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I N V i l R I Â
Clopotele vestesc păm ântului că, după scriptură, eel ră s 

tignit de oameni a înviat. Domn al cerurilor şi a toată lumea» 
primise chip după asem ănarea noastră ca să ne poată înălţa 
pe culmile spiritualităţii, de unde v ieaţa noastră zilnică n« 
trage  spre pământ.

Din inima pământului, toţi germenii de v ieaţă se trezesc 
şi nâzuesc spre înălţimi, reînviind de fiecare dată cu sărbă
toarea învierii.

Ceruule-şi deschid larg porţile şi pământul greoi îşi saltă  
neputinţele spre zări, înfrâţindu-se sub semnul strălucitei săr
bători, care a pecetluit definitiv esenţa divină a învăţăturilor 
Domnului nostru Isus Hristos.

Omul şi în treaga fire devin strune pe care se cântă im
nurile dum nezeeşti ale creştinătăţii reînviate.

Plin de sensul sărbătoririi, gându-ţi fuge înapoi pentru a  
aduce împreună amintiri şi fapte In seara învierii, undeva îb 
sat, după ultimele pâli'ăeli ale focurilor din livezi, clopoţel* 
cheam ă lumea pentru clipa cea m are a învierii. In strae nouă 
şi cu lumânarea de ceară curată, de mult timp pregătită, strânsă 
cu evlavie în mână, strigând unul pela altul, gospodarii se a- 
dunâ şi mai cu sfială decât oricând intră în biserica satului, de
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în parte. Intunerec şi tăcere. Doar un glas timid de cântăreţ* 
mai îngână ultimele stihuri.

Deodată se aude : „Veniţi de luaţi lum ină!" Ca niciodată, 
nu se aude nici un pas, nici un foşnet şi cu toate acestea toţi 
au trecut pe dinaintea altarului de au primit lumina. Pare că 
şi respiraţia este oprită de m ăreţia clipei. Apoi suflete!e-şi des
chid larg intrările, toate patimile parcă se topesc în fiecare ; 
se îm brăţişa cei mai aprigi duşmani şi cu fruntea senină încep 
a  vesti în toate  părţile : „Hristos a înviat“ „Adevărat a în v ia t!“ 
în treaga vieaţă a satului este im presionată de m ăreaţa să rb ă 
toare  : cântă cocoşii, sbieară mieii şi cel puţin 6 săptăm âni
după aceasta,-satul trăeşte  sub puterea stăpânitoare a învierii 
Domnului.

Uşi închise alte ori, se deschid acuin în lături şi ochi care 
se săgetau, acum se privesc frăţeşte. Inimi împietrite, se  în
m oaie şi guri legate se desleagă. Credinţa adevărată , fără fă
ţărnicie şi neroasă de viermele îndoelii, face minuni. Cât de s i
guri pe ei păşesc toţi cei ce nădăjduesc cu toată  puterea în 
D om nul!

Sărbătoarea învierii are asupra sufletelor hrănite de vir
tu ţi creştine, sens de reînviere şi reîm prospătarea elementelor 
pe care-şi sprijină temelia aşezarea creştină a lumii.

**
Departe pe câmpii de pustă, în care Hristos a fost cândva 

stăpân, feciorii cei mai dragi ai neamului şi bisericii noastre 
luptă cu acei care s ’au crezut în stare să alunge pe Dumnezeii 
din sufletele oamenilor. Poate că de când nu se m ai slujeşte 
în Rusia învierea Iui Iisus la biserică, nu s’au mai îm brăţişat 
provoslovnicii fraţi cu acea căldură, cunoscută de noi din po
vestirile lui Tolstoi, Gogol sau Turgheniev. Poporul rus are  a- 
oum sufletul pustiu şi sensul luptei noastre de astăzi, este şi 
aceasta , de a reda spiritualităţii creştine, poporul cel m ai nu
m eros din Europa, pe care l-a robit materialismul ateu.

Fiii şi fraţii noştri acolo au stat şi stau de veghe ca să
împiedice colosul fără de lege să se rostogolească peste Eu
ropa şi să readucă în sufletele poporului nefericit, m ângăe- 
ioarea  nădejde creştină.

Ei se luptă acolo pentru dreptatea noastră, pentru civili
zaţia Europei şi pentru legea străm oşească. A tâţia dintre ei au
căzut eroic în luptă şi câţi nu au suferit şi vor fi mai sufe
rind, barbariile unui popor care nu mai are nimic de re sp e c ta t 
Pentru to ţi aceşti scumpi fii ai Patriei ca şi pentru noi, s ă r 
bătorile învierii din anii din urmă au avut şi rostul de a ne 
chem a la luptă împotriva întunericului, sub care s’au săvârşit 
cele mai groaznice m asacre din câte s’au văzut vreodată.
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Vrem să domnească în lume dreptate şi cuvântul Domnu
lui Hristos să fie viu în sufletul tuturor oamenilor.

De aceea toată dragostea noastră azi este către Răsărit

învierea Domnului nostru Iisus Hristos
îndreptată, spre luptătorii şi eroii noştri. Le slăvim jertfa şi-i 
îmbrăţişăm de ziua învierii, cu căldura care să topească toate 
«reutăţile în lupta pentru biruinţa definitivă, adresându-le creş
tineşte „Hristos a înviat !*.

Mihail Avadanei



'Cuvinte pentru snvuţalcru ncmţcnim

Cu team ă şi- cu cutrem ur deschid şi cartea în care sun t  t r e 
cute jertfele învătătoreşti din Neamţul Moldovei. Câţi de mulţi se  
înşiră şi aici, —  ca şi la Argeş, ca şi la Dolj, ca şi Putna —  ca 
peste t o t !.. E atâta de mare jertfa pe care învătătorimea rom â
nească a dat-o şi în acest război, în cât nu putem afla cuvinte prirc 
care să aducem  cuvenita preamărire...

Adeseori neînteleşi, — de m ulte  ori huliţi, —  nedretătiti de- 
atâtea ori, — învăţătorii noştri, de  nimic nu s ’au lăsat obosiţi —  
şi când chem area cea mare s'a făcut, ei, din conducători de copii, 
s ’au făcut, cu mare vrednicie, conducători de ostaşi.

l-am cunoscut îndeaproape în răsboiul celălalt; i-am văzut 
mai osebit în lungile luni ale refugiului în Moldova muceniciilor — 
şi, pe urm ă, la Nămoloasa —  şi în  tot locul. Şi ştiu cât de m ult  
s ’au dăruit şi atunci patriei lor, patriei copiilor pe care ei !i c reş
teau în micile şi depărtatele şcoli ale satelor noastre. Fusesem în-  
to tdeuna prietenul lor dezinteresat şi, cât am putut, şi apărătorul 
dreptelor lor năzuinţe, —  dar războiul a pus între noi legăturr 
de neuitare.

Pe urm ă, vreme de un sfert de veac, i-am întâlnit în lucra
rea culturală a satelor —  şi, din nou. am stat fată la atâtea n e 
drepte învinuiri, la care ei -au răspuns cu un solidarism profesio
nal din cele mai impresionante. Peste tot locul am aflat aşezămin- 
tele „Asociaţiei" lor, cum  şi alte lucrări care dovedeau, toate, u n  
sănătos duh  de bună tovărăşie profesională, garantatoare, la rân- 
«fu~i, a unei temeinice ridicări a şcoa'ei româneşti săteşti.

