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HRISTOS, ÎNVIEREA NOAS TRĂ
A

Pastorală la învierea Domnului

IUBITULUI NOSTRU CLER, CINULUI MONAHAL

ȘI DREPTCREDINCTOȘILOR CREȘTINI, HAR ȘI PACE

DE LA DUMNEZEU-TATAL, IAR DE LA NOI

PA RINTEASC A BINECU VI NT AR E

tor de viață al lui Ilristos, cântăm cu toții in glas de ru
găciune: „Aceasta estc ziua pe care a făcut-o Domnul ca 
să ne bucurăm și să ne veselim într-însa**.

Dintru începuturi, Ziua învierii a fost cinstită ca cea 
mai mare sărbătoare a creștinilor, împărăteasă și doam
nă, sărbătoarea sărbătorilor, întrucât toate celelalte praz
nice din timpul anului, care reactualizează momentele 
mai importante din istoria mântuirii își găsesc împlinirea 
și rostul în învierea lui Ilristos. „Dacă Ilristos n-a înviat, 
spune Sfântul Apostol Pavel, zadarnică este atunci propo- 
văduirea noastră, zadarnică si credința voastră**. (I Cor. 15, 
11).

învierea lui Ilristos a zguduit din temelii felul de gân
dire al lumii vechi, întrucât a dat un nou orizont vieții o- 
mului și întregii creații. întrebările, căutările și nedume
ririle oamenilor dintotdeauna privind rațiunea și rostul 
vieții și al creației primesc astăzi răspunsul in Mormân
tul cel izvorâtor de viață și de înviere al lui Ilristos. în
vierea lui Ilristos dovedește că răspunsul la aceste între
bări nu este moartea, ci trecerea de la moarte la viață, la 
viața cea fără sfârșit. Acest adevăr îl cântă Biserica; 
„Ziua învierii să ne luminăm popoare, Pastele Domnului, 
Pa fele! Că din moarte la viață și de pe pământ la Cer, 
Ilristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi, cei ce-1 cântăm 
cântece de biruința**.

De aceea, în Ziua Sfintelor Paști, cerul și pământul, 
cei vii cu cei adormiți, moșii și strămoșii din veacuri, cân
ta și se veselesc împreună întru așteptarea învierii celei 
de obște și a arătării cerului și a pământului nou (Apoc. 
21, 1). Vechile și sfintele noastre cimitire strălucesc astăzi 
de lumină. După datina străbună, creștinii ortodocși duo 
astazi lumină din lumină învierii lui Ilristos la locurile 
de veci ale celor adormiți și le vestesc, precum ne vestim 
și noi unii altora că Ilristos a învi it.

Programul
UNITĂȚILOR COMERCIALE 

ȘI FARMACEUTICE IN 
ZILELE DE SIMBATA, 

DUMINICA ȘI LUNI

• Unitățile de pâine aparți
nând SC SPICUL SA :

— sâmbătă 6—18;
— duminică 7—11;
— luni, închis;
— marți, program normal.
• Unitățile aparținând SO 

REALCOM SA Petroșani:
— sâmbătă, program prelungit

6,30—18;
— duminică. închis;
— luni — închis.
• Unitățile de alimentație pu

blică vor fi deschise, jumătate 
duminică, jumătate luni, cu pro
gramul unei zile de lucru.

• Farmacii :
• Farmacia nr 15 Petroșani :
— sâmbătă 8—12;
— duminică 8—12;
— luni, 8—12.
• Farmacia „1LE“ Vuican — 

Coroești :
— sâmbătă și duminică, 8—12;
— luni, 8—12.
• Farmacia nr. 22. Lupeni;
— sâmbătă, 8—14;
— duminică și luni, 8—12.
Marți, toate farmaciile din Va

lea Jiului lucrează după program 
normal.

Tiberiu VINTAN 
Dorel NEAMȚU

Bișnița e mai 
tare ca 
primăria

„Prăznuim omorârea morții, sfărâmarea 
iadului și inccputu] unei alte vieți, viața 
veșnică**. (Sf. Ioan Dainaschin).

IUBIȚI I II DUHOVNICEȘTI.

Dis-de-dimineață, la cumpăna dintre noapte și zi, săr
bătorim și anul acesta, prin cântări de laudă și de biruin
ță, praznicul învierii lui Ilristos, triumf al vieții asupra 
morții, purtând in mâini lumânări aprinse din flăcăi a în
vierii de pe Sf. Altar ce închipuie Mormântul cel pnrtâ-

DIN M!l.\ LUI DUMNEZEU

ARHIEPISCOP AL BUCI REȘTILOR 

.MITROPOLIT AL MUNTENIEI Șl DOBROGEl 

PATRIARH Al. BISERICII ORTODOXE ROMANE

(Continuare in pag. a 3-a)

Micii comcrci.inți aciuiți in zo
ii i vadului comercial al pieței 
agioalimcntare din Petroșani își 
fac nestingheriți de cap. Ei au 

' învins, in disputa cu pr.măi ia și 
poliția, pentru ocuparea intrân
dului bulevardului Nicolae Bal- 
cescu în piață. Mai nou, insă, 
toți micii comercianți au ocupat 
cu de la sine putere spațiul be
tonat amenaj it special pentru 
parcarea autoturismelor din ime- 

i diata apropiere a pieței .și bule
vardului Nicolae Balcescu. PBse- 

' sorii de autoturisme țafe vjn la 
jii.ițti după cumpărături își par
chează mașinile pe unde apucă. 
Străzile din apropierea pieței 
au o bună parle a carosabilului 
ocupat cu tot felul de autovehi
cule parcate la întâmplare. F.-.te 
îngreunată con-.idcral.iil circula
ția rutiera intr-o zonă străbătută 
de traficul autovehiculelor grele 
aflate in tranzit p'in Petroșani.

Sa fie oare, bi.nița mai tare 
decât primăria și poliția'' (v.S.)

I---------------------------------------------------

! ILEGALI I A IE
i

In immcrclc viitoare ale ziarnhii nostru, vom publica 

două documente de o deosebită însemnătate, cu privire 
I Ar • .

la anchetele întreprinse de Departamentul de control al 

Guvernului României și Ministerul de Interne, referi

toare la incalcari flagrante ale legilor țării, în Petroșani.

CITIȚI 

f/V ZI/iRl/l 
M ASIĂZi

■ „...Clare bucurie și la voi 
să fie!**

Pagini speciale dedicate 
prăznuirii Sfintelor Paști.

(pag 4-5)

„Lira Carpatină"
La Complexul turistic Ariniș de lingă Gura Humorului s-a 

desfășurat concursul „Lira CSrpalină" organizat de clubul turis
tic al studenților din lași. zău participat echipajele a peste 20 
cercuri turistice studențești și nestudențești din țară, inclusiv, re
prezentanții Montan-clubului „Floarea Reginei" Vdlea Jiului și 
„Alpo"“ al U.'I*. Petroșani.

Participarea la concurs a fost ntai fructuoasă pentru echipa
jul „Floarea Reginei" care a reunit un grup de turiști din cercu
rile „Amicii Parângului" petroșani, „Orizont" l’etrila și „Reteza
tul" Ih-va. Membrii montan-clubului au câștigat un premiu I la dia
pozitive, premiu constând dintr-o excursie în Turcia, un premiu 
I la proba foto-color și un premiu II la foto alb-negru, ambele pe 
teme turistice

nouă experiență, o noua confirmare a valorii mișcăiii 
turistice dm Valea Jiului. (LI).)
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^PUBLICITATE
Reghnala C. F. Timișoara

SEC ȚI A L. 9 SIMENI A
ANGAJEAZA

muncitori necalificați in vederea calificării in ramura 
„Linii**, in următoarele condiții :

— absolvenți a minim 10 clase (bă'bați)
— vârsta maximă 35 ani;

fără desfacere contract muncă cu art. 130 lit. i și 
fără cazier;

— domiciliul stabil in: Banița, Petroșani, Livczeni, 
Vulcan.

Actele necesare:
— copii xerox in dublu exemplar după: actul de stu- 

uii:
— certificat dc naștere;
— buletin identitate;
—- livret militar;
— carnet dc muncă;
— cazier judiciar.
Relații suplimentare la secția ».. 9 bimeria, biroul

Personal. Tclclon 660080 int. 517.

iiifiiiiiuiiiiiiH/i/ifHtNiiiiiitrimiiintiiiiiiiiiiiiMiufniinimmniiiiirn

Societatea Comercială 
„BERGO” SA Tg. - Jiu

slr. Macului nr. 3,

V IN D E

D EERE LA EL TOI

pentru firme particulare și de stat, preț rezonabil, cali
tate excepțională.

Relații suplinwntarc la telefon 0929/16785, intre o- 
rele 8—16.

Prea multe unități nebrevetate
Economia de piață a declanșat, 

in contextul larg al democrației 
și libertății, ca la comandă, op
țiuni și mai ales pasiuni pe care 
pună acum viitorii agenți eco
nomici — in special persoane 
particulare — nici nu știau că le 
posedă sau nu bănuiau că pot 
conduce și stăpâni un domeniu, 
nu ușor, comerțul, dar, după toa
te legile nescrise, profitabil. Cu 
toate că hotărârile care acționea
ză în acest sector social nu dife
ră cu nimic de situațiile declan
șate de rigorile aspre ale... răz
boiului, totuși apar deosebiri pe 
planul aplicării lor, lucru ce 
duce de multe ori la nerespecta- 
rca cu bună știință a normelor 
in vigoare.

In acest sens l-am contactat 
pe dl. Ghcorghe Tulitu — inspec
tor general pentru Centrul de 
expansiune al comerțului — Pe
troșani, care a avut amabilitatea 
dc a ne răspunde documentat la 
câteva întrebări privind modul 
de brevetare al agenților econo
mici din teritoriu.

Cine a pus lemnele în drum
Acela n-a f< • t om nebun. A 

fost omul verde de la IFET care 
prin meșteri mari (maistrul Toa- 
der Ștefanică), calfe și zidari 
druibist -j- trafist -|- legător), a 
ieșit cu lemnele din pădure toc
mai in drumul turistic ce duce 
la motelul Gambrinus.

Acolo, timp dc șapte zile, după 
ce codrul îl tăia-ră, mării se vor
biră, în drum lemnul bucăți mi-1 
crăpară, tot motelul 11 deranja
ră. Pare a fi o baladă contempo
rană, dar se spune că nici mă
car o mașină nu mai putea tre
ce pe drum de el, de harnici 
cc-ini erau. Joi, când i-am văzut 
la lucru, ne-.iii spus că în curând 
vor termina treaba și vor elibe
ra drumu"

Copacii târâți pe șasea pro
veneau din pădurea învecinată. 
Puseseră taiați pentru a face loo 
unui drum de acces către bazi
nul forestier al Candel. Despre 
acest bazin sc zice că ar fl o 
exploatare serioasa. Atât de se
rioasă, încât mașinile care vor

—- Așadar, domnule Inspector, 
concret, care este stadiul actual 
al brevetărilor unităților din 
Valea Jiului și ce se întreprinde?

— Din păcate situația nu este 
deloc roză. Brevetarea este o 
acțiune stringentă și o necesitate 
obiectivă, dictată de legile în 
vigoare pentru buna funcționa
re a acestor unități, care au ca 
obiect de activitate comercializa
rea produselor de alimentație pu
blică. O unitate nu poate func
ționa fără brevet de clasificare. 
Din cele circa 850 unități înfiin
țate în Valea Jiului, doar 105 
au fost clasificate, iar cereri-pen
tru brevetare mai sunt puține. 
Restul de aproape 700 unități nu 
și-au depus actele și funcționea
ză contrar legii.

— Ce acte trebuie depuse, 
cine, verifică și care sunt amen
zile ce se aplica pentru nercspec- 
tarca legii ?

— Pentru clasificare trebuie 
depus un dosar, cuprinzând auto
rizația de funcționare, certifica
tul de înmatriculare al societății

»• »

transporta lemnul vor folosi dru
mul turistic care aparține mote
lului. Drum vechi, p etruit, care 
are mulți ani de existență. Insă, 
din momentul în care mașinile 
grele ale „verzilor" vor năvăli 
pe el, e greu de apreciat cât 
timp va mai putea fi el folosit.

Astăzi, cei din motel pot bu
cura urechile celor de la IFET 
cu șlagărul: „Drumurile noastre 
toate/Se vor întâlni odată". Noi 
îi vom asculta triști și vom în
cerca să pricepem cum turismu
lui nostru, de care ne prefacem 
că ne interesăm atât de mult, 
nu numai că nu i se acordă aju
tor, ci, dimpotrivă, i se barează 
drumul.

