eoaterii carbuii'.-l ui din
iibti’iau Ele -int adi\.j

late ol>'. 1 ol.- artil i'1 .il
apiilllte in ' al i p. >■
ducției. La ndalili :ii ''.i i a

Ic eh.’ m il -a pari ii i.
nu un șei toi, nu o lîn m.’i
ție de lucru, ci li' ie
iin ,d ilbtei anului.

P.S. I.A O SCRISOARE. 
In finalul unei scrisori tri
mise de corespondentul 
nostru, Florin Mureșan, gă
sim un text pe carc-1 re
producem, spic luare a- 
minte: „Lingă intrarea
principală în primăria ma. 
nicipitilui este o firmă 
Scrisă pe fond roșu-galben, 
albastru — CONSILIUK 
PROVZORIU DE UNIU
NE NAȚIONALA MUNI
CIPAL PETROȘANI. Greii 
că se impune corectarea 
grabnică a greșelii strecu
rate. Nu de alta, dar poa
te o vede vreun redactor 
de la „RISUL LUMII". Și, 
să te ții atunci rîs._“. (I.G.)

CINE DEZLEAGĂ MIS
TERUL. Dc mult, de foar
te mult timp, oamenii eare 
trăiesc în blocul 57, scara 
a Il-a din cartierul 8 Mar
tie — Pctrila nu au apii 
rece. Au tot umblat pe la 
EGCI, cu rcclamații de toi 
felul. Dar degeaba, apa 
rece tot nu urcă nici mă
car pînă la etajul II, ne 
spune Victor Duna. Dum
nealui însă este nedumerii 
pentru că în scara I apa 
urcă pînă la etajul IV. 
Este într-adevăr un mts- 
ler, cine-1 dezleagă?

DOAMNA IRINA LIN
GEA din Petrila, aflată 
la o vîrstă înaintată, In 
imposibilitate de a se de
plasa datorită unei infir
mități la piciorul drepe, a 
solicitat în scris, printr-o 
scrisoare recomandată a- 
vînd numai-ul 1882 din 15 
februarie a.c. sprijinul Con
siliului Național de Cruce 
Roșie pentru procurarea 
unui vehicul special pentru 
astfel de situații. Confir
marea primirii atestă că 
scrisoarea n ajuns la des
tinație In ziua dc 19 fe
bruarie, dar soluționarea 
cererii întîizie. Consemnăm 
rugămintea doamnei Lin- 

i adresată Comisiei Mu,- 
nicijiale de Cruce Roșie de 
a solicit.i, la București, so
luționarea cazului. (.A ir.)

Rubrică realizată de 
Simian l’O|>

usig.be
Io.de
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ÎNVIEREA
(Urmaro din pag. 1)

Brațele deschise și mingîictoare ale părintelui 
ceiesc ne așteaptă spre intilnirc și dialog cu sufle
tul scăldat și purificat de lacrimile sincerei căințe, 
descătușat de necazurile, amărăciunile și supărări
le cotidiene.

Dorințele și ascensiunile sufletești se ridică ca 
o „tămiie cu bun miros", către porțile Împărăției 
( crești de unde iradiază „părintele luminilor toată 
darea cea bună și tot darul desăvârșit".

l’rin darurile primăverii sfinte respirăm acrul 
oxigenat, iusuflețitor, întăritor și înmiresmat al ha
rului lui Dumnezeu, iz.vorît din explozia luminii he
raldice a minunii Învierii Mîntuitorului lisus Hris- 
tos.

I luxul catalizator al energiilor divine, revărsat 
in univers prin minunea învierii, spală necurăția și 
funinginea păcatului, a moravurilor retrograde cre
atoare de imoralitate, neliniștea și instabilitatea din 
ordinea lumii văzut) Din întunericul morinintulvi, 
locul unde Domnul a odihnit trei zile trupul Său, 
am primit lumina credinței, nădejdii și nemuririi, 
iar actul supranatural al învierii devine piatra de 
temelie, stînca de granit cu tărie dumnezească pe 
care s-a întemeiat și structurat creștinismul și Bi
serica in lume, demonstrind cu elocvența veșniciei 
dumnezeirea lui lisus Ilristos, ea domn al viilor și 
al celor adormiți.

