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S-A ÎNTÎMPLAT ODATA SA FIE ZARVA MARE
DEȘI LA ÎNCEPUT PAREA UN LUCRU MIC
S-A ÎNTÎMPLAT SA FIE ÎN LtJME-O RĂSTURNARE
CÎND PEȘTELE CEL MARE MÎNCAT-A PE CEL MIC.

S-A ÎNTÎMPLAT SA FIE O ZI DE IARNA LUNGĂ
S-A ÎNTÎMPLAT S-AVEM SPERANTA-NTRU UNIRE
DARA SPERANȚA-I FADA, UNIREA E-0 HIMERA
CÎND BANUL —OCHI DE DRAC — PATRUNDE-ADÎNC ÎN FIRE 1

S-A ÎNTÎMPLAT ATUNCI SA MOARA ..PEȘTIȘORII*
MINȚIȚl ÎN GURA MARE DIN TELEVIZIUNE
Șl ASTFEL VRAJBA, URA, PATRUNSERA-N MULȚIME — 
APOCALIPS PARUT-A, CE-A FOST ? SAU O MINUNE ?

DECI AU MURIT „SCALARII1* Șl PEȘTIȘORI MAI MICI, 
IARA RECHINII ȚANȚOȘI ADUNA AZI AVERI,
CINE-S RECHINII AȘTIA ? O MÎNA DE SLUGARNICI
CE ÎL PUPAU ACOLO, PE „ALA1*, PÎNA IERI.

ASTA-I POVESTEA NOASTRĂ REVOLUȚIONARA
UN BÎLCI SAU O ISTORIE, UN LUCRU DE NIMIC
DE CÎND E LUMEA — LUME, GRAlEȘTE-NVAȚAlURA, 
TOT PEȘTELE CEL MARE, MANÎNCA PE CEL MIO.

Horațiu ALEXANDRESCU

PEȘTIȘORUL DE AUR
Teze și antiteze pe marginea 

basmului
va 
în- 
iar

Ee, cum-necum, o peștirăm. Că 
ne stă în singe. Și încă rău de 
tot. Mai întîi, granițe deschise 

și teroare cu teroriști de 
I-a descoperit repede 
viziunea alarmată de 
teș — Bau — Bau. 
toți derbedeu au dat

cînd exista defunctul 
nu grăia așa de fain. Pe 
scria. La drepți 

să lăsăm

Măi oameni buni, cînd oare 
vom da odată de-a azvîrlita cu 
„peștii revoluționari4 pentru ca 
adevărații revoluționari să facă 
ordine în țara asta năpăstu
ită de 
sau șase 
ne-au mîncat zilele nu alta, 
trajul. Doamne, dă odată alegerii 
Să scape biata țară de rîme, re
chini, caracude, lostrițe. știuci șl 
alte pisici de mare veninoase sau 
tîrîtoare pe mișcătoarele nisipuri.

murile 
Uascr, 
atunci

Domnilor să lăsăm astea! 
Vrlnd — nevrînd, ne-am peștit 
oricum. Ce să mal facem! Tot 
momeli mușcăm. Unchiul Sam 
și Unchiul Vanea și Monsieur 
nu prea se grăbesc să ne întindă 
altceva decît plase ieftine cu 
găuri mari, „de piață11. și sfaturi 
răsuflate. Ceva gen „cum să fa. 
cern și să dregem". Ce? Nu mai 
vorbesc de Betty, regina, de 
*1 el, și de Herr..,

carton. 
Tele- 
Bra- 

Apoi, 
buz

na. Ai noștri să iasă, ai alorlalți 
să intre. Curat integrare in Eu
ropa | După aia procesu] revolu
ționar al peștelii a continuat 
„Vrem peșteală de piață" — s_a 
strigat în Piață, la Intercontinen
tal, șl prin alte piețe cu micro
foane și porta.voce. Și a venit 
peșteala. Cu lefuri scrise elegant, 
cu cifre multe și cu buzunare 
goale. Marfă în magazine, aju. 
toare, arme, crime, violuri, Tg. 
Mureș, Cofariu, Piața... aia cu 
balconul, excursii cu lămpașe, 
bișnițărie, Consiliul Europei, cer 
deschis, Trandafiri și trandafi- 
rași, săgeți, ochi înrăiți privind 
cu ochelari verzi asociați ja dia
gonale și centuri milităroase, 
greve, vizite particulare și n 
prea, bădia Mișu, papa „Papion 
nenea „Zîmbilă...1* Toți și toata 
componente ale peștelii. Peșteala 
cea mare nu a venitl Mal întîr- 
zie. Mai va pînă Vom avea, vezi 
Doamne, o demo-pQșteală auten
tică. Mol va pînă cîrid peștii par. 
lamentări no vor dărui o consti
tuție peștită gata, după 
multe occidentale — de 
bunul simț al românului 
nevoie neapărat de sfatul 
„barbă cot de la naiba în 
nici" Cel puțin așa ne spune pre 
limba lui neaoș, bădia Antonică 
Iorgovan, la „Tivișou". Pre vre-

r-umos, că fericirea pentru ei 
începe în ziua in care o vor 
tîlni pe lleana-Cosinzeana, 
bunăstarea materială atunci cînd 
Zîna cea Bună le va restitui co
morile furate lor de Zmeul-Zmel- 
lor. Ei mai cred de asemenea că 
Povestea unui om leneș este doar 
o poveste și nu a fost inspirată 
d'n realitate, la fel și despre Po
vestea Porcului.