Rumân la fel de valabile și 
următoarele versuri ale poetului: 
„A privi gândești că pot/Ca întreg 
Aliotmanul să se împiedice de-un 
ciot ?“. Dacă strămoșii ar fi cu
noscut această armă, care se 
cheamă IFET, poate c-am fi fost 
scutiți de multe neplăceri dc-a 
lungul istoriei. (V.L)

Ia registrul comerțului, avizele 
PSI, autorizația sanitar-veteri* 
nară, iar pentru chioșcuri auto
rizația de amplasare, o cerere 
tip A și fișă pentru clasificare 
tip B (toate în copie). Unitățile# 
sunt verificate de garda fi nan-
ciară, de corpul de control al
prefecturii sau al primăriei, de
ofițerii și subofițerii de poliție 
precum și de împuternicitul Mi
nisterului Comerțului. j .,

Amenzile, conform HG nr. 
233/5 mai 1992, sunt între 8—10 
mii lei și se aplică în următoa
rele condiții: desfășurarea a elf- 
vității de AP în unități care nu 
sunt clasificate; nerespectareă 
criteriilor care au stat la baza 
atestării; nesolicitarca eliberării 
unui alt act de atestare în cazul 
în care s-au modificat criteriile! 
neafișarea la loc vizibil a însem
nelor de clasificare. Urmează să 
trecem la măsuri ferme în pe
rioada imediat următoare. , |

Dorcl NEAMȚU

URICANI

Si aici...
Miss Primăm

Mâine, la orele 12, In Uricani, 
va avea loc preseleeția concu
rentelor înscrise la concursul 
de frumusețe „Miss Primăvară 
— 1993". Organizatori» * ne-aU 
informat că preseleeția va aveâ 
loc la Clubul sindicatului Eil 
Uricani. Trebuie să vă informați 
totodată, că decernarea titluluj 
„Miss Primăvara", la Uricani șl 
acordarea substanțialelor premii, 
oferite de sponsori, va «vea Iod 
intr-un spectacol de gală, sâmi 
bâta viitoare,

Până atunci însă, Invităm toți 
tiucrii din Uricani la întâlnirea 
cu noi, astă seară, la discotecă 
„Amicii" SRL. (T.VJ 1

t

LUNI, 19 APRILIE
9,90 I umfnă din lumină. Ediție 

'-pcciuiă.
10,OQ Lumea copiilor.
11,00 Film serial pentru copii. 

Aventurile Iui Black Beau- 
ty. Episodul 22.

11.25 Desene animate.
12.20 Avanpremieră TV.
12.. J0 Din albumul celor mai

frumoase melodii populare
1., T)0 Actualități.
13,10 Video-magazin.
40.45 Concertul In'crmițion.'il do

dans sportiv „București 
’93“, . (

16.45 Magazin în limba maghia
ră. Film artistic, Și vrabia 
c o pasăre,

18,15 Confluențe.
19,00 Tezaur folcloric.
19,30 Desene anim de.
20,00 Actualități,
20,35 Sport.
20,40 Mel'xlii dc neuitat.
21.20 Teatru TV. F1LUMF.NA 

MARTURA.NO de Eduar- 
do «1 Fiiippo.

23,05 Un zâmbet și un cântec. 
0,05 Actualități.
0,20 Repriza a treia.

MARȚI, 20 APRILIE

7,00 TVM. Teltmalinal.
10,00 TVR Iași.
1J,OG TVR Cluj.
12,00 Film serial. BONAiMTA
12,50 Lumea enp.ilor. 
14,00 Actualități.
14,10 Ora de muzicii.
15,00 Preunlversltaria.
16,30 Telețco.iH.
46,00 CorrrlețiiIri-WMif.izin

■ 17,00 Actualități.
117,05 Medicina pentru toți
17,35 Salut, prirterdF fl)

18 35 Din lume adunate...
19,00 Documentar TV.
19,30 Desene anime te.
20,00 Actualități.
20,35 Viața intre subvenții ți 

compensații.
20,50 .Sport.
20,55 Film serial. MIDN1GI1T 

CALLER.
22,00 Azi in prim plan.
22 15 Farmecul sambei șl al bos- 

sa-novei.

Programul TV. săptămânal
23.15 Actualități.
23.30 Salut, prieteni! (TI)

MIERCURI, 21 APRILIE

7,00 TVM. Telematinal.
10,00 TVR lașL
1! 00 TVR Cluj.
12 00 Film serial. MAC.IJY.
13,00 Lumea copiilor.
14J)d Actualități.
14.15 Oi a dc muzică.
15,00 Preunivcrsit.ii ia.
15,55 Fotbal. • ,
17,50 Panoramic mczical. /
18,05 Televiziunii vă ascultă! 1
18,35 Arhive folclorice.
19.00 Reflector.
19.30 Desene animate.
aOJO Actualități.
20 35 Viața Intre subvenții șl 

compensații.
20.45 Sport. |
20,50 Telecinerriaterfl. VARiAN-

TA. (SUA, 1973) j
22,35 Azi In prim pian.
23.20 Actualități,
«MG aianpoaiM.

0,30 Fotbal: FC Jlruges — Ohm- 
piquc Marsciilc.

JOI, 22 AI’RII IE

7,00 TVM. Telcm.itinal.
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj.
12,00 Film serial. NOII ASI Al 

CERULUI ALBASTRU.
13 00 Lumea copiilor.
14,00 Actualități.

14.15 Ora dc muzica.
15,00 Preuniversitaria.
15.30 Tclcșcoală.
16.00 Repere moldave.
16.30 Repere transilvane.
17,00 Actualități.
17,05 Magazin în limba germană. 
IH,05 Povestea vorbei.
18.35 Telc-discul muzicii popu

lare.
19,00 Documentar.
19.30 Desene animale.
20,00 Actualități.
20.35 Viața intre subvenții și 

compensații.
20.50 Film serial. DALLAS.
21.50 Reflecții rutiere.
22,05 Azi In prim plan.
22.50 Oaspeți ai Festivalului In- 

t.< rnațional „Cerbul de Aur".
23,10 Actualități.
23,25 Confluențe.

VINERI, 23 APRILIE

7,00 TVM. T'lematin.il.
10,00 TVR Inși.
11 ■00 Xraa»tni*iuue directă a »IuJ-

bei religioase dc Sfântul
Ghcorghe dc la Mtfnflșlirca 
Cernita. ,

12,00 Descoperirea Planetei.
12,30 Desene animate. |
13,00 Lumea copiilor. ;
11,00 Actualități.
11,15 Ora de muzică.
15,00 Preuniversitaria.
15,25 Teleșcoală.
15,50 Avanpremieră TV.
16,00 S.O.S. Natura I

16.30 Arte vizuale,
17,00 Actualități.
17,05 Gong I
17.35 Pro patria.
18.35 C'inc-a zi» dorului dor..
19,00 Cultura în lume. „
19.30 Desene animale,
20,00 Actualități.
20.35 Viața intre subscnțil și 

compcmmții.
20,50 Sport.
20,55 Film serial. DESTINUL FA

MILIEI HOWAlll).
22,00 Azi în prim plan.
22.30 Pc aripile muzicii.
23,00 In obiectiv,
23.30 Ac tualități.
23,45 Magazin cinematografic.

0,45 Medalion Ion Crislinoiu.

SlhlBATA, 21 APRILIE

9,00 Bună dimineața dr la— 
CJnJ-Napoca I

10,00 Actualități.
10,10 Tlp-top, minî-top.
41,00 Film serial pentru «opii.
11,30 ITradi|ii. ________ —

12,00 Alfa și Omega.
13,00 Ora de muzică.
14,UO Ora 25 — Tramrit TV, . : 

Știri; Desene animate (ora 
14,05); Concursul cmisiq* 
nii; Film documentar: En >4- 
mele Anzilor; Sport) Film 
serial (ora 18,35): POVE#-. 
TIRI CU FINAL NE AȘ, 
TEPTATj Teleenciclopedla’ 
ora 19,15); Actualități (or® 

20,00); Editorialul săpta* 
mânii (ora 20,35); Politici 
în top; Film serial (orii 
21,15): ELLIS 1SLAND ] 
(Topul muzical european al 
săptămânii; Știr». ?

23,10 Film serial. MIDN1GJTD 
CALLER. , i

24,00 Ilhythm and blues show, ,

DUMINICA, 25 APRILIE

9,00 Bună dimineața I
10,00 Actualități.
10.10 Abracadabra I
11,00 Film serial pentru copii,
11,25 Avanpremieră TV.
11.30 Lumină din luminii.
12.30 Viața satului.
14,00 Actualități.
14.10 l’oșta TV.
11,20 Video-magazin.
16.30 Învingătorul.
17,00 Concursul internațional de 

dans sportiv „București 
’93“. i

18,00 Film serial. DALLAS. (
18,55 Fotbal. Dinaino — Steaua, 
20,00 Actualități j
20,35 Film artistic. CIANURA’ 

SPUMOASA
22,15 Convorbiri de duminică. 1
22,50 Actualități. ■*
23,05 Maeștrii teatrului româ

nesc. d1i
OțM Nocturna d« dummiM.

MARTURA.NO
lematin.il
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„Hristos a 
dovedit cu 
putere că 

este fiu! lui 
Dumnezeu, 

prin înviere.”
SFÂNTA ! 

EVANGHELIE j 

DUPĂ MATEI j 

DIN NOUL TESTAMENT,
CAPITOLUL 28

1. După ce a trecut sâm
băta, când se lumina de ziua 
Intui a săptămânii (Duminica), 
au venit Maria Magdalena și 
ce aj ol ta Mărie, ca su vadă 
mormântul.

2. Și ia‘a sa făcut cutremur 
mare, că îngerul Domnului, 
cobor uri din cer ți venind, 
a prăvălii piatra și .ședea dea
supra ei.

3. Și iuf.it, rea l'ii era ca 
fulgerul si îmbrâc. m.ntcd lui 
cu zăpada.

4. Și le fr a lui s-au cu- 
Pemurat cei c păzeau și s-au

ț l:u ut cu morți.
ă. lir îngerul, răspunzând, a ț 

/zi femeilor; L a xh Wmeț».'( 
ba .ba ca p* . o cel rus- > 
i Urnit n cuJXu'A 1

ț fi. Na cvl« cf -i, c i s-a s.u- t
• preț oui a zi,; veniți să ve- 

’.l ,i lu<ui unde a zăxuL 
^7. Și' d .grabă mer- 

» nod, . na.p ucvnicilur lui 
t t>a sculat din morți și iu
ti, x i rn.rgc Înaintea vuaslie in 

U ,..] ^.-,i, acolo LI v a vedea, 
ț ! U i, v-ura spus vc-ua.

8. Iar plecând -?le în grabă 
de la in.-.inuuL cu fiică ș.

i bu.aue mare 6i i! ig.it sa , 
rs-atcas a ucenicilor lui.

9. Dar când nTiit.au ele să 
vesteas: a ucenicilor, iată Iisus 
le-a întâmpinai, zicând: „Bucu- 
ra(i-vu!“ j.>r ele apropiindu-se 
au cuprins picioarele Lui și i 
.-au închinat.

10. Atunci Iistt.s le-a zis: Nu 
vă temeți. Duceți-va și vestiți 
fraților Me] ca să menr: i in 
Galileea și acolo Mă voj ve
dea.

îl. Și plecând ele, iată unii
• lin strajă, venind jn cetate, 
i'J vc ,tii arhiereilor țoate cele 

| intmnphi'c. i

| 12. Și adnnândci se ei Im- \
tp euni și ținând f.rț, au dat 
| bani m;lți oslnșilor.

1
13. Zicând: Spuneți că uce- 
m ii Lui, venind noaptea. I. au 
(urat, pe când noi dormeam

11 Șt de se va auzi arrasta 
la dregătorul, noi ii v m în
dupleca si pe voi făr,j grij ;

> vom face l
•
) 15 T.ir ei, luând ■wg-mții, au 5
l I i ut pic um an fost invățați. I 
■ s-a răspândit cuvântul a- l 

la printre îud"i, până In ) 
z "i di. azi. ’

I Iristos. învierea noastră
(Urmare din pag. I)

IUBIȚI 1RAȚI ȘI SURORI 
INTRU HRISTOS.

