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GÎNDURI NOI, 
PROBLEME VECHI

— Convorbire cu dl. ing. GHEORGHE STOICUȚA, 
primarul municipiului Petroșani —
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ANUL III, NR. 610 VINERI, 24 APRILIE 1992

cÂităzi, denia ('Prohodului
In toate bisericile creștin ortodoxe, in a- 

ceastă seară, are loc denia Prohodului. Este 
Vinerea mare, vinerea cînd, în fața Mintuito. 
rului, ne reculegem intru simțire creștină. Sluj
ba Prohodului va Începe la ora 19. Miine noap-

te, Învierea Domnului. Sfînta Liturghie a ln_ 
vierii va Începe In bisericile din Valea Jiului 
la ora 5 dimineață. Amănuntele ne-au fost co
municate de preotul MIHAI MUNTEAN.

I
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FIECARE CU PAȘTILE... MAI DRAGĂ!
Fiind băiet, imi era necaz pentru faptul că, de Paști, toți 

copiii din satul meu dintre dealuri primeau teniși noi. Numai 
eu eram gratulat cu sandale din piele. Chestia asta m-a urmărit 
mereu, conjugîndu-se cu alta: la începutul fiecărui an școlar, a- 
vearn un fel de ghiozdan din PVC, pe cînd colegii mei Iși aduceau 
la școală manualele și „maculatoarele" Intr-un „geac" (o traistă, 
de fapt). Pe vremea aceea, nu înțelegeam. Mai tirziu, am priceput: 
fratele meu — Dumnezeu să-l ierte — a fost dat afară de la fa. 
cultate. Sora mea n-a fost primită in Invățâmîntul superior. Ex
plicația era simplă: eu m-am născut puțin înainte de a da Stalin 
ortul popii, tata era Învățătorul satului, mama era moașă comu
nală, iar nașul meu era preot... Ce mai lipsea ? Acum, după 40 
de ani. In preajma Paștilor, stau și mă glndesc, oare ce dracului 
s-a schimbat, fiindcă In mintea mea slabă (dar nu deznădăjduită) 
nu observ nici o modificare esențială. Iată ți de ce :

• Unul, pre numele lui regele 
Mihai, cică vine, Împreună cu 
consoarta lui de Hohenzollern 
(Hopințol, le spunea poporul pe 
vremuri...) să facă ți ei Paștile 
La noi. De Paști, Hristos a 
viat, dar monarhia, la noi, 
ciodata! (never mor, cum 
tpune nemuritorul Poe...). 
testate, hai să ne ciocănim 
Oua roșii I Ai văzut că ți 
<>art ? • Sin tem informați
•-a sinucis (singur ?) Ioan Totu, 
Unui dintre cei mai mari econo
miști ai României postbelice. 
Gurile rele spun că ar fi 
chiar mai bun 
ian .. O 
ienl 
migrat

In- 
ni- 
ar 

Ma- 
ln 

l-am 
că

fost 
Stolo- 
cetă- 

au e- 
.,c h e s t I a* 

din 22 decembrie 1989. 11 000
dintre ei — absolvenți ai lnvă- 
țămintului superior. Nu e lipsit 
fle interes să știm că 28 000 
total erau de naționalitate ma
ghiară. Treaba lor I • La 
țov. In vizită de lucru, dl. 
Iliescu a spus cu gura 
ztmbăreață: „Eu, spre 
de alții, am o mare 
tn clasa muncitoare". A mai a- 
vut unul Încredere și, de curind, 
ara văzut personal unde ' 
ieși® In cimitirul Ghencea 
vil... • In vremea aceasta, 
nouțul primar al Capitalei, 
Crin Nai a leu e hotărlt, dar ho- 
tărlt tare, sl înființeze un 
Dilat al Romftnlei la... T.os 
Î(<de>. F-a prima să .Ieșire
wne", dl. Halaicu este convins 

rS, tn Europa de Est, Interesele 
României ți ale Americli con-

Peste 
rom 
după

decît dl.
200 000 de 
â n t

din

Bra- 
Ion 

dinsului 
deosebire 
Încredere

locu- 
cl- 

nou- 
, dl.

Con*
An* 

în

cordâ. Halaicu e de noi I • La 
București, unde Halaicu e de 
noi, un apartament cu două ca
mere costă 9 (nouă) milioane de 
lei. Sursă sigură! Cel mai bine, 
deci, e să dormi pe burtă și să 
te acoperi cu spatele... • In 
România a pătruns autoturismul 
japonez „Honda". E, oarecum, 
bine. Cît costă, asta interesează 
pe privatizați. Ce vă putem noi 
spune este că, la Japonezi s-a 
introdus amendă pentru anga
jați! care nu pleacă In conce
diu. Adică, nu vor ei să meargă 
să se odihnească. Pe cînd, la 
noi, s-a ajuns ca un angajat să 
beneficieze de 152 zile de odih
nă pe an și să lucreze 214... Ei...? 
Simbătă, nu, duminică nu, 
Paști, nu, de Crăciun, nu, 
Anul Nou, nu, mai crește 
concediul... Asta da comunism I 
• Trăiască poezia 1 Banca Co
mercială Botoșani, prin contul 
655161253, oferă posibilitatea tu- I 
turor oamenilor (care mal au I 
suflet) să contribuie . la continua
rea și dezvoltarea studiilor emi
nesciene. Este vorba despre ma
rele, unicul, naționalul și unl- 
versailul Eminescu, nu despre 
unul de pe-alci care are preten
ția că ar semăna cu el... • Băr
bosul Gelu Volcan ă calomniat 
prin ceea ce a spus referitor la 
evenimentele din septembrie 
1991. Scenariul său n-are nici o 
legătură (nici cu metafizica, nici 
cu < 
plătească... ....... ...........................
judiciare. Deocamdată, a scă 
Ieftin. Să vedem cum 9capă

de 
de
Și
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>nna pun v 14 mc teu ir.iv ci, ■ -

clitorisul...). A fost pus să j 
tească... 5000 lei cheltuieli • 

apat I 
al I

nostru, care în iunie 1991 pl 
se cu „trenurili" înainte dese cu „irenurni înainte ue a . 
ateriza in Valea Jiului „omul cu | 
tichia". • Auzi, măi dragă, cu * 
cine a prinzit luni 20 aprilie. 
Petre Roman: printre alții. 
Palatul Elisabcta, In fruntea bu- I 
catelor Aurelia Boriga (Ziz- | 
Zag), Petre Mihai Băcanu („Ro-. 
mânia Liberă"), Max Bănuș („Ti- i 
nerama", fost la „Europa Libe
ră", care 11 înjura pe Walter I 
Roman) și alți „corifei" ai pre-1 
sei scrise. Masa a plătit-o „na
șul" I Presupunem motivul: a
înțeles că trebuie să te faci fra
te cu dracul, plnă treci... alege
rile. Vorba aia, odată vede na
șul... • Final cu explicații: Pen
tru a avea sărbători fericite 
dumneavoastră (cititorii) și 
(semnatarul acestor răzlețe gîn- 
duri), — de data aceasta — ni
mic despre Miron Cozma. 
cea de-a doua zi de Paști, marți 
28 aprilie, începe procesul dom
niei sale. La Tribunalul din Pe
troșani. Să vedeți distracție 1

dl. I 
la I 

i bu- I 
(Ziz- |

ți 
eu

In

Mircea BUJORESCU
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— Domnule Stoicuța, în buna 
dv. tradiție de a informa cititorii 
cu preocupările și problemele 
primăriei, unde ați rămas și cu 
ce continuăm?