Revenind la basmul pe care 
r.e-am propus să-l analizăm, re
alizăm concret cele arătate mai 
sus, docilul nostru consumator 
de basme, ascultătorul — pentru 
. ă cele mai multe basme sînt 
ascultate în grup, nu citite — 
este în mai toate situațiile mut 
va peștele, se dă la fund clnd e 
razul să ia o inițiativă sau să 
facă ceva concret, înghite orice 
r.adă, fie ea cît de ieftină, iar 
în ce’c din urmă cade în plasă. 
Este chiar mîndru de confortul 
’.ul artificial din acvariu, de fap
tul c5 primește hrană și 1 s.a 
introdus curent electric. Starea 
de -aptivitate șl lipsa libertății 
klr.ț total uitate. Peștele se uită 

prin peretele de sticlă la 
?1 care-1 privesc cu indiferență 

șl compasiune, dar care se mișcă 
liberi prin întreg spațiul came-

facem apel la un fragment 
■■ basmului pentru a ne împros- 
P'l ., memoria cu litera textalui : 

„A fost odată ca niciodată, că 
- fi nu »-ar povesti. Pe

stelele cu cinci
colțuri ? Că stelele 

ți

Sorin OPREA

ootinuare in pag a t-a)

a genului. Peștele, ca per- 
principal al povestirii, do- 
intreaga gamă de persona- 
chiar o majoritate zdrobi- 

a cititorilor.

alea 
parcă 

are 
Iul 

praz-

Horațiu ALEXANDRESCU

t- ifrcczi

c

Despre importanța basmului 
ia români s-a vorbit în nenumă
rate rlnduri, iar istoria literatu
rii a consemnat acest capito) al 
creației populare la loc de cinste. 
În cele ce urmează Insă, ne-am 
propus o decodificare a simbolu- 

o traducere liberă a meta- 
*• i care, deși ]a prima lectu
ră pare o simplă figură de stil, 
tn esență ea este mult mai mult 
Astfel, în povestirea Peștișorul 
de aur, metafora ocupă locul 
unej importante chei de boltă, 
plaslnd basmul în zona de refe
rință 
tonaj 
mină 
ie sl 
toare

Obișnuiți să asculte basme, ro
mâni] au îndrăgit această stare 
de spirit, Incît au început chiar 
să creadă ln ele. Astfel, ei cred 
eă într-o zi li se va face în sfîr. 
șlt dreptate cy ajutorul lui Făt-

nit-a » 
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2 SUPLIMENT

Tovarăși!*
Cît pește poți să prinzi într-o 

viață? Dacă ar fi să ne luăm 
după relatările pescarilor, mai 
mult sau mai puțin amatori, can
titatea de pește prins ar depăși 
de multe ori „șeptelul- existent 
sub luciul de apă, în prezent și 
in viitoruj previzibil. Dar să nu 
ne luăm după pescari. Sîntem 
sătui de poveștile noastre.

Tovarăși!
Pentru a ajunge în final la 

„cuvîntul care spune adevărul” 
cred că ar.fi mai bine să punem 
invers problema: cit pește pierde 
omul în viață? Datele statistice 
care ne-au fost puse la dispozi
ție atestă clar că două specii 
dețin ponderea: la tinerețe — 
somnul, la bălrînețe — carasul. 
Pierdere e un feț de a spune 
pentru că natura lucrează tot
deauna >n compensație. Cînd ai 
cu ce, n-ai cu cine, cînd ai cu 
cine, n-ai cu ce. Dorința însă 
— de somn e vorba — rămine 
intactă. Lipsește doar posibilita
tea fizică de a o pune în prac
tică.

Tovarăși!*

O anumită parte a presei a 
realizat incasâri frumușele în 
perioada dezmățului așa-zis de- 
.mocratic, care continuă, după 
toate aparențele, și în zilele 
noastre vinzind, la prețul unui 
șpriț, fițuici cu poze de prosti
tuate și povești cu peștii lor. 
Nu a fost încă dezvăluit faptul 
că respectivii sînt din specia 
numită caras. Acest pește are 
Un comportament contradictoriu, 
brzar chiar. Cînd se află în 
preajma o sirenă larg zîmbi- 
toare, cu decolteu maxi și., coadă 
mini, zvîcnește nervos și ritmic.