DOMNUL CEL ÎNVIAT
Slujbele simte din noaptea a- 

.ceasta ne arata totodată că in 
Tlrumul nostru spre Înviere tre
buie sa trecem, de asemenea, 
împreună cu Hristos, Pașleje nos
tru prin cruce și moarte. Dobân
direa bucuriei 1. ră cruce și a 
Învierii fără moarte nu este po
sibilă. Hi istos însuși, ca Dum
nezeu întrupat pentru mmiluirea 
noastră, a trecut prin cruce și 
moarte ca să biruiască moartea 
pentru totdeauna și să ne dă
ruiască învierea și viața cea de 
veci, ,,Oare nu știți că toți câți 
în Hristos ne-mn botezat, întru 
moartea Lui mi-iim botezat? Dech 
ne-am îngropat cu El, in moarte 
prin botez pentru ca, precum 
Hristos a înviat din morți, prin 
slava Tatălui, așa să umblăm și 
noi întru înnoirea vieții; ...Cunos
când aceasta, că omul nostru cel 
vechi a fost răstignit împreună 
cu El, ca să nimicească trupul 
păcatului, pentru n nu mai fi 
robi pi păcatului Iar dacă am 
murit împreună cu Hristos, cre
dem că vom și viețui împreună 
cu El... Așa și voi, socol:ți-vă că 
sunteti morți ; iț aiului, dar vii 
P'-ntrn Duium z^u in Hristos Tisusț 
Domnul nostru* (Th>m. fi, 3—1,
fi, 8, U).

Învățătura B sericii noastre, ca
re își trage puterea și viața din 
1 ii istos Dumnezei Cel mort și 
Invi I, ne arată w cei ce au 
pornit pe drumul mântuirii și al 
învierii, sunt chemați a mur; o- 
rnului cel vechi al păcatului și 
a purta cu dragoste jertfrlnică și 
credința crucea lui Hr. .tos și a 
deveni a Ifr-l următorii Lui Pur
tare- crucii nu implică însă nu- 
rr> j iliuere și suferință, ci prin 
Hri-tos, caro ne în-oțoște pe dru
mul Clolgotel șl al învierii, cru
cea dor ine izvor do bucurie, iar 
moartea omului vechi, prilcl do 
elilrTare din robi,? patimilor care 
rtfipădo-rc asemenea buruienilor 
oforui sufletului. „Dacă, inlr-a- 
d'vâr, T ați ascultat și ați primit 
învăț ătnra Lui, așa cum este 
adcviii ni Intru lisua, ne îndeam
nă Sfântul Apostol Pavcl, să vă 
dezbrăcati do viețuirea voastră 
do mal înainte do omul cri vo. 
chi, c i re se sti ,eă prin poftele 
amîgiloare, și să vu innoiți în 
duhul minții voastre, ți să vă 
îmbrjcați in omul cel nou, cel 
după Dumnezeu, znln intru drep
tate Și în sfințon.d adevărului. 
Pentru aceea, lepădând minciu
na, gr.nți adevărul, fiecare cu 
apio.ipelc său, căci unul altuia 
sunt' in mădulare. Mânniți-va și 
nu gieșiți; soarele să nu apună 

peste mânia voastră. Cel ce fu

ră, să nu maj fure, și mai vâr

tos să se ostenească lucrând cu 

mâinile sale, lucru] cel bun, ca 

să aibă să dea .și celui ce are 

nevoie. DTn guta voastră să nu 
iasă nici un cuvânt râu, ci nu-

mai ce este bun, spre zidirea 
■v a de ticuumțu, ca si d a har 
celor ce aocuilu. Uiice amără

ciune și ch pcraie fi mume și 
izbucnire și defăimare sa piu.u 
de Jd <oi, împreună cu orice râu- 
lale. di liți buni intre voi fi mi
lostivi, iertând unul aituia, pre- 
cum și Uuiiini zeu v-a uitat vouă, 
in Hi istos" (Liesaiix 4, 21—26, 
28—2'J, 31—32).

IUBIȚI TINERI ȘI TINERE, 
CURA IE Șl SFINTE 

\ LASTAKE ALE BISERICII 
NOASTRE

ln ai este clipe de bucurie și 
praznuirc a lui Hristos Cel înviat, 
Bl .rica va adresează cu dragos
te cuvânt de prețuire, încredere 
și speranță. însuși Mântuitorul 
a chemat copiii la Sine și a a- 
cordat atenție deosebită tinerilor 
care au fost adevărate cununi de 
apostoli, martiri și sfinți, din cea
ta cărora se află ți coi patru fii 
ai Sfântului Constantin Brânco- 
veanu.

.Siinleft tomolh neamului șl nă
dejdea Bisericii noastre. Sunteți 

generația care, cu ajutorul lui 
Dumnezeu, va gusta din acea li
bertate deplina și responsabilă la 
cure au visat și spre care au nă
zuit părinții voștri. Faceți-vă din 
valorile creștine trăite și susți
nute prin jertfe și mari stră
danii de moșii și strămoșii voș
tri țel de viață și stindard de 
biruință în încercările care ne 

stau înainte.
Sărbătoarea de astăzi ni se adre

sează tuturor, dar mai ales vouă 
tinerilor creștini ca vlăstare de 
nădejde întru renașterea și re
învierea neamului. Pastele, ca 
sărbătoare a triumfului vieții, 
prin omorârea morții, este „înce
putul unej alto vieți, a vieții veș
nice", cum cântă Sf. Toan Da- 
maschin. Această zi sfântă ne 
cheamă să turnăm în vasul nostru 
cel de lut un conținut nou de 
credinW statornică, de Iubire lu
crătoare, pe care suntem che
mați s-o arAMm față de bolnavi, 
de bătrâni, de orfani Și față 
de toți cei în care licărește via
ța pentru caro Hrislos a fost 
răstirnit șl îngropat, sprtî a în
via a treia zi.

Sa nu xu împuținați când vă 
conlrunldți cu necdzun și cu is
pite. Tuturor ne spune Sf. Apos
tol Pavel: „ba nu nun fim 
copii duși de valuri, purlați în
coace ți încolo de orice vânt al 
învățăturii, prin înșela-iunea oa
menilor, pun vicleșugul lor, spic 
umilirea uiliîcirii. Ci ținând ade
vărul, in iubire, să creștem in
tru toate penii u El, Cdie este ca

pul — H1 istos". (Ec.s 4, 14—15).
Adaugdți credinței, iubirea ca

re niciodată nu cade. Prisosiți în 
rugăciunea și în împărtășirea cu 
Sfintele Totne, ca astfel „să vă 
îmbrăcați în omul cel nou, cel 
după Dumnezeu, zidit întru drep
tate și sfințenia adevărului" 
(Eles. 4, 23—24).

IUBIȚI FII ȘI FIICE 
DUHOV N1UE9TI,

Faia Hristos ți Biserica Sa, 
care ne arata adevărul cel veș
nic destupai 11 nouă de Dumne
zeu, o autentica reînno.-e a so 
cielâțn românești și o leclădiră 
a ei pe temelii noi nu este po
sibila.

Rămâneți în credința nestrămu
tată și pilduitoare a strămoșilor. 
Nu vă lasațj amăgiți de cei cara 
doresc dezrădăcinarea voastră șl 
Îndepărtarea dc Biserica noas3 
tră dreptmăritoare. Nici o în
vățătură sau filozofie a acestei 
lumi nu poate înlocui credința 
noastră străbună, pentru că, sprfl 
deosebire de alți înțelepți, învă
țători sau filozofi, singur Hristos, 
întemeietorul acestei credințe, 
S-a jertfit de bunăvoie pentru 
cei care-L primim ca Domn și 
Hristos. Numai El a înviat din 
morți șl a arătat prin viața șl 
învățătura Lui că relația omu
lui cu Dumnezeu este o relație 
personală de iubire și comuniună 
veșnică. In această sfântă identi
tate de credință, dar șî de 
grai și de neam, să-i păstrăm, 
pe toți frații noștri români ori
unde s-ar afla, hărăzindu-le ln 
dragoste un loc aparte în Inima 
noastră.

Vestiți tuturor că Hristos ă 
înviat, că viața are un sens bine 
stabilit și că în această perspec
tivă .felul cum trăim pe pământ 
are o deosebită importanță. Să 
fim încredințați că darurile. în
vierii ne sunt nouă hărăzite. Mân
tuitorul Hristos, Invieren noas
tră, ne va ajuta cu harul Duhu
lui .Sfânt să biruim încercării* 
și dificullățile actuale.

Sărbătoarea Paștilor să rever? 
se peste noi toți, cei de aproap* 
șl do departe, darurile sale cel* 
bogate ți «.finte, bucuria învierii 
lui Hristos si nădejdea reînnoirii 
ți învierii noastre.

Părintele vostru iubitor șl pu
rurea către Hristos rmrător vă 
îmbrățișează Cil dragoste si vă 
vt itește :

HRISTOS 
A ÎNVIAT!

nTiit.au


,,...C^AR£ BUCURIE,

Iepurașii
postrevoluționari

Prin aceste «ținuturi tcleenci- 
clopedice, postrevoluționare, ie
purașul ocupă un loc aparte. Mic, 
spcrios, veșnic cu urechile ciuli
te, el este victima fiarelor din 
păduri, precum și a celor din 
orașe. Iepurele nu trăiește, în 
genere, mult, fiind foarte slab 
de inima. 11 stresează boii, măga
rii .și lupii. Se sperie ușor de 
câte-o liberalizare câinoasâ. Se 
vindecă cu o indexare pe la șale.

In atlasul meu zoologic, figu
rează mai multe specii de iepu
rași. Atlasul riscă să sc subțieze 
pentru că astăzi ei nu se mai în
mulțesc iepurc.ște, cum ar fi vrut 
iopurașul-lup. Iată care ar fi 
principalele specii postrevoluțio
nare :

• IEPUR AȘU1.- PI H V ATJZAT. 
Moare do frica taxelor și a im- 
pozili lor. Importă in special 
râzătoare.1 Voerncr pentru mor- 
«ovii semenilor săi. Când aude 
zgomotul suspect al gărzii fi
nanciare, închide baticul-vizui
nă și-o rupe la sănătoasa. Nesas- 
ta lui folosește numai morcovi 
și vi i ă fie îmbrăcată numai 
u> bl,mă.

• IEPURAȘUL SALARIAT. Sc 
f.lec că munci ște, dar ține ochii 
deschid chiar și atonei când 
doarme. Arc tendință de obezi
tate. pi ntru că n-j se ridică 
niriod.ră dc la biroul de copiat 
morcos . Deși are urechile mari,

Ifouă Posturi Reînvierea vremurilor bune: SC DVS.
Iii li,iții, cii s.iu fură voie, fie

care are prieteni de familie. E1I, 
< .-î s.’i n-am surprize, mi i-am 
al* s singur. O familie mixtă: ea 
— inguroaicâ și catolica, cl — 
y/Uodox și... oltean. Ne vizităm 
des, c.i sa tutrcți nc rn relația. 
Intr-o bună noapte, in preajma 
r antalului cocoșilor, am asistat, 
din rațiuni obiective, la o scenă 
di- artualit.it> El ii reproșa o 
oarecare întârziere la masa dc 
scara, ca (la a treia căsătorie)

> Țâproșa nimic: „Stă ce, am 
mai avut doua prostiiri până 
a. im. Nu-ți convine, casa c a 
mc i, Ușa a la I Aicea i ii co
mandă. \lalalt îmi spunea că 
vorbi bulgar. Eu, dc alde voi 
s mt satul. Povestitori...".

N-aș fl scris despre asta, <laj 
di a' imii, în c.i-.a lor, totul, mer- 
/ < p ■iTecf Ce înseamnă sâ-i 
spui omului .clor .irul, pe limba 
iui I 

cl nu lc folosește decât pentru 
a sc scărpina în ele.

• IEPURAȘUL-.ȘOMER. Și-a 
pierdut pajiștea de muncă. Din
ții i-au slăbit și inc»p să sc cla
tine pentru că sc hrănește nu
nta j cu ajutorul dc șomaj, care 
nu prea are consistentă. Veșnic 
în căutarea unui loc dc muncă, 
cl e prada lupului guvernamen
tal.

• IEPURAȘUL-POLJȚIST. Este 
ccl mai periculos. El sc teme 
chiar și dc umbra lui, darmite 
de a altuia, și asta îi dă un cu
raj nebun. El ronțăie prin sepa
reuri, bea bere multă și dimi
neața arc ochii roșii. 11 recunoaș
tem ușor după blana albastră.

• IEPURAȘUL-PARLAMEN- 
TAR. Face pureci prin comisii 
și comitete. Iși mu.șră buzele la 
tribuna Parlamentului, apoi se 
ascunde în scăunel. Citește spe
riat presa de teamă că a fost 
remarcat de cineva. Scara, târ
ziu, in Hotel București, iși cură
ța blana scărmănată peste zi.