Minunea ridicării trupului Domnului din mre
jele ntorții vremelnice și veșnice, a impresionat dru
mul incomensurabil și ireversibil al stricăciunii in 
exuberanțe și entuziasmul vieții veșnice: „Luminea- 
z.ă-tc. luminează-tc Noule Ierusalim), că slava Dom
nului peste tine a răsărit, saltă acum și te bucură 
Sioane". Realitatea și adevărul indiscutabil al învie
rii a transformat așteptările nu sianice și aspirațiile 
umane din secptiiism in certitudinea existenței vie
ții fără moarte m pi rfecțiunile împărăției lui Dum
nezeu.

învierea a fost temeiul real al propăvăduirii 
creștinismului prin jertfa apostolilor, înființarea 
cetăților văzut) ale nemuririi — Bisericile, lupta 
triumfătoare a ordinii morale ere*tini în lume, care 
a dizolvat tiparele anacronice ah- polițismului gre- 
iurnm.in.

Tabloul sfmt al învierii, lumina sa transfigura
te.n e anule iză boldul moi in destramă întunericul 
iadului si creionează <u măreție diurnă lumea mor
mintelor ca o tranziție spre veșnicie, cind rouă 
cerească a Duhului va ridica din pulberea pămin- 
tlllui triipuril. de sub incidența stricăciunii în uni
versalitate.) m-strică< ionii. Transmiterea si dilata
rea spre zările viitorului a străfulgerării luminii imn- 

tuitoar.* a linierii s. re ili-ze.rză efectiv prin activitatea 
barili, ă a Bisericii, ia stilp și temelii a adevărului, 
mireasa lui Ilristos iii < arc pulsează viața lui, dis
tribuită ailt-nlii prin Sfintele I aine.

luminii învierii inundă sufletele <|c bucurie și 
feri, ire oferind posibilități multiple de întilnire si 
integrare in misiei ele sa. ralității divine, restauratoare 
-i desăv irșito.n e a cosmosului. I ni. itatea m istorie 
a învierii, înnferilj dc modalitatea supranaturală a 
derulării si r< ilizării ei de Părintele ceresc, măr
turisirea ing.iului — imaginea purității cerești, argu
mentele apostolilor, felinilor mironosițe, strigătul 
exclamativ al solii.iților romani, de sti ijă la miif- 
mmtul pecetluit de la poalele Golgotei: ,.( u adevă
rat I >ul lui Dumnezeu a fost acesta"; ni- inspiră cu
tezanța mărturisirii *i gustarea din izvorul btl. lirici 
ucenicilor. transmise de înger: Bucurați-vă".

Salutul îngeresc „Ilristos a mvi.it", este mărtu
risirea sinceră si autentică a emoției creștine ce 
mple-ești- ființa omenească in noaptea învierii, me
sajul . sislenți.il o- iraili iză din liniști*.i și modestia 
mormnitului — chivot al vieții veșnice — edifică co
ordonatele eterne ale aspirațiilor umane spre in(e. 
legi-re, concilieri , respe. t și unitate spirilu dă a ro
manilor d>- pretutindeni <a „fii ai învierii".

„Ilristos a <nv ial"!

MEDEIA
I n v i e r i- a Domnului 

lisus Ilristos comemorează, 
prin frumusețea și bucuria 
zilelor de Paști, străvechiul 
obicei popular mih-n ir m 
zona \ ăii .țiului — SL
OI I V

Sărbătoarea nedeii de pi 
lillri are corespondențe is
torici-, prin n< gura vremu
rilor, . U < eremoniile rcli- 
gio.ise dacice, ca part)* 
integrată specifii ă ,.< nitului 
munților", undi- zeul lor 
nemuritor avea sălaș < ui- 
hiirili- si piscurile munților 
— Io. uri sfinte, altare de 
jertfă pentru tinerii jert
fiți și destinați lui Zamol- 
x<- .. ( rnnp. iuri i ecouri 
dc sjiirilualit.de sliâmo- 
șeasej. . forturi natural- de 
purifi. ar<- transmise din 
generali.- iii generație, prin 
viu grai, . umpleți .iză mi
lenii. tezaurul tradiției o- 
ralc, memoria sfitdă i vie
ții și istorici unui |>opor, 
.onfciindu i identitatea si 
sper ifii ul național

