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Cine e minerul 
și ce vrea el ? 
O mască rine, 
o mască piinga

(PAG. A .1 \)

be la curtea rege ui fotbal

A înnebunit lumea de tot!
■ Poetul nostiu revoluționar 

Nn 'eu Dinescu, mai no i pre
ședinte, posesor de vilă șt M< i- 
cecie, i fo t invitat de Uniunea 
S >...'irilor maghiari Ia Budi- 
pe-.t.i A.au discuta' de triate, in
clusiv rețete de bund iș kenner. 
CÂ-nvi ib. ni purtat in lim
ba gâ'auză • Ceea ce nu 1 s-a 
spu- p oprietarului di poduri 
de pe Dîmbovița eâ< că in I În
gâna exi tă oficial 60 000 de 
soiri' i i, urmind <.i pînâ la [final, 
numărul lor să ajungă la 100 00(1 
iar in anii viitori la 400 000 A- 
ces dormi pe “Alb poduri
dai acolo., • Cehii și-au
libei aiizat prețurile Dtdi s-oi 
fi liberalizat ca la noi. ne am 
convins, • Un alb din Africa 
de Suri va ta l.a .mitilira" 2 1 
do mj fiind ă s,, :.n‘i i i« i,n 
tir i n u p<-l tu II il'înd ne
gri> — Ultima da. i a ii< liiii.it u-i 
șof> . le taxi. [■;• ș'l și hi.iz al 
bin'-ii-t-Ues. I o fi CsHI' p' r i 
m i1' • Te* in .'ire-astă ,'t> r i-
nu „Du.nuna de li i", Ll ii tpu vi 

'Ihatchci .i.i ln-.i ba> u«y de 
la regina l'.ii-abcta a 11-a a Ma
rii Britanii după 1J ani și ju
mătate de.. putere. Pe fotoliul 
deprim ministru John Major — 
un tînăr de 47 de ani. A>.i e, 
cind nu m ii poți, pui jos. • O 
bomba falsa a io t montata in 
bășcălie in sediul Parlamentului 
atisfri ir de doi ziariști glumeți 
d la rc'i’fa „Bast.i" X fost un 
fel de teit pentru securitatea- 
austria i Păi, ».ă fi ivut cî se
nilitatea lui nea Nicji, neam de 
neamul loi era rl.it tlaiă din 
partid i bag'if la pil • ăi ir, un
de ■.< poate mini șl de moa.te 
bun i. Cui ios, l»i inii ui ea în li
re t -.edili nimeni nu controlea
ză pe nimeni, l.a noi le iiiut.iii 
si-n litidigai I • Belele mari 
pe napul lui ('orb.i' iov. Situația 
din iilipci iul -> »i ’ mi a-l.in 
l o,'a d <| in a. ■ rn-.i< l’uin : .
’M<i-.coj.•’i <|.i im i <ip m . . i
n-o să aibă 11;11u <re i i i-1> .1
i« .i'H <i ml. ■ Ha' o i .'ii
II, î.li m, ...... llv«H> , . i. • . 

lilice. lot in Lituania descopeim- 
du-sc o organizație militariza
ta clandestinii „Serviciul de se
curitate”, condu ă de un mucos 
de 21 de ani, lanis LcgzdiUs. 
Cehii, ungurii și polonezii își 
păzesc granițele împotriva aflu
xului d, rilugiați sovietici. Să
racul Gorbaciov, și el a vrut nu
mai bine. Doar canei lai ul llel- 
mut Kohi cere poporului ger
man -ă ajute cu mîn ire si toa
te cele poporul «ovit tic elibera
tor Motivul — fără IJRSS. Ger
mania nu s ai ti unificat in 3 
oifomln • D'- atjlc.1 necazuri, 
M Gorh.irii v nu va putea par
iu ipi in 10 decembrie In cere
monia inmmării Pri miillui Jo-
l. el pentru pa datorit î „mo
mentului ■ ru< i-il pentru țara" 
Crucial nu tine d,. la ci ui.: iilor. 
Comit-’ul norvcgi.au pentru Pic.
m, i N«.|,---1 i a i'Hipii'. să deșem
il • .- i sui».|-i,.! • . ., nri-
iif i . ă i: n 11 - ■ ie | ii'
i . ■ '.).'. l’iii" .. u- 
I '. I fl , <. ■' (|‘ • Ini

Elțin. • in partida de .șah Kar- 
pov — Kasparov scorul e egal 
7,5—7,5. Un bijutier din 1-yon 
sărit de pe fix va oferi cîștigă- 
torului un trofeu de aur masiv, 
încrustat cu diamante in dublu 
,,I<”, iucărip care valorează un 
milion de dolari. Nici nti-i mult 
dacă și vorbărețul și inteligentul 
to|i,ili-.t Timofte. crescut pe ma
lul liului rle E t, se vinde deja 
cu peste un milion de .verzi".
• Pomi a bombelor. M.arado- 

na (..mînnță de aur"’ și C'areca, 
alt fotbalist d-' la Napoli se vor 
transfera Ia sfîrșitul sezonului la 
o echipă rle fotbal din... faponia. 
Pentru fiecare -— 33 milioane do 
dolari Piii vezi măi, nea' Timof 
t" < in,, are valoare ? • ..Dai ă 
ar fi s-o iau dc la început i.u 
as mai f. comuni-,I", zi.'i- T-...l->r 
.Jiikov si continua ,,D.i a T.<n:i 
ar mai ti.u .. spune .in'l'-i lu
cru" — Ce voi l;C, 11, t<v. ai ;i ?
' t'lîi dur.mentali- . a .i Cv iu ."

• 'I I . I rai (pi iu <li are ț), 
in i im s .. i < .>imiiii t.