• IEPURAȘUL-PREȘEDINTE. 
Este câștigătorul concursului de 
iepuraș-președinte. Fuge numai 
spre est, unde a ronțăit atâția 
ani morcovi roșii. în salon, cl 
poarta ochelari de soare. Parc 
a fi un fan de al lui .Michael 
J.ick.son. Ține insă la fel dc 
mult și la Rodica Boolean.

Tocmai mă pregăteam să plec 
la cumpărături pentru Paști. Deo
dată, atenția mi s-a orientat spre 
undele cristaline ale unei voci 
care spunea: SC DVS (că) vă o- 
feră ouă (gata vopsite) la prețul 
de 50 bani bucata, mici (gata 
taiați!) la 15 lei/kilogram și co
zonaci la 2 lei kg. Oferta — SG 
f^VS ~ este special adresată dv. 
cu ocazia sărbătorilor",

Ns-am interesat și am găsit, totuși.

Ceva de ciocnit — o
Nimic nu este maj frumos de

cât a cumpăiați copilului dv un 
cadou cu prilejul sărbătorilor de 
Paști. Pentru ca se preferă ceva 
care se poate ciocni, noi vă reco
mandăm o inașintițu cu balans. 
Preț: 18 420 Ici. Copilul sc poate 
urca în această mașinnță, care 
este din plastic și, cel puțini â- 
cum, de Paști, se poate ciocni. O 
ciocnire este asigurată de firma 
producătoare.’ Pentru a doua, 
cheltuielile de rep n ații vor fi

Disertație despre
Oul este un produs perisabil, 

la care singurul lucru concret 
este prețul. Potrivit barometru
lui. acesta urcă vertiginos.

Ouăle pot fi de găină, de rață, 
de gâscă și de... geaba, dacă tot 
nu ai cu ce să le cumperi.

Oul e prezent și în proverbe: 
,Cine fură azi un ou, mâine va 
fura un bou". Dar de unde boi, 
păcatele mele. Mai bine furi 
LEI. Câteva milioane, acolo. 
Schimbați în dolari ai de mă
runțiș dincolo.

S-a umplut, fraților, coșul. Cu 
ouă mari și cu oușoare. Ba mai 
dau Și pui. Pricăjiți. Se pare că 
și Ia găini s-a ajuns la reforma 
economică și la perioada de 
tranziție. Că au găinile astea o 
strategie... Toată ziua cotcodă- 
ccsc în Parlamentul ăla, mai 
cu scamă când vin cocoșii dc la 
TV să filmeze. Că „e șic" să fii 
filmat. Dar ce-mi pasă de cotco- 
dăcitul lor. Ouă încă mai sunt. 
Cât timp, nu sc știe, pentru că 
de la 1 mai se vor ridica subven
țiile și pas de lc mai dă pâine 
la găini. Cu ce 7 Și cu puii o 
să fie necaz. S-a terminat cu 
decretul ăla din ’67, s-au deștep
tat gâsculițele și care-i fraiera să 
ma; pice de cloșcă ? Când un 
cuibar costă milioane de foi, 
fulgi .și pene, cum să-ți mai ardă 
să pici-cloșcă ?

file, mă uit la cozonacul dc 
p< m.isa Rumen. Cc-i pasă. Ru

In culmea fericirii m-ain trezit 
brusc in feița televizorului. Pe 
ecranul acestuia stătea scris cu 
litere imense SG DVS. Deci, c 
adevărat I Dar nici nu apucasem 
bine să-mi fac calculele, cât aș 
fi putut să cumpăr cu prima do 
Paști, când unul, cu voce gravă, 
avea să „traducă" sensul acestor 
lițgfe: .S y credeți dumneavoas
tră la. După care .și-au făcut a- 

suportate din buzunarul dv.
Daca al dv. copil vrija să se 

ciocnească, dar fără să sc balan
seze, asta nij e mare problemă 
în ziua dc azi. La Librăria „Ion 
Creanga" (Petroșani) găsiți cu 
mimul 11820 lei o astfel de dră
covenie. Dacă insă puștiul nu 
vrea sa riște nimic, rlscați dv. 
cumpărându-i o superbă mașinu- 
ță radiocomandalii. Preț: 23 040 
ini Sau cu 27 600 lei, cum doriți. 
Sunt doua tipuri, bani să aveți.

Toți se întreabă cine a fost la 
început: „Oul sau găina ?“. Sin
gura instituție autorizată pentru 
a da un răspuns concret, AVI
COLA, nu dezvăluie nimic, fi
ind probabil manipulată de una 
din cele două „părți" citate.

Sc știe că „Oul lui Columb" 
le-a permis spaniolilor să Intre 
în America, după cum probabil 
„Oul guvernului Văcăroiu" ne 
va facilita intrarea în Europa. 
Câțiva au și intrat deja (Ascunși 
într-un container cu... elemente
le menționate).

OUĂ SĂ F 1 E !
men, că pe el l-au dat cu ou I- 
nainte de a-1 băga la cuptor. Ce 
față rumenă! De invidiat, nu 
alta. Păi da, că prăpăditul ăsta 
de cozonac nu se hrănește rațio
nal, nicj nu se gândește la in
dexări. Ilodoronc. Și nici nu 
face greve, mitinguri, nici poli
tică. Firesc să fie rumen la față. 
Ce, parcă eu, când am fost ulti
ma dată la marc, prin ’88, '89 — 
cândva, demult — nu eram ru
men la față 7 Mai du-tc dom’le și 
în anul ăsta, de tranziție, dacă 
te ține punga. Și dacă n-ai pun
gă, treci direct la ouă. Roșii. Nu 
galbene ca... „trandafirul" fără 
gât și nici verzi, ca la ecologiștii 
cu dc.șeurilc. Roșii. Au, ce-am zis! 
Dacă mă „ascultă" știți voi cine 
și-mj face vreo anonimă — că se 
poartă mai abitir acum, ca î- 
nainte — la vreun organ de 
presă, de mă acuză că intențio
nat fac ouăle roșii, în semn dc 
cripto... sau nco... 7

Ia mai dă-i încolo. Ouă să fie. 
Și pe masă, .și în frigider. De 
fapt de frigider nici n-ar fi 
nevoie, că la căldura pe care am 
avut-o în casă anul ăsta nu mai 
c necesar frigiderul. Ce 7 Să fac 
din el un cuibar pentru zburătoa
re sau un cufăr 7 Și nici dc cu
făr nu-i nevoie că tot am hainele 
alea din ’85. Le-am întors, ca să 
pară noi. Haine noi la stare ve
che. Adică zicem că e dc piață, 
și d<- fapt doar ne schimbăm la 
față, că c dc paiață. Adică mai 

pariția pe ecran alte litere, res
pectiv S.V.G.V.A. adică „Să ve
deți ce vă așteaptă I". N-am mai 
rezistat și am închis televizorul. 
Era duminica Paștclui. Cu banii 
cc-i primisem ca primă de Paști 
am luat un buchet dc flori și am 
plecat în vizită la un amic. Pa
tron. O, tempora 1 Ah, ce vreme, 
ce vrcmuri.n I

mașinuță
Dacă nil ați ales nici această 

soluție, dar totuși vreți să cioc
niți ceva, cumpărați un Flippcr. 
Costă numai 38 090 lei. Să nu vă 
plângeți că nici astăzj nu aveți 
dc unde să alegeți. Sau că vi s-a 
uscat gâtul de sete când ați a- 
flat aceste prețuri. Dacă e așa, 
atunci inttați într-o cârciumă, 
ciocniți un păhărel și rugați-vă 
ca, la anul, prețurile să fie mai 
mici. Da Doamne 1

„OU"
Ouăle sunt prezente și în ex

presii ca „Parcă calci pe ouă !“. 
Lăsând la o parte cacofonia, cine 
iși mai permite astăzi să calce 
pe ,de mai multe ori 34 de lei" ?

Personal nu înțeleg de ce nu 
lc-au plăcut ouăle de Paști la 
comuniști, că doar erau... roșii. 
In schimb admiteau, prin Mass- 
Media folclor cu frunză... verde, 
care verde, știți dumneavoastră.

Mircca ANDRAȘ

punem o mască prin intermediul 
tubului cinescop.

Ouă să fie. Vopsite. Acum e 
timpul lor, al ouălor. Ia oul, nea
mule, că ăsta-i de găină, nu-j al

lu’ Columb ! Nu vă nevrozați de 
prețuri. Sc suie la bibilică și nu-i 
bine. Tii I Bibilică. Și asta face 
ouă. Mai mici, că se poartă eco
nomiile. La „bibilică". „Noi nici 
nu muncim, nici nu...“. Lasă-i 
pe pustie de capitaliști. Să mun
cească ci dacă-s proști, că tot 
ziceau marxiștii despre ei că 
sunt în „putrefacție". Capitaliș
tii ăia. La noi e raiul I Luni — 
miting, marți — grevă de aver
tisment, miercuri — marș de 
protest, joi — grevă generală, 
vineri e zi scurtă și plecăm la 
unguri sau în Turcia. Să mun
cească dc-or înroși ouăle „ăia" de 
dincolo. La noi, ouă să fie 1

Cozonac 
politic

Cândva s-a mâncat începând 
de la „capete". Adică s-a început 
cu fruntașii. Astăzi se mănâncă 
începând de la capătul răbdării. 
Cozonacul politic îl mâncăm de 
trej ani. Fără odihnă. Pentru a 
mânca un cozonac politic, trebuie 
să fii un bun profesionist, pen
tru diletanți s-a Inventat cornul.

Cozonacul apolitic este lipsit 
de țonjinut. In el există straturi- 
straturi cîe indiferență. Nu e dos
pit, rămânând crud până la a.- 
dâncî liiirâTlcți. Cel Thăi bun 
cozonac este însă cel al puterii. 
Feliile se iau cu toată mâna și 
se introduc în buget. Gu multă 
sare. Sare pe veniturile noastre. 
Cam fără piper...

Stafidiții care au prins un loc 
în cozonac, se simt foarte bine 
acolo. Gând sărim cu gura (sau 
cu pixul) pe ei, ne rămân între 
dinți. Dar numai cei grași.

Cei care vor să rămână nesă
rați șl nepipărați, mănâncă la 
altă cantină. Ei pot să fie buni 
polițiști, buni se..., chiar dacă iși 
mănâncă cozonacul propriu. Fa
bricat în casă. Asta ca să ne pla
că și nouă viața.

artualit.it
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TATĂ IOANE Șl MAMĂ MĂRIE
(SCRISOARE IMAGINARA CÂTRE PĂRINȚI)

* Măim e-te Sfânta zi de Paști, 
Tată ioane și Mamă Mărie. Și 
gândul mi se îndreaptă către 
voi, către părinți. Acum când 
zicem „Ilristos a înviat 1“ și răs
pundem celor ce ne dau binețe, 
„Adevărat a înviat!". E zi de
mare praznic creștin. Poate de
aceea m-am decis să vă scriu. 
Pe aici, pe la noi, toate sunt bu
ne. Să știi câ mă aflu sănătos. 
Cu mâncarea, stăm ca la oraș. 
Știți, dumneavoastră. De bine, 
de rău, ne descurcăm. Aia mici 
sunt sănătoși. Ei poate or duce-o 

a mai bine ca noi, cândva. Stă
team ieri seară, seara de vinere 
mare, colea. în camera mare — 
știți voi. Ascultam ploaia bă
tând in geam, la noi, la bloc 
și-mi reaminteam ziua de Paști, 
acasă. Când mielul era miel și-l 
punea-i dumneata, Mamă Mă
rie, în spuză. Că așa e noi, de 
P->sti. Mielul lui Dumnezeu, Cum 
< uiește cartea...

Te revăd. Mamă Mărie și pe 
dumneata. Tată Ioane, pe prispa 
casei, în ziua sfântă, închinând, 
in semn de urare, paharul cu 
vin. Iar noi, copiii, jucându-ne 
pe lângă voi, ciocneam ouă roșii, 
i galbene, și albastre. înconde

iate cu trudă în sâmbăta l’aștc- 
lui. Și in sat florile cele colorate
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ale primăverii dădeau pe la fe
restre, vestind sărbătoarea. Și 
mai era și nedeia de-a doua zi 
de Paști, când se strângeau flă
căii și fetele, sporovăind de una 
sau dc alta... Și fetele mai chico
teau, și flăcăii ziceau din fluier 
sau frământau țărâna jucând 
brăul, și țarina, și învîrtita... 
Când încingeau mijlocelul fete

lor. Mi-aduc aminte, Mamă Mă
rie, de anii când nu mai eram 
copil — începusem și eu să pun 
briciul pe față — când Ileana 
lu’ Tirică, colega mea de bancă 
la școală și dc șotii, vara, la 
Bistrița, la apă, începuse a se 
uita mai cu grijă în ciobul de 
oglindă al râului .și a-și feri de 
noi, băieții, ochii cci negri, iar

iia cu flori și fir îi era mai bo
gată în jurul pieptului. Și ce 
soare era de Paști, și câtă liniște 
în casă. Numai Ruslan, dulăul, 
mai spărgea liniștea. Șj apoi, tot 
într-o zi, după Paști, m-a luat Ta
ta Ion și m-a dus la oraș. La 
școală. Iar toamna am devenit 
școlar. Și cine era mai mândru 
în sat, și ce sat era mai mândru 
ca al nostru ? Doar eram școlar 
la oraș. Nu numai eu, ci și Vică 
al Iu’ Vasile. Că se ținea bine la 
carte, știți voi. Om luminat a 
ajuns.