MARELE PESTE
*

Julio Iglesias sau ,,amantul

ideal"
Dupâ 4 ani de muncă în stu

diourile din Miami, Los Angeles 
și New York și dupâ o dppresiune 
psihică, pentru a cărei contraca
rare s-a refugiat printre indieni, 
Julio Iglesias revine la viață 
și la lumină,' 'printr.un turneu 
efectuat pe cinci continente, de
pășind, astfel,,pe Frank Sjnatra 
(patru continente). El fși anunță 
noile „nopți cu soare". După o 
perioadă sumbră, în care a în
cercat să se redreseze în deșer- 
turile luminoase ale Marocului, 
Iglesias reintră puternic pe sce
nă, pun noul său album „Starry 
Nighl" în care, p-ntru prima 
dată, cintă In engleză. „If You 
Go Away“ este cîntecul care Ii 
va readuce imensul public, pre
cum țl o vînzare de peste âOQ de 
m.lioane de exemplare din noul 
disc. Acest „ultim romantic" re- 

' vine, așadar, puternic în inimile 
tinerelor sale admiratoare. în- 
lr_un studiu foarte serios, efec
tuat de revista „Esprit" care îi 
dedică 10 pagini, el este descris 
ca un seducător de dublă detentă, 
dîndu-i imagine virilității unui 
fotbalist ți considcrîndu.l, în fine, 
ca fiind „idealul amant spaniol". 
Or.ce s.ar spune, Julio Iglesias 
este și acum același curtezan cu 
chip luminos și zîmbet șarmant, 
ceilalți contraziclnd propria-i 
confidență, făcută unui jurnalist 
de Ia „Paris-Match", anul trecut, 
la Miami. „Aș vrea să am un 
băiat, un fiu care să-mi dea un 
impuls, un sens muncii mele. 
Viața mea nu este aceea a unui

CARASUL
bătîndu-se cu cărăminda-n burtă: 
„eu răspund, eu răspund!", a- 
ceastă expresie, vizînd consecin
țele unui viol. După consumarea 
reală sau în imaginație a actului 
(uneori în deplin consens cu 
partea „din contră") corpul 
său, găunos și cavernos, capătă 
o consistență flască, dimensiu
nile dorso-ventrale și longitudi

nale, pînă la înotătoarea anală, 
scad vertiginos, iar centrul de

greutate își schimbă localizarea, 
căutînd apropierea de soi (sau 
subsol).

Dragi tovarăși !
Explicația științifică a acestui 

fenomen nu a fost încă găsită. 
Totuși există ipoteza că acești 
pești, nedispunînd de a] doilea 
sistem de semnalizare — limba
jul articulat, propriu ființelor su
perioare — exprimă în felul lor 
desolidarizarea de suportarea în 
comun a unej suprasarcini su
părătoare. Altfej spus, eventuala 
sarcină ulterioară cade exclusiv 
în capui capului răutăților. Tra
dusă într-o sintagmă pur umană, 
această atitudine ar suna cam 
a.șa: „Treaba ta! Treaba ta!" 

superman. îmi place, desigur, sa 
mă distrez după fiecare concert. 
Eu sînt o persoană foarte com
plicată, carq iubește dragostea, 
dar, credeți-mă, oricît ar părea 
de surprinzător, nu e chiar așa 
de simplu să „racolezj o ade
vărată dragoste. Eu imi asum 
toate riscurile și mă simt admi
rabil întotdeauna, în postura de 
înamorat". Iată confesiunile fă
cute de cel care a fost denumit 
„seducătorul secolului 20”. De alt
fel. el însuși declară că „sînt un 
profesionist, un profesionist el 
femeilor".

La Marrakesh, Julio Iglesias 
își propune, la cei 47 de ani ai 
săi, un obiectiv: „Nu vreau să-mi 
pierd capacitatea de surprindere. 
Aș vrea să fiu clasat precum un 
vin vechi veritabil, de la 1 la 10. 
Personal, consider că sînt cam 
Ia 7 și aș fi fericit să mai adaug 
încă 3 puncte, pentru a atinge 
perfecțiunea". Dar perfecțiunea 

pentru Iglesias o reprezintă — 
într.un original și revelator 
exemplu — un vin produs în 
1961 și aflat în pivnițele regale 
ale regelui Juan Carlos, un admi
rator și foarte bun prieten al 
său.

Ultimele noutăți din cariera 
lui Julio Iglesias ar fi un impu
nător concert la Las Vegas (SUAf 
urmat de un turneu mai lung în 
țări din America Latină. Pe cînd 
«i în România, don Julio?

Tiberiu VINȚAN

Stimati tovarăși !; »

Carasul este răspîndit pe un 
areal geografic vast, dispunînd 
de Un imens arsenal de sorto- 
tipo-dimensiuni. în zona Africii, 
cei mai popular este tipul ro
bust, de o culoare întunecată, 
tinzînd spre negru, foarte apre
ciat în Europa protagonist de 

bază al filmelor porno. în Eu
ropa, metisajul a atins culmi 
incredibile. Ceea ce exclude exis
tența unei linii genetice pure 
deși, în general, se vorbește de 
rasa albă. Există și o specie pi
tică, dar foarte vioaie, de cu
loare galbenă, care ocupă bazinul 
Fluviului Galben și zona proximă. 
Această împărțire este foarte ge
nerală, în realitate diversitatea 
formelor și culorilor atingînd 
culm; incredibile. Interesant este 
totuși faptul că, în pofida aces
tei diversități, rasele nu sînt 
incompatibile sexual: orice cheie 
deschide orice broască, păstrînd 
limitele speciei, evident. Adap
tarea, mularea perfectă a amba
lajului pe marlă se fac din 
mers, prin impulsuri cortico-

Guralive
• li frecă ridichea de-j ieși 

untul.
• Preferințe: cîinii pentru co

vrigi și pupezele pentru colaci.
• între carnea de porc de 

cîine și cea de vită încălțată nu 
e nici o diferență.

