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Şcoal~ normală. 

(urmarea Il-a) de IOAN DRAGA·N 
Aşa se explică strania pornire manifestată spre obscurantiSD;l_ a 

populaţiei rurale, tradusă prin boicotul şcoalei complime~e : r şi 
foarte desele conflicte dintre învăţători şi săteni pe tema. ohljgativitătii. 

In , fine, ritmul de viaţă complexă asemenea celui :din aşezămin
tele de ,,şcoală nouă", cu care se laudă Apusul -Europei şi . America, 
ar. putea fi realizat în şcoala normală cu internat aşa ·cum a . plăz
mwt-o legiuitorul, care a aşezat-o la câmp, afară din oraş . în mijlocul 
fermei cu care a inzestrat-o. Numai spiritul care tnsufleţeşte . .munca 
de acolo să coboare şi în . noi, căci cadrul este realizat. 

Spiritul acesta cere o mare preţuire a aşezământului însuşi şi 
a celor ce muncesc intrânsul. · 

Aşezământul însuşi merită preţuire ca unul ce s'a dovedit a fi 
s . alaşul şi pepiniera s~fletului românesc pur. Normalistul ar trebui 
crescut cu mândria că va fi învăţător, precum iese elevul din şcoala 
militară cu mândria că va fi ofiter. 

Pentru atingerea acestui scop societatea ar trebui . să facă sa
crificii egale cu ambele categorii de elevi. 

Este egală primejdie de moarte pentru societatea care se dezin
teresează de .oşteanul luminii, cum ar fi sinucidere nepasarea pentru 
oştennul paznic al hotarelor. 

Se impune deci ca o poruncă a destinelor noastre grija pentru 
normala functionare a aşezămintelor ce-i cresc. 

E dureros de scrutat in această lumină lipsurile de-care au.avut 
de suferit atâ.t elevii cât şi profesorii, cari muncesc în şcoala nor.ttlală. 
Panica de care a fost cuprinsă atât populaţia şcolară cât ,şi profe
sorimea in urma desfiinţărilor de şcoli, precum şi reducerea mijloa
celor de subsistenţă a celor ramase în fiinţă, n'a fost incoronată de 
cât cu rămâ.nerea · pe din afară a cohortelor de absolventi cu diplomă 
ramaşi fără posturi, deşi statistica a dovedit că avem încă t.ooo.ooo 
de copii neşcolarizaţi. 

Ca şi elevii, profesorii au fost siliţi să se "incadreze11 ·în dis
pre.tul inamovibilităţii, unde s'a găsit loc, părăsindu-şi ca într'o ca
tastrofă locuinţa şi localitatea, în care se statorniciseră in rvirtutea 
unui drept acordat de legi. 

In astfel de condiţii sufletul şcoalei s'a tulburat. Nelini~a . a 
cuprins-o, părinţii evită a-şi mai da copiii la o şcoală ~tât de ZJU
duită profesorii se îngrijesc a se d eparta de şcoala expusă ur~1 . şi 
se îndreaptă către catedrele sigure ce le oferă instituţii mai stabile. 

Era o vreme când profesorul secundar se simţea onorat şi ispitit 
să fie numit la şcoala normală. Erau chiar cond\ţii · de selecti~ne, 
pe care le înfruntau. Azi deşi re_gulamentul le mentine acele conditii 
au ajuns direct anacronice. In adevăr, avantajele materiale pe . ~e 
]e oferă situaţia unui profesor secundar plasat ·ori la care altă şcoală 
de cât la cea normală, cum sunt examenele particulare, de ad~tere, 
etc., avantaje ce-i sunt interzise profesorului de şcoală normală, .fac, 
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ori cătă rezistentă morală am presupune acestuia din urmă, să 
crească o faimă rea, o atmosferă defavorabilă catedrelor de la !nor
mală, care in cele ·din urmă ajung să fie primite de nevoie, cu ţinta 
hemă.ttUri.sită sau manifestată de a fi părăsite cu prima ocazie. 

Această stare de lucruri arată o cotitură primejdioasă in calea 
vietii sănătoase a instituţiei de care ne ocupăm. Elevii şi profesorii 
au Inceput să nu mai aibă . credinţă întrânsa şi răul care rezultă de 
aici e incalculabil. 

O conştiintă superioară a fost impresionată şi a inceput muncă 
grea pentru stârpirea acestui rău. Un om se sbate in apocalipsul 
economic $Î face să i se audă şi să i se asculte glasul. O necrezută 
minune, un glas ascultat şi temut ce se ridică pentru şcoală şi pentru 
bultură; ce imens presti~u I Lupta d-lui Dr. Ângelescu pentru do
tarea cu localuri şi mobilier a şcoalelor normale, ca de altfel şi a 
tUturor aşezămintelor de cultură ramase in suferinţă, constitue un act 
măreţ din epopea culturii noastre. 

Noi, care muncim în şcoala normală, ştim din nenorocită expe
rientA ce insemnătate are localul şi mobilierul pentru o şcoală. Ştim, 
clei un lung şir de ani ne-am desfăşurat munca în neantul tuturor 
condiţiilor pedagogice şi igienice, privind neputincioşi cum localuri 
itnprofrii nimiceau eforturi şi elanuri, distrugeau vieţi tinere de copii 
expuşi în spaţii prea strâmte tuberculozei şi tuturor epidemiilor 
necruţătoare. 

In ce priveşte mobilierul şi materialul didactic am început a ne 
deprinde cu ideea că ele sunt prescrise numai pentru a fi dorite, dar 
nu şi avute. Am fost de multe ori în postura ridicolă, de a discuta 
condiţiile pe care trebue să le indeplinească mobilierul şi materialul 
didactic, rrevenind pe ascultători să nu ia ca mostre materialul şi 
mobilieru ce-l aveam. De sigur că, rarii beati possidentes, netrecând 
prin trista noastrâ e~perientă nu vor putea intelege destul de bine 
cele de mai sus. 

Astfel că revendicăm pentru noi, mai ales, dreptul de a inţelege 
şi simti marea binefacere pe cari zidurile "d-rului Angelescu o re
prezintă pentru şcoala românească". 

Si acum planul de lucru. 
Cunoscânâ drumul pe care trebue să mergem in felul in care 

am dat dovadă in cele de mai sus, să schiţăm în scurte cuvinte şi 
ţinta la care vroim să ajungem. . 

Mă voiu scutura şi mă voiu curlţa de praful şi noroiu 1 nepu
tintelor de tot felul, în care realitatea ne face să ne sbatem, medio· 
crizAnd dureros rezultatele unor sforţări ori din cât elan pornite, şi 
voiu incerca să expun ceea ce viziunea clară a scopului ce-l avem 
ne indeamnă la mers înainte .... 

Din şcoala normală vrem să scoatem oşteni ai luminii, vrednici, 
sănătoşi, inarmati pentru greaua luptă de fiece clipă cu un duşman 
neistovit cu puteri mereu proaspete, întunericul, care naşte miasmele 
morţii. Această oaste a luminii are de gonit peste ape de hotare 
.făpturile intunericului, bufniţele şi liliecii pustiului, care cobesc a 
moarte şi a gol făcând loc bucuriei şi chiotului unei vieţi însorite, 
viată luminată şi purificată de o cultură specific românească. 

Deaceea acest oştean trebue să pornească la lupta lui otelit şi 
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mândru cum pleacă şi cel menit să a pere hotaruL El trebue să fîe 
sănătos, trupeş şi cu ochii scânteind de dorul de mu · ncă. El treb~ · e 
să fie · inzestrat cu toate armele, câştiga te priQ. şcoală · s~~ă, 
bazată pe muncă proprie. Un optimism sănătos să-l însufleteaseă:: 
Credinţa in isbânda . lui. 

El merită sacrificii căci va fi dăltuitorul fiinţei neamului săl.i.
Să nu se uite că el a câştigat bătăliile şi 'n pace şi 'n răsboiu. 

Să nu i se precupeţească mijloacele de subsistenţă, căci el trebue 
hrănit suficient, în vremea creşterei, cu raţia ce o impune ştiinţa 
care arată ce nevoe de hrană au organismele sănătoase ~ creştere, 

ii tr~bue asigurată cultura fizică şi sufletească ce o comportă rolul 
său. El trebue urmărit în toate sinuosităţile ce le înfăţişează C\lrhele 
creşterii lui fizice şi intelectuale pentru a-i cunoaşte disponibilul ener·
giei după indicaţiile ştiinţei, aplicându-i sistemul de şcoală ce-i pro· 
movea~ă fiinta în toate direcţjunile, nepierzând nici o. clipă scopul 
pentru care se creşte: acela de a fi învăţătorul neamului. ·_· . 

Un învăţător nu trebue· conceput ca o biată făptură apelpisită 
şi speriată că după. ce iese de pe băncile şcoalei nu-şi poate găsi 
post. El trebue plasat imediat. Pentru aceasta societatea este -datoare 
să ştie precis căte locuri are (şi să nu imbie _pe băncile şcoalei nor
male, de cât atâţia elevi, câte posturi disponibile ştie că are). Pentru 
aceasta statistica este suverană. Iar neconformarea cu da.t.ele ei 
naşte haosul. 

Planul de lucru este determinat de aceste linii de preocupa~e. 
Dacă noi am fi liberi să lucrăm in condiţii optime, dâ.ndu-ni-se po
sibilităţile de realizare, adică scutire de preocupările pur m-ateriale: 
sestiunea etc., aceasta încredinţându-se în mânile unor ~p~cialişti 
(contabili administratori). 