— Mă bucură dorința dv. de 
a continua ceea ce am început 
și vă mărturisesc că la un mo
ment dat mi-a făcut impresia 
că stînjenesc cu articolele mele, 
dovadă că m-am oprit.

In cele aproape două luni de 
cînd funcționez la Primărie, am 
încercat împreună cu echipa și 
consilierii aleși, să preluăm din 
mers activitatea de gestionare pe 
toate planurile, la nivelul muni
cipiului. Problemele, în mod nor
mal, ar fi trebuit să ne fie pre
date de vechea administrație 
pentru a ne fi mai ușor în re
zolvarea lor. N-a fost să fie așa 
Cu toate acestea, perioada care 
s-a scurs a avut realizări pe 
plan edilitar, al stării de cură
țenie, "al îmbunătățirii alimen

tării cu cărbune a Termocentra
lei Paroșeni și implicit, cu în
călzirea apartamentelor noastre, 
îmi pare rău însă că această în
călzire a fost nesatisfăcătoare 

pentru că, din 13 februarie și 
pînă în 11 martie, termocentrala 
a funcționat cu un cazan mal 
puțin din lipsă de cărbune. Si
gur, la preluarea funcției am a- 
pelat la conducerea RĂII, per
sonal la domnul director general 
Costinaș și directorul comercial 
Appel, ne-am deplasat împreună 
la Paroșeni și am normalizat li
vrările de cărbune, pentru ca din 
acest punct de vedere să nu mai 
avem probleme.

— Deci 
receptivă 
riei?

— Este 
pe această caie domnului direc
tor general pentru înțelegerea 
dovedită privind asigurarea li
vrărilor de cărbune. Necazul este 
că acum, cînd termocentrala nu 
mai are motive să invoce lipsa 
de cărbune, au reieșit multe 
probleme interne ale uzinei. Eu 
tot aștept din 20 martie să pri
mesc o notă de probleme și 
programul de modernizare din 
partea conducerii termocentralei. 
Urmează să cer justificarea a- 
cestei Intlrzieri, Intrucît progra
mul încă nu e depus la Primă
rie și el trebuie analizat și de 
mine, și de alți factori. Dacă se 
constată întîrzieri, am să invit 
la Petroșani conducerea RENEh 
București pentru a demara lu
crările încă din acest sezon.

Este vorba de un program 
amplu, sau pe durata unui

conducerea RĂII este 
la inițiativele Primă-

receptivă și mulțumesc

mai 
an?

Cuprinde o durată de doi 
Precizez că nivelul de în- 

prin
ani.
călzire a apartamentelor

relația de termoficare nu va su
feri o îmbunătățire simțitoare 
mai repede de 1994, cînd se vor 
încheia noile 
tate cu uzina 
rești. Intrucît 
sînt începute, 
trimestrul IV 
să fie realizate înainte de 1994.

— Sînt și alte cauze locale care 
afectează buna încălzire a apar
tamentelor și furnizarea apei 
calde?

— Se impune cu desăvîrșire 
debranșarea consumatorilor in
dustriali care nu au puncte ter
mice proprii și folosesc în mod 
abuziv cantități importante de 
agent primar viu din magistrală.

— I’e cine aveți în vedere?
— Este cazul UPSRUEEM, 

UMIROM și alți consumatori din 
amonte de Petroșani — respec
tiv din Vulcan, Lupeni — care 
vor trebui să fie debranșați, dacă 
pînă în toamnă nu-și vor realiza 
puncte termice proprii. Cea mai 
mare problemă actuală este cea 
legată de aprovizionarea cu apă 
potabilă pentru consumul casnic. 
Acumularea din 
șește tn prezent 
capacitate, este 
topirea zăpezilor 
să crească. Rău 
magistrala de apă s-au b'ranș'at 
toate unitățile economice care 
folosesc apa potabilă a locuitori
lor ca apă industrială. Din pă
cate, acțiunea pe care am intre- 
prins-o pentru debranșare întîr- 
zie pentru că unitățile nu au încă 
resurse proprii. Pe baza unui 
program stabilit tot împreună cu 
dl. director general Costinaș avem 
a urări că în decurs de o lună, 
două cel mult se vor lua măsuri 
astfel ca întreprinderile să 
mai diminueze volumul de 
destinat consumului casnic.

— Există o cale juridică 
rezolvare a acestui abuz?

— Nu există un act normativ, 
in mod normal abuzul ține do 
încălcarea unor legi nescrise, 
fiecare avînd obligativitatea mo
rală să-și asigure surse proprii 
de apă industrială. Există însă 
și o încălcare de lege, în sensul 
că apa potabilă are o altă des
tinație, nicidecum pentru indus
trie, iar agenții economici o fo
losesc în mod abuziv din magis
trală. E greu să-ți impui punctul 
de vîdere, chiar ca primar, în- 
trucît ai de-a face cu structuri 
vechi, anchilozate, pe care nu 
le poți mobiliza pentru înlătu
rarea unor nedreptăți.

investiții, 'contrac- 
Vulcan din Bucu- 

investițiile nu 
deși au ca termen 
1993, nu întrevăd

baraj nu depă- 
50 la sută din 
posibil ca prin 
volumul de apă 
este că și pe

Interviu realizat do 
Ion MUSTAȚA

Cititi în paginile 2—3

nu
apă

de

SFINTELE SĂRBĂTORI DE PAȘTI

Ex-regele Mihai va ciocni 
ouă roșii în România 

f

Agențiile de presă au transmis, In cursul zilei de 20 
1992, știri potrivit cărora fostul rege al României, Mihai dc IIo- 
hcnzollern, a fost invitat de Prea Sfinția Sa Pimen, Arhiepiscop 
al Sucevei și Rădăuților, 
Paști 1992.

Ținlnd seama de aceste știri, Ministerul Afacerilor Externe a 
transmis instrucțiuni Ambasadei României la Berna ca, In cazul 
In care domnul Mihai de Hohenzollern se va adresa ambasadei 
pentru viza necesară de intrare In țară, aceasta să fie acordată 
prompt, se precizează Intr-un comunicat al MAE, primit la re
dacție.

La închiderea ediției, s-a anunțat public că soții Hohenzollern 
nu solicitat ambasadei române din Elveția obținerea unei vize 
de intrare In România și că nu se așteaptă să lnlimpinc dificul
tăți din partea autorităților române.