Ide. a de nemurire dai i- 
ă. - II sliporf < sisleidi.il in 

1, gile naturale, dev iile rea-

I
I
I
I
I
I

„Ilristos a înviat din morți, cn moartea jjre moar
te călcind și celor din morminte viață dăruindn-le, 
și nouă ne-a dăruit viața veșnică. Sa ne închinăm 
Sfintei înv,,-ia Lui de a treia zi".

„învierea lui Ilristos vă/ind, să ne închi
năm Știutului Domn lisus, unuia celui fără 
de păcat... Veniți toți credincioșii 
inchinăm Sfintei învieri Iui 
a venit prin cruce bucurie 
totdeauna binecuvîntind pe 
învierea Lui, că răstignire 
noi, cu moartea pe moarte

Ilristos. 
la toată 
Dom nul, 
răbdînd
a stricat".

să ne 
C.'ă i<ită 
lumea; 
lăudăm 
pentru

o landă în ceruri,„învierea lui Hrislos îngerii
iar pe noi jx* p.ămint ne învrednicește cu inimă cu
rată : a te mai im".

\ ilv.i

IPIIIf/ilf INIIIIIII
iua sublimei mingiicri și speranțe umane 
transfigurate de lumina și misterul învierii, 
a fost supusă abilului rechizitoriu omenesc 

în scopuri retrograde, de ii contesta și falsifica cer
titudinea acestui adevăr istoric religios. Folosite de
liberat în denaturarea și subminarea veridicității în
vierii, ipotezele popularizate hulitor la adresa ma
iestății puterii creatoare a lui Dumnezeu sînt aces
tea :

■ Ipoteza înșelăciunii — se distinge prin origi
nea semită și prin vechimea corelată la scara timpu. 
lui, formulată tendențios de aihiereii și bătrînii lui 
Israel ca reacție negativă la vestea transmisă do 
corpul de pază al mo.rmintn.Jui cum că lisus Ilris- 
tos a „înviat". Preluată și amplificată, argumentul 
ci Straniu și imoral rezida în argintii oferiți ro
manilor in scopul afirmației că a fost furat .le uce
nici ;

■ Ipoteza marții aparente — cu prem. ■ în 
postulatele cunoștințelor empirice din donicn.ul me
dicinii antice — siisțmi că lisus nu a murit p..- cru
ce ci sub influența lini erilor fizice și a nai i-otici'lor 
și-a pierdut cunoștința, că’ziird in I 'a-gu-, intr-o 
moarte ap.ir.-nt î.

■ Ipoteza viziunii (a li.i' .1 niței, <-,| n 
interioare) vizează direct pe cei dinții martori ai 
învierii; ur. nicli și femeile mirono- le, caic v.zi'ind 
mounintul in zoi ii zilei de Duminică, au gavt giul
giurile așezate în mormnit. Halucinațiile au ini In n 
țe negative și deformează realitatea cind sini ema
nații ale inteligențelor bolnave fără din jt.i l<- '.-mp 
și nu au acces in grupuri și colectivități umane, nici 
sub influența paroli? uita a hipnozei și nu .au i a 
efecte imed te revoluția morala sau apar tia ger
menilor universali ăi creștinismului.

■ Ipoteza miturilor — I undameninț.i | poli- 
teismul antic greeo-roman, realizm.l analogii iulie 
mo.ut a și mvh.ea z.-iloi raportind-o Ia m.>.a.-l' i și 
Învierea lui lisus Ilristos. Subliniem in contextul a 
vestei ipoteze că analogia nu este identica ; ii gi
ni-.dogia și nici asemănătoare <u ident.t il.-.a..