Arn croi planul pregătirii pentru menirea ce o are învăţătorul, por
nind de la ideea centrală a muncilor fermei, plăsmuind ima~e _ a 
viitorului dascăl, ca pe a unui ţaran, mai ţaran de cât top, adică 
meşter de a scoate prin cultură intensivă luminată, tot aurul holdelor 
şi rodul pământului, înţelept ca moşnegii satului şi sprinten la muncă 
şi l'l viaţă ca flăcăii. Nu l-am tine virgin de cunoaşterea adâncă a 
ştiirifii cărtii, cum se exagerează de unii, dar orice cunoştinţă nu l-am 
lăsa s'o înveţe ca bucherii prin simpla metodă a celor ce jură "tn 
verba magistri", ci l-am face să le câştige prin muncă proprie, 12u· 
nându-1 in situaţia primului om, ce deschide ochi miraţi asupra tie
cărei minuni ţăşnite din haos. 

Nu e primejdie dacă normalistul capătă nivelul de cunoştinţi a 
unui licean. N u-i şade rău unui învăţător să fie faclă pute~ică de 
lumină în locul ce-l ocupă. Tocmai acolo unde e întuneric e nevoie 
de lumină. I-ar şedea . rău unui învăţător să fie chiar licentiat.? Ar 
putea trece cu înlesnire, ca o distinctie şi ca o răsplată a muncii 
sale, intr'o treaptă _ de invăţământ superioară suind in susul sC;ăr.ei 
cu echipele ce le ia de jos. 

Dar ştim că planul de lucru este de resortulMinisterului, eare-1 
poate elabora mai bine şi mai înţelepţeşte de cât ne·ar trece nouă 
priD; minte, simpli trăgători de la roate, 

lOAN DRA.GAN 
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Specificul protoplasmatic în formarea 

individualităţii. 

INTRODUCERE. 

Intervenirea mijloacelor de a cultiva sufletul omenesc-pedago
gia-este de o elasticitate care îngăduie oricărui om chiar nepregătit 
să se agate de reteaua complexă a ei. 
; Aceasta se datoreşte numai faptului că nimic nu e mai complex 

decâf SUfletul omenesc şi nimic nu se poate prezinta sub aspecte mai 
variate •. Vorbind de şcoală căreia îi este dat să · pregătească rolul fie
cl.iirl component in orgânis~ul social in timpul desvoltării fizice şi 
psihice a acestuia, am auzjt deseori de profesori şi invătători cu tem
perame?'-?-te ·didactice. !născute şi de alti c~re sunt pedagogi cercetători 
de teoru. 

Cei dintăi în clasa lor sunt pute.rnic~ îndreptare a educatiei 
sănătoase inzestrati cu o genială pricepere didactică, cei cercetătorii 
de teorii deşi uneori mai eruditi nu se pot ridica la nivelul celor 
dintăi. Aceştia rămân oamenii de valoare totuşi prin inovaţii, precepte 
aplicabile într'o măsură mai mare de cei dintăi ei pot deveni perso-

' nalităti pedagogice printr'o imbinare fericită a însuşirilor teoretice cu 
c~le , pra_f~ice sppji~ite pe etnicul ~P~c.,if~c" al fiecăr!lia. Perso~ali!ătile 
J?edagog.ce ca ŞI once alte personalitati tn ramurile lor îş1 gasesc 
~pii~re deseori printr'un chimism !:;pecial protoplasmatic innăscut 
: şt . ~~ desvoltat. 

· Cine _§tie dacă Eminescu ar fi putut fi pedagog, Napoleon 
pictor ori Goethe general? Şcoala oare i-ar fi putut scliimba în ro
lurile lor? Pentru aceste personalităţi n'avem până astăzi decât expli
caţiunea că vocea sângelui lor i-a chemat pe fiecare în directii deo
sebite. Şcoala de azi .dela învătământul primar până la cel superior 
se pare că tinde la. nivelarea individualităţilor în loc să unnărească 

diferentierea lor. 
Stând de vorbă cu dascăli din diferite grade de învătămâp.t am 

putut vedea din discutiunile cu ei că urmăresc să deschidă cu aceiaşi 
cheie toate felurile de suflete căutând să le topească pe toate într6un 
'$ingur calapod. Aceştia nu fac altceva decât să strice pe cele mai 
multe· din ele iar reroltatul e că la fine obţin amalgame nu numai 
f.ără valoare d~r chiar ridicole. Pe aceşti dascăli ti văd adevărate 
pedici în evoluţia normală ori naturală a societăţii de azi. Să ne mai 
· surprindă că v:e~em in societate oameni cărora Şcoala le-a creiat o 
~îtqaţie incompatibilă cu determinantii psichofiziologici speciali ai 
fiecăruia? · 

·De aici porneşte meteahna pripelei, a improvizatiei şi cultul 
proVizoratului cum spunea mai anul trecut D-1 prof. Ştefănescu intr' o 
conferinţă ţinută _ în oraşul nostru. 

· Societatea omenească trebue să tindă in a forma un organism 
natura) la care să se vadă diviziunea numai elementelor care o com
p~ după exemplul organelor normale care nu pot exista fără minu
Jiâta armonie ·a &mcţiUnilor ce au de indeplinit. 
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Pentru atingerea acestui scop se cere să punem mai multă bază 
pe specificul proto plasmatic al fiecăruia dintre noi şi aceasta ·se face 
tn şcoală. Nu vreau deloc să se inţeleagă greşit şi deaceia armn · că 
nu se poate admite individualismul absolut susţinut de Nietzsehe. sau 
Stirner care credeau in imutabilitatea forţată a individualitlţilor ~ , 

In acest caz n'am admite nici incercările de cultivare a spiritului 
şi am fi pedagogi numai in teorie. 

Sper insă că într'un articol viitor pe care îl antiht in revi~ta 
in':"ătătorilor din jud. Neamţ, voi căuta din date ' ştiinţifice să stabilesc 
prin exemple un adevăr: ereditatea, chimismul ereditar, specificul 
protoplasmatic pe care il luăm dela părinţi, formează isvorul deter ~ 

minant al insuşirilor sufletţşti şi trupeşti a individualităţii~ Adap~rf!a 
la· mediu · apoi care se face in şcoală prin educaţie ca şi descoper,ir.ea 
inclina.tiunilor fireşti integrează individualitatea, o peifecţioneazl chiâr 
modificând-o putin, detertninând-o să evalueze progresiv prin luptă, 
şi creind noi dispozipuni generaţiilor viitoare. 

1. TAZLAUANU, 
profesor 

• 
Creştinismul in educaţie~ 

"Marele secret al educatiei e de a .edaea•. 
KEY 

Nimeni, din cei câli au fost şi vor fi pe pământ, n'au pulul şi nu vor 
putea însufleţi înlreaga lume, până ·[a a suferi cele mai grda$11Îce chinuri 
şi . a se jertFi cu s~ninătate · pe sine, J)l!nfru izbânda ideii, cum a 1ăcut IiSus 
Hristos întemeitonJ creştinismului.- Creştinismul este un balsam al Vieţii 
şi _ acolo unde viază cu adevărat; ca prin minune, toate durerile sunt ine
xistente sau suportabile, iar bucuriile nu sunt prilejuri de desechilibrare. 
Problema educatiei, care a preocupat totdeauna pe oameni, căci oricând 
omul a fost în luptă cu sine pentru asigurarea fericirii copiilor, a primit 
cea mai mar~ influenfă, cel mai viu exemplu şi cea mai fericită solutio-
nare, dela ideile creştine. . 
Iisus este cel mai desăvârşit educator, iar principiile creŞtine sunt cel ~ ··mat 
naturale şi mai apropiati! dl! firea oamenilor, confundându-se cu scopUl Vietii. 

Inainte de creştinism, toate popoarele duceau o viaţă destrăbălată~ :de; 
crimă şi buimăcealii, din pricina principiilor nebune, de via(ă ~ conform 
cărora se făcea educarea tineretului, De pi~dă: Nici un o·m s~rl' ~r ~i'.} 
antichitate n'a conceput existenta unei . societăţi fără robie ; femeia · nu. 'l!ta 
eeala cu bărbatul şi nici nu ctVl!a nici un rol în l!ducarea copiilor: Statul, 
părinfii şi stăpânii, aveau drepturi absolute asuprf! celor de Slib mâna (.. lor ~ ' 
putând chiar să·i omoorl! fără nici-o răspundere şi cei săra_r:i...::.....material

mente-nu aveau dreptul la viaţă dt!câf din capricioasa îngăâuinfă "a · stă
pânilor,·· mai putini la număr~ care se foloseaa de dâttŞii ca· de unl!lte ~ · - c~ 
poate ·li mai bizar ca ddinuirea, sub formă de princrpii de viata· publică, 
a omuciderei fără răspundere şi a diferenţierii fortate şi foarte pro· 
nunţa.te, intre creaturi de acelaş fel ~ ~ · 
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Când aceste dezaslroase principii o.junsese la paroxism, apare ligura 
Dumnez~ască a lui Hristos întinzând mainile protertuitoare peste toată lumea 
şi spunându~i: • .T.Jăsati copiii să vină la .mine !11

, iar celor in stare s'o 
tacă ·ze zice~ .,Mergeţi de învătaţi popoarele!(' Parcă ar vrea să spună: 

mai' intăi învăţaţi-vă şi vă vedeţi pe voi şi-apoi porniti să invătati 
pe ~lţii, care au nevoe de sprijin şi luminare în viaţă, dar nu trebue 

· să fie obligati la asupriri ş-i chinuri. Apariţia creştinismului este recu
noaşterea dreptului la viaţă a fiecărei creaturi, distruţ!erea robiei-care 
a dispărut, pe rând din toate statele cre$tinate-$i. năcleidea necăjitilor că 
v'or li fericiti în viata viitoare; toti fUnd fiii aceluiaş Tată, merită să fie 
respectaţi ca membri ai aceleaş familii. Nafionalitafl!a este recunoscută de 
Iisus ca sineur element de progres şi numai Evreii, dusmani şi neînlelegători 
Di lui Iisus, p1-opaf!ă subversiv o unificare în folosul lor, folosindu-se de o 
·societate secretă. de nel!ativism, sprijinită pe aberaţii : francmasoneria. 