Şi iată, în Iunie 1941, miile de învăţători care au îm brăcat 
haina ostăşească, în care, mulţi, foarte mulţi din ei, aveau să pri
mească suprem a slavă a morţii pentru Patrie I l-am întâlnit şi prin 
spitale în câtimi fără isprăvire, în tr’o proporţie sdrobitoare fată d e  
celelalte îndeletniciri. Şi n 'am  găsit pe unul care să fi primit răs- 
vrâtirea în sufletul său, —  ci pe toti i-am aflat senini şi smerit?, 
fără macar a-şi lăuda rana  (adeseori gravă) căpătată în viforul 
groaznic al încleştărilor cu fiarele fără Dum nezeu din răsăritul în
sângerat şi întunecat. Şi în sufletul meu le m ulţum eam  pentru 
m area lecţie naţională pe care o dădeau astfel tuturora, —  şi mie.
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De curând am păşit prin ţinutul nem tean, împrospătându-mi 
«n suflet vechi amintiri, din mijlocul cărora nu lipseau şi unele 
'ic  învăţători.

Şi am aflat şi aici, admirabilele a rm e ale lucrării lor cultu
rale în viaja, cea atât de des neînţeleasă, a satelor noastre, —  cum 
,.i câtimea considerabilă a jertfei lor în acest m are  război.

In fa(a am ândurora , mă descopăr, — mă descopăr cu geana 
mlăcrimată, dar cu sufletul prins de sen ină  m ândrie  românească^ 
rugând pe Dumnnzeu să tină tari pe cei ce lucrează şi luptă atâta 
de  frum os pe front şi acasă, —  iar sufletele celor jertfiţi să le a- 
;.eze în cortul drepţilor Săi, ca pe nişte fantom e tutelare ale Ţării 
,;i Neamului nostru, —  amintirea lor răm ânându-ne  pe veci.

AI. LascaroV'Moldovana



JfeSi! « a c e  p c n lv u  w»id S c a rc a  sateSep * )

Satul este pentru noi, Românii, unitatea socială cea mai c a 
racteristică şi care face să se  deosebească mult viata noastră de a 
celorlalte naţiuni. Satul are o formă de  viată proprie şi durabilă ş# 
este singura  aşezare um ană  specific românească, în opoziţie cu o- 
raşul, care a fost de multe ori străin de rosturile noastre naţionale 
şi care constituiesc în cele mai dese cazuri centre de viată izolate, 
lipsite de înţelegerea nevoilor şi frământărilor regiunilor în care 
se găsesc şi care le-au înlesnit desvoltarea, streine de viata colec
tivităţii etnic autohtone.

Satul românesc, prin locuitorii Iui, care constituesc peste 86> 
la sută din populaţia tării şi prin faptul că aceştia sunt, în m a jo 
ritate sdrobitoare, români, spre deosebire  de oraş, unde  străinii se  
găsesc în mare num ăr  este realitatea socială care are o im por
tantă capitală pentru via}a noastră naţională.

flşa cum va fi viaţa celor peste 15.000 de sate cu peste 
14.000,000 de locuitori ai lor, aşa va fi şi viata de stat şi naţională 
a României.

Deaceea societatea ca şi statul românesc au datoria ca, fără 
nici o precupetire, să găsească cele mai bune mijloace pentru  o 
acţiune serioasă şi puternică prin care, în cel mai scurt timp, s$ 
ridice viata satelor noastre, fiindcă ridicând satele, ridicăm n a 
ţ iunea  întreagă.

Dacă aiurea problema aceasta s'a pus cu mult înainte şi a 
fost so lu ţionată  în parte —  Ia multe popoare, pentru binele şi 
prosperitatea lor. Ia noi din cauza împrejurărilor vitregi ca şi c o n 
diţiilor geografice în care a trăit şi s ’a desvoltat neamul nostru 
viata satelor s'a desfăşurat fără ca să fi preocupat prea mult pe 
conducători.

Târziu, când poeţii şi scriitorii noştri au atras atenţiunea asu
pra frumuseţilor literaturii populare, asupra tradiţiilor şi obiceiuri
lor sa te lor şi când, entuziasmaţi de comorile sufleteşti ale po p o ru 
lui nostru dela sate, au ajuns la concluzia că satul este singuruit

*) Idei dintr’o conferinţă ţinută la Radio Moldova în ziua de l& 
Otiombrie 1942.
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-.vor de viaţă rom ânească, s a  pus problema unei acţiuni pentru 
Inâlţarea lor din starea mizerabilă în care se găseau.

Majoritatea încercărilor şi a acţiunilor care s’au îndreptat, de 
multe ori cu multă căldură şi bunăvoinţă, nu au dus la realizări 
prea însem nate . Ele au tins, sau la o îm bunătăţire  economică a 
satelor noastre cum  a fost acţiunea unui Mihail Kogălniceanu, care 
<■ rezolvat prin reforma agrară, situaţia grea a sătenilor clăcaşi, sau  
la alte teluri parţiale şi s ’au pornit fără o cercetare serioasă a pro
blemelor şi deci cu mijloace insuficiente.

„Poporanism ul1', ca şi Semănătorismul, n ’au fost decât ac
ţiuni cari au scos în evidenţă nevoia de a ne preocupa de 
viata satelor.

Membrii Căm. cult. «Episcopul Melchisedec* Gărcina - Neamţ

Spiru Haret se pare că a încercat o ridicare a satelor, bazat 
pe o concepţie mai serioasă şi cu rezultate d em ne  de menţionat.

Războiul din 1916-1918, a fost un prilej care a dovedit tu tu -  
lor Românilor că viaţa noastră trebuieşte organizată pe alte tem e
lii, că avem nevoie de o acţiune puternică şi serios pregătită, prin 
<are să realizăfn o mai mare desvoltare socială şi să contribuim la 
formarea unei naţiuni viguroase şi conştientă de  menirea ei, la un 
stot sănătos şi puternic, care să oglindească aspiratiunile adevărate 
ale neamului nostru.

Şi nu putem să nu sem nalăm  că la laşi, oraşul de unde  au 
pornit atâtea acţiuni mari de înălţarea Patriei, în 1918, când ospi- 
lalitera capitală a Moldovei adăpostea toată intelectualitatea şr con
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ducătorii ţârii şi când clocoteau aci tot felul de tendin ţe  şi încer
cări de  reformă, într 'o lum e care se găsea în prada unei puternice 
crize m orale  şi a unei desorientări tragice, câţiva tineri specialişti 
tn ştiintile sociale, în frunte cu prof. D. Guşti, au întrevăzut calea 
şi au da t semnalul de alarmă

Când recitim sstăzi apelul lansat Ia laşi, în 1918, pentru cons
tituirea „Asociaţiei pentru Studiul de Reformă Socială în Româ
n ia - , nu putem  să nu constatăm ce intuiţie puternică a viitorului 
au avut aceşti tineri şi cât de clar anticipau acţiunea şi mijloacele 
de  realizare a idealului natiunei noastre.

„Astăzi*, începea apelul, când în u rm a evenimentelor externe 
şi in terne se decide soarta naţiunii şi a Statului român, s ’a în te
m eiat o Asociaţie pentru Studiul şi Reforma Socială a României 
cu împătritul scop : de  a cerceta toate laturile vieţii sociale rom â
neşti —  în mod desinteresat şi fără nici o prejudecată şi tendinţă
ştiinţifică şi politică —  de a propune reformele c .re isvorăsc în
m od  firesc, logic, din aceste studii, de a lupta pe toate căile de
propagandă pentru ca aceste reforme să se înfăptuiască şi, însfârşit,
de a contribui în largă măsură la educaţia socială a masselor".