S-a comunicat, de asemenea, Că fostul suveran va petrece In 
România citcva zile, fără să se ofere alte detalii asupra planurilor 
nalt' de călătorie, (ROMPRES).

aprilie

pentru a sărbători Împreună Sfintele
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PROGRAMUL
centrelor de pline 
In zilele de Paști
l’entru zilele de sărbătoare ca

re urmează, centrele de pbno 
vor fi deschise după următorul1 
program :

• sîmbătă, 25 aprilie, program, 
normal de lucru ;

• duminică, 26 aprilie — In-»- 
chis ;

• luni, 27 aprilie 
Intre orele 7 și II.

— deschis.
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Hristos a înviat din morți

Cu moartea pre moarte
călcînd

Si ce’or din morminte
Viată dăruindu-le !»

Căci v-am dat, întîi de toate, ceea ce și eu 
am primit, că Hristos a murit pentru păcatele 
noastre după Scripturi; și că a fost îngropat și 
că a înviat a treia zi, după Scripturi; și că S-a 
arătat lui Chefa, apoi celor doisprezece; în ur
mă S-a arătat deodată la peste cinci sute de 
frați, dintre care cei mai mulți trăiesc 
astăzi, iar unii au și adormit.

După aceea S-a arătat lui Iacov, apoi 
apostolilor; iar la urma tuturor, ca unui 
înainte de vreme, mi S-a arătat și mie. Căci eu 
sint cel mai mic dintre apostoli, care nu 
vrednic să mă numesc apostol, pentru că 
prigonit Biserica lui Dumnezeu.

Dar prin harul lui Dumnezeu sînt ceea 
sînt: și harul Lui care este în mine n-a fost în 
zadar, ci m-am ostenit țnai mult decît ei toți. 
Dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este cu 
mine.

Deci ori eu, ori aceia, așa propovăduim 
TIristos a 
voi că nu 
înviere a

pînă

tuturor 
născut

sînt 
am

ce

că 
înviat din morți, cum zic unii dintre 
este înviere a 
morților, nici

morților ? Dacă nu este 
Hristos n-a înviat. Și

dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci 
propovăduirca noastră, zadarnică șl credința 
voastră.

Ne aflăm încă și martori mincinoși ai lui 
Dumnezeu, pentru că am mărturisit împotriva 
lui Dumnezeu că a înviat pe Hristos, pe Care 
nu L-a înviat, dacă deci morții nu invia2ă. Căci 
dacă morții nu înviază, nici Hristos n-a înviat. 
Iar dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este 
credința voastră, sînteți încă în păcatele voastre; 
șî atunci cei ce au adormit în Hristos au pierit, 

în 
toți

Iar dacă nădăjduim în Hristos numai 
viața aceasta, sîntem mai do plîns decît 
oamenii.

Dar acum Hristos a înviat din morți, 
începătură a învierii celor adormiți. Că 
vreme ce printr-un om a venit moartea, 
printr-un om și învierea morților. Căci, precum 
în Adam toți mor, așa și în Hristos toți vor 
învia. Dar fiecare în rîndul cetei sale: Hristos 
începătură, apoi cei ai lui Hristos, la venirea lui.

(Sfîntul Apostol Pavel, Epistola I către Co
ri nteni 15, 3—23).

fiind 
de 
tot

ÎNVIEREA LUI HRISTOS, izvorul de putere și lumină ai Biser.Cii
Jertfa lui Hristos cuprinde vir- 

ti4.il iu sine și germerjcle învie
rii, i ir învierea include — ca 
un paradox — realitatea și bu
curia biruinței morții. De aceea 
zice S.intui Apostol Pavel : „...Tot 
ce semeni nu du riață, dacă nu 
vu fi murit. Și ceea ce semeni 
nu es/c trupul ce ra să fie. ei 
grăunte gol... Iar Dumnezeu ii da 
un trup, precum a voit și fiecă
rei s. mințe un trup al său" (I. 
Cor. 1“’. 36 — 38). însuși Mîntui- 
lorul vorbește ucenicilor săi des
pre Jertfa Sa, pe care anunțîn- 
d-o, n-o desparte de înviere : 
„De alunei a început lisus să a- 
rate ucenicilor Iui că EL tre
buie să meargă la Ierusalim și 
să pătimească multe de la bă- 
trini și de la arhierei și de ia 
cărturari și să fii- u<i- și a tre- 
ta zi să înfieze- (Matei 16, 21). 
Numai prin jertfii putea Hristos 
sa intri' in slava învierii, pe ca
re a dobin lit-o ca dar și ca țin
ta pentru Biserica Sa, pe care 
„ni<i porțile iadului nit o vor 
putea birui". lisus însuși le spu
ne ucenic.lor — și deci nouă — 
<ă trecerea prin jertfa spre în
viere a fost prezisă încă de pro
oroci : „Nu trebuia oare, ca 
Hristos să ‘pătimească aceasta și 
fă intre in Slava Sa .Și inec- 
pind de Ia Moisc și de la toți 
proorocii, L-a tilcuif lor, din toa
te Scripturile cele despre El." 
(Loca 24, 26 — 27).

Umanitatea lui Hristos, reîn
noita și slăvită prin învierea Sa 
revarsă in Trupul Sail tainic lu
mina și puterea biruitoare peste 
moarte. „Viața învierii lui llris- 
tos — -.pune Pr. Prof. Dunutru 
Hadu — este X iața plinătății și 
deci a luminii depline și aceas
ta calitate o are pentru că este 
o viață rle participare n"împuți
nată la viața lui Dumnezeu. A- 
. •■sta < -,t<' sensul, asumării tru
pului ?i învierii lui în ipostasul 
lui Dumnezeu — Cuvîntul. Căci 
asumarea naturii noastre în Dam
nez. u — Cuvîntul trebuia să a- 
iunga la înviere. Aceasta viața a 
învierii lui Hristos se prelungeș
te și umple Biserica Lui, ca una 
<c es-te Trupul Lui, trecut prin 
C-uce și înviere, extins peste 
vc icuri. Plenitudinea vieții dum
nezeiești a umplut umanitatea 
Înviată a lui Hristos și iradiază 
din acesta ca dintr-nn sf<>șnic 
tuturor — fură împuținare — cu 
O lumina statornică, de o adin- 
rime necuprinsa, descoperind ce
le de sus și cele de jos cu des
tinul trupurilor pe care moartea 
le desco. i.ptinc numai pentru o 
vreme, ca apoi s,j apară trupuri 
noi nestric u< ioasc... învierea con
stituie tarta si puterea Bisei i< ii... 
Ei este mkrluiia c. ,i mai evi
dentă a dumnezeii ii Mintnitoi u • 
lui nostru Hiislos. dar și a Bi
iririi si lucrării ei in lume pen

tru minluii'i a n imenilor",
Hristos este „noul Adam" < are 

Radiază raiul pămînte.c pe <a- 
re-1 poartă în Sine. „Astăzi vii 
fî eu mine în rai" — zice lisus 
tibiarulfll rare s-a (flit pentru 
fsir.de. înviat, El apare M. iiei 
i»’ o'd.ilena ca grădinar — sim
bol al Edenului restituit în El 
’ lort și așezat in paiTi.rit, EI iu- 
> e pămîntul ca rai. Intri primi

i a doua venire a lui Hri tos, 
i,iiu modalitatea căzută a '.is 
l. 'd' i r I cate si mod llilale.i i 
li.iii figurata ‘.c afla Biserica, lu

me în drum de transformare in 
Hristos sub suflul Duhului. „Tai
na Bisericii este inerentă creați
ei" — zice — Lossky — care, 
deși leagă ideea de Biserică de 
paradis, vede însă temeiul ci în 
jertfa lui Hristos și apoi în Cin- 
cizecimc : „Față de toate vicisi
tudinile care urmează căderea 
umanității și distrugerea primei 
Biserici, Biserica paradisiacă,, 

creatura va păstra ideea vocației 
sale și în același timp, ideea Bi
sericii care sq va realiza în sfîr- 
șit plenar după Golgota, după 
Cincizeeime, ca Biserică propriu- 
zisă, Biserica indestructibilă ci 
lui Hrist is“.