S-ar privatiza, că și așa nu se 
găsesc ciubote. • Totuși Todorel 
al Bulgariei (am avut și noi u- 
nul, al nostru. Ia fel de bun) a 
propus vinzarea la licitație (cu 
participare internațională) a 
tuturor cadourilor primite dc el. 
Potrivit estimărilor — valoarea 
acestora se ridică la un miliard 
de dolari. Păi, vezi măi nea Ti
mofte ? • Guvernul bulgar susți
nea că-s 40 000 de greviști, sin
dicatele ziceau că 830 000 In 
capitală au sosit și 3000 dc mi
neri care cereau și ei demisia - 
guvernului. Pină la urmă a de- 
mi .innat • De acum înainte, ro_ 
mânii rare v -'- să intre în Polo
nii Ircbuic să iio-cde la granița 
e. hi valentul a 10 doi n i ameri
cani p zi de vizită sj . biletul 
di întoarcere acr ă S-n evaluat 
... in Polonia "• ifl-m (in 
noi. iHi'i' ■>, un r iun'ii d<- XO 000 
d. ioni o Mii si ei, f-i! ilm. și 
po .! ,1. fi.o i. ’i i ’uica,
nu di'.e ' ' Uf '

Mu . . <i 111 l< >lil >< U

liiii.it
norvcgi.au
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MIHAI EMINESCU Q Q « N A

Wii’Ur crescut clin tristețea 

răscrucii, doina lui M. Eminescu 
a fes* interzisă de poliția cultu

rală a ultimei jumătăți de secol. 
A fost păstrată In l.-wla de zestre 

a națiunii, în sufletul românilor. 
A<rolt> unde nc-nm ascuds de nâ- 

•ălikr. •*., dintoldea.m# darurile, 
bucuriî.'f sau tristețile ni.- rustate 

In diam.intui poeziei.

DE LA NISTRU P1N‘ LA TISA 
TOT ROMÂNUL PLÎNSU-MI-S-A
CA NU MAI TOATE STRĂBATE. 
DE-ATlTA STRĂINĂTATE.
DIN IIOTIN ȘI PIN’ LA MARE
VIN MUSCALII DE-A CALARE, 
DE LA MARE LA IIOTIN
MEREU CALEA NE-O AȚIN ; 
IJiN BOIAN I,A VATRA DORNII 

j AU UMPLUT OMIDA CORNII
IȘI STRĂINUL TE TOT PAȘTE,

DE NU TE MAI POȚI CUNOAȘTE.

SUS LA MUNTE. JOS PE VALE
| S-AU FĂCUT DUȘMANII CALE,
IDIN SATMAR PiNA-N SACELE

NUMAI VADURI CA ACELE.

VAI DE BIET ROMAN SĂRACUL ! 
ÎNDĂRĂT TOT DA CA RACUL.
NICI ÎI MERGE, NICI SE-NDEAMN A. 
NICI ÎI ESTE TOAMNA TOAMNA, 
NICI E VARA VARA LUI.
ȘI-I STRĂIN ÎN ȚARA LUI. 
DE I 1 TURNU-N DOROHOI 
CURG DUȘMANII ÎN FITIOI
ȘI S A$EAZÂ PE LA NOI ;
ȘI < I M VIN CU DRUM DE FIER. 
TO VI E CÎNTEOLE PIER :

| EBO ’.RA PĂSĂRILE TOATE
DE NEAGRA STRAlNATÂTE ;
NUMAI UMBRA SPINULUI
I.A I SA CREȘTINULUI.

ÎȘ1 DEZBRĂCĂ ȚARA SINUL. 
CODRUL — FRATE CU ROMÂNUL — 
DE SECURE SE TOT PLEACA 
ȘI IZVOARELE ÎI SEACA — 
SARAC ÎN ȚARA SĂRACA 1 
CINE-AU ÎNDRĂGIT STRĂINII, 
MÎNCA-I-AR INIMA CIINII. 
MINCA-I-AR CASA PUSTIA.
ȘI NEAMUL NEMERNICIA 1 
ȘTEFANE, MÂRIA TA.
TU LA PUTNA NU MAI STA.
LAS’ ARCHIMANDRITULUI 
TOATA GRIJA SCHITULUL 
LAȘA GRIJA SFINȚILOR 
IN SEAMA PĂRINȚILOR. 
CLOPOTELE SA LE TRAGA 
ZIUA’NTREAGA. NOAPTEA’NTREAGA, 
DOAR S-A ÎNDURA DUMNEZEU.
CA SA-ȚI MÎNTUI NEAMUL TAU ! 
TU TE-NALȚA DIN MORM1VT.
SA TE AUD DIN CORN SUNîNI» 
ȘI MOLDOVA ADUNÎND.
DE-I SUNA DIN CORN ODATA. 
AI S-ADUNI MOLDOVA TOATA. 
DE-I SUNA DE DOUA ORI.
ÎȚI VIN CODRI N AJUTORE 
DE-I SUNA DE-A TREIA OARĂ. 
TOȚI DUȘMANII OR SA PIARĂ 
DIN HOTABĂ IN HOTARÂ — 
INDBÂG1-I-AR CIORILE 
ȘI STÎNZUBÂTOBILE I
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CITITORUL
Destinatarul unei «pere literare poate fi privit din mai multe 

perspective, atât ca puhHc (mavj omogenă sau mai puțin mnogenă), 
ăt ți iadrvidu d. ca receptor al unui text literar, ec rcalizxiază o 
lecturi ■tdirvidnală și individualizantă. Orice text arc un destina
tar, w> «abiect. care trehuie să transforme ansamblul de semne 
intr-un conținut cu sens, altfel textul există doar ca virtualitate, 
ca suport material al unei încărcături simbolice. Deci, cititorul 
este cel care prin lectură degajă sensul, arc misiunea de a înțe
lese de codificar n semnelor ți interpretarea lor, acest lucru depin- 
zind de capacitatea sa intelectuală și de gradul in care stăpincșle 
codurile, de competența sa icctorală. A doua funcție îndeplinită 
de cititor, conștient sau inconștient, este de a evolua, de a lua 
atitudine față de text afectiv ți axiologic. A treia funcție a citi
torului este cea cooperativă : ce rezultă din primele două, de aceea 
autorul sau emitentul unui text încă in faza elaborării nu poate 
să nu țină cont de competența și structura personalității destina
tarului, dar putem considera că această funcție este conținută in 
primele două, deci separarea ci nu este necesară. După l’aul Cor
ner există o tipologie a cititorului din perspectiva teoriei recep
tării. cc ar cuprinde următoarele categorii :

lectorul „altor cgo”. I’riniul cililor al unui text este chiar 
nul irul lui. lectura fiind aproape coincidență cu elaborarea scrip
te

Lectorul vizai (<b stinatarul) e cel care il arc in vedere ncmij- 
l> . i; autorul unui text. Li cazul lii-ratuiii avem exemplul litera
lii; ii pentru copii.