• Fripturistui umblă după un 
os de ros.

• Dialog. „Chelner, o berc și-un 
creier pane, te rog!" „N-am 
creier domnule!"

• Mierea este de două feluri: 
de albine și de cine știe ce.

• în cuptor nu se coc planuri 
de răzbunare.

• L-au „pescuit" la mare. Era 
un pește gras.

(Urmare din pag. I)

vramea cînd plopul nu făcea 
pere și nici răchita micșunele 
(n-aveau cum pentru că nu era 
democrație), cînd porcul facea 
vizite de lucru Prin fermele sa
telor, iar vaca umbla pe tocuri 
și cu blană de vulpe argintie, 
cînd nu existau nici greve, nici 
șomeri, iar mitingurile se țineau 
doar la Curte, în cadru organi
zat. A fost pe vremea aceea un 
împărat și o împărăteasă. Și a- 
veau ei palate multe și toate po
leite în aur. Pînă și robinetele 
de la baie erau din aur. Și în
drăgeau ei mult petrecerile, ser
bările cu alaj și vînătoarea. Au 
străbătut ei întreaga lume în 
lung și-n lat, întoreîndu-se de 
fiecare dată cu brațele încărcate 
de cadouri. Singurul lucru care 
le lipsea era Peștișorul de aur, 
despre care auziseră că ar trăi 
într-o mare (nu adunare națio
nală I) și că fiind fermecat ar 

suprarenale finalizate, în cea mai 
mare parte, la secția obstetrică- 
ginecologie a spitalului subac
vatic, spre indignarea profundă 
a taților de familii onorabile, 
care văd periclitat viitorul spe
ciei, mai ales că durata medie 
da viață în stare activă rar de
pășește 40 de ani.

Stimați tovarăși 
si pretini !r

S-a încercat cultivarea in 
vitro dar la trecerea în cîmD au 
apărut pe arătură numai capete 
de pește, coada rămînînd mereu 
în urmă. Reproducerea în cap
tivitate nu a dat nici un rezul
tat întrucît, în locurile de de
tenție, legea prevede ca exempla
rele mascul să fie separate de 
femele. Cercetările continuă, tes- 
tîndu-se în acest sens și eficiența 
unej pungi trase peste capul 
peștelui, pentru a evita contami
narea reciprocă. Aceste pungi 
prezintă însă incovenientul că 
sînt grele la purtat. înlocuirea 
lor cu preparate de sinteză, deși 
se practică, nu este recomanda
bilă înainte de vîrsta de 13 ani, 
cînd solzii ating faza matură, 
prin imitarea adulților. încheiem 
aici, deocamdată, relatările din 
fascinanta lume a peștilor cu 
promisiunea de a reveni numai 
la cererea publicului cititor.

Ștefan DINLUME

Peștișorul de
avea puteri absolute. Mai din
curiozitate, mai din ambiție,

împăratul dădu ordin pescarilor 
săi să-i aducă peștele de aur, 

E adevărat că peștii îl îndră
geau pe împărat, deoarece acesta 
făcu ce făcu și confrații lor dis
părură din rafturile magazinelor, 
chiar și cei din conserve. Să nu 
mai vorbim de cele necesare 
pregătirii lor la tigaie (ulei, 
mălai, ouă...). Așadar, aceștia 
organizau uneori cîte o mani
festare în semn de omagiu, la 
care se bătea din palme și se 
strigau lozinci: „împăratul pe 

cer e,/ Și-ocrotește peștele I". Dar 
aflînd de la pescari că acesta 
dorește să captureze pe mai ma
rele lor, Peștișorul de aur, îm
preună cu aceștia organizară o 
vînătoare, ia care împăratul avu 
un „accident" și muri.