Învierea lui lisus este punctul 
de plecare al extinderii Bisericii 
in lume. Duhul Stînt care lu
crează la această extindere, ntl-i 
este împărtășit decît după ce 
lisus este preasluvit (loan 7, 39). 
Tar incepind de la Cincizeeime, 
Bisericii lui Hristos crește, se 
mărește, multiplică, sa dez
voltă, așa cum arată F iptcle 
Apostolilor.

Explicația acestei creșteri este 
neîndoielnic slrtn legata de 
predii ,ir< a inviCrii și prezența 
invizibilă, tainicii a lui Hristos 
înviat, considerat ca Domnul 
(Kyrios), a curm reîntoarcere 
davitu este așteptata iu credință. 
„Nolla ,eeta“ — cum numi.ni 
paginii Bi clica < reștină — se 
l"O,eb',i d" celelalte prin us.i 

lundament.il: credința in înviere. 
Sfintul Apo.tol Pavel proclama 
aceasta Ia Atena, despre ea scria 
inși lent corinti-nilor și tot despre 
puterea și lumina invierii vor
bea înflăcărat în lintea guvern i- 
toi ului Fidix și a reg-lui Agripa 
Unit ib a < i edineioșilor i ei ,i a 
I’i . i iejlor lo< ale intr ■ Pic este 
fondata p învie, ea Domnului 
și pe cri dința in p.c ta .parca 
noastră la t rium f d Sau ,i .1 ipra 
păcatului și a morții. 1 Ii t■ >■■ in 
viat tiăi"..tc m inima loniunitîln 
■ • b zi.il", i.n i< a ta x b ’»i<: e 

este pecetluită printr-o făgă
duință: „...Iată Eu cu voi sînt 
pînă la sfirșitul veacurilor". 
(Matei 28, 20).

Credința în Hristos mereu viu 
este în același timp, mărturisi
rea Bisericii care trăiește din 
puterea învierii. Hristos înviat 
este acolo unde este Biserica. 
Centrul de unitate, în fond, este 
Hristos, Hristos înviat. Domnul 
(Kyrios) și Capul Bisericii.

In Apoealipsă, Hristos înviat 
este prezentat sub chipul mie
lului înjunghiat (Apoc. 5, 6 și 
12). dar viu și glorios (Apoc. 5, 
H). El duce lupta și eliberează 
„poporul lui Dumnezeu" cu forța

unui leu (Apoc, !>, 5). Mielul este 
stăpînul istorici (Apoc. 6, 1) și 
invită pc. oameni să-L urmeze 
(Apoc. 7, 17) pînă în ziua 
nunții Sale (Apoc. 19, 7).
Aceadă invitație o face în vir
tutea unei puteri dumnezeiești 
pe care învierea o umple dc lu
mină șl o apropie cu maximă 
eficacitate de spiritul uman. 
Ilidicîndu-se, prin înviere, mai 
aproape de Dumnezeu ca om, 
Hristos ridică, prin pijterca în
vierii. șt umanitatea Trupului 
Său tainic mai aproape rlc Dum
nezeu, delerminind și-n ca actua
lizarea deplina n putințelor spi- 
i iluale, ca reflex al spirituali 
zării trupului Său prin înviere 
„ii.l ca extindere a acestei spi- 
lituahzări asiip i Bisericii.

Prin I >go ul întrupat și fin i 
iioa.ua participă la toate adele 
lui I i u ., deci impla .1 la i nx ic 
i i a Sa. Sl nit ul Apostol Pdi n 
spune i a: „Pi in ini ierea lui
lisus Ikitstos doi morți, n. -a 
mi .cnl din mm, - pre nădejde tic". 

’(I. Pi-t i ii 1. 3). I n viei ! a lui I Tris
te»-; din morți a înnoit lima onn 
n isca prin harul Duhului ți 
,i dovedit, eh rar 'lupa riiderc, 
po .ibibtal'si nestrii aeiunii in 
risițic.

Bin ur a iux b i ii ( c.i biruito.ii e 
pi■ .!" ni'i n t iii 11 to ., Pe, c te 
i mpa ■ ia ea i i„ >bfi "i B: -j-i ii ă 

prin Duhul, Cel ce îmbracă în 
bucurie și greutatea urcușului 
nostru duhovnicesc spre Hristos. 
Moartea lui Hristos este învinsă 
prin învierea Sa, pentru că și 
moartea noastră în Hristos să fie 
moarte spre înviere, în Duhul. 
De aceea spune Sfîntul Apostol 
Pavel că „dacă Duhul Celui ce 
a înviat pe lisus din morți lo
cuiește în voi. Cel ce a înviat 
pe Hristos lisus din morți vă 
face vii și trupurile voastre cele 
muritoare, prin Duhul Său care 
locuiește in voi" (Rom. 8, 11). 
Hristos apare în slava Sa de 
Kyrios și de Fiu al lui Dumne
zeu nu numai prin taina crucii 
—- cum accentuează doctrina ca
tolică — ci și prin slava învierii, 
prin care El a devenit deplin 
Duh, pentru ca și mădularele 
trupului Său tainic să devină 
mădulare pnevmatizate: „Și fi

indcă Hristos a devenit total 
Duh, creștinii, ca împreună — 
purtători ai chipului lui Hristos 
— Kyrios, devin Duh, adică par- 
ticipanți la viața Duhului lui 
Hristos. Biserica este comunita
tea celor ce poartă împreună și 
datoria lui Hristos chipul lui 
Hristos— Duhul".

Sfîntul Apostol Pavel spune 
că noi am înviat cu Hristos 
(Col. 3, 1), dar nu înseamnă că 
am înviat în fapt odată cu El, 
ci în înțelesul că învierea lui 
•Hristos are în ca o putere care 

schimbă complet viața credin
ciosului, transformîndu-1 într-un 
om nou. Același Sfînt Apostol 
raportează întreaga viață creș
tină și sacramentală a Bisericii 
la moartea și învierea lui lisus. 
Cuvintele: „Voi ați murit cu 
Hristos" și „Voi ați înviat cu 
Hristos" arată atît că noi am 
intrat în taina lui Hristos cît 
și că această taină se împlinește 
neîncetat în viața credincioșilor, 
prin Biserică.