Lectorul prezumtiv (numit și ideal), <-’tc cel pe care autorul il 
r<-.i ndică fără să I e,’O".,s-ă I’ cititorul pe cari- și-l imaginează 
I-n-twl neînțeles, r:i un - ol dr n-si csi ri ita <l< ținui anonim, el 
este mai mult o șirob.-ct - .uicloi i.-ilâ.

Lectorul virtual (• i| ni ! 1 i uni il nuincș’e Uinberto Fco), 
•• ’ot un < ■ t i ici prost iția lui coincide c-.l intenția

i dă. cei un f-I di- r< pri-zentaro il< ;.>rîi a setului de norme 
i. -tatii -iuți'.' -.'nora pot fi inb’i-pr- l ite in mod ideal toate
p i&iib -m >ut>i - de !i ' tutui.

ciot-ul ie- ik e.b- el prezent in text, apăriivl nd< sca sub 
forma pe ,i> țiului care găsește sau publică Un manuscris pe care-1 
citește și mm'-nte.iză in fața noastră (exemplu: I red Vasilcscti, in 
„Patul lui l’iocu.l ‘ al lui Camil l’ctrescu)

i . forul real e cititorul propriu zis, cel care citește efectiv 
fi xtul indiferent dacă i-a fost destinat sau nu. El este cel supus 
< i-r. i .urii ciupi ier, ati* din direcția sociologici literaturii, cit și n 
psiho-ogiei liici rit urii Din perspectiva psihologiei literaturii. încer
cări de pionierat a lui Norbert Grocben, deși vine cu unele 
noulăti și posibile deschideri, nrc serioase limite legate în prin
cip.il de metodele investigatorii.

Vasilc Scbastian D1NCU

POEZIA ADOLESCENȚEI
Mitra NICOLESCU

Plîngînd sub 
soarele rece

Copacul iubirii primăvara 
Legănmdu-și florile
Lăsind vintul să-i pătrundă taina 
Citc flori mi-au mingiiat părul 
Cite frunze au căzut peste mine? 
Și copacul iubirii iarna
După ce l-a ars soarele verii 
După cc l-a bătut ploaia 
Încărcat de zăpada fumurie 
Ai văzut piesa „Străini”, 
de Ilusnc’- "

Visele noastre
Ne mai țin minte pc Noi 
Iubiții iubirii ?
Ne mai țin minte pe Noi 
Sub ploaia iubirii ?
Iubire Intrenbă-ne :
Ale cui sînt amintirile 7

Adolescența este vârsta poeziei. Sensibilitatea care inundă 
Rccastă vârstă irumpe in vers cu naturalețe și uriașă patere de 
expresie. Pentru adolescent, poezia nu este o bucurie de duminică, 
ci o stare permanentă a ființei sale, un mod de situare ți ființare 
în perrractrul existenței. Dintre satele de catarge ale gmdutai tânăr 
cc pornesc pe marea poeziei, unele se sparg de valurile maturi
tății, dar starea poetică rămîne o latentă mereu deschizătoare spre 
frumos.

Mara Nicolescu este elevă în clasa a XII-a, la Liceul de ma- 
tcmatică-fizică din Petroșani, și scrie poezie fără ambiția perfor
manței, dar cu sensibilitate și o surprinzătoare intuiție a marilor 
neliniști poetice. (V.S.D.)

Trăitori in țara mitingurilor si demonstrațiilor ne regăsim, 
pentru a cita oară, in scrierile lui Nenea lancu. Să urmărim o 
statistică a „ilustrului statistic Bob Schmeekcr", pe care ilustrul 
său discipol, nu mai puțin șmecher, ne-o propune : 
revoluție sau tulburare, ia parte același 
luminăție, la paradă sau foc și adică : 
Calculați pe virsfc ne dă li 1 000 : 
Majori 
Minui i

Calculați
curiozitate 
curiozitate 
curiozitate 
instincte
convingerea 
convingere

„La orice 
public care ia parte la 
bărbați, fem<a și copii.

Din 
Din 
Din 
Din
Din 
Din

pc motivele care-i mină 
artistică
critică
pură

515
485 

la învălmășeală :

altora
proprie

După starea de conștiință :
Pot răspunde pentru ce
Nu pot

50
15

230
450
250

5

au luat parte la mișcare

— I)- rele moi multe ori urcăm 
pentru a p;ivi de sus sau pentru 
« f- priviți -1( j-.A.

— lum poate să-ți permită o 
vulpe arginti să poarte aceeași 
bi.ină -a și mine 1 — se lamen
tează s.-ifj.) gestionarului

— Cind descrii soarele să nu 
începi r.u petele.

— Să at puține vicii. Iată deja 
© virtute

— Din .narea masă a vi.elor 
ahag ai o i acelea care acciden
tal se irr- , linese.

— Arta dirijorală. Dacă vrei 
«A privești muzi-i in față trebuie 
■ă întorci spatele la public.

CRISTALE (173)
— Furnicile mor și sub pasul 

nevinovat al profetului.
— Uneori frica face din noi 

eroi, iar neputința ne umple de 
virtute.

— De cîte - i deschid ochii 
romit o n-fj, reți-?,

— La țară, reverie Înseamnă 
lene.

— Tu alergi odată cu vlntul, 
deci nu -initi furtuna.

— Nu lăuda buruiana chiar 
dacă răsare in vază de aur.

— Oare cincizeci de ani de la 
prima căsătorie tot nunta de aun 
se cheamă 7

— Un chelner respectabil nu 
mai Jupoaie. El ecorșază.

— l’e cei mici fi liniștești cu 
bomboane de ciocolată. Pe cei 
mari — cu lumi a de apoi.

— învierea. Vă imaginați ce 
va fi aturici In autobuze 7

— A scris o poezie a zorilor, 
deși mă indoiesc că s-a sculat 
vreodată.