Ne oprim aici cu depănarea 
firului povestirii, deoarece, ca 
orice lucrare a genului popular 
oral, aceasta a cunoscut o nouă

☆

Listă de buzate
(DIN GREȘELILE

UNEI DACTILOGRAFE)

Rateu de iepure
☆

Cață pe varză
&

Frîntură de căprioară

Rănituri de porc
■fc

Cazan la cuptor
☆

Dulii cu carne de mistreț
☆

Iepure împăcat
☆

Budincă de cuci
☆

Gilcă cu măsline
w

Pateu de cață
*

Crac prăjit
☆

Rasol de domn
☆

Suflet de morcovi
☆

Moșii umplute

aur
variantă, mult mai originală, 
care a fost implementată în rin- 
dui cititorilor imediat după ce ea 
a fost emanată de creatorii săi. 
In noua sa formă, basmul se 
conturează tot în jurul căutării 
Peștișorului de aur, care însă de 
data aceasta va face minuni pen
tru toată lumea, nu doar pentru 
împăratul cel rău. Așadar, cei 
mulți și săraci așteaptă izbăvirea 
tot la capătul de lemn al undi
tei, în timp ce pescuitorii în ape 
tulburi, încearcă să tămîie muj
deiul pregătit pentru saramură.

Mereu cu speranța că Peștișo
rul de aur se va arăta în sfîrșit 
și că le v'a îndeplini' toate do
rințele, ascultătorii cuminți vor 
adormi în poala bunicii, cu sto
macul și buzunarele goale, dar 
fericiți că nici capra vecinului 
nu mai are trei iezi, iar scufița 
roșie nu mai este obligatorie în 
sezonul de pescuit, nici chiar 
pentru pescarii cu față umană— 
Noapte bună, copii] . —„,-
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PORUMBELUL, simbol al păcii și prieten al omului
Porumbelul — această pasăre 

gingașă, pildă de atașament și 
dragoste față de perechea lui și 
de puii săi — a fost de totdeauna 
aducătorul veștilor bune, dătă
toare de speranță, mesagerul dra
gostei ș> bucuriei, simbolul păcii 
și al prieteniei.

Cu peste 2 000 de ani î.e.n., 
încă de la fenicieni — care con
siderau porumbelul ca întruchi

pare a zeiței Astarte — cultul 
față de „pasărea sacră" s-a ex
tins și la alte popoare din Orien
tul Apropiat. In Persia porumbeii 
erau crescuți in temple și la 
curțile imperiale, ca simbol al 
purității și blîndeții. în Egipt, 
încoronările și festivitățile de la 
curțile faraonilor erau marcate 
prin lansări de porumbei, din 
chiar spatele tronului. Puțin mai 
tîrziu, tot prin porumbei erau 
transmise în imperiu diferite or
dine și înștiințări. Unul din fa
raoni a trimis unui prieten 1800 
de cireșe, folosind, pentru trans
portul lor. 600 de porumbei. Ma
rinarii egipteni își anunțau îna
poierea acasă de pe mări, dînd 
’drumui din apropierea țărmului, 
porumbeilor pe care îi luaseră 
în călătorie. Grecii le foloseau 

calitatea de inegalabili poștași, 
pentru anunțarea rezultatelor Jo

curilor Olimpice. Și romanii îi 
foloseau pentru misiuni asemă
nătoare, informînd poporul des
pre victoriile din războaie. Mai 
apoi, Iuliu Cezar (100—44 î.e.n.) 
a organizat chiar, în timpul răz-

-

DIN APA, IN AER
boaielor galice, un serviciu de 
poștă militară prin ștafete de 
porumbei — în care scop a 
construit din loc în loc, între 
Țara Galilor și Roma, turnuri 
speciale pentru creșterea și pre
gătirea porumbeilor călători.

în anul 1574, informațiile tran
smise prin porumbei celor ce 
se aflau în Leyda — oras ase
diat de oștile spaniole ale lui 
Francesco de Voldes, care tă

iase toate căile de acces în oraș, 
pentru a-și obliga adversarii să 
capituleze din lipsă de apă și 
hrană — porumbeii au adus ști
rea că digurile din jur au fost 
sparte, și că, deci, apa va veni 
iar odată cu ea aveau să le 

sosească și ajutoare. în felu] a. 
cesta rezistența s-a revigorat, iar 
spaniolii au fost nevoiți să se 
retragă.

In 1849, în timpul asediului 
Veneției, cunoscuțij porumbei din 

—— —- - - ~ 

piața San Marco și-au îndeplinit 
cu succes funcția de mesageri 
ai localnicilor. în 1870—1871, în 
cursul războiului franco-german 
porumbeii au înscris în istoria 
Franței o pagină de glorie: din 
Parisul asediat de oștile prusace 
au fost scoși cu balonul „Le 
Washington" Un număr de po
rumbei călători care, apoi, au 
adus servicii deosebite, de ordin 
militar și moral, transportînd 
peste 150 000 de mesaje oficiale 
și sute de mii de scrisori particu
lare, folosindu-se microfotogra- 
fia. In amintirea serviciilor aduse 
de acești porumbei, la Paris, în 
Place des Ternes, a fost ridicat 
un monument închinat lor și 
columbofililor din anii 1870—1871.