Educatia fiind cea mai însemnată problemă din câte se pun omului 
pe pământ -fie sie-şi, fie altora- ea .nu se poate sprijini pe nici o altă 
lortă ·decât pe acea a convingerii. Şi, nici o ideie din câte s'au impus in 
lume, nu s'a impus -chiar cu enorme sacrificii- numai prin forta con
vineerii nesilite. Moisi a ucis pe toţi cei ce au fost cu el ca să-şi impună 

religia: Iisus s'a lăsat pe sine crucificat, de sălbătăcia omenească; oen
trucă El era iubirea iubirilor $i t!ducafie prin convingere sl! face mai adesea 
prin· sacrificiu decât prin silnicie. 
· · . Dacd problema cea mai de s~amă e educaţia şi dacă întreaga operă 
educativă trebue să fie in~irată de ideia natfonală, aooi aceasta nu se 
poate face, decât pe bazele, pe care -neclintită în evlavil!- stă de-aâtea 
veacuri, a creştini8mu~ui, care e divinul de care ne-am legat liinţa şi exis
tenta individuală şi _ naţională. 

Creştinismul face cea mai complectă educaţie posibilă, cultivând 
armonie sunetul şi corpul, fără exagerări în favoarea vreunuia. lntemeie"' 
torul creştinismului este model de educator, aşa duoă cum creştinismul este 
model de educatie. Un 4ascăl·educator trl!bue să fie : 

1. Intuitiv: n'a fost şi nici va li, un dascăl intuitiv cum a fost Hristos 
(probe; minunile şi parabolele) . 

. II. Iubitor: Cine a iubit vr'odată intreaga lume aşa de mult cum a 
iubit-o. Iisus ? 

Ill. Să se coboare la cei umiliti şi goi spre a-i ridica la înălţimea 
scopului educaţiei : 

Nimeni~ dintre dascăli. nu s'a coborît. dela înălţime Dumnezeiască, la 
c~i saraci. şi "prosti", ca Nazarineanul, născut in peşteră, culcat în iesle, 
încălzit de suflu-l boului şi invelit in cojoaca ciobanului. 

Dumnezeu a fost om şi omul trebue să năzuiască spre această 
perfectiune cătră care îl duce educatia cre~ină. 

Creştinismul este un stat divin, care-şi pregăteşte cetăţenii prin 
ceeace se cheamă pedagogie creştină. 

Europa a fost' şi va fi tot dea una în fruntea lumii, fiindcă e cea dintăi 
care a auzit chemarea la Iisus Hristos şi e cea mai mare binefăcătoare a 
omenirii, căci fără această Europă creştină, care a dat posibilitate de des
volţqre şi. afirmare a. înfelepfilor şi gânditorilor (Kant. Comenius, Fiehte, 
Pestalozzi, Pasteur, Paulescu ş. a.), lumea ar li Fost. lipsită de binefacerile 
acestor oameni excepflonali, care n'ar li existat fără creştinism. Religia 
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creştrnă luminează imensele domenii ale necunoscutului, pe car~ ni le mărtu ... 
riseşte ştiinfa, deci o educaţie fără creştinism este ~n drum periculos, 
exasperant pentru cel educat şi nenorocit pentru educator. 

CreştinismUl dă rol principal in educaţie aceleia acare-i natural să-1 aibă: 

mama, nu aceluia care prin creşterea copilului îşi făcea din el uneltă sieşi, 
intru satisfacerea intereselor şi principiilor, care nesocoteau compleei indi
vidualitatea copilului, omorând-o de cele mai multe ori. SI. Ioan Gurii de 
.Aur spune: ,,Mamele au a îugriji nu numai de co_!l>ul copilului ci 
trebue să le inspire şi dragoste binelui şi frica lui Dumnezeu". · 

Puterea exemplului este, după principii!e creştine, cea mai mare putere 
educati vă. 

lată ce spune tot Sf. Ioan Gură de aur: . 
"Cea mai ftumoasă creştere ce se poate da copiilor, este de a-i 

invăta să-şi stăpâ.nească patimile; nici odată să n'audă in casă~vorbe 
de ruşine. Să avem pentru copiii noştri acea grijă ca şi pentru casele 
noastre atunci când servitorii merg cu lumâns.rea aprinsă in locuri 
unde sunt lucruri inflamabile ca: fân, pae; să nu·i lăsăm pe copii 
să meargă unde focul impurităţii se poate aprinde în inimile lor 
făcându-le un rău ireparabil u. . 

Aşa dar tot ce s'a Făcut bun, prin creştinism se va Fi făcut, drqJă 

cum tot ce se va face ·nu se va putea face decât prin el. 
Educatia, de care depinde soarta omenirii, a primit principiile creştine 

salvatoare pentru omenire şi nu va întârzia să traducă în lapte, de toate 
zilele, de pretutindeni şi pentru oricine, in conformitate cu principiile. ~ci : 
poate cineva li educator, Fără să · fie creştin? Nu ·se poate, tot aşa după 

'um nq toţi care se numesc astăzi creşini, pot fi educatrri. · 

Iubirea de aproapele. 

MIHAIL A V ADANEI 
DELA SARATA 

(conferinţă rostită de d·na Rebeca P .. Gheorgheasa cu prilejul ser- · 
bării pomului de Crăciun dela şc. No .. 3 fete Piatra·N., în cadrul 
şedinţei cercului cultural). 

Ziua de azi este o zi de inălţare sufletească pentru toti care ne 
găsim aici : eleve, părinţi, profesori şi cetăţeni. 

Pentru noi cei maturi, această zi e prilej de înălţare sufletească 
pentru că pe de o parte ne vom încânta sufletele cu productia ar
tistică a elevelor noastre, iar pe de altă parte, ne vom încălzi inimile 
de acea bucurie ce ne-o dă orice facere de bine, orice ajutor acordat 
celor necăjiţi pentrucă trebuie să vă spun, că tot azi se impart ele· 
velor sărace dela şcoala noastră hăinutele şi încălţămintele, la cum .. 
părarea şi confectionarea cărora aţi contribuit atât d-voastră cât şi 
alti multi binefăcători, care lipsesc de aici din binecuvântate pricini. 

Prilei de deosebită bucurie, de mare bucurie este ziua de azi 
pentru elevele sărace, care vor primi haine şi ghete, spre a·şi acoperi 
goliciunea şi a se apăra contra frigului iernei, care a sosit. 
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.A.$.4. dar. bucurie şi ·multumire pentru toată lumea.. 
Asuor~ bucuriei pe care cu toţii o. aducem elevelor noast~e sărace, 

imi · veţi : da. voie· să ~pun un cuvânt mai mu]t. Se pune o intrebare : 
Su~t~ . oare datori să ajutăm pe cei săraci ? 
Răsp\:lQsul. este afirmativ: Da, suntem datori să sărim in aju· 

tor.ul celui lipsit şi necăjit, pentru două motive. 
Şi · cl~"Q~e . ~ , • • 
1. N-e. qbl1gă s o facem aceasta insăş1 legea noastră creştineascl. 

Ne: . aq~IQ. amil;lte cu totii că un fariseu, voind să-I ispitească pe 
Iisus, l•a . intreb~t : . 

- lnvătătorule, care poruncă este mai mere 1n lege '! 
Iară: · Iisus i-a răsouns : 
~Să iubeşti pe DoiQnul Dumnezeul tău ·din toată inima ta, din 

tot ,.,sufletul tău şi din. tot cugetul tău. Aceasta este mtâia şi cea mai 
mue:· ,por.unc4. Iar a doua, asemenea acesteia, este: Să iubeşti pe a
proapele. tău, ca pe tine insuti. Pe aceste două porunci se tntemeiază 
toată .. legea şi . proorocii. 

Aşa dar iubirea aproapelui este deopotrivă cu iubirea de D-zeu. 
Ba:.fn altă . parte Mântttitoru] spune ceva mai mult: .,Cum vei iubi 
pe n .. zeu pe care nu~l vezi nieiodată, dacă nu iubeşti pe aproapele 
tiu .cu· .. ciire· trăieşti impreună ?" 

Aşa . da-r, Iisus ne cere ca · dragostea de n .. zeu s'o dovedim prin 
dr~stea. ~ ·de oameni. . 