E zi de Paști, Mamă Mărie și 
Tată Ioane. E zi de bucurie. Mi-e 
dor de casă. Iar ălora mici le e 
dor de voi. Am cumpărat și eu 
un miel, să le facă Ileana mea 
drob. Și stufat. Dar nu este ca 
mielul de acasă, stropit cu vin. 
Sau cel puțin așa pare. Am făcut 
și cozonaci, am roșit ouă, să 
știe și copii] de tradițiile noas
tre. Și să nu le uite. Că la oraș 
lesne poți prăpădi obiceiul cel 
bun, venit din neguri de timp. 
Să nu uit Mamă Mărie: ți-am 
făcut ochelarii cei noi. La armin
deni poate dau o fugă să ți-i 
aduc. Până atunci, să vă dea 
Dumnezeu cele bune, Mamă Mă
rie și Tată Ioane .și să fie pace 
In țară. Ilristos a înviat I

MIELU’ DIN BALCON
C’așa-i dc sărbători. Omul gos

podar taie de Crăciun porcul și 
le Paști, mieiul. Asta nu înseam

nă că, dacă nu sacrifică respec
tivele animale la momentul o- 
portun, e mai puțin gospodar, li
nii sunt mai miloși. Mai ome- 
noși. La urma urmelor, e o ches
tiune de simț practic. De ce să 
crești un râmător sau o behăi- 
toare, să te chinui cu pâinea 
■ uneori cartelată), cu porumbul, 

rtofii, fânul ctc, ca, mai de
vreme sau mai târziu, să sacrifici 
inimalu’, tocmai când ți-o fi mai 

drag de dânsul. Când te împrie- 
tcn'ști el. Mai avantajos c — 
zic unii — să-ți ici un câine de 
rasă, cut de mic. ori o pisică. Ai 

prestanță și cuvânt de vorbă 
j vecinii. Exemplu: „Măi veci

ne, fiți-ar javra de râs, cât ai 
de gând să o mai ții în caaî, că 
m-a urlat toată noaptea. Am a- 
juns la scrvici cu ochii cârpiți de 
somn. Ba, mai mult, s-a speriat 
și copilul, dc numaj e nevoie 
să-i ințărc". „Hai, dom'lc, că 
n-ai suflet. Când ți se uită In 
O'hi o dată, cu privirea aia in

teligentă, simți cu ai un prieten 
dc nădejde. Ai cu cine vorbi". 
„Bine dom’lc, dar n-ați putea 
vorb] ziua ?“. Și a.șa mai depar
te. Creșterea animalelor este o 
îndeletnicire străveche pe aceste 
meleaguri. Ne-a fost sădită în co
dul genetic. La unii mai mult, 
la alții mai puțin. Cci împătimiți, 
indiferent dc mediul social, sunt 
oricând gata să răspundă „che
mării străbunilor". Ața că, porci, 
găini, gâște, curcani, mici, ș.a., 
găsesc oricând un suflet milostiv 
care să le includă In spațiul lo
cativ. In cada dc la baie, pe bal
con, pe spațiul verde din fața 
blocului. Ar trebui să nu ne nta] 
mire. Și, totuși, când auzi un 
behăit, firav și Jalnic, dintr-un 
balcon dc la etajul trei, tu, care 
n-ai nici o pisică măcar, te simți 
neîmplinit. Handicapat. Nu ești 
gospodar, ce mai. Unde va ajun
ge creșterea animalelor, această 
îndeletnicire mioritică, dacă
atâția și atâția cetățeni și-au
pierdut gena ? 1\ englezește se 
■ pune Jena. A.st i i !

Culinară
STUFAT DE MIEL

Cântece creștine
Un iioj album discografic, 

pentru această Noapte de învie
re. Este vorba de „Cântece creș
tine", având imprimate lucrări 
de muzică religioasă veche, pre
lucrate dc compozitorul Dumi
tru Lupu și interpretate de Ilea
na Șipoteanu. Albumul a fost im
primat și pe casetă. El poate fi

procurat de la Studioul Get Au
dio Video (Librăria nr. 33) Pe
troșani. La numai o zi de la lan
sarea albumului in București, 
petrecută joi, 15 aprilie, la Ma
gazinul Muzica, el se află în 
standurile muzicale din Vale. Să 
mai spună cineva că București ui 
este departe.
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EUESAR : 11 k;! C.l'ne dc
miel, l—5 lega t uri dc usturoi
verde crud, 9--10 Jcgătnr 1 cle
rc.ipu verile, 4 -5 linguri ric 11-
Ici, o linguriță dc bulion de ar-
-Ici jii pasta i le tomate, sarc.
apa sau zeamă dc carne.

Se spală carnva, se taie in bu-
■ăț potrivite .Și se pune la fiert, 
intr-o oală cu apă caldă. Când 
începe s fiarbă se curăță de 
spumă și se la i p< foc pan . 
înmoaie

■Separat, so curăță ceapa și us
turoiul, se spală și se taie în 
b'i ați lungi dc aproximativ 3—I 
-:m. Intr-o cratiță, se pune puți
na apă, sau zeamă dc carne 
(zeama în care a fiert carnea) 

i se lasă po foc să fiarbă. Când 
loroteștc. «■ adaugă usturoiul 
i li apa, se ainc«fc. ă și pune

i|h iul .Se aeopc'a cratiț.i < u 
capac și se lisa sa fiarbă înăbu
șit Când zarzavatul ile s au în
muiat, se adaug a carnea, se pune 
bulionul, sau pasta de tomate 
subțiată, se mai adaugă zeamă 
dc carne, viu apă, atât cât să 
acopere conținutul, și sire, după 
g ist. .Se amesteca bine și se bag i 
in cuptor unde se lasă sa liarlui, 
la foc potrivit, până sca le din 
lichid. Dacă sosul este subțire, 
se poale îngroșa a luiii’ânrl o lin
gura dc făina amestecată cu pu
țin ulei. Stufatul este foarte gus
tai dacă are grăsime suficienta 
și daca iste bin" seăzut. S1 -ci- 
v ște cald cu ; unit ■ ir. 1 din s il.i 
ta verde, sa li i i .il.it.i 'I- < i -l r i 
leii 1i: o.i .|>l 1 ■

i I IIu 1) l I 11- I ră i .nu să
\ ,a . unipr.i.iți ini'.ju).

ORIZON TAI 1) Oraș — capi
tală in Țara Sfântă; 2) „I.N.R.I." 
tura vocale — Școala de nivel 
mediu pentru pregătirea teologi
lor; 3. Cavou fură element chi
mic I — Prefix pentru lucrătorii 
pământului; 1) Vânzător biblic — 
Soj inuiircaft! 5) Răspuns tradi
țional dat salutului dc Paști ; G) 
înconjurată (Var); 7) Cutumă — 
Notă — Sere! 8) Tur — A arh ra; 
U) Locuitori ai Țării Sfinte; ll») 
I tonii cărți biblice.

\ l.ltTICAI I) Reanimare
' Itimele mituri! 2). Autor de 
fapte mărețe — Ierusalim. do 
pildă, sau N.izareth; 3) 18 Apri
lie (pl.) — Râsl -|) Două suspine!
— Aștept il, 5) Pu.se și pe asini
— Dină cartiere din Nassircth
— Nu i Liinfl; G) Doini loturi do 
pâiniinl! — Iubitor de arginti

I iic.i i Matei; 7) Nume femi
nin — Prooroc pr.iznilit In iulie; 
8) Cei lumi te apăra de reb- 
Imagine luncicu Normală (.iljr );
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I'ie ca Sfintele Sărbători ;«!«• Paștilor si 
vă aducă bucurie iu casa si prosperitate, 
i.ir noua, tuturor romanilor, sa ne adui.i 

pace in țara Și intelut'e'e deplină. \a a

HRISTOS

Obiceiuri 
și tradiții

Obiceiurile și tradițiile acestei 
sfinte Sărbători a Pa?tiîor in lu
mea creștin-ortodoxa diierâ to
tuși, in mici amănunte, de • la o 
zona geografica la alta, fără a 
impieta insa, intrarea luminii în 
sufletele creștinilor, chemați să 
asiste prin rugăciune la nașterea 
Mântuitorului nostru lisus llris- 
tos.

Vopsitul ouălor, donarea unor 
sume de bani, bunuri materia
le precum și jertlirea mielului 
in numele bisericii, elemente co
mune acestei ceremonii, sunt com
pletate substanțial cu obiceiuri 
pastratc de-a lungul secolelor, ca
re n-au putut ti nici îndepărta
te nici uitate.

Există locuri unde aprinderea 
lumânărilor pentru morți se fa
ce în noaptea de 'înviere, fieca
re mormânt devenind in aceas
tă sfântă clipă istorică o făclia 
ce sa va stinge doar odată cu 
ivirea zorilor.

Noaptea de înviere este în a- 
cest fel cuprinsă de o lumină 
cerească, în care stelele coboa
ră pe pământ sub forma unor 
mici și nepieritoare candele, lu
minând parcă drumul morților 
noștri, început de aici de pe pă
mânt spre a ajunge la viața veș
nică, în ceruri.

Jocul crucilor, această purtare 
pe umeri a unei cruci de piatră 
în jurul cimitirului, pare a sim
boliza marca greutate avută pe 
umerii săi și suportată in nume
le creștinătății de dl nostru lisus 
Ilristos, cel ce avea să învie a 
treia zi după scripturi.

Hainele noi-nouțe îmbrăcate de 
credincioși dar în mod deosebit 
de copii, exprimă parcă și ele, 
deopotrivă, participarea în cură
țenie la sărbătoarea nașterii Mân
tuitorului lumii, primită în ini
mile pline de păcatele vieții, ca 
pe o purificare sufletească .și ca 
un mesaj pentru iubirea de oa
meni.

J IMAGINAR
9) Fecioara 1’ii.nu it; — Vă f;
10) Glăsuiri.

dresăm, stimați citito'i și colaboratori ai 

ziarului „Zori Noi“, cu prilejul prăznuirii 
Sfintei învieri a Mântuitorului nostru 
lisus Ilristos, tradiționalul salut destin

A ÎNVIAT!
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Poporul român s-a născut creștin. încă înainte 
de încheierea procesuluj de etnogeneză, credința; 
in Dumnezeu și în Sfânta Treime era lumina 
călăuzitoare pentru majoritatea populației &• 
cestor locuri. Stau mărturie urmele arheologi
ce și înscrisurile, ea și folclorul românesc. Șl, 
firesc, pătrunzând în tainele învățăturii la* 
JIristos, oamenii s-au regăsit cu toate nevoile șl 
aspirațiile lor. Sfânta Evanghelie le-a dat pu
terea de a înțelege mal bine sensul vieții. Ds 
aceea, faptele lor de muncă și-au căutat sprî-r 
jinul moral în învățăturile lui Iisus. (Su timpul 
s-au creat, legat de aceste fapte de muncă, le
gende și obiceiuri. Cu alte cuvinte, faptul de 
viață a devenit fapt de folclor, fapt de cultură. 
Iată de ce în tradiția noastră populară există 
un mare număr de obiceiuri care, slăvindu-1 pe 
ilristos șl apărând valorile creștin ortodoxe ale 
neamului, slăveso cu bucurie marile virtuți ala 
omului, hărnicia, iubirea de aproape, dragostea 
pentru glia străbună, sentimentul de unitate în
tru aceeași limbă, același popor, respectul pen
tru părinți. Seea ce dăinuie și astăzi și ne-a 

permis să trecem prin furtunile Istoriei ca bine, 
călăuziți de Învățătura Iul Hrlatos.