I'.sțe denr i-.ir.it istoric prin religiile icmpaiate . 
că in paginism există ■ mboluri și mituri cai.- *> dez
volta in paral.-l in anumite p lioade istorice, ade
văr confirmat de incretiimul religios al epoci: pri
mare, evidențiind asemănări dai nu iilent:lați.

Deosebirea de fond dintre Evanghelii și mitolo
gic revelează contractul d litre creștini- m și păgî- 
nism, acrcd.tind ideea că mitologia e^te o povesl. 
narata de oriv iile și oricind, realizînd legenda ni V- 
câ pla-inuita de mț -lepciiinea cm neașcă.

Mărturisirea Bis -ricii arc c i forță de a< țninc 
Crezul divin al învierii, biruința vieții in lața mar
ții ce derivă din iubirea și atotputernicia lui Dum
nezeu i are. di-scil’l;-iza și dezleagă haric 'mag'nra 
complexă a vi.-ții.

rĂRÂNEASCĂ JIAMa
litote islorică a vieții prin 
învierea Miiiluilorului, as- 
liirație strămoși ască < <• ilo- 
biriilt-ști- viabilitatea »n zo 
rii i-ri-i creștini-.

Elementul religios creș
tin ortodox și-a lăsat am- 
pri-iite nemuritoare în riftl- 
>lul acestor intiliiiri cim- 
jii-ni-ști, aureolate di- ospi
talitatea, omenia, avalanșa 
de oinilui i și senfimi ntc- de 
frățietăți-, de bună înțele
gere, de spiritul de dărui
ri- și jertfi-lnieii- al țăranu
lui roman — samaritean 
milostiv pentru cei încor
setați di soartă și supuși 
permanentei sără, ii ma- 
(eri.ih

In această atmosferă de 
s.irli ifo.iri* și elevație spi
rituală, rolul organizator il 
tl.țini- llisi-rii-a ortodoxă, 
prin destoinicii ci epitri>|>i, 
s.-i onilați >U Vrednoic de 
rediu, io ,i si familiile de 
frunte", cil autoritate re

ligioasă, morală și putere 
materială, care organizea
ză minuțios inescli- Oferite 
săracilor, condili îmi < il au
toritate și sobrietăți- în-

tri-gul ceremonial.
Ncdi-ia a fost și va ră- 

minc un eveniment de im
portanță majoră în viața 
moral-spiriluală tradițio
nală a Văii .fiului, moment 
solemn și sublim dc cre
dință românească, prili-j de 
intilnirc a familiilor jic
nești, ore dc dialog, dc res- 
pcct și voioșie, dc circula
ție liberă a ideilor, o șan
să unică de concurs și j>ri 
z.entarc a talentului local 
materializat in inestimabi- 
lele costume populare.

Datinile strămoșești smt 
firul tic aur care țese cu 
măiestria arhitectului di
vin raportul dintre genera
ții, păstrează continuitatea 
și eternitatea în iimj) și 
spațiu, a m .imului roma
nesc.

( redința ortodoxă, limba 
și portul popular, armoni
zate iu glasul sfmt al țării 
smt coordonatele s|>iriluali- 
tății romanești <e lielniu 
conservate in măreția nu- 
fcnfiiității lor .i transmise 
- tl actlr itețc gem-r.iliilor 
iiiloaic.

\ arvai a 
muici.

sislen%25c8%259bi.il
sjiirilualit.de
sisleidi.il
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COMUNICAT
Miercuri, 11 aprilie ir-90, 

Comisia mixtă care și-a 
desfășurat lucrările sut aus
piciile comisiei CPUN în
truni ndu-se pentru a 4-a 
oară In Tg. Mureș la masa 
dialogului, >i a încheiat lu
crurile.

®u acest prilej s-au stu- 
b.l.t următoarele:

încă de la constituirea a- 
cestei comisii s-a instaurat, 
treptat. In Tg. Mureș și 
In județ stare de calm, li- 
n $te și ordine, atlt de ne
cesare desfășurării norma- 
1». a activităților sociala?- 
eanomice șl a vieții coti
diene.