Dealtlel toate reHg_iile se întemeiază pe dragostea de D-zeu 
· şi de oameni. Lel!'ea veche, sau legea lui Moi si, care e alcătuită din 
10 pqr®.Ci, cele dintii · cinci cuprind datoriile către D-zeu, iar restul, 
datoriile . către aproapele. La fel e credinta lui Mohamet, Buda, 
Confucius, etc. 

2. Ajutorarea celor săraci nu se face numai din poruncă reli
gioas!, ci se face şi dintr' o pornire lăuntrică a · sufletului nostru, din 
acel sentiment ~ublim al milei, al înduioşării, al compătimirii fată de 
cel sărac, necăiit sau suferind. 

In fata mizeriei şi a suferintei inima omului se înmoaie, devine 
com ~ pătimitoare şi sufere alături de cel isbit de soartă. 

Toate opel'ele . de caritate sau asistenţă socială sunt roadele milei 
şi ale compătimirii. 

Societatea de azi caută să desăvârşească opera dţ asistenţă 
orin crearea de institutii, care să imbrătiseze, să cuprindă şi să a
jQte pe t.oţi suferinzii du:pă etate. secs şi felul suferintei. Aşa, in . alte 
ţări şi ·chiar ]a· noi m câteva judete, nu se mai vede spectacolul de .. 
gTadatQr·crl cersitoritului pe străzi şi pela portile oamenilor. Toţi aceşti 

nenorociti au fo~t ·adunati în a zile, unde au o intreţin~re omenească 
şi nu sunt lăsati să moară ca nişte câni pe sub garduti, doboriţi de 
boală~ foâme, bătrâ.nete şi intemperii. 

,Deasemenea s'au -creat orfelinate, sanatorii, maternităti, aziluri · 
de nQapte; aziluri de copii şi bătrâni, ospătării, · cantine, infirmerii, 
spitale ·de ·. tot felul, dispensarii; toate, toate in scopul fmpuţinării şi 

de :se ··poate al tnlătur!riî definitive a mizeriei şi suferinţii. 

* * * Poporul român -este· prin excelentă un popor milostiv. 
S'a dus vestea in intreaga lume despre proverbiala lui os pita-
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litate · şi îm brăpşare pentru .bolnavi, săraci, călltori sau strAini. 
D. Cantemir in descrierea Moldovei, · spune despre Moldoveni că nu 
se aşezau la masă şi nu le tihneau mAncarea, dacă n'aveau de mu· 
safiri imu sau doi săraci, ori străini, sau călători. Pentru a-şi lmpăca 
acest simtimânt, ieşeau la răspAntii ca să poată găsi vreunul din 
aceşti nevoiaşi pe care să-I aducă la masă şi să-I _găzduiască. 

Dar obiceiul creştinesc şi omenesc pe care n au ţăranii noştri 
şi chiar tArgovetii de a nu se aşeza duminica şi în sărbători la masl 
până nu duc şi împart câteva străchll;U şi ulcele de mâncare pela 
vecinii săraci, iarăşi ne dovedeşte sufletul larg şi milostiv al RomAnului. 

• • 
* In fruntea poporului nostru, cei care s'au întrecut prin opere 

de caritate publică au fost lnsăşi conducătorii lui: domnitorii, boierii, 
clericii, apoi negustorii şi breslele de meseriaşi. Gânditi-v · ă la sutele 
de biserici şi mânăstiri cu· arhondăriile lor dflstinate pentru ospătarea 
şi găzduirea pe timp de 3 zile, ale · tuturor săracilor şi străinilor, cll
dite şi înzestrate de aceşti f"ri aleşi ai neamului nostru. Să nu uităm 
instituţiile spitaliceşti, între care notăm: Spiridonia, Aşezămintele 
Brâncoveneşti, Aşezăniintele Mitropolitului Nifon, Spitalul Beldiman 
din Bărlad, Stamati din Folticeni şi ·chiar al nostru din Piatra-Neamţ 
care se datoreşte şi el sufletului bun şi larg al unui boer român. 

Deasemenea să nu scă_păm din vedere nici instituţiile culturale 
ca: Liceul Başota, Liceul Roşea Codreanu, Institutul Otetelişanu, 
Azilul Elena Doamna, apoi sutele de localuri de şcoli primar~ clădit~ 
atAt în vechiul regat cât şi în Transilvanîa de către marele filantrop 
basarabean V. Stroescu. 

Tot aşa în Transilvania trebuie să pomenim aşezămintele o_ultu
rale ale Mitropolitului Vulcan din Blaj, cele ale mitropolitului Şaguna 
din Sibiu, cele ale marelui patriot Gojdu din Oradea Mare, etc·.· 

Nu pot trece cu vederea să nu vă fac cunoscut uri exemplu ·tipi<! 
de asistenţă şcolară, pe care l-am descoperit în Transilvania cu pri
lejul unei excursiuni din 1924. Acolo· este obiceiul, ca fiecare absol
vent, care a fost intretinut şi ajutat la studii de către vreun ~şeză

mcint cultural, să adopteze un elev sărac şi să-I întreţină până la 
terminarea studiilor şi imbrătisarea unei cariere. 

Aşa dar poporul român de pretudindeni a dat dovadă că are un 
suflet bun, larg, şi adânc milostiv. 

O dovadă mai mult al simţimântului de ~a şi dragostea lu_i 
către aproapele, este şi grămada de haine şi ghete, pe care o ~ vom 
distribui azi elevelor sărace dela şcoala noastră. Tot ce vedeţi aici 
s'a adunt prin obolul d-voastră, prin bwiă vointa şi mila ce aţi ară
tat-o oentru fetiţele noastre sărace. 

Dacă orice suferinţă · şi orice lipsă a oamenilor maturi ne mişcă 
şi ne inmoaie inima, apoi suferintele şi lipsurile copiilor ne induio-
şează, ne ustură şi ne pătrunde până la lacrimi. . 

Suferinta copiilor este sguduitoare intotdeauna. Şi lucru se ex
plică uşor : De multe ori cei mari sunt victimele ·pA·Ca.telor şi nebu
niilor lor, pe când bieţii copilaşi n'au nici o vini. Ş'apoi unul mare 
se mai resemnează, se mai stăpâneşte, sufere mai ptipn, ~ cân~ · cQ
pilul n'are incă asemenea tnsuşiri şi de aceea suferinta_ lui e sfăşietoare, 
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. . Peci în ajutorarea celor nenorociţi, ;:.opiii trebuie să fie cei dintâi. 
lată pentruce noi profesoarele vă necăjim şi vă solicităm spriji

nul mai mult ca pentru oamenii mari. 
Apoi mai· avem datorin să ajutăni pe copiii săraci şi pentru că 

de obiceiu dintre aceştia se ridică oamenii mari care aduc foloase 
nepretuite lumii întregi. 

. Ţin ca o datorie de onoare să vă aduc la cunoştinţă un fapt de 
o~frumuseţe morală deosebită, ce se petrec la şcoala noastră datorită 
elevelor şi părinţilor mai cu stare. 

Ştim cu· totii că cea mai grea suferinţă este foamea, de unde şi 
vorba: "Goliciun~ înconjoară; dar foamea dă deadreptulu. Intre ele
vele noastre sunt multe care sufăr amar şi din pricina foamei. Am 
căutat dar şă le venim în ajutor şi în această directie, făcând apel 
prin chiar colegele lor, la inimile caritabile ale părinţilor şi altor per
soane milostive. Ţinem să asociem la orice faptă bună în primul loc 
pe elevele noastre pentru a le desvolta sentimentele de milă şi de 
dr~ste către aproapele. Fiecare clasă îşi are binefăcătoarele ei care 
dau la amiază pânea cea de toate zilele colegelor lor lipsite. In nu
IQ.ele colegelor mele, a părinţilor şi · elevelor sărace aduc cele mai 
calde multumiri atât părinţilor cât şi elevelor binefăcătoare. 
• ' 

e 
Căminul învăţătorilor. 

• • • • 

Se ştie, cred, de aproape toţi colegii din judet, că la 
Piatra-N. s'a pus bazele unui modest cămin care, într'o bună 

măsură, satisface pe deoparte voinţa învăţătorimii, iar pe dealtă 
parte nevoile urgente ale acelora cari au interese o zi - două 

in . capitala jttdeţnlai. Ideia a fost pornită mai de mult, când, 
prin stăruinţa d-lui Leon Mrejeriu, preşedintele asociaţiei, s·a 
şi obţinut un prim ajutor pentru local, care azi s'a ridicat la 
frumoasa sumă de 40o.ooo lei, ce se găseşte la banca tnvăţătorilor. 

. Căminul funcţioneaz~ de 3 ani şi pentru înzestrarea lui, 
aşa cât s,a putut face, subsemnatul am avut şi de pătimit depe 
urma unora cari prea puţin se gândia u la interesele unui corp 
şi prea mult aveau grija mea. Ba, într'o vreme, atâta răn pro
ducea existenta lui, că n'a fost cruţat de o crudă bejanie : fără 
posibilitate. de a i se plăti chiria celor două camere, a fost pur 
şi si~plu zvârlit în drum. A trebuit să abazez de ospitalitatea 
unui vrednic director de şcoală primară- d·l Eugen Mitru- ca 
să poată fi adăpostit într'o cameră din atenansele şcoalei, iar 
in timpul vacanţei mari- să poată fi instalat chiar în salele de 
clasă ale şcoalei. Această peregrinare, a a vnt ca urmare dete
riorarea unora 4in mobile şi cl:Uar pier4eri eli~ micul iveutar 
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cu c.are fusese inzec;trat tot din contribuţia indirecti a fnvlţătorilor 
(din cei 10 lei ce se re ţineau la statele de salar). Insfârşit de 
aproape un ao, ·- căminul a fost luat tn administrarea colegilor 
Găburereanu şi Avadanei. Nimeni nu mai purta grijă de el. 