„învierea — zice Pr. Prof. 
Dumitru Stăntloaie — este o 
transcendere a noastră la pleni
tudinea vieții în Dumnezeu, deci 
la investirea ei cu toate lucră
rile dumnezeiești necrcate, daf 
o transcendere la care colaborea
ză și ca. Transccnderca existen
ței noăstre din robia 
păcatului la o viață deplin pnev- 
matizată prin îndumnezeite s-a 
făcut prin nașterea și învierea 
umanului in ipostasul divin. 
Propriu-zis Hristos însuși c 
„Pastile". El e transccnderca, 

pentru că in El se produce aceasta, 
pentru că in El se predă ființa 
noastră in mod deplin lui Dum
nezeu prin jertfii... El rămine 
Puștile permanent prin excelență 
■„iu trecei ei continua, ia să pu
tem trece și noi in oriic timp 
împreună ( ii El in planul înv ci ii 
și al vieții de X e< i“.

învierea lui I li i'.tos . xti :.m '.a 
<le x iaț i a Iîi-.erii ii. pi ntni ca 
prin această invicrc a devenit 
fiii a umană apta sa prinu-asca 
pe Duhul Sfint. Ci 1 circ pre 
lungește xi.it.i Ini llri os in mu- 
dul ii’cle B -i ic ii. diirnindii-i 
.fdtwti'i.i și intri .t.i piliere a lui 
lli-i'-tos: 'le Arhiereii, Invaiiitor 

si Impara! '..iu Domn.
Abia diijia invicrc Mintuib>rnl 

trimite pc Sfințit Apostoli să 
propovMcluiavcfl Evanghelia S<

putcn'il in ter si pe pămhit 

toate neamurile, botezindu-le in 
numele Tatălui și al Fiului și 
al Sfîntului Duh, învățindu-le să 
păzească toate cite v-am porun
cit vouă. Și iată Eu cu voi sint 
în toate zilele pînă la sfîrsitul 
veacurilor. (Matei 28, 18—20).

Din Hristos înviat iradiază și 
peste Biserică și lume lumina 
veșniciei, pentru că în umanita
tea lui Hristos înviat și slăvit 
s-au produs condițiile necesare 
pentru începutul lumii viitoare. 
Hristos nu învie pentru Sine, El 
învie pentru întreaga umanitate 
asumată Lui, pentru Biserica Sp. 
Ca taină a Celui înviat. Biserica 
trăiește din puterea învierii, care 
însuflețește toate mădularele. 

Dar înviind din morți, Hristos 
devine „Împărăție" sau comuni
tate de mîntuirc.

Din puterea și lumina învierii 
izvorăște transfigurarea lumii 
prin Biserică. „In profunzimea 

sa — zice Oliv ier Clement — 
Biserica nu este altceva decît 
lumea în drum de transfigurare, 
lume care devine, în Hristos, ce
rul nou și pămîntul nou, adică 
cerul și pămîntul reînnoite, vin 
la noi prin Tainele Bisericii, 
prin Scriptură, care de asemenea 
este o taină". Biserica este pre
zență sacramentală în lume a 
lui Hristos —- înviat prin Duhul 
Sfînt, Cel care face din această 
prezență un rai plantat în inima 
lumii. Starea dc înviere a Ini 
Hristos implică deci și dimen 
siunea eshatologică a Bisericii. 
Prin umanitatea lui Hristos, Cel 
înviat, slăvit și' înălțat la ceruri 
— care este Capul Bisericii — 
Biserica, deși prezentă în Jiimc, 
transcende totuși lumea. Hris
tos este și Unul dintre noi, ajuns 
în comuniunea dc viață cu l'a 
tăi și ÎU Duhul Sfînt, comuniune 
spre care ne atrage și pe noi ne
contenit și care tinde să fie dejilî- 
nă și în Biserică, întrucît a- 
ceasta este și trup și plenitudine 
a Sa.

Hristos este Omul ajuns in 
Treime, care se ridică deasupra 
solidarității noastre, dar nu pen
tru a se rupe dc noi, ci ca sa 
ne rămînă mereu mijlocitor spre 
mîntuirc. El este „ridicat peste 
noi numai ca să ne pregătească 
și de acolo pentru ridicarea 
noastră la acea formă dcsuvîr- 
șită a existenței. El este și după 
jertfa pc cruce, și prin înviere 
și prin înălțare, Mijlocitorul. 

Solidaritatea cu noi și-a arâtat-o 
prin faptul că după înviere a 
petrecut totuși patruzeci de zd" 
piintre noi, din <;cea ce rezulta 
că și ditpa a<elc patruzeci de zile 
menține o legătura cu îmi pină 
la sfiiMlul istoriei".

Itestimrind in trupul Său fi- 
î. a omenease.i plin jertfă ți iii- 

v ii re, llrido'. ne impariia .e-te. 
în profiinzim. • sacramentala a 

Bisericii, o natură umana pă
trunsă de i nei ‘iile Duhului Stint. 
în care lexar'.u plenitiiT.n i vibții 
divine.

învierea iui I Irisb> . fui ' • 
o reînsufleții c ' condițiile a- 

cestei lumi, ci m epiil'll unei 
transfigurări universale, lainic 
realizată în uni initab a ti ipului 

Sau — Bi -cri. a — 1imp al lui 
Dumnezeu, devenit ‘manHat , 
Iran figuisi'a :iri< >n e, .-to-..

I’kiI. Dr. Dorcl l‘OG M»

fsir.de
lundament.il
iioa.ua
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toare a sărbătorilor", învierea 
Domnului nostru lisus Hristos es
te piatra de temene a credinței 
noastre a vieții noastre religioase 
și a întregii lucrări spirituale a 
Bisericii creștine.

Prin înviere înțelegem adevă
rul câ lisus Hristos este Fiul lui 
Dumnezeu, că sîntem răscumpă
rat i din moarte pentru veșnicia 
vieții.

Dumnezeirea lui lisus este ade
verită de minunile istorisite de 
Evanghelii, de profețiile rostite, 
de învățătura Sa sublimă și de 
viața Lui cea fără de prihană. 
Dar minuni s_au mai văzut, pro
feți au mai fost, învățători și 
trăitori au mai existat în lume. 
Faptul unic și extraordinar al 
învieri de la poalele Golgotei es
te cel care a făcut să dispară toa_ 
te îndoielile și împotrivirile. A 
profețit aceasta și a împlinit_o: 
întîi a luat asupra Sa toate păca
tele lumii, le.a răstignit pe Cruce 
sfințindu.ne viața prin sîngele 
Său, a primit moartea și îngropa
rea, dar a treia zi a înviat lin 
morți prin propria Sa putere. „De 
ce căutați pe Cel Viu între cei 
morți?" (Luca 24, 6) le întreabă 
îngerul Domnului pe femeile mi
ronosițe.