Pentru menținerea ți îm
bunătățirea acestei stări, 
s-a hotărit instituirea unul 
grup mixt de legături cu 
a :ces la toate nivelurile pu- 
t-_rii de stat, grup alcătuit 
din reprezentanți ai Uniu
nii „Vatra Românească" șl 
„Uniunii Democrate Magliia- 
r d.n România", cu parti- 
C'parKi reprezentanților ce
lorlalte formațiuni pall- 
’ e din Județ.

Acest grup mixt are me
nirea de a preveni apariția 
unor fenomene ce ar putea 
genera stări de tensiune și 
de a interveni prompt în 
caz de necesitate.

Comisia CPUN, condusă 
de domnul vicepreședinte 
Ion Minzatu, va prezenta 
Consiliului Provizoriu dc 
Uniune Națională un ra
port complet privind toate 
aspectele legate de eveni
mentele din Tg. Mureș pî- 
nă cel mai tirziu la 27. IV 
a.c.

Comisia de anchetă, com
pusă din reprezentanți ai 
procuraturii și poliției, iși 
continuă lucrările pentru 
descoperirea și tragerea la 
răspundere a celor vinovați.

In preajma sfintelor Paș
ti, s-a constatat cu sa
tisfacție dorința sinceră de 
conviețuire pașnică și ar
monioasă a tuturor locui
torilor acestor meleaguri, 
cărora, atlt Comisia mixtă 
româno-maghiară, cit șl 
Comisia CPUbJ, le adre
sează din inimă sărbători 
fericite.

(Romprcs)

COMUNICAT
In ziua de 11 aprilie a.c. 

a avut loc o întîlnire a 
reprezentanților cadrelor 
didactice înscrise la gra
dul I cu domnul profesor 
Hans Otto Stamp, adjunct 
al ministrului Invățămln- 
tului.

In urma discuțiilor pur
tate, s-a stabilit că, anul 
acesta, examenul pentru 
obținerea gradului didao- 
tic I se va desfășura ast
fel :

1. Alegerea de către can- 
didații înscriși a temei lu
crării metodico-științifice 
se va face plnă la data de 
1 mal a.c.

2. Elaborarea și predarea
lucrării metodico-științifi
ce la unitățile de InvĂță- 
mlnt corespunzătoare, aon- 
form repartizării teritoria
le stabilite de Ministerul 
Invățămlntului, plnă la
data de 15 octombrie a.a. 
Lucrarea se notează de 
conducătorul acesteia.

3. Efectuarea inspecției 
speciale la 3—4 ore ds 
clasă, In perioada următoa
re recenzării și acceptării 
lucrării metodico-științifi

ce. In final, se acordă o 
notă medie de către «omi
sie.

4. Susținerea lucrării me
todico-științifice de titre 
candidat și verificarea a- 
cestuia de către comisie 
din bibliografia referitoare 
la lucrare. Bibliografia va 
fi comunicată din timp 
membrilor comisiei șl par- 
ticipanților la susținere. 
Susținerea lucrării și veri
ficarea candidatului se a- 
preciază cu o notă medie 
de către comisie.

Probele de examen slnt 
eliminatorii. Nota (media) 
minimă de promovare a 
fiecărei probe este 8 (opt).

Media generală minimă 
de promovare a examenu
lui de gradul I este 9 (no
uă) și se calculează ca me
die aritmetică cu două ze
cimale a notelor (mediilor) 
obținute la cele trei probe.