Pagina care urmează ceaduc* în prim-plan 
astfel de tradiții, legate de marea sărbătoare 
creștină — praznicul învierii Mântuitorului nos
tru, lisus 'Hristos. Ș| facem acest lucru atât dia 
dorința ca ele să fie cunoscute cât șl yoind a 
restabili adevărul în fața acelora care vin puz
derie, în România de după 1990, zicându-și că 
au misiuni de „evanghelizare??“ a neamului nos
tru. In timpurile când noi, fomânii, înălțăm 
smeriți semnul Sfintei Cruci și pătrundeam 
sensurile reale ale credinței creștine, domniile 
lor din lumea așa zisă nouă, se închinau la Idoli 
păgâni. Ș] asta vreme de sute de ani. Respec
tăm convingerile fiecăruia, dar să ne lase dorm 
niile lor în pace. Iar noi, românii, popor creș- 
tin-ortodox de la facerea lui, să-l lăsăm să zică 
în deșert vorbe fără acoperire și să lăudăm* 
la zi de sărbătoare pre Domnul. Valorile noash' 
naționale creștin-ortodoxe, așa cum demonstrea
ză și această pagină, au prea mare tărie și prea’ 
adânci rădăcini pentru a fi clintite de cineva.

Sub semnul tradiției romanești, 
creștin - ortodoxe

| Se zice că în ziua crucifi
cării Hui ui său Maica Dom
nului ar fi luat un coș cu ouă 
(1 ar fi urcat pe Golgota. A- 
jungând sub cruce ar fi în
cercat să le dăruiască oșteni
lor, rugându-i să nu-i mai 
ehi nuie Fiul. In loo să li se 
facă milă, aceștia au conti
nuat să-1 batjocorească, L-au 
Împuns cu sulița și I-au dat 
să bea oțet. Preacurata a în-

t'J....................... *.......................... .

Legenda 
ouălor roșii

genunchiat lângă cruce, și-a 
lasat capul in palm? și a în
ceput sa punga. Când a ri
dicat capul Fiul ei murLe, 
dar a văzut că ouăle din coș 
se înroșiseră de sângale scurs 
din trupul Lui. Le-a împăr
țit atunci apostolilor și uce
nicilor ca să poarte fiecare 
câteva picături din sângele 

nevinovat al învățătorului lor. 
Aceștia au hotărât ca în a- 
mintirea sfântului Sânge de 
pe ouă, an de an, cât va fi 
lumea, creștinii să înroșeas
că altele cu prilejul Sf. Paști. 
Așa considera poporul român 
că s-a născut obiceiul oua- 
lor roșii.

Legenda ouălor roșii ră
mâne o admirabilă dovadă a 
forței imaginative românești, 
care a știut să îmbrace adân
ca sa religiozitate, în hainele 
împărătești ale poeziei, trans- 
fig'irându-și naivitatea In 

farmec. (Al. II.)

OBICEIURI
La români

JOILE OPRITE. Tadiția spu
ne ca „Joi" este o femeie sfântă. 
In unele locuri, bătrânii poves- 
teso că „Joi“ are chip de fecioa
ra, în altele că ar fi o femeie 
bătrână, care ar trăi peste an, 
în „pădurile netăiate, de la A- 
dam“, singură, ducând viață mo
nahală, Dar pretutindeni se zice 
că Sfânta Joi apără lumea de 
ploi, de grindină, de cele rele. 
Dar Sfânta Joi se mânie tare 
dacă în ziua de Joi de după Paști 
omul lucrează? Prin unele locuri 
se spune câ numai femeile nu au 
voie să lucreze, prin altele că

La alte popoare
IERUSALIM. Pelerinii, în Sâm

bătă Mare, dis-de-dimineață, ve
nind din diferite părți ale ora
șului vechi se Îndreaptă cu gra
ba spre Biserica Sfântului Mor
mânt. Fiecare este preocupat 
să-și procure lumânări de toate 
formele, de diferite dimensiuni, 
împodobite special, pregătindu-se 
să ia lumina pascală. La amiază, 
după o ceremonie sărbătorească, 
Sfânta Lumină este luată de un 
arhiereu din Gapelă Sfântului 
mormânt. Apoi o Împarte cre
dincioșilor. In scurt timp biseri

Cum se calculează data Paștilor ?
Potrivit hotărârilor luate de 

Sinodul 1 Ecumenic, ținut la Ni- 
ceca in anul 32o, s-a fixat pen
tru întreaga creștinătate că data 
Paștilor va fi sărbătorită in lie- 
care an în prima duminică cu 
luna plină ce urmează echinoc- 
țiul de primăvară. Nu trebuie ui
tat însă câ luna plină nu se po
trivește" in fiecare an la aceeași 
dată calendaristică, după cum tot 
așa nu trebuie uitat faptul câ 
tot la 4 ani avem unul bisect, 
pentru care se știe că s-au făcut 
in decursul vremii cunoscutele 
reforme calendaristice. Oricum, 
la noi, la ortodocși data Paștilor 
poate varia intre 4 aprilie și 9 
mal.

Dacă prima duminică cu lună 
plina de după echinocțiul de pri
măvară se potrivește ă fie deo
dată cu puștile evreilor, atunci 
Pastile ere,.l ini lor se amâna cu 
uiid o duminica.

In urma multor cercetări de 
sjiecialit.ilc (la rom. catolici mai 
•il'.s O. <>roltefi'nd, d ir la români, 
Intre alții prof. A. Sacerdoțianu,

DE PAȘTI

numai anumite lucruri nu tre
buie făcute, cum ar- fi acelea 
casnice ale femeilor; spălatul, 
torsul caierului, umblatul cu fur
ca prin țarini, bătutul parilor cu 
maiul, la vie. Și spune legenda 
că dacă aceste opriliști se în
calcă în joia de după Sfintele 
Paști,grindina și trăznetul, ploa
ia și furtuna, toate relele se abat 
peste recoltă și peste casa gos
podarului cu pricina. Altminteri, 
Sfânta „Joi“ e bună la suflet, 
este favorabil sădirii pomilor și 
apără pe cel sărac de dușmani 
yazuți și nevăzuți, ca și de stihii.

ca devine luminată, atât nava 
centrală cât și balcoanele și îm
prejurimile ei fiind pline de 
oameni. Toate aceste râjiduieli 
culminează cu Noaptea învierii, 
când se săvârșește Sfânta litur
ghie Arhierească. In această am
bianță de curată simțire crești
nească, străbate străvechea ura
re „lliistos a Inviatr, cu care 
slujitorii înveșmântați în odăjdii 
și credincioșii se salută unij pe 
alții, IN GRAIUL LOR DE A- 
CASA I" 

iar dintre teologi îndeosebi 0. 
Chiriccscu și pr. prof. Vas Giicor- 
ghiu) s-au pus in circulație for
mule simple pentru aflarea cu 
ușurința a datei când cad Puști
le. Prezentam și noi in cele de 
mai jos unele din aceste calcule:

Astfel : se împarte anul pentru 
care dorim să alium dala paști
lor ia 19, iar iestul se nolcaz.a cu 
„A“. De exemplu, anul 198G: 
19 — 104 și rămâne un rest de 
10, pe care-1 notam cu „A“; se 
imparle anul la 4, iar restul se 
noteaza cu „B“; se împarte anul 
la 7, iar restul se notează cu „G“; 
se înmulțește „A“ cu 19, apoi se 
adaugă la ( o constantă), iar su
ma se imparle la 30. Restul se 
not aza cu „D“. Se calculează 
„E“ astfel: 2 B | 4 G + 6 D | b; 
totul se Împarte la 7 (in care 
6 și 7 sunt constante), iar restul 
se not' za cu „E",

Peștele ortodox 4 aprilie 
-| D | E. Daca acest rezultat e-,te 
mai mare de 30, atunci Pa-,.lele 
se serbează In Iun i mai. Dmlr-o 
scui ta analiza a formulei ie-ul-

N E D E I L E
Se obișnuiesc mai ales în Ba

nat și Transilvania. Este un obi
cei care s-a creat din nevoia de 
comunicare, cunoscut fiind că 
satele de munte au casele răsfi
rate, pe lnnlțimi, că pă.șunatul — 
activitatea economică de bază 
dc-a lungul a sute dc ani pen
tru oamenii de munte — duce 
la izolarea colectivităților umane 
în grupuri destul de mici* Mai 
mult, vreme îndelungată, gospo
darii sunt plecați cu oile sus, pe 
platourile înalte. Aceasta in 
timpul verii. Iată originea nedei- 
lor, intrate astăzi în cultura ro
mână, ca fapte de folclor. Ele se 
organizează la locuri tradiționale, 

LA C I M P A
Încep, așadar, nedeile. Am stat de vorbă cu oamenii din Cim- • 

pa, unde știam că, a treia zi de Paști se face Nedeie. Am stat da 
vorba și cu preotul satului. Pe vremuri, cc mândrețe de nedeie re 
lucea aici! Că veneau gospodarii, flăcăii și fetele, copiii și bătrânii 
tocmaj din Tirici și Răscoala, din Jieț, ba și petrilenii, Chiar și 
cei din Vestul .Văii Jiurilor veneau. Se dusese faima. Cu toții, im- 
brăcați în hainele cele bune, cu cămăși și fuste albe și ilice ne
gre. Fetele mai puneau și flori pe catrință, semn de tinerețe. Era 
a treia zi de Paști, era nedeie la Cimpa. Mai schimbau oameni4 
o vorbă, mai cinsteau un păhărel și uitau de vrajba întâmplat/ 
re de peste an, sc-ncingea hora, cântau fluierașii, se mai tranșa 
și câte o .„furâmă de comerț". Că cimpenii sunt oameni gospodari 
din tată-n fiu. Și nu din aceia, oricare, ci unul și unul.

Am întrebat preotul satului: se face nedeia? „Da" — a fost 
răspunsul. Dacă ar fi oamenii cuminți, s-ar face. Da’ cum pun 
unii gura pe „apa de foc“ și se-ncing... Nu-i bine. Ar fi fost fru
mos. Dar nu vrem su meargă vorba intr-alt fel decât suntem, 
cauza unora...

Trist. Se pierd tradiții. Pentru câțiva fără saț, în cazul ăsta, 
sau pur șl simplu, din nepăsare, in alte cazuri, de prin alte 
părți. Trist, tare trist.

tâ că Pa.știlc pot fi între 4 a- 
prilie (când D și E au valorile 
zero) și 9 mai (când D și E au 
valori maxime, de 29 și resjrec- 
tiv 6). Formula de mai sus e cu 
atât mai valoroasă cu cât stă și 
la baza calendarului pentru Pa.ș- 
tile catolicilor, in caic diferă doar 
constantele D și E, iar punctul de 
plecare pentru ei este dala do 
22 martie, iar nu 4 aprilie.

lata și tabelul cu data Paști
lor intre anii 1986 — 2000 ;

rilur respective datele calendaris

1993 17 1 5 8 6 18 aprilie
1994 18 2 G 27 0 l mai
199 a 0 3 0 10 4 23 aprilie
1990 1 0 1 4 6 14 aprilie
1997 2 1 2 23 0 27 aprilie
1998 3 2 3 12 3 19 aprilie
1999 4 3 4 1 6 11 ajM-ilie
2U00 5 0 5 20 6 30 api ilie

Desigur cu .Sfântul Sinod al
Hi i-ricii Ortodoxe Române acor-
da grija cu v enitd i iceslei jpi oble-
n>", comunicând din tnnp edilii-

reunind mai multe sate din Jur. 
De ooicci nedeilc simt prilejuite 
de mari sărbători creștine, înce-? 
pând cu Sfintele I’aști și ’ nă 
aceea, până către înălțarea m- 
nului și Rusaliile, după care păs
torii pornesc la munte, cu tur
mele.

Nedeia este, deopotrivă, petre
cere și prilej de comerț. Se pot 
auzi la nedeie cântece, jocuri 
băieți și fete, de bătrâni, dar 
snoave și basme depănate de
povestitorii satelor. Este un pr,- 
lej de unire între oameni, de
păstrare a entității marilor gru- 
pui sociale.

tice necesare întocmirii calenda
relor fiecărui an In parte. Preo
ții au ocazia să vada și la sfâr
șitul „Triodulut" tabelele ca
lendaristice privitoare la data 
când cad l’a.știle; dar acolo or
dinea inșirării este alta. In fond, 
datele sunt, firește, aceleași.

Desigur că orice creștin do
rește să vina cal mai curând cli
pa când toate confesiunile vor 
pruznui paștile la aceeași dată. 
Tratativele sunt în curs de mul
ta vreme. Cat privește atitudine^ 
Bisericii Ortodoxe Române se 
știe ca încă din anul 1923 și-ft 
dat consimțământul de a primi 
calendarul indrep at, dar întru
cât Patriarhatul din Ierusalim 
șt Biserica Rusă n-au gusit ne 
bine su accepte acest calendar ir 
dreptat s-a hotărât ca și noi și 
alte Biserici Ortodoxe sâ »crbfi«i 
Puștile Împreuna cu ei, după 
chiul calendar. Crăciunul șl ce.c- 
lallc sărbători le p.uznuim dup» 
calendarul îndreptat.