A înviat Hristos? Da!
Insă in decursul istoriei au f- 

xistat contestatari ai învierii 
Domnului, începînd cu sinedristii 
care au cerut paza la mormint 
și terminind cu cei pentru care 
rațiunea rece și searbădă este to
tul. Ipotezele lor sint false. Să 
vedem de cel

Trupul Răstignitului n-a putut 
fi furat pentru că mormîntul a 
fost păzit de ostașii romani, puși 
de procurator la intervenția si- 
nedriștilor, tocmai pentru ca nil 
cumva ucenicii să-1 fure și să 
spună că lisus a înviat.

Este adevărat că au fost puțini 
martori ai momentului învierii cu 
excepția soldaților din pază, care 
au fost reduși la tăcere prin mi
tuire (Mufei 28, 12 — 15). Tot atît 
de adevărat este însă faptul că 
după înviere, Mîntuitorui s.a a- 
rătat în mai multe rînduri, în 
diferite locuri și mai multor per- \ 
soanr; femeilor mironosițe (Lucu ț 
24, 1—18), ]ui Luca și Cleopa (Lu. . 
ca 24, 13—35); Sfinților Apostoli, ' 
afară de Torni (Luca 24, 36—45); 
•n a opta și după înviere, lui To* l 
ma, căruia ii arata, din cauza In- J 
doielii, urmele cuielor și ale su- ) 
ltțci (Ioan 20, 24—29); Apostolilor '

la Marea Tiberiadei (Ioan 21, 1— 
14); Apostolului lacob (I. Corinteni 
15, 7); la peste cinci sute de 
„frați" deodată (I Corinteni 15, 
6).

Este exclusă ipoteza nălucirii, a 
fantomei pentru că ucenicii l-au 
văzut, i_au atins rănile (Ap. To- 
ma — Ioan 20, 27—28) au umblat 
cu El, au cinat cu El (Luca și 
Cleopa — Luca 24, 30, Apostolii 
— Ioan 21, 9—14), constatînd că 
El este o realitate perceptibilă.

De înșelăciune nici nu poate fi 
vorba, căci pentru o minciună 
nimeni nu.și pune în pericol via
ța, mergînd pînă la jertfa supre
mă ca Apostolii. Acei oameni, 
triști și descurajați în momentul 
prinderii învățătorului lor s.au 
ascuns de frica iudeilor, (cu ex. 
cepția lui Petru, care în noaptea 
Patimilor se leapădă de trei ori 
de El — Ioan 16, m—27 — și a 
lui Ioan, care apare lingă cruce 
cu mama Lui — Ioan 19. 26—27) 
apar peste cîteva zile plini de 
curaj, vorbind cu înflăcărare: 
„Dumnezeu a înviat pe acest lisus, 
iar noi sîntem martorii Lui" (Fap
tele Apostolilor 2, 32). Nimic nu 
i_a mai înfricoșat! Persecuțiile, 
bătăile, închisorile, uciderile cu 
pietre, cu sabia, prin răstignire au 
fost zadarnice în fața credinței lor 
ca o stîncă. Cine le dădea aceas
tă putere? Numai adevărul că in 
zorii acelei zile Duhul s.a întors 
în trup, iar lisus a ieșit din mor
mint, a fost văzut, ascultat și a-
tins.

Pe temeiul învierii s-a înălțat * 
tulpina credinței creștine ale că- I 
rei ramuri sint bisericile de pe fa. | 
ța pămmtului, frunze — formele • 
cultului divin și flori alese — bo. | 
găția vieții creștine bimilenare. , 

Faptul învierii s_a petrecut a- I 
cum 2000 de ani, dar LUMINA și * 
BUCURIA ei se revarsă peste j 
vremi, umplîndu.ne permanent’ 
sufletele, pentru că:

— lisus Hristos cel înviat este | 
Mintuitorul iWstru din robia pa- ț 
timilor și a morții, iar noi sîntem j 
poporul cel ales al Lui. .

— Biserica cea întemeiată de I 
El prin Jertfa Crucii estp Maica 1 
noastră spirituală care ne_a năs. ! 

cut și ne împărtășește hrana dum. • 
nezeiască a adevărului și a vieții. I

— Credința ortodoxă în care I 
ne-am botezat și pe care o mărtu- J 
risim este una și aceeași cu a | 
Apostolilor, Mucenicilor și Sfinți- ■ 
lor noștri înaintași. ■

— Puterea care a învins moar- , 
tea și iadul ni se împărtășește și I 
nouă prin rugăciune și harul * 
Sfintelor Taine. I

Iar îndemnul nostru de suflet I 
la acest Praznic ai Luminii și f 
Bucuriei îl constituie cuvintele Sf. • 
Gheorghc de Nazianz: „In această l 
zi mintuirca s-a dat lumii. Hristos j 
a înviat din morți: învie și tu cu t 
El. Hristos a părăsit groapa: rupe t 
și tu cătușele păcatului. Vechiul . 
Xdam e nimicit .și unul nou s_a 7 
făcut: fii.te și tu o făptuiă nouă 1 
in Hristos".

Pr. M1IIAI MUNTEAN

A

Pendulele fecunde în semințe bat. 
Se scutură padurca și iarba de fiere.
Slava umblâ-n casc de muguri la udat
Și lutul arde treaz atins de înviere.

Răsună libertatea verde-n tinerețe, 
In rădăcina vremii noi speranțe fierb, 
Golgote noi pe druce aprind martire fețe, 
Triumfă adevărul pe răstigniri de verb.

Se face de albastru, se face de senin
Și sufletul ți cerul de aripi e plin —
Frioul bolnav al veacului se pierde, 
Nimic de Dumnezeu nu poate fi străin.

O magică putere de viață cîntă-n pluguri, 
Izvorul luminii susură bogat
Și ouă se ciocnesc cu Primăvara-n cuiburi.
In mugurul adevărului: HRISTOS A ÎNVIAT I

Augustin ȚANCA

Despre data serbării Paștilor

l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I
I 
I 
I 
I 
I

înviere în satul românesc
In toate casele ard a sărbătoare luminile.
Florile pomilor luminează grădinile.
Griul verde îngropat pînă la briu în pămînt 
Vestește foșnirea de aur a lanului sfînt. 
Pruncii curați țin în palme ouăle roșii 
De sub glie privindu-i se bucură moșii-strămoșii. 
Micii cu botul de rouă ugerul greu îi ating. 
Dulcea povară a luminii din lapte, cu sfială o sting.
Albii colaci românești în ștergare frumoase 
Umplu cu-arome odăile albe din case. 
Brazii pe uliți rășina o-mprăștie-n vînt. 
Pacea coboară din cerul înalt pe pămînt...
Și dintr-o dată clopot curat se aude 
Frunzele-n somn tresar cu pleoapele ude. 
Curtea bisericii se luminează-n tăcere. 
Oamenii așteaptă ceasul cel sfînt de-Nviere.
„Vcniți să luați lumină", glasul părintelui cheamă,
Caierul negru al nopții tainic sub cer se destramă, 
Crucea lovește lemnul înaltelor porți: 
Nădejdea noastră astăzi învie din morți.

Lucia MUNTEAN

tradiții
De ce ouă roșii ?