Şi apoi. continua acest apel : „De bună seam ă că lipsa unei 
cunoaşteri adâncite şi aprecieri juste a realităţii sociale româneşti g 
fost una din cauzele puternicelor sguduiri din temelie ale Statului 
nostru ; —  amintim num ai dintre cele ivite în decursul ultimelor 
decenii —• revoluţiile sociale din 1888 şi 1907, criza financiară din 
1990 şi extrem de dureroasa situaţie în care ne găs im “ .

Aci se schiţa concepţia care trebue  să stea la baza unei ac- 
Jiuni de ridicarea satelor, concepţia adâncită şi pe deplin închegată  
m ai târziu de  Asociaţia amintită, transformată în Institutul Social 
Rom ân şi devenită apoi doctrina „Fundaţiei Culturale Regele Mi- 
fiai l“ , folosindu-se de experienţa îndelungatelor studii a satelor şi 
de  experienţa acum ulată  de şcoala sociologică a prof. D. Guşti.

Această doctrină şi-a stabilit principiile şi prin adeziunea mii
lo r  de învăţători şi preoţi anonimi din lum ea satelor şi a m u n d î  
d e  îndrum ători şi animatori a profesorilor : Nicolae lorga, Simion
Mehedinţi, Rădulescu-Motru, Ion Simionescu, care neconten it  au 
întreţinut curentul de redeşteptarea satelor şi de  ridicarea lor prin- 
tr 'o  ac ţiune  serioasă şi perseverentă. Nu putem  să nu pom enim  
aci şi d e  activitatea desfăşurată încă de mulţi ani în Ardeal de fl- 
sociaţiunea pentru  literatura rom ână şi cultura poporului rom ân 
,R s t ra “, care a adus o valoroasă contribuţie la fundam entarea  doc
trinei şi care  a activat şi realizat atîta pentru satele ardelene.

Această doctrină afirmă că acţiunile de ridicare a satelor, cu 
noscu te  sub  num ele  de „Culturalizare a satelor* şi ofensiva „cul
tu ra lă", întreprinse de .agen ţi  culturali" şii diverşi «propagandişti" 
sau  „m isionari11 chiar când au pornit din bune  intenţii şi s ’au des
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Uşurat cu bunăvoinţă şi entuziasm, au fost inoperante, fiindcă se 
!>ornea dela o concepţie greşită a culturii.

Satele noastre au drept la cultură. Nu din milă şi din co m 
pătimire trebuie să înfruptăm poporul cu valorile culturale ale t im 
pului. Satele au drept la o cultură proprie şi pot cere să li se pună  
ta îndem ână uneltele de cultură şi să li se creeze condiţii favora
bile care să facă să se nască acea cultură.

Satele nu  trebue  să fie culturalizate ci a ju tate  şi îndrum ate  
să-şi creeze singure o cultură : m unca  cu ltu ra lă  nu  poa te  n ă z td
să  îm partă  tu tu ro r  o aceeaşi cu ltu ră , ci de a da  p u tin ţă  fie că 
ru ia  a  d e s fă şu ra  o cu ltu ră  proprie, lă u n tr ică , cu ltu ra  a d evă ra tă  
n e p u tă n d  f i  genera lă , popu lară  ex ten s ivă  ci n u m a i in tensă , o  
cu ltu ră  a  poporu lu i, g lă su eşte  această  doctrină .

Ne trebuieşte, însfârşit, o cultură potrivită trebuinţelor popo
rului şi Ia baza oricărei acţiuni culturale, trebue  să începem prin 
cu n oaşterea  nevo ilor poporului.

flcest lucru se  dobândeşte numai prin cercetările m onogra
fice ale satului.

Şi, însfârşit, tocmai cercetarea monografică a satelor ne arată 
că ele au nevoe de o cultură to ta lă , care să cuprindă sănătatea, 
m unca, sulletul şi mintea ţăranului român.

Pentru a realiza acest lucru, doctrina „Fundaţie i Regale" 
p ropune organizarea tu turor  puterilor creeatoare de cultură într 'o  
uneltă de lucru, Căminul Cultural, care trebuie  realizat în fiecare 
sat şi formarea conducătorilor fireşti şi luminaţi ai satelor prin 
şcoli speciale ţărăneşti.

Aceasta este doctrina care s 'a  im pus şi care în ultimii zece 
ani a format ideile călăuzitoare ale tu turor intelectualilor şi cărtu
rarilor ţării, care au  muncit şi m uncesc  şi astăzi la ridicarea sa te 
lor noastre.

* *

Cunoaşterea satelor noastre a dus însă Ia constatări din cele 
mai dureroase.

Campaniile monografice începute de Seminarul de Sociologie 
etică şi politică depe lângă Universitatea din Bucureşti, începute 
4in 1925 şi continuate  în fiecare vară de către studenţii acelui se
minar, conduşi de profesorul lor, D. Guşti, au aduna t  un im ens 
material şi au înfăţişat, printr’o acţiune largă, la care s 'au  adăugat 
>i munca echipelor regale studenţeşti ca şi acţiunea .Serviciului 
Social", aspectele satelor noastre. Cercetările acestea, parte publi- 

ate în „Arhiva", parte în „Sociologia rom ânească* cum şi marele 
'ucrflri de  monografie care au apărut şi su n t  pregătite ca să fie 
ipărite, ne  înlesneşte cunoaşterea satelor noastre.

flm luat şi eu parte în campania monografică din Vrancea 
n com una Nereju, în anul 1927. Şi azi am trează emoţia ce am
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simtit-o la dureroasele  constatări ce le-am făcut cu acest prilej.
Neajunsurile biologice şi sufleteşti a acestor locuitori, care 

păstrau totuşi conştiinţa şi mândria originei lor, ne-au mişc. t mult 
pe  noi toţi care pornisem să cunoaştem  unul din satele noastre.

Bolile sociaie, în special sifilisul şi tuberculoza, rod trupul 
m ândru al v râncen ilo r; exploatarea economică a acestor locuitori 
îl slăbesc sufleteşte şi peste tot s** constată sem nele  unei decăderi 
culturale.

Aceste constatări destul de  dureroase, ne-au silit la acţiune.
Chiar în timpul .scurt cât am răm as în această com ună —  

deşi am fi vrut să arătăm pricinile şi vinovăţiile care au dus lei 
decăderea unei mândre aşezări româneşti, să spunem  întreg ade-

Cimitirele de eroi aunt îngrijite in fiecare primăvară

vărul şi să arătăm conducătorilor, datoria lor, ne-am  pus totuş. 
pe  lucru.

înfiriparea unui dispensar In care se dădeau consultaţii g ra 
tuit şi se  făceau tra tam ente  bolnavilor, îngrijirea unei biblioteci, 
organizare de şezători, influenţarea gospodăriilor prin acţiunea s tu 
d en te lo r  din echipa monografică, etc. au fost primele începuturi.