I’rcol proî. T. BoDOGAE
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Principala sursă de hrană a orașuluiBILANȚ LA DOI ANI

fi. 
a 

mar-

în luna aprilie, m.u precis la începutul 
■vcietatca Comerciala ASTRA SA Lupeni 
râit un eveniment deosebit, ce nu a f°?t 
at cu surle și trâmbițe. S-au împlinit doi ani 
e la înființare, o mică sărbătoare de suflet 
acestor oameni, ce la fel ca in toate situațiile, 

-au aflat tot la datorie, acolo unde ii știm 
iecare dintre noi, gata oricând să nc satisfacă 
orințcle și capriciile.
Au fost doi ani de căutări, doi ani de zbateri, 

■entru găsirea celei mai bune formule de lu- 
ru, în set —ii înfăptuirii uneț rentabilități ca- 
abile să as gure stabilitatea economico-finan- 
iară a firmei, dar mai ales stabilitatea șî sigur
anța locurilor de muncă ale personalului 
ajat. A fost greu, a fost ușor, doar ej știu 
limeni nu s-a plâns s j se plânge.
Dar la această mică aniversare, bilanțul

lanciar poate constitui pentru fiecare angajat 
1 societății un motiv de satisfacție, și de împă- 
are. Societatea Ccmcrcială „ASTRA** SA Lu- 
enl, este o societate rentabilă care în fiecare 
,n. din cei doi dc existență, chiar dacă a plecat

-----------------------------------------------------------------------

an
si

fi-

la drum cu un handicap de minus două milioa
ne, a înregistrat beneficii substanțiale.

Anul 1992, spre exemplu, după cum afirmă 
dl. Gheorghe Micea, directorul societății, a losl 
un an mai bun decât primul. Mai bun nu doar 
prin prisma rentabilității, ci chiar prin prisma 
stabilității, a mersului firesc al societății. Dar 
acolo unde există preocupare, stabilitate și 
dăruire apar și roadele muncii, reprezentate prin 
cifre de afaceri și mai ales prin cea a benefici
ilor. Astl 1 ASTRA a încheiat anul 1992 c,j un 
beneficiu brut de 11,3 milioane lei, a desfăcut 
Un vollim de marfă de 60G.1 milioane lei, reali
zând o rată a profitului de 8,6 la sută.

Și aceste cifre au fost realizate în condițiile 
în care la SG ASTRA SA Lupeni s-au acordat 
toate indexările stabilite prin hotărârile guver
nului, Iar rețeaua proprie a 
tendință de dispersare prin 
alteia din formele legale de

Cu alte cuvinte, ASTRA, 
funcționare, înregistrează 
semn că și-a găsit drumul fireso al funcționalii 
și rezistenței.

cunoscut o oarecare 
aplicarea uncia sau 
privatizare.

La cei doi ani de 
un bilanț pozitiv.

SITUAȚIA LA ZI

scursă din 
mai mult 
din acest

După un an, 1992, deosebit 
>e bun sub aspectul realiză- 
’ or, ASTRA Lupeni, a pă- 
it m anul 1993, din nou cu 
dreptul. Realizările pe pri
nde trei luni ale acestui an, 
:a cî pe perioada 
iceastă lună sunt 
decât edificatoare 
'Vinct de vedere.

Iată numai câteva exem
ple ce argumentează © se
rioasă implicare a personalu
lui societății în asigurarca 
pentru populația orașului. Ia 
luna ianuarie, realizările, fa
tă de un program prestabilit 

■ u situat la 106,88 la sută. 
L. luna februarie 105,59 la 
sută, în luna martie 113,82 
la suta iar până în 15 apri
lie la 134,83 la sută.

Si pentru a fi și mai edi- 
df tor amintim și faptul că

vârfurile de rcaliză'i s-au 
situat la magazinele firmei 
la procente concludente: 
140,98 la sută la magazinul 
nr. 19; 128 la sută la maga
zinul 7 ;110 
gazinul 10.

Realizările 
feră doar la 
mai sunt în administrarea di
rectă a Societății ASTRA, 
căci din rețeaua existentă la 
înființare, în prezent 4 uni
tăți se află în administrare 
directă, 6 sunt SRb iar 4 sunt 
privatizate total (active vân
dute).

Rata profitului la perioada 
trecută din acest an se ci
frează la 5,02 la sută, fapt 
îmbucurător care demonstrea
ză că ASTRA Lupeni s@ află 
și în acest an pe drumul cel 
bun.

la sută la ina-

amintite se re- 
magazinele ce

în fiecare
începând cu ziua «Ie joi a fie

cărei săptămâni, pentru ca week- 
cndul dumneavoastră să lie cât 
mai îndestulat, în rețeaua comer
cială a SG ASTRA SA Lupeni, 
puteți găsi importante cantități 
de carne, preparate din carne și 
alte produse dc strictă necesita-

Rețineți!

săptămână
te, ce vă sunt livrate In cele mai 
bune condiții de siguianță și 
igienă alimentară.

Ia sfârșitul fiecărei săptămâni, 
populația orașului Lupeni bene
ficiază de 5 tone carne dc pasă- 

de porc, 
din carne, 
grija SG

re, 3,5—4 tone carne 
6—7 tone preparate 
numai și numai prin 
A.STRA SA Lupeni.

Societatca Comercială ASTRA SA Lupeni, datorită unei griji 
statornice pentru asigurarea protecției personalului, realizează UB 
lucru deosebit de important: în cei doi ani de la înființare, între
gul personal a fost menținut, ba mai mult decât atât, prin deschi
derea de noi unit.iți a mai creat o serie întreagă de noi locuri 
de muncă.

Iar intențiile Consiliului de administrație merg mal 
existând premise ca și în act .1 an ' ilt* no» locuri d®
muncă în cadrul societății.

Apel colegial
Conducerea Societății Comer

ciale „ASTRA** SA Lupeni lan
sează un colegial apel către toa
te societățile comerciale din zo- 

în scopul unirii eforturilor 
a 

se-

nă, 
pentru amenajarea civilizată 
zonei virane din vecinătatea 
diuluj hrmcl.

Să sperăm că acest apel 
găsi ecoul dorit, la toți 
î.și au sediul in aceeași 
pentru că intr-adevăr, 
zonă trebuie să arate ca

va 
cecel 

clădire, 
această 

la oraș.

NU UITAȚI!
comerciale sunt practicate de ma- 
ASTRA SA Lupem;

• Cele mai mici adaosuri 
gazincle Societății Comerciale

• Cotele de adaos sunt cuprinse între 10 și 20 la sută;
• Cele mai ieftine oua se vând încă în Lupeni, la magazinele 

S.C. ASTRA.
• Chiar dacă furnizorul a umblat la preț, ASTRA a vândut 

ouă la același preț, inicșorundu-și adaosul, iar pentru sărbătorile 
de I’așli (catolici—ortodocși) «n rețea au fost aduse peste 500 000 
ouă.

• Un kilogram 
ASTRA costă doar

■ Un kilogram 
lei.

de carne de porc, calitatea I, la magazinele 
700 leu
de carne porc, calitatea a Jl-a, costă doar 325

Hrană
O analiză succintă a struc

turii volumului de desfacere, 
realizat de A.STRA SA Lu
peni, relcvtt un lucru extrem 
de îmbucurător, Din între
gul volum de desfaceri, 75— 
85 la sută reprezintă produ
se alimenlare pentru popu
lație, celelalte produse re
prezentând un procent extrem 
de mic, fața de anii anteriori.

Drept dovadă cu ASTRA 
I upeni reprezintă principala 
sursă dc hrană pentru popu
lația orașului o constituie 
structura desfacerilor, pe sor
timente, în perioada care a 
trecut din acest an. Iută nu-

Unități noi
' i 

d®în decursul celor dci ani 
listență SC ASTRA SA Lupeni 

nu numai că și-a menținut In 
bună stare umtățile aparținătoah 
re (cele care au mal rămas), (4 
a putut să creeze noi 
Astfel, în perioada la care 
referim, ASTRA a deschis 
nouă unitate în zod3 
Lupeni, prin mutarea 
dintr-un spațiu insalubru în 
nul nou, adecvat cerințelor 
tuale de comerț civilizat.

Totodată, în curând, în 
țiul în care a funcționat, 
nu demult o măcelărie, a 
amenajată o unitate deosebit d® 
modernă, nr. 14, destinată ap roți 
vizionării populației cu produs® 
alimentare.

In același timp toate Unității® 

au fost dotate cu case de xnan 
caj și cântare electronice, toat® 
în folosul populației orașului. T'

ex

unități* 
n< 
4 

HAGGBt
unități] 

O* 
a*, 
i.-â 

sp»i
pân< 
fofi

DC 
nul ui

Ion de produse .ndustriale, care 
po-ite constitui un adevărat mo
del pentru alte raioane de profil 
din oraș.

Aici puteți găsi, pentru familia 
dumneavoastră, la prețuri acce
sibile, următoarele tipuri de 
produse de toate mărimile și pe 
toate gusturile: textile, încălță
minte, produse electrice, electro
nice, electrocasnice și altele.

Cele m.i] de calitate televizoa
re color, aparate vidr-o, mașini 
de spălat, frigidere și altele pot 
deveni proprietatea dumnea
voastră dacă vizitați acest raion. 
• Și un amănunt de ultimă oră: 
silele trecute • «uit un lot de 
adidașl pentru copii, din China, 
Intre mărimile <4—23, ce pot fi 
procurați la prețuri acconibife.

curând, în cadrul m.igazi- 
alinxntar nr. 10, situat in 

Orara, a iun ființă un ra-

Pagină rcaliz.ală «Ic

Ghcvtglic CniIlVASA

pentru populație 
mai câteva exemple semnifi
cative, reieșite din desface
rile de până acum (trimestrul 
I al anului în curs), 
poro 37 1 
carne 45 
tone, 
ne, ulei 
zaharoase 
re 13 milioane lei), conserve 
carno 12 tone, conserve le
gume — fructe 58 tone, făi
nă alba 22 tone, mălai 4 tone, 
orez 5 tone, gris 2 tone, unt- 
margarina 6 tone.

Pentru a veni în sprijinul 
populației orașului, persona
lul Societății Comerciale 
ASTRA SA Lupeni, din ro-

carne 
tone, preparate din 
tone, zahăr 53 
brânzeturi 6 to- 
33 tone, produse 

! și patiserie (valoa-

țea, clin proprie inițiativă 
lucrează sâmbăta și domini-» ■ 
ca, cu program prelungit, o» 1 
ferind marfă de calitate și . 
condiții optime dg servir® < ■ 
clienților. Pentru a asiguri 
condiții igienice și cu proteF” 
ție aHmcntară, conducerea stJtî, 
cietății a luat măsura repari» 
rii și modernizării tuturor 
talațiilor frigorifice din 
tare, în momentul de fata 
toate fiind în condiții âd 
funcționare ireproșabile, fitfc

Totodată firma dispune ar 
mijloace proprii de transnosf 
auto, care cu operativitate 
țin legătura prin marfa t'an- 
sportată, cu furnizori din toa-* 
lă țara.

Firma și oamenii
Un lucru este cert. Toate bunele realizări ce d< linc.sc astăzi 

cartea de vi/ili a Societății Comerciale „ASTRA1* SA Lupeni, nu 
ar fi fost posibile fără munca de zi cu zi a oamenilor firmei, în 
special a lucratorilor comerciali din magazinele nr. 1 (gestionar 
Aurica lanc), 11 (Livia Silași), 7 (Vcra Scoromoslcl), 10 (Victoria 
Boi za), 17 (Nutalia Buguar), dai’ șl a celorlalți, lără dc cai c mun
ca lor n-ar fi relevantă: Maria Ficra (contabil șef), Maria Katra 
(șef birou comercial), Virginla Alcxe (șef birou plan), I’avcl Ivaș- 
cu (și f birou admlnistrativ-invcslițil) șl a tuturor celorlalți, care 
vazuți sau nevăzuți, contribuie zilnio la împlinirile societății.

Societatea Comercială 1
„ASTRA11 S.A. Lupeni

prietenul dumneavoastră de fiecare zi: 
Telefon 093/560766; 560779; 560766;

Fax. 093/560710

i Contactați $i "u veți regreta.