Ou) înroșit este simbolul jertfei 
Mînluitorului pentru mintuirca 
noastră. Ouăle s-au înroșit cu 
singele lui Hristos răstignit pe 
cruce. Spre aducere aminte pere
nă a patimilor și jertfei lui lisus 
Hristos pentru mintuirca noaslra 
și pentru a se împlini Scriptura, 
an de an, la Paști se vopsesc ouăle 
în roșu, altele se încondeiază. Cu 
timpul, oamenii, din dorința de 
a.și exprima dragostea și credin
ța în Dumnezeu dar și din do
rința ca masa de Paști să fie cit 
maj frumosă și mai bogată, au 
prins a le vopsi și în alte culori. 
Sint zone alo țării unde vopsitul 
fiecărui ou în parte devine un act 
de creație artistică. Se întrec bunij 
gospodari în a încondeia cît mai 
frumos fiecare ou. spre lauda lor.

Evenimentul învierii Domnului — temelie a credinței uoas ] 
tre — nu este sărbătorit de creștini Ia aceeași dată. •

In primele veacuri, cinci „cămașa lui Hristos nu era sfișia- | 
la". Paștile erau serbate la diferile răstimpuri. De acum, la Si . 
nodul I Ecumenic de la Niccca (Asia Mică) — anul 325 — s-a j 
luat luztărîrea următoare: „Paștile creștine sau învierea Dom-* 
nului să fie serbate In Pi ana zi a sî.ptămînli (Duminica), după I 
Eihinocțiul de primăvară (21—22 martie), după lună plină...". « 
Fixarea datei a fost făcută de episcopul Alexandriei (Egipt). De I 
reținut e,tc prezența la această Adunare a reprezentanților Bi- | 
sericii, a episcopului Mărcii il Trimisului (Constanța), mesagerul ■ 
Biserii u noastre străbune.

începînd de atunci și piuă la sfirșitnl secolului al XVl-lea. ■ 
creștinii din întreaga lume au celebrat Ziua Învierii împreună. I 
In 1582 a avut loc reforma gregoriană a calendarului, calculul , 
pascal oriental neobsei vind, rămiiierra in urmă, ceea cc a creat J 
greutăți. . .

Abia în 1923, Bisericile Ortodoxe (exceptmd Patriarhiile Ie | 
rusalimului, Moscovei și Serbiei) au îndreptat calendarul — Bi 
serica Ortodoxă Româna in ln24 — și astfel că între 1923 — 1927. ! 
Răsăritul n prăzniiit I’aștile împreună cu Apusul.

Dar, pentru a nu se prodyoe schismă (rup-tc), Ortodoxia a I 
rămas unitară, calculind data Pa Iilor după stilul vechi (calen-l 
darul iulian neîndreptat).

Se caută o calc de înțelegere la ni v<-I mondial (Consiliul E< u ] 
menic al Bisericilor, dialogul Ortodox Catolic, viitorul Sinod re ‘ 
neral al Ortodoxk i) în privința datei Paștilor.

Tradiția românească glăsiiicște : 
după încheierea.postului ma.ro, 

< înd încep să se topească zăpezi
le sus, la munte, iar soarele urcă 
tot mai mîndru po boltă, vestind 
căldura lunilor de vară, oierii iși 
urcă turmele de o; și miehiți a_ 
bia născuți pe platourile iiwllo, 
unde: ttfișuniie le așteaptă-și mi Ir 
adierea vîntului printre bfazi ~le

Nedeile

MIEL U L
In pre ijma Sfintelor săi butoi i 

de Paștilor — stă scris in tra
diția noastră creștină •— se sa 
critică mici. Un vechi simbol iși 
regăsește an de an împlinirea. 
In f.ipt, așa < iun do altfel citim 
și in Vechiul Testament, din 
sacrificiul neprihănitei vie țui- 
toare, trebuie să înțelegem cu 
nimic din colo bune nu se pot 
șaviiși tăi ii Jertfă.

\ i aduce răcoarcj nfcesaiă in 
zilele' do arșița. înainte insa de 
i urca pantele munților, bunii 

gospodari se intilnesc, nu o dată 
in apropierea sfimeior lăcașuri de 
reculegere creștină. Nedeile — 
cum se numesc aceste înti’niri — 
devin adevărate sărbători Omul 
îmbrăcă cele m<ii frumoase luiine, 
flăcăii și felele in. ing jocul, bu- 
tiilor c il vin li se da cep, iara in 
frigări «-e rostuiesc berbc-.Uți fia. 
gezi. Și tot acum e- inclu i ’ir- 
guri, su vin i san se cumpăra pro
duse ele lot felul necesari' in :'i':- 
podarii. Chiar din prima zi de 
Paști încep nurli’ilc în Valea I u- 
lui. Momirlanii v'n eii fontă lm_ 
curia. Se împlinește astfel t’.idi- 
ția la locurile si iute de fjec, :e i - 
iran, de ficcai . om de.al locului.

Pagini realizate de llorațiu ALEX.XNDKESCl 
iii sprijinul preoților ortodocși din Valea Jiului
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PUBLICITATE
Societatea comercială 

„HERMES“ SA Petroșani
cu sediul în str. 1 Decembrie 1918 nr. 90
ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE PUBLICĂ

in data de 11 mai 1992, pentru închirierea următoarelor 
spații:

_  21 mp din depozitul Hale Petroșani — atelier, 
pentru reparații electrice, lăcătușerie, încărcat brichete, 
reparații umbrele;

__ 11 mp, Petroșani, str. Aviatorilor, bloc .1.2, cu 
profil magazin mixt.

Relații la sediul societății.

SOCIETATEA COMERCIALĂ „SPICUL" 
VALEA JIULUI SA PETROȘANI

ORGANIZEAZĂ

»»

în data de 18 mai 1992, CONCURS pentru ocuparea pos
tului de

— contabil șef
Condiții : absolvent al învățămîntului superior econo

mic cu o vechime de 7 ani (minimum) pe funcția de con
tabil șef.

Relații la telefon 43134 și 42673.

Banca Comercială Lupeni
Societatea comercială 

„EXIS" SRL
cu sediul in Brașov, str. Jepilor nr. 2, avînd ca obiect de activita
te comercializarea bunurilor de larg consum, en dctail și en gros, 
precum și un joc de întrajutorare socială, vă oferă o gamă largă 
de produse. NUMAI DIN IMPORT, în orice cantitate.

In același timp, pentru a veni în sprijinul dv., de a nU simți 
fenomenul inflaționist prin care trecem, vă invităm să participați la

JOCUL de ÎNTRAJUTORARE
socială, pe care vi-1 propunem. Cotizațiile de participare sînt 
multiplu de 1400 lei pînă la 14 000 lei inclusiv, cîștigurile realizate 
sint multiplu de 6600 pînă la 66 000 lei, inclusiv, cu relnscriere 
din oficiu, avînd posibilitatea de a cîșttga de 20 de ori suma in
vestită (în 8 etape). Primele două cîștiguri vor fi de 66 000 lei, 
primul termen al rambursării fiind de 8 pînă la 12 săptămînl de 
la data înscrierii.