La fel de dureroase constatări s ’au făcut şi în alte sate cercetate.
Trebue să mărturisim că, sub  raportul biologic, satele noastre 

se găsesc în dificienţă. Deşi până acum , forţa vitală a poporului 
rom ân e echivalată cu civilizaţia şi mijloacele de traiu ale popoa 
relor din apus, totuşi situaţia nu poate răm ân e  astfel, fără ca vii
torul neam ulu i nostru să nu se resimtă.
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lată ce constată in raportul prezentat Consiliului sanitar su
perior, la 18 Iunie 1942, d-1 Dr. Stoichiţa, secretar general al Mi
nisterului Sânătăjii, un mare iubitor al ridicării satelor şi un mare 
anim ator al şcolilor ţărăneşti de  gospodărie, în Ardeal, în cadrul 
Soc. Culturale „Astra* : „Natalitatea, a cărei stare înfloritoare cons
ti tuia pentru noi un titlu de adevărată m ândrie  naţională, clasân- 
du*ne între popoarele cu vitalitate excepţională, se găseşte într’o 
continuă şi accentuată scădere din an în an, marcând în 10 ani o 
d im inuare  dela cifra medie  de 35,0 la o mie din 1930, pană la 
26,5 la mie în 1940. această d im inuare ajungând pentru unele  
provincii şi judeţe, chiar la limite catastrofale".

Şi după ce arată că mortalitatea mai ales cea infantilă, se 
m enţine Ia fel, la un nivel ridicat, continuă : «situaţia pe care o
constatăm este mai m ult  decât îngrijitoare, ea trebue să ne alar
meze pe toţi şi să ne  determ ine la luarea de măsuri u rgente  şi 
la întocmirea unui plan vast de acţiune viguroasă şi energică, în  
stare să ne redreseze de pe povârnişul fatal pe care am apucat*.

Aceste constatări oficiale ne  prezintă gravitatea problemei să
nătăţii neam ului nostru şi în special a satelor noastre.

Bolile sociale slăbesc vigoarea neam ulu i, iar mortalitatea in 
fantilă e îngrozitor de mare.

Nici sub  raportul sufletesc satele nu stau mai bine. Igno
ranţa, superstiţiile, vrăjile şi descântecile, lipsa unui sen tim ent re- 
h'gios puternic, pierderea tradiţiilor morale şi luxul sun t  to t atâţia 
factori care slăbesc sufletul săteniior noştri.

Biserica se pare că nu mai are autoritatea necesară, după 
cum şcoala e privită de săteni ca o instituţie nefolositoare.

Desigur că timpul nu ne permite enum erarea  tuturor relelor 
şi suferinţelor satelor noastre.

Oricare ar fi ele, cum le înlăturăm ?
Experienţa celor care a lucrat în această direcţie ca şi doc

trina „Fundaţiei* pe care am expus-o, ne indică mijloacele.
Acţiunea de ridicare culurală totală a satelor noastre nu se 

poate face decât prin „Căminul cultural".

El trebue  considerat ca un organ — care alături şi cu spri
jinul celorlalte instituţii din sat să dea o nourt vieaţă satelor noas
tre şi mai ales o nouă organizare prin propriile lui mijloace.

Căminul t rebue să fie o şcoală a solidarităţii. O solidaritate 
a sătenilor, o solidaritate a tuturor, autorităţilor şi intelectualilor, 
cu satul şi nevoile lui, o solidaritate a aşa zişilor „fii ai satului* 
astăzi cu situaţii deosebite  la oraşe, cu satul lor de origină ş5 
tnsfârşit o solidaritate a satului cu intelectualitatea rom ânească de 
pretutindeni, care doreşte ridicarea satului.

El t rebue să fie în mic o pildă de o măreaţă solidaritate na-
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t ională , *) Ca să poată realiza aceasta, căm inele  cu nevoe de co n 
ducători pricepuţi şi entuziaşti şi de  membri lămuriţi şi pregătiţi 
prin şcoli anum e înfiinţate şi sprijinite de cămine.

Doctrina Fundaţiei Culturale -Regele Mihai 1“ şi făuritorii a- 
ceştia ne  pune  la îndem ână  mijloacele cele mai bune  pentru a- 
ceastă ac ţiune . Trebuesc creiate „c u rsu r i ţ ă r ă n e ş t i „şcol i  ţă ră 
n eş ti"  şi „şcoli superioare  ţă ră n e ş ti“ care să pregătească pe m e m 
brii căm inelor şi pe  viitorii conducători ai satelor noastre. A sem e
n ea  şcoli —  sub impulsul „Fundaţiei" au luat fiinţă J e  mulţi ani 
în  urm ă, în multe părţi şi rezultatele sun t apreciabile.

Pentru ridicarea biologică a sătenilor, t rebue  să se înceapă 
în  primul rând cu educaţia  igienică. Nu prin vorbe şi conferinţe, 
ci prin fapte, aşa cum se încearcă de actualul guvern, prin d-1 Dr. 
Tomescu, ministrul sănătăţii, care în vara trecută a chem at la 
cursuri de pregătire 3000 de învăţătoare, ca să le pregătească în 
vederea acestei acţiuni.

Ele urmează ca să fie întrebuinţate 1j  conducerea uno r  şcoli 
d e  igienă şi gospodărie, care trebue  să ia fiinjă în toate satele 
noastre  pe lângă Căminele culturale, şcoli în care să fie instruite 
t inerele  noastre ţărance în problemele de igienă şi gospodărie. A- 
sem enea  şcoli fiinţează încă de mult —- în Ardeal sub conducerea 
„A strei";  iar in celelalte părţi ale ţării, conduse de .F u n d a ţ ie " .

Remarcăm şi m inunata  şcoală de gospodărie dela Topoloveni, 
creiată din îndem nul şi cu ajutorul d-lui 1. Mihalache.

Apoi munca săteanului nostru este simpla şi primitivă. Nu se 
cunosc foloasele îngrăşămintelor, nu se lucrează bine pământul, 
n u  se selectează s e m in ţe le , . nu se  utilizează multe maşini agricole 
b u n e ,  nu se îngrijesc vitele, dar mai ales, n ’a pătruns în satele 
noastre  spiritul de cooperaţie, care să ajute satele din punct de 
vedere economic.

Căminul prin cursurile ţărăneşti pot aduce  o transformare a 
satelor şi locuitorilor lor.

Alături şi în colaborare cu celelalte instituţii, Căminele tre 
buesc  să pregătească o Românie care să-şi aibă un loc de frunte 
în  Europa de după războiu.

Fiii noştri au înscris şi înscriu încă, cu sângele  lor, cea mai 
m ăreaţă  epopee a neam ului nostru, în încleştarea pe vieaţă şi pe 
m oarte  din Răsărit.

Noi cei rămaşi aci, avem o sfântă datorie : Să transformăm
satele noastre şi prin acţiunea noastră să fim la înălţimea fap
telor lor.

Virgil Dobrescu

Vezi, Ştiinţa şi pedagogia naţională de D. Guşti.



«9 n  c c  p u l  u

Nu bine se oprise baci Gheorghe Rotopanu, ca oile pen- 
tra  Iernat, la perdeaua dela Ştefaneşti, lângă apa Prutului, c& 
l-a şl ajuns din urmă vestea să purceadă de sârg Înapoi ia 
Buhăceni, unde soaţa domnlei-saie se văita  in chinurile face
rii, a şaptea oară  de când le pusese popa cununiile pe cap.

— Na. că de asta-mi era  acu 1“ — sburll el vorba prin
tre  rausteţi-

Apoi îndreptându-se către argatu l ce venise după el cu 
şarabana, îl m ustră plin de n ă d u f:

— Puteai să stal acasă, nu să alergi după mine pe coc
lauri. Aşa cum a fâcut şase, l-a face şi pe al şaptelea. Că doar 
nu eu am să-l fac..

— Poi, vezi d-ta, baci Gheorghe, că eu n’am venit de 
capul meu. M -o mânat cu z o ru l; că zice că  nu se poate u- 
şura dacă n 'â t f! acolo. Aşa o spus, zău şi Baba moaşă ; eS, 
zice, îi cu prim ejdie...