Chiar eu am fost scârbit de cele petrecute şi in ultima vreme 
m•am desinteresat. Azi căminul este instalat in acelaş local cu 
banca, iar asociaţia s'a oferit să plătească chiria pentru cele 
două camere folosite de el. S'a pus in rânduială şi in funcţiune 
in condiţiuni bun~ . Ba acum a fost îmbunătăţit simţitor. Şi cine 
credeţi că 1-a luat în ocrotirea sa ? Să nu vă miraţi că tocmai 
revista noastră este aceia care de azi încolo va pnrta grijă şi 

de acest cămin. Şi iată cum: din rata 1 a abonamente lor, încaste 
prin bunavoinţa delegaţilor însărcinaţi cu plata salariilor şi prin 
dragostea cu care au răspuns colegii noştri, a rezultat o sumă 
cu care s'a asigurat existenţa revistei pe jumătate de an, iar cu 
restul s'a îmbunătăţit într'o măsură destul de simţito · are zestrea 
căminului nostru. Astfel, s'au procurat : 2 plapome, 8 cerşafuri, · 
dosuri de pernă, Deosebit s'a aprovizionat cu 6 m:l lemne de 
foc şi tăiatul lor. 

S'a mai ~omandat şi două saltele. Se speră ca la altă în
casare, să se complecteze toată lengeria şi poate încă 1 - 2 

patt1ri. Iată cum dintr'un gând bun, au putut fi servite două 

interese de·ale corpului didactic primar. Este locul dar să atra
gem atenţia celor câţiva camarazi şi mai cu seamă camarade, el 
respingerea revistei noastre n 'a fost numai o jignire adusă nouă, 

celor de aici, ci întregului corp didactic al judeţului. 
Şi iarăşi este locul să spun că nu intotdeauna cei ce se 

bat cu pumnul în piept la adunările noastre şi se erijează în 
apărători, sunt îu acelaş timp şi bineveitorii şi susţinătorii in
tereselor noastre. 

Bine ar fi ca lumea să-i cunoască şi să-i ştie şi pe aceştia, 
dar dintr'un c;pirit de condescendenţă faţă de solidaritatea ce 
trebue să existe în corpul nostru, precum şi din datoria ce o 
avem aci, la re - vistă, de a păstra şi secretul corespondenţei, nu 
putem face nicio personalitate, deşi mereu suntem intrebaţi 

cine sunt aceia. 
Pe noi ne interesează bunul mers atât al revistei cât 

-de-aici incolo- şi al căminului nostru. Ori, acesta s'a asigu
rat şi aceasta o datorim numai colegilor cari ne-au înţeles. Şi 

aşa de bine ne-au înţeles, încât chiar şi celor ce nu le triini
sesem revista

7 
ne-au achitat abonamentul şi ne-au cerut · să i ·o 

trimitem, 
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~i" fiindcă asu·pra căminului, mulţi colegi ne întreabă dece 
n~ se purcede la clădirea 11nni loca], le răspund aci că am in
tervenit ~i am cerut insistent d-1or Leon Mrejeriu şi Calistrat 
Scutire seu ca in primavara ce vine să se înceapă localul mult 
dorit cu suma ce se află depusă la bancă, cu ajutoarele ce 
se· speră că se vor mai obţine şi cu contribuţia noastră a 
tututora. Sperăm cu toţi că prin situaţia ce ocupă reprezentanţii 

asociaţiei ·noastre, nu se poate ca măcar acum să ne vedem 
visul cti ochii. Şi este timpul să-1 vedem împlinit. · 

CONST. LUCHIAN 

Şezătorile, mijloc de întărirea unităţii su-
, ' . 

fleteşti . şi fortei morale a neamului nostru 
Nu uitati că mai mult decât ori-ce, 

caracterele hotărăsc soarta popoarelor 
şi că forta morală ne scapă de învin
gere şi nimicire. 

Regele Carol 1 

Răsboiu1 mondial nu s'ar fi terminat dacă n'ar fi fost frantă 
rezîstenla · morală a naţiunilor învinse. Armatele, fată de pre
gaflre·a rasboinică ce o aveau, ar fi mai dus multă vreme lupta, 
dar slăbise ' tăria morală · .- Un mare bărbat de stat a zis: "La 
1170 tnvă1ătorul ge-rman, a învins pe cel francez, care la rân
dli ~ i şi~ · a· revanşat · la ·1914-1919.- Cine activează, pregătind zi 
cu zi, an cu an şi generatie cu generaţie, idealul unei natiuni? 
lnvăfâtorul.- Elanul ostaşilor Români, pentru realizarea idealu
lui ·national, de cine le a fost picurat în suflet ceas cu ceas şi 

an·· de an·. Fără de acest crez naţional, n'am îi inscris în is
toria noastră glorii ce ne-au ridicat atât de sus în fata lumei. 
Oricât de smerit ar fi tnvătătorul in fata oamenilor zilei, el este 
mar~ priit chemare·a sa, el este în slujba natiunei, in slujba 
omenirei, careia· i întjnde cea mai sinceră şi binevoitoare mână 
(D. Te·odosh1). · Ştim că o dorinţă îndeplinită chiamă altă dorintă 

iar un ide·at odata ajuns, naşte alt ideal. 
Idealul nostru de azi : "Unitatea sufletească şi fortificarea 

fortei ·morale a tuturor românilor". Care sunt duşmanii acestui 
ideal ... şi care este atitudinea dascălului roman in special cel 
rural ? 
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1. Diferitele curente şi agenti subminatori ai fortei morale. 
2. Analfabetismul cu toată escorta. 
3. Neincrederea şi ignorarea specificului şi creaţiunei ro

mâneşti. 

4. Regionalismul şi învrăjbirea politica. 
Viata ospitalieră, curată şi tichnită a satelor noastre, este 

astăzi frământată şi ameţită de anumite curente şi anumiti a
genti speculatori ai nevoilor de după răsboi. Belşugul ca şi 

foametea au adus întotdeauna un desechilibru moral. Orgiile 
şi belşugul cetătei Roma au dus la distrugerea ei, după cum 
in strigăte de ,, vrem pâine« poporul francez, a salta portile pa
latului regal. 

Astăzi, ne găsim în fata unui stupid paradox : pe Jangă 

magaziile din marile porturi, arhipline cu alimente, ce au fost 
aruncate in apele mărilor, pentru a face loc altei recolte, zi
ceau lichniti de foame mii de şomeuri, mii de suflete revoltate. 

Şi la noi criza economică a creiat criza morala, teren 
propriu agentilor de care am vorbit: sectele religioase, comu
nismul, nerespectul de legi şi autorităţi, scăderea simtului pa
triotic, neincrederea in tot ce e românesc~ invrajbirea politica, 
care a angajat toată viata noastră, furând oamenii de la locul 
lor, de unde aveau vocatiune. Astfel : scriitori, istorici, profe
sori, învăţători, preoţi, medici, industriaşi şi comercianti, vrâjiţi 
de mirajul unui loc de deputat, subsecretar ori ministru, au 
vaduvit ştiin1a, şcoala, biserica, comertul şi industria, colindând 
satele, întrebuintându-şi toată genialitatea lot, in a otrăvi viata 
liniştită a satelor ... destul de sdruncinată de groasnica epopee 
a răsboiului, în a sădi pe nesimţite neîncredere in aproapele, 
arătându·se unii pe altii ca duşmani ai sătenilor. 

In sec. IV s'au închis 100 de savanţi in Palatul Muzeului 
din Alexandria, unde se găsea minunata bibliotecă de 700.000 
volume (o âdevărată minune pe acea vreme, când nu exista 
tiparul) adunate din toată lumea, statul dându·le mâncare. im
brăcăminte, tot felul de aparate şi instrumente, grădini botanice 
şi zoologice, cerneală şi hârtie, ca să lucreze pentru ştiintă şi 

omenire. Oare la noi n'ar trebui treziti la realitate toate capa
citatile neamului, care închizându-se in "Palatul regenerărei" 
sa lucreze pentru neamul românesc?. 

In această atmosferă bietul dascal trebuie să lupte pentru 
unirea sufleteasca şi întărirea morală a neamului. 

Romanul nostru a simtit şi simte nevoia de a se aduna şi 
sfatui asupra nevoilor lui. In timpurile vechi se adunau tn zile 



APOSTOLUL 
---': 

de sarbatoare la umbra vreunui copac stufos, în jurul "moşului" 
sfatos, ascultându-i sfaturile pline de pilde şi înţelepciune. Şeză

torile de azi, dacă sunt bine conduse şi cu programe variate, 
pe lângă partea distractivă ce o formează : cântul, poezia şi 

teatru, să se strecoare şi una sau 2 conferinte educative, dân
du-se tndreptări morale, asupra tinerei de cuvânt, respectul 
libertăţii şi drepturile altora, 1nuncă, supunere la legi şi autori
tati, spiritul de solidaritate la fapte bune, ordinea şi disciplina, 
mândria natională. 