în primul război mondial 
(1914—1918), în luptele de la 
Verdun, cînd armatele germane 
începuseră să folosească arma 
chimică, comandantul Ray- 
nal, aflat în Fortul Vaux, a ș^rut 

ajutoare prin intermediul porum
beilor călători. în mesajul trimis 
el scria: „Ne menținem încă. 
Primim atacul cu gaze pericu
loase. Trebuie să ne eliberați de 
urgență. Deschideți-ne imediat 
comunicația prin Souville. Acesta 
e ultimul meu porumbel". Acest 
porumbel, cu nr. matricol 787- 
15 trece prin nori de gaze, sosește 
la porumbăria sa grav intoxicat, 
i se ia mesajul și apoi moare. 
Dar porumbelul-soldat își înde
plinise datoria. Oamenii de bine 
au ridicat în memoria acestui 
porumbel un monument în orașul 
Verdun.

în anii celei de-a doua con
flagrații mondiale un submarin 
englez, grav avariat de aviația 

germană nu se mai putea ridica 
la suprafață, ceea ce condamna 
echipajul la moarte sigură, în 
fundul oceanului. Spre norocul 

acestor oameni, în submarin e- 
xistau 2 porumbei călători care 
au fost introduși în capsula de 
salvare, iar aceasta ridicată la 
suprafață prin tubui lanstorpilă 
și porumbeii eliberați; unul din 
ei — o porumbiță — a reușit 
după un zbor de cîteva sute de 
kilometri deasupra oceanului 

frămîntat de furtună, să ajungă 
la baza unde a fost interceptat 
mesajul in care erau indicate 
coordonatele locului unde se afla 
submarinul avariat, făcînd astfel 
posibilă trimiterea de ajutoare 

pentru salvarea oamenilor din 
submarin. Pentru această faptă 
de eroism, porumbița-mesager a 
fost înscrisă ca membru ai echi
pajului și distinsă cu cea mai 
înaltă decorație militară engleză.

Dar despre faptele de arme 
ale porumbeilor-eroi s-a mai 
scris. Ceea ce se cunoaște, se 
pare, mai puțin, sînt serviciile 
pe care le-au adus și le prestează 
și în prezent aceste păsări — 
numite de unii mesageri, de alții 
poștași — presei, navigație^ 
marii finanțe etc.

Ioan VELICA

PEȘTELE Șl LAMPA Din culisele fotbalului
De cînd lumea și pămintul au 

existat pești. Dar au existat și 
pescari. Mai mult s^u mai puțin 
pricepuți. Toți animați de do
rința. uneori obsesivă, de a prin
de peștele cei mare. N-a existat 
niciodată o dimensiune anume 
care să definească peștele cel 
mare. Oricare dintre pescari a 
încercat ca peștele prins să fie 
cit mai mare. Dacă nu a fost, 
l-a făcut ei în cercul său de 
prieteni, dar maj ales între pes
cări. Și de aici s-a născut le
genda cu lăudăroșenia pescaru
lui. Unii spun că nu există pes
car care să nu fie lăudăros. Pes
carii afirmă că nimic nu e laudă 
din ceea ce spun ei. Șj fiecare se 
crede cei mai bun pescar, fieca
re consideră că el a prins cel 
maj mare pește, iată numai un 
exemplu, cu o întîmplare hazlie 
de-a dreptul pescărească. Doi 
buni prieteni, oameni în vîrstă, 
dar pescari împătimiți, au ajuns 
din nou împreună pe malul băl
ții, S-au așezat la o distanță a- 
propiată unul de altul, au arun
cat cîrligul cu momeala în apă 
si au început așteptarea. Nici 
un pește n-a vrut să muște din 
mdmeală. După o bucată bună

REBUS ■ REBUS ■ REBUS
ORIZONTAL: 1) O avară, o 

apucătoare ajunsă serial; 2) Lă- 
cărte mare, fără bluză, stă de 
pază — Unui ici, unul colea; 3) 
Formă tematică de călătorie în 
autobuzele AUTL ; 4) Habar n-are 
să înoate, dar de pui tot are 
grijă (pop.) — Prepoziție 
metalică, bună conducătoare 
de energie. 5) Obiect — Prepo
ziție albastră; 6) Nae Pescaru — 
Crud la mijloci — Cerc în piață 
plin cu flori; 7) Bătut de raze.;
8) Entuziasm plin de dușmănie 
— Venețian ajuns parte la tea
tru — Și de mare, tot dobrogean 
rămîne; 9) Rimă ln cîrlig — Dis- 
de-dimineață lacrimă in floare; 
■10) Ataman în cap, stă pe mu- 
linetăl — Paznic să nu vină vul
pile la pește.

VERTICAL: 1) La fund de 
mare — Aia-i singură; 2) Ali
mentație publică — Lupe de 
mare sau rechin, tot aia e; 3) 
Rin șalău e cel mai bun, chiar 
de-i fușeriț —, In zonă, acolo 
unde dorm vapoarele; 4) Supra
față ce exclude peștii și înotul; 
5) Un pește ajuns de bătaie de 
joc; 6) Substantiv tematic defec
tiv de singular care amintește 
de China; 7) Fricos — nevoie 
mare, aspic la o adică; 8) Broas
că — Șmecheras — Două rubine!
9) Plantă (po.) — Posedă; 10) 
Exclamația ăluia Cu cățeii — 
<-a „agățat" îl vezi mereu, spor
tiv, dar nu-i afemeiat; 

de timp cei doi încep să depene 
amintiri din viața de pescar. 
Primul spune: „Prietene, cînd 
am fost acum trei săptămîni la 
pescuit, am prins 20 de pești, 
care mai de care mai frumos și 
mai mare ca celălalt. Dar sur
priza a venit la a] 2l-lea pește.