Adjunct al ministrului 
■nvățămintului 

Ilans Otto Stamp 
reprezentanți ai cadrelor 

didactice,
Viorel Murariu, 

Margareta Murariu

ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
Frâmîntări la Sofia

s jI'I A (Rompres) In at- 
n i -ra le pluralism politic, 
d? Iu ■‘ă dc idei și interese 
< n alunul primelor alegeri 
ut- . din Bulgaria, tre- 

> primeze rațiunea 
— se arată intr-un comu- 
r.,> •„ prez dențial, dat pu- 
blxității 1 i Sofia. In in- 
ch-.erea convorbirilor pe 
care lc-a avit Petăr Mla- 
denov cu principalele par
tide politici. Atrăgînd a- 
tenția asupra apariției unor 
semne serioase de cxnrcer- 
bare a divergențelor dintre 
diverse pr ■ tide și miș
cări, președ.ntele Mlade- 
nov a chem it la calm și 

, reținere. Da ă vom recur
ge la violer,• 1, urmările ei 
vor fl f rak jx-ntru tînăra 

1 șl fragila nc tră democra

ție — se arată tn documen
tul prezidențial. Societatea 
noastră și-a exprimat neli
niștea față de apariția unor 
asemenea tendințe. In 
timpul convorl irilor — se 
relevă In comunicat — ma
joritatea partlcipanțllor au 
fost de acord cu idcca unor 
transformări pe cale paș
nică, subliniindu-se nece
sitatea menținerii prestigiu
lui Bulgariei in lume. Par- 
ticipanții la convorbiri au 
fost de acord că nici o 
forță politică actuală nu va 
putea să scoată singură țara 
din criză, fiind nevoie de 
un consens național In Ju
rul unei |x>litici de refor
me curajoase și realiste — 
relevă comunicatul citat 
de agenția BTA.

h
„Presa șl solidaritate44

PARIS (Romprcs). O a- 
wx.iație numită „Presă și 
-oliclaritate", care arc drept 
cop ajutorarea ,i favoriza

rea dezvoltării și pluralis
mului presei scrise In țări
le din Est și îndeosebi In 
România, va fi fondata In 
curfnd, la inițiativa a trei 
sindicate franceze ale pr<- 
sci cotidiene.

„Asociația va Ii dc < Iii • 
să tuturor întreprinderilor 
dc telecomunicații și au

diovizuale care doresc să 
ajute presa țărilor din 
est" — a declarat agenției 
France Prcsse, Laurent Du- 
bois, director general al 
Sindicatului Presei Pari
ziene, care se află la ori
ginea acestei inițiativa, îm
preună cu Sindicatul Pre
sei Cotidiene Regionale 
(SPQR) șl cu Sindicatul 
Cot i di anelor I >i-paria men
tale (SQD).

MICA PUBLICITATE
AMVCRSMD

SOȚUL urează scumpei 
d SoțU \'eln>cinr Elena

multa sănătate, fericire șl 
un călduros „La miilți ani!" 
cu ocazia aniversării a 21 
dc primăveri. (JI9)

< OMIiMOK \RI

.SOȚIA, fiicele, gine
rii, nepoții și strănepoții 
anunță cu adincă durere 
împlinirea a șase . luni 
dc la moartea celui care 
a fost un bun ioț. tată, 
socru și bunic

STRUNGARII ION
T-ocrimi și flori pe 

tristul lui mormint. (931)

SE împlinesc 2 ani dc 
la trecerea in neființă a 
'viei caic a fo!t

KASZONYI FI.ORICA 

xiție, main i oră, mki- 
< ră și lainică.
Odihneao-ii m p.a
<<• I (925)

SCURTE ȘTIRI s SCURTE ȘTIRI
CEREALE. Producția 

mondială de cereale ar 
putea să se ridice In 1990 la 
nivelul consumului, pentru 
prima oară In ultimii 4 
an), dacă actualele condiții 
climatice vor rămine favo
rabile. Aceasta este conclu
zia unui document al Or
ganizației Națiunilor Uni
te, pentru alimentație și 
agricultură care apreciază, 
totodată, că situația ali
mentară mondială va răml- 
ne precară pentru cel puțin 
încă un an.

SUPERTUN. Vameșii 
britanici au descoperit, 
miercuri, In portul Middlcs- 
brough din nord estul An
gliei o încărcătură suspec
tă cu destinația Irak ce ar 
putea fi piesele detașate 
ale unui tun uriaș — „cel 
mai marc tun din lume" 
după cum apreciază oficia
litățile locale. Această armă 
ar putea fi capabilă să lan- 
s zc oluze pînă la distanțe 
de clteva sute de kilome
tri. Piesele descoperite la 
bordul unui cargou vor fl 
examinate dc către experți 
militari.