— Numim putrezire exact re
venirea la veșnicia anorganică

— Acordează-ti spiritul. Dai 
nu după diapazonul oricui.

răspunde
Din cei

fantezist 
naiv 
plauzibil 

Din capetele
Nevinovate 
Vinovate inconștient 
Vinovate conștient

în privința rezult ițelor unei mișcări 
milion de suflete avem :
Ciți folosesc direct 
Citi folosesc indirect 
Restul pînă la un milion păgubesc'1.

Statisticile, date publicității in iunie 
aproape aceleași rezultate l’e polițiști n 
citit pe Cnra-’i I -I” l»e dracul nosi-.j 
uuteiv bănui d< oric<

In mod 
In mod 
In mod

250 dinții pot răspunde :

sparte calculate pc 100 sînt î

250
750

120
125,5

0,5

75
24

1 
populare, calculat pe un

100
100

de Poliție, consemnează 
i-i pip'-m h^oui că I-au 
lobii I.ulcn ‘s.-limeker «II

princip.il


MASCĂ 
RIDE,
MASCĂ

PLÎNGE
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Simplu și conc.s, motivul grafic al hcrnlduhii ce definește arta 
scenică, ne transmite esența celor două stări de spirit între rare 
existența actorului pendulează intre rîs și plîns.

Coborft de pe scenă, acesta devine un simplu spectator, tre
cător anonim pierdut în tumultul străzii. Strada, care iată astăzi, 
dorește tot mai mult (și culmea, chiar reușește) sfi-și piardă tmuni- 
znatul. O răsturnare tristă n valorilor, golește brusc scena, iar 
reflectoarele îndreptate instinctiv spre stradă, descoperă torentul 
învolburat, în care coraedianți de ocazie reproduc mecanic replici 
ateneotipe ale anal scenariu nearticulat. Fie că sini figuranți uni
tari, fie că și-au pierdut maturitatea, peste noapte, toți oontopiți 
ta aceeași degringoladă se doresc actori principali. Dacă se poate, 
chi.ir vedete.

Sm;mr și trist, -actorul privește de la înălțimea scenei sale, 
peste -orizontul unei săli goale, spectarolul străzii, pcndtitmd Lt 
fel. Intre zis și pBns. Sitnțmdu-și tot mai mnlt inatibrtatoa Intre» 
lume eore preferă circul B1trte.se al realității «jtidieaie, purăsit de 
muie, care tac atunci cînd vorbesc bilele, poate părr&sit pentru o 
clipă de ine însuși, actarifl Tămine blocat, dintr-o prea mare iner
ție a balansului, sub nmlirn de carton a cehii care plîngc

La cealaltă extremă, cei care rid, sau așa cred ei că se nti 
fnește Tinjctnl primitiv, jubiîînd triumful unei diversiuni. Ducfi 
teatrul este rupt dm viață, viața Tămînc cu siguranță un marc 
teatru. Un teatru in cave unii rid, alții plîng, intr-un pcrmancn-t 
balans in spatele căruia o maree nederfinită imprimă fluxului și 
refluxului dimensiunea valului necesHr.

— Maracana tremura I Cel mai 
mare stadion din lume „Maroca
na14 este acum închis. O comisie 
a primăriei din Rio de Janeiro 
cercetează acum toate sectoarele, 
pentru că cu cîtva timp în urmă 
la o „încărcare** de numai 
100 000 de spectatori — au fost 
semnalate serioase semne de bă- 
trînețe. Trepidațiile au dat alar
ma. Brazilia mai are stadioane, 
dar are și echipe.

— La 9 decembrie 1990, la 
Tokio se va disputa finala „Cu
pei intercontinentale** între ciș- 
tigâtoarea C^E, AC iMilan și în- 
vingătoarea din „Cupa Libert a- 
ctares** Olimpia Asnncion. Forma
ția paraguayană revine după 11 
ani în această finală. Noi am ple
cat de cîțiva ani buni. Ne vom 
mai -întoarce vreodată ?

— Cluburile -iugoslava achizi
ționează. După cc Iugo''avia a 
dat aQția jucători de valoare 
multor formații europene, iată 
că a um achiziționează jucători 
din atrăMiătate. Liberoul Ielinek 
(Sparta TTaffa), este «turn la 
Clubul Hajduk Spirt, sovieticul 
TTudnikov, la Veles MontaT, iar 
costaricanii Medf-ord și Gonza- 
Ics joacă la Dijiarmo Zagreb. l*e 
ctud și la noi ?

— Și totnși-, un bnraflinn a 
t-imis o scrisoare în România că 
.ar vrea să Joace la sn ckrb ro
mânesc, plăcindu-i stilul fotbalu
lui românesc și așteaptă ofertă 
din partea românilor, dar poșta 
noasd.ru merțe Rr~1 .și nu se știe 
dacă anul acesta un răspuns va

ajunge la urechile fotbalistului. 
Că la noi nu ajung ziarele cu 
Sâptămînile I

— Arbitrul internațional Khol 
la controlul antialcoolic !?t!

Derby-ul Rapid — Austria s-a 
terminat cu victoria categorică a 
Rapidului, dar cei nemulțumiți 
de arbitraj au fost desigur, cei 
din Austria. Khol a eliminat din 
teren trei jucători de la această 
formație pentru motive total ne
clare. La sfîrșitul meciului, con
ducătorii clubului s-au prezentat 
la cabina arbitrului cerîndu-d ob
servatorului federal să-l supun, 
unui test antialcoolic. Ac:sta ; 
refuzat și a înaintat un rapor' 
care va duce după toate proba
bilitățile la o suspendare drasti 
că a cavalerului fluierului.

— Maradona a dat faliment 
Guilermo Coppola, managerul loi 
Maradona este în stare totală de 
faliment, situație ce a făcut cr 
și marele fotbalist să piardă o 
mare parte din averea încredin
țată spre fructificare, acesttf 
bun prieten. Vizita fulger la 
Buenos Aires a dus la ruperea 
contractului cu managerul său 
Coppola. El a încheiat o altă în
țelegere cu contabilul societății 
sale Diarmo establishment. Ma
radona mai dăduse faliment «I 
în anul 1985 cu Tnanațjerul jJhi .le 
atunci Iosge Cyttcrzpoler. 1* 
privința pierderilor deocamdată 
e destulă tăcere. Și nici' -echipa 
lui Maradona nu prea 
Afacerile în primul atei

— L'MIQWiț *•»* t Cunoscu

tul jucător vesi-german <1 .'* ar- 
ski a suferit o grav.i ruptură de 
ligamente la genunchi ți modicii 
sînt foarte sceptici in pri^nța 
refacerii și a apariției lui curînd 
pe stadioane. In cazul în caie 
nu va mai putea apărea pe sta
dioane, Littbarski se va dedica 
profesiunii de comentator radio 
și TV. Cind ai valoare, ai loc 
oriunde. Stadioanele, radioul și 
TV îl așteaptă — dar să vedem 
in ce postură ?