Am văzut eu că am agățat ceva 
mare. Dar n-am crezut că va fi 
chiar așa, am scos la suprafață 
un pește de un metru. A fost 
cel mai mare pește ce l-am 
prins". Prietenul n-a spus nimic, 
dar, după un timp, supărat, îl 
întreabă: „L-ai măsurat? A avut 
chiar un metru ?“. „Sigur" — 
răspunde celălalt.......Ei, prietene,
— revine al doilea, asta nu-i ni
mic. Acum o lună am fost la 
pescuit noaptea. Am luat cu 

ARE HALTA PEȘTE...
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mine o lampă de vînt. Dar din 
neatenție am scăpat-o în apă. 
Și n-am mai găsit-o. Am plecat 
acasă și mi-am luat gîndui de la 
ea. Peste două săptămini m-am 
dus în același loc. Am aruncat 
cîrligul in apă, am așteptat, am 
simțit că s-a agățat ceva. Am 
tras cu grijă și ce crezi că am 
scos ? Lampa, lampa mea pier
dută cu două săptămîni în ur
mă". „Ei, și ce mare lucru că ai 
pescuit o lampă" — zise priete
nul său. „Da, e mare lucru, pen
tru că lampa era tot aprinsă", 
răspunse celălalt. „Și chiar era 
aprinsă 7“ — spuse colegul după 
un timp. „Sigur că da" — răs
punse celălalt.

Pe la sfîrșitul zilei, cei cu peș
tele zise: „Auzi, peștele meu nu 
aveu chiar un metru, avea ceva 
mai puțin". Celălalt nu zise ni
mic. Mai tîrziu primul zise iar: 
„Cred că peștele meu avea vreo 
80 de cm". Celălalt iar tăcu. Dar 
la plecare acasă li zise : „Mai 
scade și tu vreo 30 de cm din 
peștele tău și sting și cu lampa".

Să maj spună cineva că pes
carii sînt lăudăroși...

Un pescar amator

pișiii m\ mim
Se apropia ziua meciului. Urma 

etapa cu Felix, derbiul codașilor 
și meciul pentru desemnarea 
golgeterului. La mijloc — inte
rese. La margine — interese. 
Pentru hotei trebuia vorbit de 
miercurea. Aici urmau să vină 
ei... cei trei.

La gară, mersul trenurilor a- 
nunța sosirea lui 317 cu 4o mi
nute întîrziere. Cabana era zu
grăvită ca pentru oficialitățile 
NATO. Urma războiul. La masa 
din colțul din dreapta, la crîșnra 
„Poiana" doi necnnoscuți săgetau 
viitorul cu cele două sacoșe pe 
umăr, gen diplomat, așteptînd 
ora închiderii și sosirea peștilor. 
Pești care, pe urmă, în tribună, 
tresăreau în timpul meciului ca 
la explozia unei grenade sub 
propriile picioare. De la Reșița 
nu sosea nicj o veste. Vineri, ul
tima zi, ultima oră, ultima în- 
tîlnire. Sîmbătă trebuia transmis 
răspunsul aranjamentului direct 
Ia primul RATERCES (adică 
prim-peștele de la partid) care, 
roșu la fată, în chip de nevino
vat le spunea întotdeauna scurt: 
„este ultima în care mă mai 
bag". Pe marginea trotuarului 
sergentul aștepta vînatul bănuit 
dar nu cunoscut. Din gară se 
auzi șuieratul lui 347. In Dacia 
neagră se urcară cei trei, în negru, 
pentru bani negri, făcînd zile 
negre echipei din Vest, pentru 
cele cîteva sute de solzi — ono
rar și onorant — în lumea in- 
trelopă. Un păienjeniș robust și 
inodor atrăgea în plasa luj va
loarea mediocră a satisfacției 
plăcerii și uzurpării. Lăcomia și

SPORTUL PE APE
O Originea vîslirii se pierde undeva în negura timpului. In

tre plutirea pe mările și, oceanele lumii și concursurile ce urmau 
să apară, ca o veșnicie a sportului, cei care au fost mereu în 
față erau peștii. Istoria spune că primul concurs de canotaj din 
lume a avut loc în anul 1756, cînd un anonim al apelor s-a în
cumetat să străbată pe Tamisa distanța dintre Londra $' Chelsea. 
Recordul rezistă pînă în anul 1829, cînd echipajele universităților 
Oxforcl și Cnmbridge s-au întrecut în prima cursă ce avea să 
devină apoi tradițională.

• Canotajul începe să la forme organizate și în alte țări 
europene. Din 1000 este cuprins în programul Jocurilor Olimpice.