— Aşa zice ? întreabă îngrijorat baci Gheorghe.
—  Aşa. Şl m'o mânat să te aduc, musai.
— Bine, aşteaptă.
Dădu atunci semn din corn, de  s au adunat ciobanii la 

sfat şl poruncă.
— Atl venit to ţi ?
—  V e n it! răspunseră  tn tr 'un  glas, după ce s’au cercetat 

din ochi unii pe alţii.
— Atunci, iaca ce-1: a vru t Dumnezeu ca'n ia-sară să-mi 

aducă soaţa prunc nou. A rgatul aista spune că a r  fi treabă 
cu primejdie şi trebuie să fiu faţă. Cată dar s& mergem. 
Voi s’aveţl grijă de ol Stuh aveţi, pale stat, iân este. Duraţi 
perdele de stuh şi colibe de pale înspre partea  moscalului. S i  
nu sră prindă sloata şi ia rna  cu oile’n câmp... Eu am să vin 
c&t de degrabă, dac’a vrea Dumnezeu... M’aţi auzit ? în treb i, 
proptindu-şi cuşma pe ceafă.

— Auzit !
— Aşa... Ioane, gata-i şarabana ?
— Gata, baci Gheorghe.
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— Atunci, cu bine şl sanatate.
— Ca bine şl săn&tate!
Stăpânul se înălţă în picioare, cu un cap mal lung 

decât toţi.
— Cât olu lipsi, porunca la fecloru-meu, Leon.
—  În ţe les!
— Tu, Leone, să vil la mine, colea, lângă leuca şara- 

banel, să-ţi mal spun una alta cât m’olu învăll în poclăzl.
Cu glas scurt baci Gheorghe d&du cele de cuviinţă po 

runci feciorului cel mare. flăcău de douăzeci de ani, aproape 
cât tată-su  de înalt. Ceilalţi ciobani stă teau  deoparte, tăcuţi. 
Stăpânul lşl făcu o cruce m are, mai aruncă o ochire către 
tâ r la  neisprăvită  şl porunci, s c u r t :

— Mână, Ioane !
Cal! s'au opintit în ştreang şi ro ţile  au pocnit îs  

clisa umedă.
Dinspre m iază-noapte venia întunericul şl udeala văzdu

hului, de-a-lungul apelor din Prut. Omul, strâns în poclăzl, cu 
căciula înfundată pe urechi, tăcu, în vreme ce Ion îndemna 
caii la drum , cu glasul şi biciuşca. S 'au lăsat pe nesimţite în
tunecimi adânci, cu ceaţă neagră şl deasă. Numai caii mai 
ghiceau drumul, cu acel simţ pe care l-au prim it moştenire 
de la trăgăto rii dinaintea lor, o ri dela strămoşi mal îndepăr
taţi, care au  avut aceeaşi îndeletnicire.

Căruţa înainta in pasul lor, pe când călătorii se lăsas 
furaţi de o am orţeală soră cu somnul. Baci Gheorghe însă. in 
această înfăţişare liniştită, ascundea şl o frăm ântare de gân
du ri care m ergeau înaintea Iul, acasă, unde femela se trudea.

Cine ştie ce cumpănă-l acasă ? Doamne fereşte de p r i
mejdie D ar, Iarăşi, se gândea că  poate nu-1 cine ştie c e ; ia 
nişte spaime de femei. Doar nu-1 acu întâia dată; a mal fă
cut şase...

Dar dacă...
— Măi Ioane, ia  mai îndeamnă, măi !
Ion, tresărind  din plroteală, învârti biciul pe deasupra 

capului şi croi caii deacurmezişul spinării. Porn iră  mal repede.
Baci Gheorghe începe să depene am intiri, sub cuşmă. A- 

ceste am intiri vin de departe, tocmai din munţii aceia dela 
asfinţit, ce se chiamă Zarandul, unde stăpâneşte un neam de 
oameni cu m usteţl m ari, pe nume Unguri. De-acolo s’a 
răzleţit şl el, acu douăzeci şl cinci de ani, cu oile, la iernatec 
spre răsă rit la apa Prutului, cale de câteva săptămâni, ca să  
scape de foametea oilor şt de zecluiala grofilor. înapoi nu s'a 
mal Întors de atunci. Poate din pricina oilor, poate şl din alte 
p r ic in i; poate că unde a găsit aici o fetişcană, m oldovancă ba

bană şi b la jin i de care  1 s 'a lipit inima... Deci m ergând la popa
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virlgore, Dumnezeu să-l ierte, şl-au pas p ircstlile  pe cap, ia r  
tftr'.a oilor aa durat-o  pe holmul BuhScenilor, la apa Jijiei.

De-atunci, la doi tre i ani, m oldovanca i-a  făcut câte-an 
băiat, ia r  el s'a văzut nevoit, tot cam la a tâ ta  vreme, să-şi 
îndoiască m ereu num ărul cârlanilor. Acum are şase şi, dac'o 
vrea Dumnezeu, şapte suflete de înzestrat. Poate chiar că a- 
cesta al şaptelea să fie fată şl atunci trebuie  zestre mai m are, 
nu numai de oi. dar şi da pământ. Căci din ceie zece fălci de 
arătură şi din cele o mie de oi tot nimica nu s'alege când vine 
vremea la'm părtealâ. De aceea trebuie, musai, să aibă toate în 
vedere... Numai de-ar lua seama Leon la treaba de pe Prut. 
Să nu deie dihăniile, ori vântul cel musc&lesc, să se p răpă
dească avutul...

N oroc că nu-1 prea departe. După ce-o mântui treaba 
la Buhăceni fuge el ia r  la târle  şl la perdele. Iaca, de pe holm 
incep a se zări scântei de  lumină în sat. Cam lăptoase ele, 
T>rin ceaţă, da r asta înseamnă că lumea încă n 'a trecut in 
aşternuturi.

O are nevasta ce face ? A fi scăpat ?
— la dă-i, măi Ioane, dă-i mal t a r e !
— Ha ? făcu argatul care adoarm ise de-a-blnclea în 

chelna căruţii. Apoi, luându.şl seama, pocni vrăjm aş cu biciul.
— Da pe semne că n 'ai dorm it ast’noapte ? îl iscodi 

baci Gheorghe.
— Da cum, boalele. să d o rm ! Că de as'noapte numai 

pe drum uri : ba  după moaşă, ba după apă, ba d u p ă .. Doamne 
iartă-m ă..! mogorogi Ion, învârtind cu ciudă biciuşca.

— Va-să-zică de as'noapte o 'nceput ?
—  D’apoi.
Baci Gheorghe se îngrijorează. M are-i mânia lui Dum

nezeu ! Auzi d-ta, să ne chinuiască a tâ ta !
— Da'mână, m ă i! Las’că-i dorm i acasă.
— Că mân doar...
Au in tra t în sat, pe drum bătut şl repede au ajuns la 

poartă. încă de acolo urechea Iul baci Gheorghe a prins svo- 
nul unui scâncet...

— Să ştii că-1 fată, — zâmbi pe sub musteaţS, — că
prea-i gureşă. In sinea lui se bucură şi se simte fudul. Prea
at vrea să aibă şi un pui de femele pe lângă atâţia flăcăi.