•i

In perspectivă
Deși problema nr. 1 o cous 

tule găsirea unei soluții do pi 
vatizare totală a Societății ( 
prezent se consultă personalul 
acest sens), conducerea 
ASTRA SA Lupeni, se gânHeșt'J 
serios la viitor.

In perspectivă se vor mai Jiwj 
ființa încă două noi unități co
merciale, bine dotate, caro să 
sigure o viteză marc d« circula-țj 
țle a fondurilor. De asemenea, . 
se intenționează achLBționarca ci
nul nou mijloc ele transport, pc<*- 
tru a asigura continuitatea 
stnbîlitaten activități. <î
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ANIVERSARI

PENTRU iubitul meu soț Io
nica Lihoacă, toate florile din 
lume cu ocazia aniversării zilei 
de na-tere. Cu dragoste, Gabrie- 
la. (2616)

PEN TRU cea mai bună mama 
din lume, Bertalan Maria și pen
tru nepoțica \ iiez Alina, cu oca
zia zilelor de naștere, le dorim 
multă sănătate și fericire, multe 
zile senine. Cu drag, familia
Bertalan. (2602)

SA-Țl FIE viața o imensă
câmpie presărată cu florile pure 
ale iubirii, peste care să nu se 
abată niciodată norii grei ai su
ferinței și durerii I Este tot ce-ți 
putem dori acum, dragul nostru 
Marcel Alexandrescu, când în 
buchetul vieții tale prinzi cel 
de-al 25-lea trandafir. Un sincer 
„Ba mulți ani l“, alături de cele 
mai frumoase gânduri. Dumitru, 
Florica și Gabi Alexandrescu. 
(2611) 4Î

COLECTIVUL electrolăcătuși 
întreținere, sector Investiții, EM 
Livezeni, Cu prilejul zilelor de 
naștere, urează domnului mais
tru Petru Popa și domnului Au
rel Staicu, sănătate, fericire, mult 
noroc și „La mulți ani!“. (2624)

PENTRU Alexandrescu Mar
cel, la aniversarea zilei de naș
tere, multe bucurii, fericire și 
un sincer „La mulți ani l“. Cu 
drag. Laura. (2623)

DRAGULUI nostru Gabi Kan- 
dut, multă sănătate și un căldu
ros „La mulți ani!“. Soția Pușa 
ți copiii Larisa și Cosmin. (2622)

PENTRU Oly din Lupeni, cu 
ocazia zilei de naștere, îi dorim 
.La mulți ani !“, sănătate și 
multă fericire. Tiamo. (2620)

PENTRU Kiss Ana-Maria, din 
partea lui Claudiu, toată dragos
tea și „La mulți ani lu. (2641)

VÂNZĂRI

VÂND urgent Fiat 124. Telefon 
545819. (2640)

VÂND ARO 243 D și garaj me
talic. Telefon 122, Uricani. (2596)

VÂND canapea, fotolii, biblio
tecă, vitrină, masă, 4 scaune, Pe
tro ani. Arton Pann, 30.

VÂND avantajos mașini pre
parat Înghețată și dozatoare su
curi. Preiau comenzi In acest 
sens. Relații: Tg. Jiu 0929/44411. 
(2565)

VÂND Renault Trafic, 9 lo
curi, Înmatriculat. Telefon 542655. 
(2573)

OFER spre vânzare spațiu co
mercial. Telefon 541131.

VÂND garaj, zona Dimitrov, 
preț negociabil. Informații: tele
fon 512251. (2606)

VÂND Ford Taunus, stare de 
funcționare, preț 500 000 și C.pel 
Bedford, stare perfectă, Diesel, 
plus motor rezervă. 6000 mărci. 
Petroșani. Independenței, bloc 

4, ap. II intre orele 18—20. (2612)
VÂND ' ideo recorderc JVG, 

Mitsubishi, preț 140 000. televi
zoare philips 100 000. Petroșani. 
Gri. Barițiu, 22, telefon 515826. 
(2611)

VÂND microbuz Barkas, an 
fabricație 1987. Petroșani, str. 
R'publicii. 63/11. (2592)

DIVERSE

VA INVITAM LA SEARA 
SPECIA!A DE PAȘTI, la Nieht 
B ir Discret. în zilele de sâmbă
tă ți dumir. că, de la orele 22.30 
—1.30 șl luni, orele 20—1,30. In 
program: Miracol Dance, momen
te vesele cu loan Velica, George 
Nrgraru, Ion C.mpoinrti, muzică 
l»șo >6ă cu Viorica Nicorici, Va- 
siie Marian, Miki Kurta. Invitat 
special: cunoscutul d.j. Genu 
T-jțj. (2632)

Oi ERTE DE SERVII IU

SC CONTRASIMEX SRL Uri- 
ermi angajează vânzătoare 
bpiltique ți consignație. Relații,

telefon: acasă 120, firmă, 283. 
(2585)

SCHIMBURI LOCUINȚA

SCHIMB apartament 4 camere, 
Lupeni (Bărbăteni), cu aparta
ment 2 camere sau garsonieră în 
orașele Lupeni, Vulcan. Informa
ții, telefon 560045, sau Bulevar
dul Mihai Viteazul, bloc G4, sc. 
4, ap. 50, Vulcan. (2597)

SCHIMB apartament (proprie
tate), 2 camere, Vulcan, cu con
tract apartament 3 camere, Vul
can (centrul vechi sau Dincă).

Informații, str. Traian, bloc 7, 
sc. 2, ap. 11. (2621)

PIERDERI

PIERDUT contract închiriere 
pe numele Niculescu loan, elibe
rat de RAQCL Pctrila. 11 declar 
nul. (2584)

PIERDUT carnet student pe 
numele Cîra Grigorescu Gabriel, 
eliberat de U.T. Petroșani. 11 
declar nul. (2637)

PIERDUT legitimație biblio
tecă, periodice, nr. 9887, eliberată 
de U.T. Petroșani. O declar nu
lă. (2634)

DECESE

COLEGII dc muncă din Redacția ziarului „Zori noi" și lu
crătorii Tipografiei Petroșani sunt alături de familia greu in- 
cercală prin dispariția fulgerătoare din viață a celui ce a fost lin 
om de aleasă omenie, un ziarist profesionist dc inaltă ținută mo
rală și un tată de familie desăvârșit

geologul GIIEȚA DORIN
Amintirea sa va rămâne veșnic vie.
Cei ce doresc să-i aducă un ultim omagiu o pot face venind 

la sediul Ligii Sindicatelor Miniere din Petroșani.
Ceremonia funebră va avea loc azi, începând cu ora 15. 
Odihnească-se în pace! Sincere condoleanțe familiei îndoliate.

SINDICATUL CONSMIN Petroșani este alături de familia 
îndoliată prin dispariția fulgerătoare a colul care a fost

GIIEȚA DORIN
purtător de cuvânt al Ligii Sindicatelor Miniere Valea Jiului. Sin
cere condoleanțe. (2613)

COLEGII de la ICI’M-SA sunt alături de Dorin și Franciska 
la marea durere produsă de decesul iubitului lor tală

GIIEȚA DORIN
Sincere condoleanțe familiei. (2617)

PRIETENII săi Magda, Adi, S<mi ți Dan sunt alături dc Ma
ria Gheța la pierderea bunului ei tată

GIIEȚA DORIN
Condoleanțe familiei îndoliate. (2626)

COLEGII din biroul Topografie — EM Paroșeni sunt alături 
dc domnul Gheța Emil in greaua încercare pricinuită de decesul 
fratelui

GHEȚA DORIN
Sincere condoleanțe. (2612) •

COLECTIVUL Băncii Comerciale Petroșani este alături de 
Adina Crcțu in cumplita durere pricinuită de dispariția fulgeră
toare, intr-un tragic accident dc muncă, a iubitului ei soț 

sing. CREȚII GALI
Sincere condoleanțe.

PĂRINȚII, soția, copiii, sora și cumnatul mulțumesc tuturor 
celor care au fost alături de ei in greaua durere pricinuită de 
pierderea celui care a fost

SAMN GHEORGHE (2615)

I \MII)A Csiki Karo| — fini — regretă profund încetarea 
prematură din viață a celui care a fost

KACUCS IERENf Z
Nu 1 vom uita nlciodală. (2635)

CU ACEEAȘI durere sufletească amintesc impliniieu unui 
an de la dispariția neuitatul ui meu soț

GHEORGHE CORNEL
Soția Norica. Lacrimi și floii pe mormântul Iau! (2638)

S-A SCURS un an dc când no a părăsit pentru toldeiilln.l 

GHEORGHE CORNEL
Nu te vor uda niciodată tuta, fratele l’iiiu șt surorile lîorl: . 

și Mai ioara cu familiile (2638)

COMEMORĂRI

A TRECUT un an de tristă durere și lacrimi de când ai p. 
cat dintre noi, nevinovat, scumpul nostru nepot

OPREA PETRE RÂUL (3 ani)
Vei rămâne veșnic în inimile noastre. Bunicii Gheorghe, M 

ria, mătușa Felicia. Nu te vom uita niciodată. Dormi în pa 
(2601)

A TRECUT un an de la trista despărțire de scumpa noas' 
soție și mamă

PETROV ELENA

Va trăi mereu în inimile noastre. Dumnezeu s-o odihnească

AU TRECUT 2 ani de durere de când ne-a părăsit iubitul 
nostru

PETROLEAN ERNEST
Te vor plânge mereu mama, surorile și cumnații. (2599)

AU TRECUT 6 săptămâni de singurătate și tristețe de când 
m-a părăsit pentru totdeauna iubitul meu soț

FILIPINI ION
Nu-1 voi uita niciodată. Soția Rozalia.

SE ÎMPLINESC 2 ani de când ne-a părăsit iubitul nostru soț, 
tată, socru și bunic

LASZLO TIBERIU (LALI)
Cu lacrimi amare vom uda mormântul tău, tot restul vieții 

noastre. (2590)

A MAI trecut un an de când inimile minunaților noștri 
părinți, socri și bunici

SALAI FRANCISG
ți

SALAI ESTERA

au încetat să mai bată. Un pios omagiu de aducere aminte din 
partea familiei Cristocea Nicolae. (2625)

AZI SE ÎMPLINESC 6 luni de când iubitul nostru soț, tată, 
socru, bunic și cumnat

LUKACS WILHELM (WILI) 
ne-a părăsit fulgerător pentru totdeauna.

Nu te vom uita niciodată. Soția Anna, fiica Monika, fiul 
Tibi, ginerele Cornel, nora Sorina și nepoții. (2G28)

S-A SCURS un an de când suferința nemiloasă l-a răpit din
tre noi pe iubitul nostru soț, tată și bunic

MANEA CONSTANTIN
Nu-1 vom uita niciodată. Familia. (2618)______________________

SE ÎMPLINESC 2 ani de când ne-a părăsit scumpul nostru 
soț, tată, socru și bunic

LORINCZI KAROLY
Nu te vom uita niciodată. (2619)

Depozitul „PICO Vulcan
ANGAJEAZA

dc urgență:
•— doi vânzători aragaz (bărbați)

— un gestionar (bărbat)

Relații suplimentare la Depozitul „I’eco“ Vulcan.

Regia Autonomă a Huilei
cu sediul in Petroșani, str. Timișoarei nr. 2,

ANUNȚA LICITAȚIE

în ziua de 17 mai 1993, bi sediul Regiei, in șederea con
tractării pe anul 1993 a m inatoarelor :

— plasă sârmă ' 0 3 mm
0 1 mm
0 5 mm 

panouri sudate 650 x 500 mm
750 x 500 mm

1000 x 500 mm 
Licitația va începe la ora 10.
I’entru lucrările dc deratizare și dc/.insccțic Ia uni 

tățile Regiei Autonome a Huilei Petroșani, licitația va 
începe la ora 11.

Putem fi contactați la telefon și Fax 09.3/511780, te
lefon 093/511790.

Cotidianul de opiriij șl informații „ZORI NOI" aparo sub egida 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI" S.A.

Ini egisfraiă la Registrul Comerțului sub
nr. J 20/621/1991.

Con| virament: 307060201 — BCR Pe
troșani.

Director; MfRCEA BUJORESCU
Director executiv: ing. Alexandru

bogdan
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Telefoane: 5 11662 (dircclor-tedaclor șef); ponsabililalca morală si juridicâ
515972 (director executiv.administrativ 
difuzare), 512 IU 1 (secții), lax: 093/515972. asupra corectitudinii datelor Cil

TIPARUL: Tipografia Petroșani, slr. 
Nicolae llălceseu nr. 2. Telefon 511365.

prinse in arlicolo aparțin, 
exclusivitate, nu lori lor.
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