— Gazon de vînzare. Stadionul 
Olimpic din Roma a fost pus în 
vînzare după marca finală a Cam
pionatului mondial. Insumind 
316 090 metri pătrați de gazon, 
piuă acum nu s-au cumpărat de- 
cît 7500 metri pătrați. Fiasco-ul 
este așa de mare că nu se acope
ră nici cheltuielile pentru reali
zarea unei noi s jfnrifc'je de joc.

— „Celebrul4* Higuito 1 Vi-1 
amintiți desigur pe năstrușnicul 
portar columbian, cei cu părul 
mare și minte „scurtă** în meciu
rile de fotbal disputate-în Campio
natul mondial ÎHn Italia, 'După 

■ee a participat In «el mu cnnsesi 
chipei țării sale pnn „bravurile" 
dm poartă, iată-1 acum Tatrnd un 
penalty decisiv în meciul -echipei 
sale Nacional Medelin în partida 
din „Cupa I.ibertadores** permi- 
■țfnd celor de a Olimpia (Para
guay) să meargă mai ikiparae... 
adică în finala „Cupei Irteraon- 
tinentale“ din 9 -decembrie de la 
Tokio — mntnn ltl> AC Milan.

Porci NEAM |*(i

.Și clacă în constelația universală oriee fenomen e firesc, sau 
nefiresc, dar cu o explicație, atunci eclipsa pi in care trece cultura 
la ora aceasta nu poate dcclt să pregătească o explozie de lumi
nă, In condițiile în cure ochiul s-a atrofiat de ntHa întuneric.

Cui să imputăm rezultatul dezgustător al spectacolului străzii? 
Celui ce rîde sau celui ce plînge? Viteza cu -c.Tre se succed spec
tacolele, ca im schimb neobosit de replici, ne face aproape impo
sibilă discernerea corectă și plasarea obiectivă a taberelor pe senrn 
valorii. Deși penumbra în care se omogenizează ne îndrcpticțește 
să le plasăm în aceeași oală pe toate. In scurta pauză dintre acte, 
în foaierul marelui teatru, la o cafea și-o țigară, vom recunoaște, 
desigur, genul spectacolului, in care, împinși de val, am njuns pur 
și simplu. Deși acesta vizează prin tot și prin toate rinul, esența 
sa rămine lacrima. Amară și izvorlnd din ndînc, ea poate atinge, 
In culmea disperării:, înălțimea tonurilor din istoria risului.

Singurul in drept să rida rămine totuși actorul. Dar el se 
rr t im.-ște cu ironia unui zim'c-t interior, a cărui forță ii permite 
si ne p> ivon-.f 1 îngădui 'or

^<>i iu OPRI: \

chiar sj sc stabilească acolo. Pre- 
țu' cu care ac vin le la e. hipa 
nemților -ăminc, dcocimda’â. 
incert. Unii zic ca ar f’ voi ba de

r.o . Im
D •1 Tirnc . ' T Î <*C i-C.
I ' n a • "i iii *' in azi’i •nur-
Vi’ i i ■ 1 f* ' j -fC,.! >.• ir._ >i mc
•-:n i rr i a I’i in ■n nt . ?. el
pi- ic •i i i. G* ‘i manta și dorește

Q Printre sancțiunile 
dri'Ji.e dictate clc-HI \ 
după Campion ofili Mon
dial din Italia cele in li 
lini ibili- sini c< I <1 ițe 
împotriva Argentinei și 
t aine, linului : GOfl Of)(l si 

i c p -c tiv, 200 OUI) franci 
francezi aim-nda

un mdion de Id iri, al* u că ne
gocierile pica'ă de la șase mili
oane. Hai hă'șții '

tivwaar

S»'-' — I

CINE E MINERUL Șl CE VREA EL
Soacra cu « , le limbi (Europa 

liberă) nc anunța acum cîtva 
timD cu mare bucurie că nem
ții ni l-au icip.t pe Kh-in. de la 
Națională, dinclil-i rttâțonie ger
mană. Cum F R F„ nu a ascultat 
acest post r]e rrj lio. l-a eon vor nt 
pe Klein -lin noi la lrrtul națio
nal pentru meciul cu Sin Ma
rino Și cum un ju-ătr.r, fit el și 
KIein. nu po-i'e juc*i în naționa
la altei țări ..'iC-r-it c<a oentru 
cure ceiățcnie e»to l.mpcde 
că ' 'tari.misă t)< Europa li.
berâ fe>t o nouă -i grosolană 
iBinriună. ars rum nr E> ma* spus 
ct'eva în uiumul pmc E limpe
de c*i '.ca t.-i în •put să s^ -am 
sclerozeze (GC.).

Domnilor, să dăm cărțile pe față I Daca zeci de ani ne am 
ascuns după deget, iar degetul a fost de gips, cred ca e timpul să 
ne priv.m pe noi înșine. Dacă oglinda cumva ne este aburită, să 
ne gâ-im repede Ur. ortac, să il privim in ochi și șa ne regăsim.

Minei ul, acest nersonaj în jurul căruia s-au țesut legende, cri
tica s.m care și-a lăcut autocritica, ce credeți că este do fapt ? 
UN 1 M i Atit un simplu om Cu mîmi, cu picioare, < u ochi, și 
urc t Munca sa, pla‘ uă intr-ad' văr intr-o zonă Ico-ebită, impli
ca r. uri, incontestabile ce solicită eforturi deosebite. Dar el 
i .mine totuși »n om. Dimensiunile saie nu vizează nici suprarpa- 
li<mul nici minima ufzrcciere la condiția șobolanului de galerie. 
Minorul este mir.,.r cir. ic șa-e ore pe zi, in rest el este om. Un om 
cma 'ide, plingt iuliește >au aie necazuri, rare -rește copii ce
tor deveni la fel ca el. oam<-ni.