Baba moaşă l-a tim ţit şl i-a ieşit in prag :
— Hal, baciule şl-ţl primeşte odrasla.
— H a i-h a l!
A in tra t in casă bucuros :
— Fată-l ?
— Da’cS băiat nu ţi-a  plăcea !
Omul simte un fel de părere  de rău , amestecată ca ciudă.
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D ar văzând nevasta sleita de poteri, pe pat, zâmbi îngăduitor :
— Bun ş'alsta ; că 1-ola pune la p&scut cârlanii. Dar nici

o fată nu strica... Ce zici tu, mal Ileana, mt-i face şi-o la tă  ?
—  glumi către  nevasta oiillia de cazna.

Ea zâmbi doar a râde, d a r  nu putu  mal mult.
— la uite la el, — sări moaşa cu gura, — abia o scă

pat femela cu zile şl el... Iaca aşa’s bărbaţii I
D ar baci Gheorghe n’o aude. A apucat mâna nevestei 

şl o s trâ rg e  încetişor cu palma lui aspră, privind-o în ochi.
— Ş*, a fost greu tare , Ilenuţă ?
Femeia clipi cu înţeles şl zâmbi Iară, de data asta mai

viu. Parcă trecuse putere nouă în trupul ei istovit din trupu l
bârbatului. A lături se svârcolea ţâncui.

— A ista-i ?.. Măi cârlane, mM cârlane ! Când te-1 face 
m are te-oiu pune la păscui ca  ceilalţi cârlani, dela oi... D ar 
ce nume-l punem, nevastă, că, m al că am gătit călindarul ca 
a tâ ţia  bftleţi ?

— Dar cum, Doamne iartă-m ă, — sări moaşa Iar. Că 
doar n 'al atâţia câte zile’s în tr 'un  an şi câţi sfinţi sânt. Şi unde 
mal pui că uneori îs câte doi tre i ; ba chiar şi p a tru zec i Cât 
despre asta să n 'a l grij«; n 'al decât să ei călindarul dela în 
ceput.,. dacă  te ţine curaua, baci Gheorghe...

— Atunci, sâ’ncepem de azi... Ia trag i fuga la  părin tele 
ori la dascălul, că-l mal aproape şi vezi ce sfânt avem azi.

— Apoi, că chiar îi şi nevoie, că parcă eu nu ş t i a i
Azi, că se chiamă că am trecut de miezul nopţii, când a ve
nit flăcăul pe lume, îl sfântul cposiol Anania.

— Atunci... Anania ? întreabă el din ochi pe femele. Şl
cum ea nu z*se nici da nici ba, baci Gheorghe rid ică  de pe
laiţă  acel boţ cu o<hl şi-l gâdili cu m usteaţa s

— Apoi să ne trăieşti, măi Anania şi să trăiască şl mâ- 
m ucă-ta care  te-a făcut. Şi să ne tră iască  şi oile ca să ai t«  
ce păzi, ce mulge şi ce tunde şi să ai ce prim i de zestre şl ce 
lăsa m oştenire când ţi-a  veni sorocul.

* **

Aşa a venit pe lume Anania Rotopanu, cel de al şapte
lea  fecior a Iul baci Gheorghe, în tr'o  noapte de toam nă, când 
dlsnpre m lază-coapte, peste apa Prutului ia târle şt peste apa 
Jijtei, la sălaşul sta torn ic  al o ierilor, coborau vânturi preves
tito are  de Iarna, ca re  l-au m ânat în&pol pe stăpân la tu r 
mele sale.

A râm as, de aceea, până la  prim ăvară, numai in grija 
mamei, care  1-a'nsdrăvenlt ca şi pe ceilalţi şase de m afnalnte.
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incât atunci când baci Gheorghe a în tors oile Ia varatec, l-a 
găsit voinic şi dolofan cum ii pepenele.

— Ce mai bani am să fac eu  dintr'însul, măi n e v a s tă ! 
a hotărî t el atunci cu mulţumire. Cum ătră Ileana, ca de obl- 
celu, n 'a  zis nimic, d a r parcă  a zâmbit a neîncredere.

Şi ia  adevăr n'a avat noroc baci Gheorghe să-l vadă pe 
A nania baci. Căci pesemne atunci când s'a născut prunc»!, 
ursitoarele i-au  croit a ltă  zodie, pe care, cum îl treaba  u rs i
toarelor, n 'au dat-o pe faţă d in tru  început. Şl poate tocmai 
de aceea, ca s&’l împace, în prim ăvara  urm ătoare  l-au  ades 
ursitoarele o fată voloneaţă, cum cerea inim a baciului.

Cât despre Anania, după ce s’a  sbu ră tăe it, şi-a începet
ucenicia de cioban c u . . gâştele. Că avea cum ătră Ileana m are
dragoste pentru  acest fel de orătănii, precum  baci Gheorghe 
avea patima cârlanilor. De aceea, îndată ce a prins a fi oleacă mai 
răsărit decât un gânsac, şi-a început slujba pe to loaca Jijiei, 
având canon să nu lase gâştele să in tre  în ogoarele oameni
lor, să stârnească ispaşă.

Iar când an ii s’au împlinit zece la num ăr, baci Gheorghe
l’a înaintat paznic al cârlan ilor pe care îi lăsa ia iernat îa
Buhăceni şi nu-i ducea pe valea Prutului, la perdele. I-a ales 
atunci o sută din cele mai frumoase mioare şl, chemându-1 Ia 
sine pe Anania, i le-a a ră ta t cu mândrie.

— Flăcăule, aiasta-l zestrea ta. Cum li-i păzi şi 11-i 
creşte, aşa li-i avea. F ră ţln ii tă i to t aşa au porn it-o  şi, iaca, 
acu Leon îl la gospodăria lui, om cu stare  şi cu cinste, Vasile 
aşişderea, Ion îi pe cale şi el, ia r  ceilalţi îşi fac ucenicia la 
stână, până le-o veni şi lo r  vremea să roiască. Ţine-le, stă- 
pâneşte-le şi înmulţeşte-le.

Luându-I în  braţe, l-a r id ic a t până în dreptul muste- 
ţilor, pecetluind această înzestrare, cu buzele, pe fruntea co
pilului. Cum ătră Ileana a lăcrăm at încetişor din pragul uşii.

De-atunci a scăpat A nania R otopanu de huietul gâştelor 
şl a început treaba la o ierit. Baciul Gheorghe, trud it de  o ju
m ătate pe veac, a  început a sta mai pe lângă casă. A îm păr
ţit oile între cei tre i feciori mai mari, dându-le în grijă să 
poarte  şl socoteala zestrii M ăndiţii, ultim a născută din neamul 
său, al Rotopanilor.

S’a apucat deci mai mult de treaba câmpului şl de ne
voile satului. E ra  om chiabur, cu scaun ia cap, deci cum îi 
mai bun pentru  asemenea îndeletniciri. Tocmea lucrăto ri, strân 
gea roade, um plea coşerele şi, când e ra  p reţu l bun, pornea 
carele şi lua calea Botoşanilor, de unde aducea acasă chinaî- 
rul plin de rublele.

Din aceşti bani mulţi, multă lume s 'a folosit, m al ales 
siânta biserică din satul Buh&cenilor. Că bac i Gheorgh« nu
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era  om  strâns la pungă şi când e ra  vorba de-a mulţăml la t  
Dumnezeu că l-a ajutat In toate  şi l-a  dat belşug, apoi 
a a  strângea baierele chimirului. P en tru  asta avea el ® 
vorbă a lui î

— „Câ doar n ’am să pun brânza 'n  şip şl s'o scobesc 
cu fn s a l /

De aceea a început părin tele Costache Antoneanu a-1 po 
meni to t mai des în b iserică pentru  daru rile  făcute acestail 
sfânt locaş : ba sfeşnice de alamă, ba candele de argint, ba p e r
dele scumpe, de m ătase, la uşile îm părăteşti, ba clopote de a- 
ram ă, noi şt mari, ce se auzeau, ca o vestire  minunată, până 
departe, de-a-lungul văii.