• La români, canotajul este unul dintre cele mai vechi spor
turi. Prima mențiune se face în 1762 în lucrarea „Dia etetica" (M. 
Ștefan).

• In 11156 are loc primul concurs pe Dunăre, la Galați, în 
1863 la Timișoara, iar în 1866 — Sulina găzduiește și ea un mare 
concurs.

B Anul primei participări Internaționale a românilor la un 
asemenea concurs este 1912, la Istanbul. De atunci învingătorii 
apelor au adus țării mari și importante trofee.

sfidarea erau singurul statut in 
fața căruia peștii mai mari în- 
notau în putreda afacere nedes
coperită, etalîndu-și cămășile 

albe la toate întîlnirile protoco
lare, pentru salvarea echipei. 
Icre negre, morun și știucă, vin 
și tămîie garniseau cabana unde, 
după comedie, nu actorii, ci 
detractorii își populau burțile cu 
bunătățile pregătite cu apă de 
izvor care nu naște pești. Doar 
ei trebuiau să înoate în vîrtejul 
vremurilor apuse, după ce îr> 
tribună gindeau ca peștișorii.

A doua zi, după răsăritul soa
relui, vîntu] mătura bănuielile si. 
pentru ca Legea 18 să aibă hrană, 
apăreau din burta lor alte ca
bane. alte vile, alte mașini, alte 
afaceri. Printre noi, în tribună, 
cu mîinile curate după termina
rea fiecărei partide, oftau. Ce 
meci greu a fost!

Dorcl NEAMȚU
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Melodii Îndrăgite. 
Teleenciclopedia. 
Actualități.
Film serial. 
Jake șl Grăsanul. 
Ultimul episod.
Finala Campionatului eu. 
ropean de baschet masau- 
lin.
Transmisiune directă da 
la Roma.
Antologia umorului româ, 
nese. Serie nouă : Episo
dul „Grădini și cafenele ce^ 
lebre de altădată”.
Actualități.
Film artistic;
Au căzut Ia datorie.
(SUA, 1941). 
Premieră pe țară.
Cu: Eroii Flynn, Olivia 
de Havilland, Arthur 
Kennedy.

1
r»

Actualități. 
Armonii corale. 
Casa șl grădina. 
Frumoase plaiuri romă, 
nești.
Tragerea Loto. 
Tele-vacanță școlară. 
Muzica pentru toți. 
Emisiune 
mană. 
Invitatul 
Emisiune 
leriu.
Cîntecul inimii mele. 
VIrstele peliculei. 
Desene animate. 
Aventurierii spațiului, 
înregistrare de pe Canal 
Franc© Internațional. 
Aotualități.
Viața parlamentară. 
Film serial.
Destinul 
Episodul 
S.O.& 
nească I 
Gu „Dacia" In... 
de piață. 
Gaudeamus. 
Actualități. 
Campionatul 
baschet masculin: 
finala a doua. 
Transrhisiunțj de la 
Tel e. top 
Jazz-fan.

In limba ger.

săptămtnii. 
de Emanuel Va.

familiei lloward. 
8.
industria româ-

economia

• * • • 
european de 

semi-

23,20

0,10
0,20

DUMINICA, 30 IUNIE 1991

Viața satului (I) 
Micul dejun TV. 
Aotualități. 
Abracadabra.
Film serial pentru copii.
Vizitatorii.
(Studiourile de televizi
une cehoslovace, 1983). 
iEpisodul 1.
Lumină din lumină.

I ’

t

)

11.30
12.30 Viața satului (II).

Un cîntee la poarta su
fletului. 
Actualități.
Video-magazin.
Atletism 1 fiala
Europei" (ziua 
Transmisiune < 
la Frankfurt.
Atlas
Convorbiri de
FllnișortaL

13,30

14,00
14,10
16,00 i „Cupei 

a doua).
directă deRoma.

19,3 > 9.00

IntețT Irarț de C
France In.ernatjc 
Actualități.

I — Gironiea# Parlamentului. 
20,50! T -lesport. ’ 
21.00f.FUm serial.

1 Dtillfis.
Episodul 35. 

21,551 In fața națiunii.
Partidele politicii

1
20,0Ci

4
4

0,00
035

10,00
10,10

SIMBATA, 2» IUNIE

MioUI dejun TVÎ 
Horoscop. 
Muzică.
Jocuri
Știri.
Gimnastică.
Avanpremieră TV. 
Rețete.
Modă.
Actualități. 
Descoperirea planetei. 
Canada... pe două roți.

1991

18,00
18,30
19,00

duminică.

d
J

20.00
20,35

Dallas.
Episodul 36/ 
Actualități. 
Ftiffl artista. 
Tabăra. 
(SUA, 1985) 
Prerpler.fi pe

î

i f

țară.
21,30 > Duminica sportivă.
23.40 romL

23,40
23,50

Maeștrii teatrului 
nese. 
Actualități.
Recomandări din program.

swvmîonârb.
i ii f înmii tiu

Tf

kf.r ;
- 4 »t :

I

Prerpler.fi