Imaginea -a, feu Io identif .it in -.fe-a d^tn, .< lămpii, ori 
fi -alnuLii i este c gravii lip-ă ? noastră circ no- un obișnuit să-l 
i-fs-r mm num-.: tr-iv 'or rj? rătliun^, în r.l'j- -au in minus, a ung.ii.î- 
mentelor sole ,n- ori n ncieilizîi.i < il'clor dt- pian lin sistem 
diata, .r t erf"- . meii -hi > el in u-. a r ^zul eă r.n ■ ~‘o >1* et i 
der<< iti

Să-i re hun tuluri a tcvăiuta id.-niiide, in oare el sh se puaui 

regăsi ca inlr-o carte de vizită, ori ca intr-o zi de duminică. Pia- 
ful de cărbune, întunericul, spaima în fața morții, trebuie spul
berate cu forța luminii in care mugurii plesnesc sfirlînd hibernau a.

l’c stradă, in societate, minerul trebuie să pășeasc.L ti sigu
ranța pasiWui din subteran, fără trufia unui personaj mitologic și 
fără comi~'\ul infiimului scos temporar la lumină. Necazurile 
și bucuriile lui sint necazurile și bucul iile noastre. între miner si 
om nu poate exista dccît semnul egal. AstfeJ îi it el are la fol 
aa or, ine drcptui i și in latoriri, nimic in plus sau în minus.

Imaginea sa, ades divinizată oi i abrutizata, trebuie să se a- 
propic de relieful spiritual al suflatului său, pe care noi trebuie 
să-l scoatem la lumin i ca o datorie sacră in fața unui adevar 
caro iflat.

Minerul, cel supus impciiriiveior prelabricate dc a se roi.uin- 
da u producția trebuie să revină singui printre coi de la supra
față, alături le va păși rk? ia egal la egal, Iar. lentile de con
tact pentru tt i ■ ' 1 lumina. Inttn-it.it a ei trebuie sâ-1 doară 
la fe’ de mult ra pe fiecare dintre ce ,i . tiți cu ei înșiși și caie, 
pnrniin l-o p. ntru un timp i-.i urează re proc, NOROC BUN I

Sorin OPKE.l

1trte.se
noasd.ru
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PESTE O SĂPTĂMÂNĂ - MOS NICOLAE
NICOLAE COȚCAkUL A CKĂPAT LÂ CRAC IONI I. TRECUT
Poezii de altădată N-A MAf VRUT SÂ VADÂ LUNA

Perechi inegale
Perechi desperecheate, perechi de oameni buni ; 
perechi cu amintiri care nu sint comune, 
perechi împreună de ani, sau de luni ;
Perechi care mai au atitea a-și spune...

Perechi pentru la mare, cil sau fără copii, 
perechi cu mofturi, sau doar cu capricii, 
perechi pe care, din mulțime, nu Ic știi 
perechi supuse incertitudinii si fricii...

Perechi fără adăpost sigur și fără acte, 
perechi fără priviri ațintite spre ele, 
perechi Fără bravuri, nici în vorbe și fapte 

dar cu gîndul ni lună, in stele...

Perechi care, printr-un făcut, se intilnesc la mare 
Deasupra lor pluti .te-o mare întrebare : 
Sintcm. sau nu sintem, perechea ideală ?
Iubirea noastră c simptom, sau este boală ?

k Vii rcca Bt JORESC UTitanicul „TITANIC"
La adincim 1 pm-iumtor nu co- 

îioară decit o buia la 100 de ari’, 
echipe, scafandri, CM.-cuiiugran. I- 
luzii finanțate, c.<lctiic iaci. coe- 
fi cr>’ rcu'is (b rfitișilu. ioarc 
ic ’r-o lupt.visele „rc buniioi-" 
' a *<(>, .< <. ape o 1.4'iric m- 
.npita ,1c it'tena--., ui.-ou Iară

■ ii i u-riei — inti-ci lume in- 
•.a.'i i c rr, > ta i , chiar

, reperul rimim ian iul și 
•' ,’c la r. e.a'ii n.i-

•> vcniii. mu.' ■ • .pre Ui -o- 
| v. nv-i c. am a a im Na-

.1 s a.: in 17'.'.\ m 
largul jur. si n • a . .in Abtii.ir, 
<lc o e a 1 r.m c .minai
Nefson. Ui ine fele
m* mau i ive ..>■_■ rh-.brj; aie 
timpului ave i ) :> t iun șt
putea primi pe bo'.l ț‘*OU ■ oa
meni. S-a r.Ji blt ;h ,rt;
rirea in aj'inpn.i Caria.m-vi a 
epavei „fieatrice" > ,.e transporta 
spre Ixinclra |n 18-8, n cofagul 
lui Mykerino F !e rinul din fa
raonii ce și-a ncm iia num .e 
inftlțind uni dir. ■ e • .■••j . ••-
lebre piramide Keops, Kel’re.i i 
Arykerino •. Sroaie1’ a -t ti- 
vei sau a - ircolagului. Deo
camdată proiect, P- ' hohotul bri
tanic „Repilbiii " I|f'in>la’ ir. 
1909 — In turna «diziunii cu Dorel NL 'IVirtI

REBUS
PE DOS

(SURPRIZA)
ORIZONT U.: T Librărie; 2) 

Abcl (bibi • — lei--: 3) Apărat
— ET 1 -I) r.l< fmit — C finit le
hirtie; 5) Su icz l-lon<J — ini- 
male; 6» Selenu — iute — DI 1 
7) Lata și amestecata! — 1 e.rz; 
hi Afirmații -eii'.'a ■■ — Măgar 
cJ'ibroge ir . >) AAA 1 — Șaipe
popul ir1 10) ’ r' dincioși — De- 
ter.'eid