Iar în tr 'o  toamnă, stând de vorbă, pe prispa bisericii, c* 
părin tele  Costache, a prins sfintla-sa a zice o vorbă de încercare :

—  Ce-al zice d-ta, baci Gheorghe, dacă am face no! ® 
-şcoală în sat ?

— 0 ... ce ? în treabă m irat omul.
— O şcoală, baci Gheorghe, o şcoală în ca re  să înveţe  

copiii oam enilor carte.
— Adică, părinte, cum vine asta ? se făcu a nu înţelege
— Apoi b lneî sănveţe  a ceti, a seri, a socoti... Câ im 

alte sate sânt şcoli, d a r la noi nu.
— lllra, părinte, că m ulte-ţl mai trec p rin  cap ! D’ap«i 

de asta-1 nevoie ? Câ eu, iaca, n’am ştiut carte  şl despre asta...

— I-adevărat, l-adevărat ; numai că acum s’au schim bai 
irremlle. F ără  carte-i greu a z i ; şl are  să fie  mai greu.

— Nu te potrivi, părinte, că dacă omu-1 vrednic, n 'a re  
nevoie, iaca eu...

— Ştiu, ştiu, dar vezi că lumea s’a mal prefăcut. înain te 
vrem e vorba era  vorbă. Dacă, de-o pildă cum părat d-ta o sntâ 
•de oi, e ra  destul să te legi pe cuvânt şl era  treabă sfântă. 
Azi s'a schimbat. Poate s a făcut lumea mal rea, poate, ştiu cu, 
mal păcătoasă. Vorba nu mal este vorbă : sboară, fuge, se p ră 
pădeşte. Numai ce-1 scris răm âne ; pentru  o ri ce fel de învoiala 
trebu ie  hârtie cu scrisoare la mână. Las’că asta nu-1 ceva nou, 
că a fost de când îi lumea. Numai că pe aici, p rin  Buhăceol, 
s'a p răpăd it sama scrisorii; d a r  aiurea să ţine m are socoteală. 
De aceea cred  că n’ar fl rău  s'o începem şl noi...

Baci Gheorghe tăcuse. E adevărat că auzea ce spune pă_ 
rln te le  Costache, d a r în mintea lui se frăm ântau şl alte gân
d u ri. Auzise el că în sat la Dângenl e ra  şcoală, de mergeai» 
copiii la învăţătu ră  de carte. Numai că acel copil, în loc să 
deie  o mână de ajutor la treaba  gospodăriei, rupeau încălţările 
fără  folos Că după ce leşiau din şcoală nu numai că nu ştiau 
m al nimic de treblle părin ţilor, d a r şl cartea  o uitau, m ultă
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4>nţlnă c&t învăţaseră. Iaca, dacă-i pe aceea, mal mnlt folos a 
idu» Anania, care  a păzit gâştele, ia r  de doi ani paşte c ir -  
anll pe toloacă. Se vede ceva depe arm a lui...

— Ei, ce zici, baci Gheorghe ? îi În trerupse gândul p ă 
rintele Cnstache.

— D'apoi de, părinte, sfinţla-ta ; ea nu zic nici aşa, 
nici aşa. Că eu ce ştiu ? Mi-am tră it  traiu l şl, vorba ceea, 
ml-am mâncat mălaiul. Băieţi, ca să-i mai Învăţ carte, mulţu- 
ntsc lui Dumnezeu, nu mai am. Că, ce-am avut s'au făcut, nu 

fie deochi, m ari şt s 'or trece fără carte  cum m'am trecut şi 
«u. Şi, slava Domnului, num ai rău  nu ml-a mers...

— De asta aşa-i, baci Gheorghe ; dar vorba-1 *;ă se r i 
dică şi alţi copii şi poate că avem datorin ţă pentru  aceştia 
;năcar de acum înainte.

Baci Gheorghe iar frăm ânta gândurile Iu!. Oare nu cumva 
oârintele vrea să-t ia şl lui vrun  copil la şcoală ? A, nu, asta 
iu  se mai poate, că al lui is mari. D oar pentru  alţii de-acu. 
Bine că ai lui au trecut de vremea şcolii. N’are  decât să se 
facă şi şcoală, dacă aşa socoteşte părin tele Costache. La urm a 
urm elor s’a vedea ce-a ieşi din toată povestea asta. Cu toate 
acestea Anania a re  numai doisprezece ani; se chlamă că-i to t 
copil. S 'a r putea să 1*1 iea... l)e aceea încearcă şi altă vorbă :

— Apoi, părinte, dacă zici, să facem ; eu nu mă pun 
Împotrivă. Numai că şi făcutul ista-i cu socoteala lui. Mai în- 
ta! de toate, de unde profesor, că alştia, după câte am auzit 
eu, îs lucru m are de rari..?

— Despre asta, baci Gheorghe, vom căuta. Până una 
alta, pentru 'nceput, chiar eu mă prind  să 'nvăţ pe băieţi.

Baci Gheorghe s mţi că se prâvale din faţa părintelui 
piedica ce-i pusese. Totuşi încearcă să o sprijine cu îndărătnicie :

— Bine, acum să zicem că asta n 'a r fi m are lucru. Da-1
vorba, cine are  să-ţl plătească pentru treabă ?

— Mie nu-mi trebuie plată, — răspunse zâmbind părin 
tele Costache ; până s'a găsi un învăţător am să fac eu, fără
;>«rale şl fără părere  de rău- Ba cred că are  să-mt fie de-a
ilragului.

— Şi asta-1 bună, părinte, sflnţia-ta ; dar eu ia r  m ă'ntorc 
•l z ic : unde-i şcoala?.. Unde au să’nveţe băieţii, că doar n 'al
• U-i ţii în drum, sau pe sub păre ţli b iseric ii?

Părintele Costache îl priv i furiş, zâmbind nevăzut pe 
«ut> musteaţă.

— De asta n 'a r  fi nimic, chiar dacă aş învăţa pe copii
n tinda bisericii. Că do ar în vechime aşa e ra :  şcoala era la

M icrică şl p reo tu l e ra  învăţător. Acum însă, — continuă «fin
ii n-aa zâmbind mal deschis, — cunosc eu un om care are să 
l«i« yl casă pentru  şcoală...
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— A dicătelea cum ? în treabă nedum erit baci G heorghe
— Iaca biae. Ştiu eu aici în sat la Buhăceni un gosp« ' 

d a r  care, precum  mă vezi şl te văd, are s'o facă şl pe asta 
cum a  mai făcut şi altele... Că a făcut danii bisericii şi i-a  a- 
dos clopote tocmai dela cetatea de scaun a domniei...

— Ce vrei să spui cu asta, sfinţia-ta ? sftri baci G heor
ghe, muşcat de o bănuială.

— Da, aşa-i cum spun. Acest om pe  care-1 cunosc e« 
a cum părat ast'p rim ăvarâ o casă deia vadana Iul Toader Mâa* 
druţă, chipurile s ’o facă zestre  fetei. D ar până i o creşte fata, 
s'o m ărite şi s'o înzestreze, cântă cucuvelclle în  acea c a s *  
pustie şl-o ro d  degeaba ploile, carii şl paragina. Până a tunc i 
n 'a r  fi rău  să-l pom enească pe acest gospodar copiii că ie-a 
«lat casă pentru  adăpostul şcolii.