PREȚURI. 1‘oliiVit da
telor oficiale, ca urmare a 
măsurilor drastice de frl- 
nare a inflației aplicate. In

Polonia pețurile bunurilor 
de consum s-au majorat, 
luna trecută. In medie cu 
numai 4,7 la sută, față de 
78,6 la sută — In ianuarie 
și 23,9 la sută — în februa
rie, scrie agenția Reutcr.

ȚIGANII ȘI DREPTURI
LE LOR. In capitala Polo
niei s-au încheiat lucrările 
Congresului mondial al ro
milor, la care au participat 
reprezentanți din 25 de 
state. Delegații au adresat 
un apel Organizației Na
țiunilor Unite și guverne- 
nelor statelor lumii pen
tru a-I sprijini pe țigani în 
lupta lor pentru drepturi,

„CONSILIUL EUROPEI". 
După cum s-a anunțat la 
Strasbourg, Cehoslovacia a 
înaintat cererea sa oficia
lă privind aderarea, In ca
litate dc membru cu drep
turi depline, la Consiliul 
Europei, organizație din 
care in prezent fac parte 
23 de state europene. Ce
reri similare au fost adre
sate Consiliului de către 
Ungaria, Polonia șl Iu
goslavia.

PIERDERI

PIERDUT dovadă de po
rumb nr. 1648 pentru 127

kg pe numele Nielu Ion 
Dubreti, eliberată dc CIC 
Petroșani. O declar nulă. 
(917)

DECISE

SOȚIA Marin, copiii 
l intița și I.lcă ginerele 
Dorin și nora Cornelia, 
nepoatele Alina și Ila- 
tnona anunță cil adîncă 
durere dispariția ful
gerătoare a celui care 
a fost

C \TA II.IE (55 ani)

Inmormintnrca tn da
la de 16 aprilie 1990, ora 
12,30 din str. Indepen

denței, bloc 27, ap. 10. 
li vom păstra o veșnl 

că imintirc.

SOȚIA și copiii mul
țumim vecinilor din 
strada Viitorului și tu
turor celor care au fost 
alături de noi la încer
carea grea pricinuită dc 
decesul celui care a fost 

POLUAU I RANCISG 
(918)

IAMSAT București - 
AMA Rovinari

OPERA

prin transfer sau vinzaro 
unităților economice sau persoanelor fizice 

următoarele mijloace fixe i
— mașini de găurit de diferite tipuri
— radiatoare electrice cu ulei
— generatoare acetilenă, truse sudură, 

măști, reductoare oxigen
— polizoare diferite, rotoperculanfe

— aspiratoare, radiotelefoane

— transformatoare sudură electrice, ter
mice

— aparatură electrică diversă

— prese manuale, hidraulice, fierăstraie 
mecanice

— motostlvuitoare, electrocare

—- macara capră, palane

— scule diferite, chei, tarozi, mandrine

— ambalaje metalice șl lemnoase

— echipament de protecție diferit.
Informații suplimentare la telefoanele 

929/43673, 43852.
Pentru Petroșani, la telefonul 935/60974.

I. C. S. Mărfuri Industriale
PETROȘANI 

ANUNȚAi 
vacant postul de consilier Juridic

Condiții de angajare conform Legii nr. 
12/1971 și nr. 57/1974.

Autobaza transporturi 
auto Petroșani

strada Livezenl nr, 12 

angajează direct sau prin transfer 
următorul personal:

— zidar
— sudor
— paznici (bărbați)
încadrarea se va face conform Legii nr.

57/1974.

întreprinderea 
de preparate a cărbunelui 

Valea Jiului Petroșani
organizează concurs in data de 18 aprilie 

1990, oi a 10, pentru ocuparea unui post de:

— dactilograf principal

încadrai ca șl salarizarea se fac conform
Legii 12/1971 șl Legii 57/1974.

Informații suplimentare la biroul perso
nal IPCVJ, telefon 12223, Interior 155.
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