VERTICAL; I) A riărUj — 
Da mi : -'i Nu 1 inteiesează me- 
iiul ir> r i ătoi .j; Fe; — Me- 

k' H; . I prrlnt n <ț., 5) Boi.’
— Pi ii': teviilă’ 6) Natural —
111 7 II izim împleti it! 8) TI I
— IO ! — Ș p!.i> 1 9) Fală pef-
nm i. ■ t '!'■ •: 1'b N ; ‘ ■ ru -l
cu trec ■ i

lhn.ițiu Al.LA VNDKLbC U

,i,,a na ști. La boruul pachebotu
lui se gascau monede de aur în 
valoare de 1,6 miliarde dolari. 
Proiecte. Dar cea mai puternică 
viha. comparabilă cu aseleniza
rea, a stiriiit-o, in toamna anu
lui rlc "operirea epavei
l.iimosuiui „litanii . Tragedia 
naili.igiuiui ‘•mi j inspirat nu 
mii puțin ac 7 filme, 28 de 
curți și 50t) de cmtcce. l’aimosul 
paciv.bot, o minuni a secolului 
XX, avind 'i''.i metri lungime, 
4' .inie o p. i amenl -a

.. ic lut disparinu pentru tot- 
u auna ca inii -o ga ura neagră la 
aiînrimc.i m . rcdibilului. Undeva 
aproape- de Teri a Nova, in urma 
< o. nu ii iii un aisberg in noap- 
V .i de 11/15 aprilie 1'412, an dis- 
p irut in neant 1197 de viclime 
din 158 de oameni la bord.
La 78 de ani de la cea mai mare 
catastrofa ti n ivigațici, m ii fiin
țează iu Washington asociația su
praviețuitei Hor de pe „Titanic", 
numai ind in piezcnt pt ultimii 
13 Și cel m.a mare «icriu din 
istori i navigației este aram in 
disputa dintre orgoliu și tehnică. 
O asemenea realizare costa m u 
mult decit debarcarea omului pe 
luna.

Dezlegarea careului „Monovo- 
calică" (II) apărut în numărul 
trecut. Orizontal: Relee — Elev 
— Ele — Egrete — P”r<’țo — Met

Pișta-baci era mîndru de ne
vasta lui. Mai tînără ca el cu 
cincisprezece ani, în floarea vie
ții arăta chiar ca o floare. Pișta- 
baci o ținea casnică, o cruța. îi 
plăcea lui s-o știe acolo. Aștep- 
tîndu-1. Deschidea ușa cu atenție 
și, pășind în vîrful picioarelor, 
se ducea pînă lîngă pat, o privea 
lung, cu nesaț, cum doarme... O 
trezea sărutînd-o ușor, părinteș
te, pe frunte, iar ea il întreba. 
privindu-1 printre gene: „Tu
ești ?“. Drept răspuns, Pișta-baci 
alerga la sacoșă și- scotea de-aco- 
Io „trofeul" pentru care se lupta
se vîrtos de dimineață cu coatele 
și cu... pensionarii. „Cine-i mic 
și bea lăptic ?“ se gudura el pe 
lingă ea. la care ea înțelegea că 
n-are încotro și trebuie să facă 
ochi de-a binelea.

Ea era o gospodină foarte pri
cepută. dar Pișta-baci nu era 
pretențios, mînca orice. Așa că 
încă din primele zile, ale ferici
tei lor căsnicii s-au înțeles de 
minune: el aducea de la mină 
slănină, pateuri și conserve, iar 
de la alimentară lapte și pline 
ea îl întreba ce preferă, pune' 
pe masă sortimentele solicitate 
iar el mînca singur. Ca s-o cru
țe. Uneori ea mînca și salam... 
El nu, ,.câ are soia".

N-aveau copii și „pentru liniș
tea l'.ii" nici n-avea nevoie. Ea

NOTAȚII
— Performanța: să ajungi în 

al nouălea cer și să rămîi totuși 
sfin:

— Gîndind de pomana, ajungi 
inevitabil să întinzi mîna.

— Nebunii sint scuzabili. Ca 
și cei c.ue încearcă să-i înțelea
gă.

I — Nu trageți de nopți: se Scur
tează zile.C.

— Dezbină și stapîncște-ți ne 
vasta r

— Declic pe asfalt: flori din ' 
| piatra seacă.

— Reîntarnarc; de ce sa i-
ajungă și oceanul izvor ?

— Ploaia hrănește și albinele
, Dar numai florile se bucură de ea.

— Se intilncștc munte cu mun-
' te. De ce ar face paralelele ex

cepție 7
— Erată la Un dosar penal : 

era buzunarul altuia.
— Viața merge înainte. Păcii 

confirma regula.
— Gindca intens; șaizeci de 

pro-tii pe minut.
— Cînd pescuim in ape tul

buri, e bine să folo im ca mo
nte tlă detergenti.

Eugen ( l CU

— Ev — R — Sfere — Decente
— N — E — Ele — Step — C reme
— H _ r — Fee — Excese —
E — — E-.es — Zece — Crete. 

nu-1 deranja din somn niciodată, 
îl cruța... în zece ani de cînd își 
uniseră destinele nu s-au certat 
decît o dată... Scăpase mai de
vreme din mină și alergase spre 
casă cu gîndul la bucuria sur
prizei. Dar acasă mult iubita lui 
soțioară nu se afla la locul știut 
— în pat. Brusc, a văzut negru 
în fața ochilor și verde (sub for
mă de stele), ceva l-a săgetat în 
ventriculul sting și o furnicătură

FOILETON 
CU PISTA-BACI

i-a străbătut întreaga făptură, din 
vîrful urechilor lui de dac, pînă 
în degetele mari de la picioare 
și viceversa. Apoi a căzut... în 
pat și a adormit „ca un lemne". 
După ce prima fază a somnului 
s-a consumat fără vise, un im
puls astral (sau vreun țințar) l-a 
făcut să deschidă ochii și... sur
priză: pe marginea patului stătea 
blinda lui soție. Asta nu se prea 
intîmplase în ultimii zece ani ji 
Pișta-baci intră la idei: sigur « 
bolnavă ! La primul consult însă, 
făcut în grabă, a constatat că 
nu avea roșu în gît. Nici la 
ochi... Și-atunci, se încrunt^ : 
„Unde fost ?“. „La lapte" îi răs. 
punse ca, privindu-1 galeș. El r 
protestat energic, reproșîndu-i ci. 
„vrei să bolnăvești la tine ca J 
moară la mine" și altele aseme
nea, după care izbucni într-un 
plîns cu sughițuri...