Piesele de teatru in special atrag, pe toti sătenii. Aşa s'a 
facut la cele peste 60 şezători ce s'au dat la Căminul "Prin
cipele Nicolae" din Broşteni. Rezultatul : când se anunţă şeză

toa~e, care de obicei se face odată ori de 2 ori pe luna, sala 
este neîncăpătoare, pentru sătenii din toate satele vecine. 

Aici, trebuie să-şi afirme învăţătorul personalitatea lui, in 
slujba uriirei sufleteşti şi întărirea forţei morale a neam·ului. 

Biblioteca este dulapul în rafturile căruia se îmagazinează 
toatA gândirea şi experienta omenirei. Problema vial)ilitatei 
bibliotecei, această hrană sufletească, este în legătură cu: gustul 
de citit, cultul şi selectionarea cărţei. Se citeşte în sala de 
lectură ori acasă. La Broşteni s'au experimentat aceste 2 sis
teme, dovedindu-se mai bun sistemul cetirei acasă, dându-se 
copiilor cartile pentru părinţi, ori chiar direct părinţilor. Cu pri
lejul şezătorilor se stimulau cei mai frecventi cetitori prin diferite 
premii ori aţentii: Preferăm o carte cetită, care să trăiască 

10 ani, decât una necetită care să trăiască 100 ani. -Gradul 
de civilizatie a unui popor se măsoară şi după numărul ceti
torilor şi bibliotecilor.-

Muzeul etnografic, unde se păstrează toate mărturiile tre
cutului trebuie sa ia fiinta la fiecare şcoală. Incepând de la 
opaiful, la lumina căruia s'a tesut întreg firul istoriei noastre, 
fluerul, buciumul şi cimpoiul, la sunetul \!ărora se inflăcărau 
plăeşii lui Ştefan, toate trebuiesc strânse cu sfintenie la şcoală, 
pentru toate să avem un deosebit cult. Sunt sate cu 4- 5 inva
tatori, uude odată tn an, cu ocazia Cercului Cultural, sătenii 

sunt adunati la şcoală, unde li se ţine o conferinta, asistă la o 
piesă de teatru. Restul vremei şi dascălii şi sătenii se ocupă 

de alte chestiuni. lncă un punct care trebue introdus în pro
gramele şezatorilor este "lnformatiuni". 

Satenii nu cetesc cele ce se petrec în lume, aud şi sunt 
informati greşit, tendentios, pentru a creea un anumit curent 
daunator sanatatii noastre morale. luvatatorul, ca cel ce ceteşte 
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şi interpretează just, are obligiifia ca la aceste şezători, ce ar 
trebui să se fină odată pe lună la fiecare şcoala, la acest punct 
"lnfcirmafiuni" va arăta satului ce se petrece in ţară şi lume, 
darâmând ştirile tendentioase. 

Sunt at~tea piese morale, patriotice uşor de exeeutat, far'de 
decoruri complicate, ce ar putea fi jucate cu copii de şcoala 

şi cu adultii, care s'au dovedit că ştiu să mânuiască tot aşa 

de bine jocul în scenă, ca şi cârma plutii ori coasa. 
AUREL BACIU 

BROŞTENI 

Care sunt pedicile obligativităţii invătă

mântului primar, de nu poate da roadele 

aşteptate? 

Legea învăţământului primar cu 7 clase, o cred foarte bună îu intenţia 
legiuitorilor, începând cu D-l Ministru D-r. Augelescu, da.r foarte dificilă in 
aplicarea ei, din cauze care poate unele au fost prevăzute, dar s,a sperat 
că vor fi ameliorata cu timpul, cât şi din acelea care n 'au putut fi prevăzute. 

Acelea prev::izute se referă la firea poporului nostru, care e foarte 
tz·adidionalist şi orice schimbare în evoluţia lui, nu se poate face deodată, 
ci pe încetul, potrivind u- i-se zh . ·ătoarea că ,.natura nu face salturi". Apoi 
starea. de analfabetism a populaţiei noastre, în special dela sate, a făcut să 

fie aplicată într'un tereu neprielnic, ca o plantă exotică, ce trebuie aclima
tizată şi nesimţindu-i-se lipsa, lipsesc şi înnrijirile delicate oe i se cer. 

Prin urmare aici nu e vorba de embrionul sufletesc al copiilor popoxului 
nostru, care posedă ce1e mai alese însuşiri de desvoltare culturală, ci de 
mentalitatea părinţilor lor, mai ales dela sate, care sunt obligaţi prin lege 
să- şi trimită copiii la şcoală . Aici intervine însuşi baza de susţinere & ei ş~ 
odată cu ea şi un fapt neprevăzut: In anul 1924 când a fost votată legea 
şcolară, nu se ştia că peste câţiva ani va ,reni criza economică., care · are 
acum repercusiuni dureroase şi asupra învăţământului ; Se ştre de noi toţi, 
oâtă muncă a. depus regretatul ministru Sp. Haret, împreună cu aeea gene
ratie de învăţători eroi, atât în timp de pace cât şi în răsboiu, pentru îmbună
tAţirea stărjj materiale a sătenilor prin bănci şi cooperativa, socotind aceasta 
r.a piedestalul de ridicare a stării lor culturale. Acum s'a pierdut şi a:cest 
mijloc, însuşi aceste institutii deviind dela scopul pentru care au fost creiate, 
in.r s~teanul rămâne să treacă prin aceste timpuri ca la barajul de artilerie: 
.. f1ocaro pe seama lui"'. E natural deci ca el să-şi numere copiii şi să. vadă 

pentru care muncă poatH fi folosit fiecare, aşa fel, tncât să-i aducă un 
~por in casă. 

Şcoala îi apare ca un lux pentru cei bogaţi, iar cheltuelile c_erute de 
c.H\ cu îmbrăcămintea şi cArtile ca o povară. 

Legea îi1să so cere aplicat&, fiind însufleţiţi do ideia că binele trebuia 
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flcut cu deasila, trecând peste toate considerentele potrivnioe enumerate, 
de ordin sufletesc ti economic. 

Dar şi aici intervipe ceva, care ne urmăreşte ca uJ,Dbra pe Hamlet: 
lnv~ţitorul prin rol~l ~ui sqeial, ~ebuie să fie î~totdeauna priet~nul poporului 
in mijlocul căruia trlieşte şi cu care trebuie să aibă o afinitate . $Y:flet . ~ască; 

Rolul lui e asemln.tor eu al p_reotului, eare trebuie să procedeze in toate 
acţiunile lor cu duhul blândeţei~ intitu1â~du-se amândoi apostoli ; (mai ales 
·când nu primesc s~arill). Totuşi dacă această atitudine nu prinde, . din cauzele 
arătate, ajungem vrând, nevrând, la amenzile şcolare. Atunci legAtura sufle
teascA. tntre tnvlţători şi părinţi e ruptă. şi deci conlucrarea şpoalei cu a 
familiei rAmâne un .. simplu deziderat. In cazul acesta, sătcanul nu vede 
binele ce-l urmărim pentru copilul lui îo viitor, ci răul din prezent; Iu 
mintea lui ne aseamănă cu alţi slujbaşi care au nevoie s§. intimideze to 
exerciţiul funcţiei lor, cum ar fi jandarmul sau perceptorul care caută . să-i 

ia pâinea dela gurA. 
Si zicem că , ~m tr~<;mt 'i peste aceste piedici, am aplicat legea, că 

doar nu suntem de capul nostru, obsedaţi de gândul împlinirii datoriei, t~u 

. orice sacrificii; S'far . P.lrea Că "trebuie să răsuflăm uşuraţi, pazindu·n~ să nu 
prea lnserlm seara pe drumuri 'i cu uşa cercatl de 2-3 ori înainte de a 
·ne colea, începem să ne soc·otirn un fel de eroi!. 

Copiii incep a veni la şcoală 'i uitând toate necazurile, căutăm să ne 
punem pe muncă ; 

Dar credeţi că suntem lăsaţi in pace? 
La centru a mers vestea că oamenii nu Hunt mulţumiţi cu regimul 

dela putere, din cauza a~enzilor şcolare şi de frică să nu-i scadă populari
tatea, se fi tnfiinţeazi in sate reprezentanţii politicianismului. In câteva 
minute ele sunt spulberate, iar tnvăţătorul in zadar caută legea care sil-i 
mai spunA ee are de flcut după areasta. 

Şi astfel se explicA. de ee de câţiva ani încoace, şcoa1a primară nu-şi 

mai poate da procentul ei de absolvenţi, căci toate seriile ei se potrivesc 
cu aeei copii ce su'nt născuţi inainte de vreme. lJacA la aceste cauze do 
ordin social, se mai adaupă şi altele de ordin administrativ, ca localuri de 
şcoli neinolpltoare şi ibtreţinute rău din cauza. lipsei de fondu~ la C(,mitetele 
şcolare, precum şi acele strict profesionale, fa1 legătură cu programa, invă
ţltorul şi şcolarul, apoi fnţelegem de ce şcoala primară nu-şi poate ajunge 
deocamdată scopul pentru care a fost creiată şi aceasta nu din \·ina noastră, 
a corpului didactic. · 

Societatea românească., viitorul neamului are ne,poie de oameni formaţi 
complect, iar nu de neisprăviiţii şcoalei primare. 

Cel puţin, după vechea lee:e a invăţimântului, acesta era contraetat 
tn cele 4: clase primare, · dar acum el fiind mai fnsăilat şi concentrat tn 
.clasele cursului complimentar, copilul rA.mâne lipsit de toate cunoştinţele 
mai principale prin retragerea lui. 