Doritorii se pot înscrie prin mandat poștal la următoarea a- 
dresâ : EXIS SRL BANCA AGRICOLA SA BRAȘOV, CONT 
40720156.

Comerr i.inții ce doresc să ne contacteze, pentru mărfuri en 
gros, sînt rugați să trimită pe adresa firmei mai sus menționate, 
comenzile cu specificația dacă doresc să efectuăm transportul sau 
au mijloace proprii. (1802)

ANGAJEAZĂ
— 5 controlori poartă (obiective speciale) 
Informații Ia B.C.R. Petroșani.
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MICA PUBLICITATE
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ANIVERSARI

ANI MULȚI și putere de muncă Ii urează colegii și prietenii 
din redacție și tipografie, domnului GHIȚA CIȘLAR1U, care a pășit 
în a patruzecea primăvară a vieții.

Spitalul orășenesc 
Lupeni
ORGANIZEAZĂ

concurs pentru ocuparea postului de
— zidar
conform HGR nr. 307/1992.
Termenul de desfășurare a concursului este la 30 de 

zile ele la apariția anunțului.
Relații suplimentare la telefoanele 60650 și 60651 Bi

roul Resurse Umane.

'LA ÎMPLINIREA celei de-a 21-a primăveri, soțul, tata și 
mama, urează scumpei doamne Urzică Mihaela ca drumul vieții 
să-i fie presărat numai cu bucurii și fericire și plin de satisfacții. 
„La mulți ani !“. (1787)

LUI GEORGE, In amintirea trandafirilor din august, care.., 
încă nu s-au ofilit, păstrați fiind în suflet, „La mulți ani 1“ și 
FERICIRE. Mihaela. (1787)

VlNZARI-CUMPARARI

V1ND oi, preț convenabil. Petroșani, telefon 43017, după ora 
19. (1750)

V1ND țuică prună, preț convenabil. Str. 9 Mal, bloc 2A, ap. 
71, Petroșani (intrarea In piață). (1791)

CUMPĂR cutie viteze Moskvici 408. Telefon 44679. (1799)
CUMPĂR microscop, teodolit, lunetă și alte obiecte vechi 

optice, mecanice de minerit și cărți vechi. Telefon 41480, între 
orele 8—12. (1797)

SCHIMBURI DE LOCUINȚA

PREIAU contract garsonieră, preferabil zonă centrală. Telefon I 
41662. (1796) 1

DIVERSE j
SOCIETATEA Comercială „DELIA" Impex SRL, cu sediul I 

In Petrila, str. Republicii 66, vinde, la prețuri avantajoase, lăzi '' 
frigorifice „Leheel“, import, capacitatea 210 litri, sigilate. (1788) I

AGENȚIA de turism TPZ Vulcan organizează excursii Is- 
tanbul — Polonia, săptămlnal, Joia, cu plecare la ora 8 din fața 
cinematografului „Luceafărul", in condiții de călătorie occidentale, 
cu autocar IVECO, Informații telefon 70854, zilnic, intra orele 
15—22. (1784)

Societatea comercială 
„NOVA" SA Lupeni

VINDE
la prețuri avantajoase

— televizoare color „Orion", „Kitt“ și „Herman"
— combine muzicale și video

prin magazinul 33 „Radio-TV“, din str. Aleea Plopilor nr. 1, 
telefon 60913. (1771)

PIERDERI

PIERDUT legitimație bibliotecă periodice, pe numele Stănlșel 
Elena, eliberată de UT Petroșani. O declar nulă. (1786)

PIERDUT legitimație periodice, pe numele Vișoiu Iulian, eli
berată de UT Petroșani. O declar nulă. (1740)

PIERDUT legitimație serviciu, pe numele Sușu Silvia Carmen, 
eliberată de Fabrica de morărlt și panificație Petroșani. O declar 
nulă. (1748)

PIERDUT legitimație periodice, pe numele Costea Teodora, e- 
liberată de UT Petroșani. O declar nulă. (1743)

PIERDUT carnet student, pe numele Semcnluc Vaslle, elibe
rat de UT Petroșani. 11 declar nul. (1739)

Programul TI
10,00 ActualitățL
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Film artistic. Adio, arma 

(SUA, 1932).
11.50 Super ChanneL 
13,00 Ora de muzică.
14,00 Actualități.
14.20 Mica Serenadă în Sol ma

jor KV 525 de Mozart.
14,40 Medicina pentru toți.
15,10 Bicentenar Rossini.
15,25 Preuniversitaria.
16,00 Limba noastră.
16.30 Muzica pentru toți.
16.45 Tragerea Loto.
16,55 Actualități.
17,00 Emisiune In limba ger

mană.
18,00 Pro patria.
18.45 Ecranul.
19,05 Viața parlamentară.
19.30 Desene animate. Casa zbu

rătoare.
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20.45 Film artistic. Iistis din Na- 

zaret
23.50 Actualități.

0,05 Simpozion.
1,00 închiderea programului, ț

HOROSCOP
TAUR

(21 aprilie — 20 mai)
Vă invîrtiți In Jurul problemei, 

fără a avea curajul de a pomi 
„la atac". In felul acesta ratați 
o bună ocazie...

GEMENI 
(21 mai — 21 iunie)

Stare generală destul de proas
tă. Motivele le știți șl dv.

>. RAO
(2? iunie — 22 iulie)

Ați atins o limită peste cara 
nu mai puteți trece, deocamdată.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Aveți unele restanțe, fapt pen
tru care unii nu se feresc să vi 
le impute.

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

O mică, dar plăcută satisfac
ție vă relansează. Finalul zilei 
vă prinde Intr-o bună dispozi
ție... molipsitoare.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie) 

început promițător, continuare 
mediocră, finalul... în „coadă da 
pește".

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Valoarea se demonstrează, u- 
neori, și prin vorbe. Dar, depinde 
de vorbe.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Mulțumiți-vă, deocamdată, cu 
un rol secundar, ocupînd o po
ziție strategică, pe coardă — cum 
se spune în termeni sportivi.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

O vorbă cu mal multe înțeles 
suri, scăpată de sub controlul au- 
tocenzuril, vă provoacă o serioa
să neplăcere.

VĂRSĂTOR
(20 Ianuarie —- 18 februarie)

Satisfacții, dar șl multe, încă, 
îndoieli.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

O zi aflată sub pecetea medio
crității.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Un nou și Important examen 
vă așteaptă.

ECHIPA DE SERVICIU

Responsabil de număr: 
Sorin OPREA
Corectura :

Emilia ACHIREf și Viorica FIRTUf.ESCU

Cotidianul de opinie șl Informație 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 necomandate șl ncpubllcate 
nu ie restituie. Responsabilitatea morală 
și juridică asupra corectitudinii datelor 
cuprinse in articole aparține. In exclusi
vitate, autorilor. ■

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: 2679 
Petroșani, str, Nicolae Bălcescu nr. 1 
Telefoane: 41662 (director-redactor fef)l 
41663, 424GI (secții). _

★

TIPARUL | Tipografia Petroșani, sta, 
Ntcola® Bălcescu nr. 2. Telefon 41365.