Ar fi uitat poate definitiv tot 
incidentul dacă n-ar fi fost în- 
liinplarea de săplămîna trecută... 
Recent se mutaseră de la etajul 
patru al unui bloc turn, la eta
jul patru al unui bloc cu pitrn

ZODIAC
— Ș A R r F I F —

4 lcbrUiirie iJL-ă — 24 iuiiu.ujc J u; . .’J ianu.ii ie lut? — 10
februarie 1918; 10 februarie 1929 — 29 ianuarie 1930; 27 ianuarie 
1941 — 11 februarie 1942; 14 februarie 1:»53 — 2 februarie 1954 : 
21 februarie 1965 — 20 ianuarie 1966: 18 f.-brumie l.b, - i 
bruarie l'»78: C> februarie 1 '. i . "r i.auiai ic in.ui

in țările crc-jtihe ȘHfp ..r" 
o semnificație rea și un renume 
prost, simbol al viciului și ipo
criziei. in astrologia chineza in
sa, el este prețuit pentru farme
cul, spiritul ascuțit, precum și 
pentru umorul sau. înfășurat 
frumos in jurul lui însuși. Șar
pele este o ființă calmă, înțe
leaptă și neagresivă. Animal cu 
singe rece, el este rareori tulbu
rat de ceea ce i se povestește și 
judecata sa se bazeaza pe intui
ție. Este foarte concis și subtil 
și nu suportă situațiile confuze. 
Ajută întotdeauna prietenii cu 
bani, cu Un sfat bun și prompt, 
precum și cu fapte. Dacă Șarpele 
devine iritabil, anxios. aceasta 
se intîmplă din cauza inactivita 
ții. li plac mondenitățile, conver
sațiile intelectuale și cultivate. 
Este puțin sofisticat. Dar trebuie 
scuzat: are atîta nevoie de un 
public pe care să-1 fascineze, lată 
de ce excelează în profesiunile 
artistice. In literatură. ••Iccora- 
țiuni eti .

Este toarte casnic, ■> ip v >i cu
minte, dai dacă-i calcă cineva pe 
coada, știe -ă se apeie. mi cind 
dureio>, a line și cu multă set?.

I neori farpele iși depășește li
mitele și atunci devine -tăiilni* 
de spiritul de posesiune și 
călătorie l’e oamenii ■ ui i si-, 
obligați ii înrola ește pînă ind 

etaje. în noaptea cu pricina a- 
junsese acasă pe la miezul 
nopții (cu o oră mai devreme ca 
de obicei). Tot drumul se munci
se să afle de ce i-o fi spus veci
nul de la trei cînd l-a văzut gră- 
bindu-se: „Grăbe.ște-te, poate 
mai prinzi schimbul !“. Care 
schimb, că doar nu mergea la 
muncă, venea acasă la el?'... 
După ce și-a tăiat conserva o- 
bișnuită și a îngurgitat-o cu 
pofta obișnuită, și-a dat seama 
că n-o să poată dormi. Ieși pe 
balcon — aerul nopții e sănătos.. 
N-apucă să facă însă doi pași, 
cînd văzu îndreptîndu-se spre el 
o mogîldeață, al cărei chip nu-1 
putea desluși din pricina întune
ricului. N-avu timp să mai pună 
mîna pe secure: „Cine la el 9“. 
„Ssst, făcu umbra! Nu mă neno
roci ! Sînt la necaz, te rog să mă 
înțelegi... Am fost la asta de 
deasupra și a venit mocofanu’ mai 
devreme. Ce era stă fac ? ' Am 
sărit în balcon la dumneata. Fii 
om, dă-mi drumii’ să nlec și ’n-o 
să te uit".

Pișta-baci era o fire sensibilă 
și s-a înduioșat imediat. Nu nu
mai că l-a lăsat să plece, dar i-a 
dat și niște haine de-ale lui că 
era cam sumar îmbrărat... Apoi 
a rămas ginditor pe balcon, tot 
intrebîndu-se dacă a făcut un 
bine sau un rău... Și tot întrebîn- 
du-se, trecu mîngîietor cu privi
rea peste geamul de la camera 
ei — „ce-o să mai rîdă ea cînd 
o să afle 1“ — ’i vrînd să pr - 
vească luna, care tocmai trecea 
la meridianul locului, avu deo
dată revelația adevărului în toa
tă goliciunea Ini — gol ca omul 
pe care tocmai îl îmbrăcase și-l 
scosese protector pe ușă. „Bine 
dar EU stau la ultimul etaj 1“ își 
spuse el. Și nu mai avu chef să 
vadă Iun.'' .

Ștefan CIMPOI

.i ..u ni.., puc ):<cc n.ci o
mișcare, gje punde așa ue mult 
de p.utcner inel'., ii răpește- 
cestuia caice posibili’ate de im- 
țiat;\<i De cele mm multe ori o 
iace uoai ini capriciu. Ciud iu
bește o Luc cu toata ființa și 
continua sa lie gelos chim daca 
dragoste.! a dispărut de miiiu 
Bărbatul Șarpe este un cin itor 
care exercită o mare putere de 
seducție a-up, a femeilor. Femei
le născute sub acest semn suit 
favorizate: ele știu sj se pună m 
valoare. .Moda nu este un secret 
pentru ele (bucătăria da).
ȘARPELE IN ANUL CAI ULUI

Șarpele și Calul nu sînt buni 
colegi, l’rin urm re. Șarpele a- 
nul acesta va căuta plăcerea sub 
orice formă. Pe plan profesional 
situația imeiiorează (cil con
diția să munciți mult) și virlejul 
de mondenități în cart v-ați n- 
runcat vă va da peste can spi
ritul.

în domeniul -cnlniieiit <> vor 
ii virfuii și căderi; Kisiun, i 
schimbări bruște sînt în pro
gram. Gin tiți va m u puțin u 
ceilalți și mai mult la „ceiă'ult". 
D.t .i iscți dreptul de A t'i Reios, 
aveți de ns.'inenc.i pbligal'n dr a 
fi fidel

( i‘I 4 11 ăți: ( opei i. I■■ ra
< .1' Pn isso, Fiank >e. iti.i,
Ingi id Li< i gin,in, Greta G.ubo.