Remed.iile rezultA din insăşi inşiruirea cauzelor şi dacă va fi nevoie 
de modesta mea pi:rere, le voiu expune tn viitor. 

PAnl. atunci, cu durere se pune intrebarea: Unde vom ajunge dacA. 
vom merge tot pe ac~tl ca.Ie? 

GH. SAVINESCU, invăţător 
, : ~rlc . loaoi·Ne~mt 
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Cerc·urile Culturale.-
R~ujlta oricărei activităţi omeneşti, presupune statornide, stăruintă in~ 

llflluneă in cadrul unui program de activare. Mai ales în domeriiul activi
Mtft culturale~ 

Cultură nu se poate căpăta, sau difuza, achiinbând m~reu . metodele, 
primind orice înoire ca bună, fără controlul riguros în lata rezultaJ,lor 
lrecutului şi mai ales nu se pot pune bazele unui cerc de activitate: cultu
rala fără sd se fină seama de elementele componente ale acelui cerc~ 

In cazul de fato învătătorii .. 
Interesant nu sunt numărul de şedinte, de conferinte sau lectii. Ci 

•zultatele şi concluziile. Şi oricare cerc învăţăt . oresc aiunge, la slă,r-şitul 
unui an de activitate, la oarecari concluzii. 

Concluzii, de cari, învăţătorii îşi făgăduiesc să tină seama .in viitor •. 
. TQamna viitoare, alte grupări, alti tovarăşi de muncă, (llt pDpor. Alte 

observaţii şi un şirag de potriveli până se cunosc învătătorii şi ştie . lie_care 
ce poate. Adică la ce e bu,n fiecare : unul conferenţiar public, altul intim, 
tJltul bun propunător de lec.tii. 

Cu alte cuvinte, cercul suie până în vară piatra aproape de v.ârful" 
muntelui şi o scapă la vale. Pentruca la toamnă s'o ia din nou din vale, 
ca acel persona; mitic. . 

Deaceia socot că trebuie să se fină seamă la formarea ,cercurilor 
culturale de mai multă statornicie. Să se fină în seamă şi dorinţele învătă

torilor la repartizarea şcolilor. Pe baza statorniciei preconizqte de aceste 
riinduri s'ar putea forma o tradiţie, adică un depozit însemnat de rezultate 
ale activitătei -cultură adică- rezultate care vor sluji orientării invătă~ 

lori.lor, mai mull de cât toate sugestiile ce insotesc program~le cercurilor. 
Cazurile, în care s'a finut seama de această linie a continţlitătei. 

~rsonalului cercurilor, nu pot fi o demonstratie contra acestor deziderate. 

e 
Obiceiuri de crăciun. 

lnvăţător, Pr. C. COJOCARIU 

INDIA. Deşi creştinismul nu-i prea rlspândit în India, totuşi crlciunul 
1e slrbătoreşte cu o pompă deosebită. Creştinii Hosesc la biserică tmbrăcaţi 

lD haine de culori frapante şi împodobiţi cu ghirlande de flori fn jurul gâ
tului şi pe braţe. Un grup maiestos de bătrâni intră în templu: ei reprezinti 
magii. Se.la.vii urmează după ei, ţinând deasupra magilor, baldachipul de 
purpurA. Acum apare şi sf. fecioară Maria, reprezentată prin cea mai fru
moasA indiană din regiune. Costumul ~i e minunat, iar atitudinea asemănă

toare unoi a~guste regine. Este îmbrăcată (m o triplă mantie albă, ale cărei 
margini "tAm . ă peste picjoare, . in formă de trenă. 

Cu toată .splendoarea costumult~i ei, ea se aşează pe un coş cu paie, 
ţ.WQnd pe braţe copilul Isus. Aceasta simbolizeazA f. bine amesteaul gran
doaJ"ei, cu umilinta şi răbdarea. Alături de ea, un indian imbrAcat tn blPu, 
c.m musculaturA puternici, ţine locml du]gberului Iosif. 
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A$istenţa se apropie de sf. fecioară şi ia câte un paiu dia coşul ce

serveşte de tron. Când slujba ~eligioasă e ţerminată co toţii ies ·din templt~~ 
şi formeazA. cortegiul. Mama şi Copilul sunt aşezaţi pe un car alegoric.; 

. Procesiunea ir;lCepe după slujba dela rniezul nopţii şi, ollltorind pe 
atrăzi, durează până in ziua mare. 

Pe tot parcursul, mama aruncă mulţimii săculeţi cu orez. ToatA lumea 
e in veselie, iar strigătele se lua.lţă -şi se prelangesc tot mai departe. In 
sfârşit, cortegiul se înapoiază la templu, pentru a se continua cu solemni. 
tâţile din timpul zilei. 

CANADA. Nioi in Canada, nu lipsesc obiceiurile de Crăciun. l4.,eta 
tinere şi băeţi se îmbracă în piei de animale şi devin astfel bizoni, cerbi~ 
capre sau urşL 

Acest cortegiu are de scop să simbolizeze creaţiunea, reprezentati
prin animale diverse şi n1ergând în căutarea Mesiei Salvator. 

Din loc tn loc convoiul se opre~te· · şi după ce scot strigăte animalelor 
respective, cântl cupl~te ce termină prin anunţ~ea mult aşteptatei mesia. 

Locuitorii oraşului sau satului apar 1& fereastră sau în pragul casei, 
ori fac cerc in jurul peraonagiilor îmbrăcate in piei de animale şi ascultA 
melodiile cântate. Apoi cu totii ie prind în joc, cântând şi agitând în sus 
lanternele. 

In sfârşi~ iacetează, pentru ca la o sută-două de metri, reprezentaţia 
să înceapă din nou. 

IT lLIA. Iată un crăciun nu cu frig şi zăpadă, ci cu flori şi iarbă 

verde : este crăoiunul din Itali<.t.. Grupuri de mascaţi, împodobiţi cu pene. 
flori şi galoane, parcurg pe străzi. Comandantul învârtind maie3tos în mân& 
un buzdugan frumos armat, conduce mişcarea grupului ce bate din tobe~ 
ţipă din tromboa~e, câută din viori şi clarnete. 

Larma devine asurzitoare când convoiul a.juuge în fa.ţa unei prăvălii 
asortate şi fr~mos împodobite, graţie unei frumoase cr.lştnirite, cu ochii de 
diamant. · 

Comandantul ridică în sus bastonul său triunL:\1 şi dansând în ritmul 
infernal al muzicii, deodată ii cântă un cuplet d~ cit·cumitauţă, catB în felul 
următor: "Frumoasă era :M:adona"". 

Maria, mama cli\rină a. copilului Isus, dar tu -adresându-se ei- regini. 
-distribu1toar~ a acestor bunătăţi: de paradis, tu eşti deasemeHea. frumoasă 
şi pentru dragostea. ta, frumoasă negustoriţă, noi vom fa.ce toate sforţările, 
cu riscul de a crăpa, pentru a primi şi mânca toate uunA.tătile ce ne veţi' 
oferi. Nu te mulţumi deci numai de o. desmerda inima noastră cu lumina. 
fierbinte a ochilor tăi şi dulceaţa. surâsului tău ; oferă-ne câteoeva din bu
nltaţile pe care le-ai expus privirilor noastre lacomel eloi altfel noi vom 
sparge totul in calea. noastră ! " 

Şi erâ,mă.riţa oferă. fieciiruia câte ceva buu, exceptând pe comandant~ 
ca să fie spirituall. Ia.tl o scenă -vos9lă- de crloiun neapoletan, nu pe 
ger şi _ zăpa-dii;, ·ci pe verdeaţă şi flori. 

· RUSIA. (Superstiţii). Când se apropie miezul nopţii crăciunului toţi 

membrii familiei se· adunA. în cerc in mijloc~l 9amerii având fiecare in faţa 
lui, jos, o farfurio~ră cu grâunţe . Se aduce cocoşul din poiatA. şi şe plase~ 

tn mijloc : dela farfuria celui oare va mânca intâiu, a.cela se va căsltorr pri
DlUl. ·s_e Jncearoi apoi sortii pentru al doilea şi aşa mai departe. A doua zi• 



A P O S T O L U L t9 
c= - - ====== == ====== ~ ================ == ~ ==== == ~ == == ======= 

fetele îmbrăcate în haine de sărbătoare, se adună in ca~& celui mai bătrân 
-din sat. Se aşează la rând pe scaune, îşi acoperă faţa cu o pânză albA. Şi 

· aşteaptlt. eu nerăbdare hotArârea sorţilor. . 
Vin apoi candidaţii la însurătoare\ care trebue sA ridice la întâmplare 

yoalul de pe capul unei fete. Pe care a descoperit-o, pe aceia o · 'ra lua în 
căsătorie. 

Desigur că vin în ajutor detaliile de tmbrăcăminte şi toate mAsurile de · 
precauţie sunt luate de înainte intre fată -şi băiat, încât cavalerul se apro
pie tocmai de persoana pe care deja cu mult inainte puseseră ochii, fără. a 
gre~i vreodată,- căci asta ar constitui semn rău şi motiv de ruperea relaţiilor. 

Astfel, fiecare are impresia. că în ziua aceea destinul aprobă decizia 
tinerilor şi ratifică alegerea făcută. 

Tatăl fetii nu mai aşteaptă decât această circumstanţă solHmnă pentru 
.a promite fica sa, tânărului preferat. 

In sfârşit fieeare fată adăposteşte sub voalul alb pe tânărul ales şi 
~ezaţi in faţa şefului familiei, aceasta încredinţează inelul de logodnă, 

-perechii amoroasa. 

Dupi "Journal des voyagesu 
Noei 1913. 

lNFORMAŢlUNt 

Institutor, I. D. TOMULESCU 

1. Iri ziua de 9 Decembrie a avut loc la şcoala din F arcaşa, de 
sub conducerea d-lui D. Popovici, o frumoasă şezătoare populară 
pregătită de d-na învăţătoare Teodora Popovici şi de d-1. înv. V. 
Lămătic. Pe lângă recitări şi coruri, s'a jucat şi piesa "Două surde" 
de Fl. Cristescu. 

2. Relevăm cu multă admiraţie -mai ales în aceste timpuri cu 
.un pronunţat spirit materialist- opera de ajutorare a copiilor săraci 
dela şcolile primare din oraşul Piatra-N., datorită unui comitet de 
bune doamne, ln. frunte cu d-nele Natalia Cuza şi Eugenia Mrejeriu. 

3. Inaugurarea unui număr de 9 şcoli primare terminate, ce 
trebuia să aipă loc in ziua de t6 Decembrie in prezenţa d-lui Ministru 
al ln~tructiun:ii Dr. <;. AI!~elescu, a f~st .. am~nată d~camd~tă pel~ 
sfâ.rşttul lune1 lanuane t935. Se crede msa ca va ma1 sufen o noua 
amânare" pentru a se termina şi alte şcoli, cari au rămas cu putine 
lucrări de făcut. 

4. lnvăţătorul Const. Mercore din satul Pocoleni-Baia (4 Km. 
de F ălticeni) posedă o foarte frumoasă _pepinieră de poiJll roditori, 
aclimatizati regiunii noastre şi din soiurile româneşti: vieşti, creţeşti, 
domneşti, pătule, etc., cum şi din cele străine. Se procură fie direct 
dela pepinieră, fie prin ~tă, cu preţul de 7 lei bucata. 
. . Recolll:andăm cu c~ldură coţegil~r de ~-şi procura dela .~cest 
lnlmos ~~c~lt~r~ pomi P.entru . hve~e şcolilor ŞI ale _ţor propru. 

5. D1n lipsa de· spaţiul am amânat în numărul vutor ~ublicarea 
unei interesante lectii practice a d-nei in~titutoare Maria Dimitriev. 
precum şi articolele d-Ior Stamate şi Sândulescu. 



~o APOSTOLUL 

PO . ŞT~ REDACTIEI. 
1. Mulţunaim din ~imi tuturor celor 400 de colegi din judeţ, abon. 

la revista "Apostolul.. pentru dragostea cu care au răspuns apelului nostru 
de a no achita rata 1 a abonamentnlui. J n afară de câţiv~ colegi cari - -na 
se ştie cum- au rAmas neachitaţi, precum şi întreaga circumscripţi& . Bu.liUfj. 
dela care n'am primit suma d.ela dAlegaţii ce-au încasat salariile pe Noembri&· 
'i Decembrie, dela toţi ceilalti am primit rata 1. . 

Mulţumim tuturor delegaţilor cari ne· au inlesnit încasarea acestor abo~ 
namente prin vlrsarea directă a sumelor ~i·i rugăm ca şi pe viitor să ne 
servească ·tot aşa, 

Rugăm tnsă pe colegii din circ. Buhu~ să deseneze ei po cineva cari. 
sA incaseze abonamentul şi să ni-l verse la timp, căci ceilalţi de până acum. 
eu toatA. rugimintea verbală ce li s'a făcut, s'au eschivat sit ne facă acest 
serviciu. 

2. Cu prilejul anului nou 1935, urăm colegilor noştri abonaţi, sănătate; · 

viaţă lungă şi realizarea gândurilor bune. Recunoaşterea celor mai multa 
drPpturi ale corpului · didactic, tn anul trecut, să ne dea speranţe ca şi in 
anul 1935, conducătorii supremi ai tnvăţimântului 'i ai treburilor publice, 
vor fi călăuziţi de aceleaşi sentimente frumoase, izvorîte din necesitatea de 
a avea o invătătorime asigurată de existenta zilnică şi însufleţită de misi
unea ce o are de îndeplinit în pAturile- poporului dela sate şi oraşe. 

In ce ne priveşte pe noi, cei dela "Apostolul" ne punem la dispoziţie · 

alabele şi modestele noastre puteri, pentru a contribui la ideia de ridicare a 
corpului didactic primar. . 

Pentru "Apostolul"" anul 1935 s'a arătat dela illceput a fi de bun augu1•. 
3. Unii din colegii abonafi ne scriu că n'au primit No. 2 al revistei .. 
Noi le facem cunoscut că tuturor acelora dela care s ~ a reţinut abona-

mentul, li s'a expediat revista No. 2~ (No. 1 a fost epuizată). Rugăm pe· acei 
colegi, cari ·n'au primit acest număr, să cerceteze la. poştă ori la. factori poş- · 

tali, ia!' la numerile viitoare să facă acest lucru, îndată ce află că ceilalţi a
bonaţi au primit revista. 

4. In chestia ,.albumului tnv. din jud. Neamt" despre care am scris: 
tn numărul trecut, facem cunoscut colegilor că dăm şi noi concurs la cea.-
Iizarea lui. • . 

In acest scop îndemni\m să se trimită fotografiile (mărimea miră) pre
cum şi o scurtă biografie, direct d-lui Victor Săndulescu, înv. Grumlzeşti, 
iniţiatorul acestei lucrAri .. Nu mai este nevoie de comitet -aşa cum ne sori& 
d-l V, S.- ci d-sa., împreună cu un coleg de acolo, sA. se ocupe de lucrare. 

Pentru noi comitetele nu fac decât boclucuri şi dau ocazie unora din 
coleg~ să creadă eine~tie ce lucruri şi să provoace adunări generale, scan·· 
dalur1 etc. 

5. D-lui' M. D. Ghinditoaui. 
Articolul ce ni l-aţi trimis, deşi descrie realitatea, nu putem să-1 p~

blicăm, căci ar tnsemna să ne angajAm la polemici. Era bine să nu fi făcuţ 
personalităţi. 

Suntem şi noi de acord ca memoriul despre care vorbiţi, să se întoc .... 
~iascl şi să se înmâneze d-lei Ministru al Instrucţiunii. 

6. La căminul invA.ţătorilor se simt~ mare lipsă de două perine ~ 
Facem un călduros apel colegelor noastre să ·ne doneze aceste obiecta, car& 

nu ae pot procura din comerţ. L. 



NOUl NOUl 

A apărut in editura "Cugetarea" ultima 
noutate,. romanul 

"C~I ŞAPTE FRATI SIAMEZI" 
de T. C. STAN · ~ 

scris de un talentat tânăr, care se afirmă_c_h_i_a_r_d_e_la--în_c_e_p_u_t-;1 
u~ . scriitor viguros. Cartea este intere3antă prin realismul ei. 
D1n e.a se ~esprinde un ropot de idealism şi o ţâşnire viguroasă de ~ 
energ1e. VIata este o bătălie. Toţi eroii din romanul lui T. C. Stan 
lup~i l ~ olal ti cu facultăţile lor sufleteşti şi fizice, cu destinul, 
c~ mediul şi Gu iluziile .. 
Estt: romanul gen e r.1ţiei tiner~ şi autorul. prin fineţa. scrierii1 a 
aluziile>r ce le face, deschide ochii conducătorilor ţării şi indru- 1 

mătorilor tineretului. Se poate v~dea acolo defectul şcoalei 
de clzÎ, care nu pregăteşte tineretul pentru lupta in viaţă. 
i\ ·Jtorul este bine cunoscut, fiind originar din judeţul nostru, liul _ 
d-lui inspector g·ral C. Stan, fost institutor-director în Tg. Neamt• 

C1\ l{ TEA SE VINDE LA TOATE LIBRARIILE 

Se primeşte colaborarea oricărui membru al corpului didactic primar 
sau secundar, precum ~i a persoanelor ce sprijină cultura şi învă

ţământul primar. Subiectele tratate vor fi în sensul ·programului 
anunţat. Articolele vor fi scrise citeţ, pe o singură pagină. in 
mărimea de % coală. 
Pentru a se putea publica articolele într'un singur număr al revistei. 
nu vor ~i mai lungi de 4-5 feţe. Recenziile vor fi r2duse la 2 pagini. 
At tic , ~lele ncsemnate, nu se publică. 

l~anuscrisele r:epublicate nu vor fi În3.poiate. Articolele pentru 
publicat, se vor trimite până la 20 ale lunii. 

Comitetul de cnndnc2re al revistei, îşi ia angajamentul că va scoate 
revista un an, oricare ar fi r!scurile. 

Apeleazi însă la concursul colegilor în · ţelegători. 

REDACŢIA ŞI AU,1INIST . RAŢIA "RliVISfEI ~,A'P03TJLUL" 
C. Luchian, r~vizoratul şcolar, Piatra-N. 

La a~east.ă adresă se v-::>r trimite schi :nbul de r~viste, cărţi, manu
scris~le, recenziile, precum şi orice coresponden1ă referitoare la 
redacţia şi adminisfraţia revist€i. 

lMPRlMERli\ J · UD~TULLTI NEAMT 