— Ba asta  n ’oi mai face-o, părin te  ! făcu p rîp lt bac i 
Gheorghe, care pricepuse însfârşit unde v rea  să aducă vorfea 
sfinţia-sa.

—  „Nu zi vorbă m are, bacluie, — zâmbi iarăşi preotul,
— că, iaca, să ştii câ m’am făcut şi eu baci ca domnla-ta. Eo 
am pus acum chiag în laptele domniei-tale... Şi dacă am p«* 
ehiag, apoi caş trebuie să iasă Lasă-1 să se închege şi-i veni 
siâne cu răspunsul. Acuma dute acasă, că ţi-a pune cum ătră 
Ileana lingurile în brâu... Văd că mie preuteasa îmi şl face 
semne pe după zaplaz...

...Toată noaptea baci Gheorghe s'a tot învârtit în co jo sc i 
şl i-au  huit în cap vorbele părin telu i Costache. Le-a întors fi 
*e o parte  şi pe alta  până când să-şi închege anume socoteM 
ale lui, în care in trau  Cu m are m ăsură şi gândul plăcut că a*, 
mat a re  băieţi care  să-şi p ia rd ă  vrem ea pela şcoală. A a d o r 
mit târziu, mulţămit de aceste socoteli făcute cu trudă, încât 
l-a  prins ca nici odată răsăritu l soarelui pe prispă, acolo unde 
sa deprinsese să hodinească, încă de multă vrem e, până ce 
cădea om ătul. Las'câ nici cine ştie ce treabă  n'avea, că era  
epre Duminică şl până la liturghie mai era  vreme.

L-a trezit glasul părln ielu i Costache, care trecea c ă 
tre  biserică s

— Bună dimineaţa, baciule ! Ei, s'a 'nchegat caşul, o ri a n  
stricat laptele de-a ieşit uum ai zer ?

— Sărutăm  dreapta, părin te, — zise gospodarul să ria^  
repede în p ic ioare ; cred că s'a prins... Numai că am şi eu s o 
cotelile mele...

— Şi care 's acele socoteli, mă rog dom nlei-tale ?
— Apoi, dacă nu ti-i cu grabă, ti-oiu spune... Uite cucn 

îi p ă r in te : vă dau casa, cum ai zis gfinţia-ta... Numai, un lu 
c ru  : să nu-mi smoniţi pe băiatul cel mic, pe Anania şl pe
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iată, pe MăncHţa. Câ eu am să-i las aşa cam  am fost eu. Ana- 
yta a ţinea socoteala oilor şl a cârlan ilo r cu răbuşul, dacă nu 
!-a ajuta mintea să o ţte în cap pe de-a rostul. Cât despre 
^  Jndtţa, las-o să’nveţe a coase, a îm pleti şi a pune cloşte, ca 
u i-sa . ...Bun cuvânt, părin te ?

— Bun, cum nici nu se mai pcate , baci Gheorghe şi-mi 
•a re  bine c'am putut să n e ’nţelegem. Să vil la biserică. Vora 
ro rb l de-acum şi cu oamenii, să vedem ce-î de făcut şi de dres.

— Am să viu îndată, părinte.
Şl dapâ ce sfinţla-sa se depărtâ pe drum ul bisericii, baci 

Jiieorghe, mulţumit, răs tu rn ă  găleata dela fântână în  căuşul 
palmei stângi. îşi frecă  am ândouă m âinile şi-şl răco ri fata :

— Ca F ilat din Pont, cum a r zîca sfinţia-sa — gâ~dl 
resel că a văzut încheiată şi această tocmeală.

Aşa s’a întâm plat că în toamna aceea s'a porn it şcoala 
în sst la Buhăceni.

Numai că tocmelile Iul baci Gheorghe n'au ieşit chiar a ş i  
m m ie socotise el, decât pa o parte  şl anume în ce privea 
pe M ăndiţa. Cât despre A nania, aici socoteala . a ieşit ca 
iKiinteală. Căci, afiându-se el cu păscutul cârlan ilo r pe to 
loacă, ursitoarele cele dela naştere l-au  adus aminte că l-a»  
giurult în alt chip. De aceea, lăsând cârlan ii în paza altui flă- 
«ăuaş, s'a coborît pe nesim ţite că tre  şcoala părintelui Cos- 
iache, privind cu jale la cel vreo cincisprezece băieţei cu care 
stătea de vorbă sfinţia-sa.

— A cui eşti tu, măi ţică ? îl în treabă  preotu l dând ca 
•chil de el.

— A  lui baci Gheorghe, părin te, răspunse săltândn-şi 
ilesaga de pui de cioban.

— Ei t a c i ! Chiar a lui ?». Şi ai venit şi tu  la şcoală ?
— Dacă nu mă lasă tătuca !..
— Dar tu, v reî ?
— i h i !
Ce-or fi vo rb it atunci, în taină, părintele Costache cu A- 

«ania Rotopanu, nu se ştie cu am ănântul. Atâta doar că dla 
«lua aceea cârlanii lui baci G heorghe stăteau în paza Dom
nului pe holm, de dim ineaţă până seara. Drept că vechiul p ă 
s to r  căzuse şi el la o tocm eală cu a lt băiat, să nu Ie lase să 
*c prăpădească, dând pentru  asta d rep t sim brie câte*o p res

are pe care  A nania Rotopanu o căpăta  zilnic dela părin tele 
‘Jostache. Cât despre paiul de cioban, îşi umpluse desaga c* 
•urte şl p lăcuţă  date to t de părintele, pe care, seara, când, 
thipurlle, se 'n tarna cu turm a de pe holm, le ascunde cu fe-
■ t.ilă  m are, sub streşina şurii.

Cu chipul acesta era  toată lumea mulţumită. D ar numai
• ină’ntro zl când, Ivlndu-se sloată şi neren lnd  cârlanii acasă
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cam era  porunca pentru asemenea vrem e, s'a dus baciul s in 
gur să vadă ce face diavolul de băiat de nu mal vine...

Diavolul, la-1 de unde nu-1 ! D rept este însă că a  găsit 
cârlan ii în bună rândulală. Prescurea îşi dovedea şl în această 
priv in ţă  sfinţenia el...

— Da unde-i A nania, măi bă ie te?  în treabă cludos d a r  
îngrljat baci Gheorghe.

—  La şcoală, unde să fie, răspunse liniştit flăcăuaşuL-
Să-1 fl dat cineva atunci baciului cu malul în cap şl n ’a r

fi răm as mal năucit ca de această veste, care-i răstu rna  toate  
vechile socoteli.

— Unde, mă ? !
— La şcoală, n 'a u z i! Mie îmi dă o prescure  ca să-l p ă 

zesc şl cârlanii Iul.
— Las'că-1 dau eu lui şcoală ! îngână omul, porn ind  c ă 

tre  sat cu paşi ra r i  şl apăsaţi. Numai dracul de popă, —  
Doamne lartă-m ă, — să ştii că m l-a făcut-o asta, gândi ei 
cu năduf.

S’a întâlnit în poarta  şcolii cu părin tele  Costache, care 
ieşea cu d roaia  de copii după el. A nania Rotopanu, când a 
văzut şl a'nţeles după anume încrun tare  a sprincenllor, p r i 
mejdia, s’a ferit ca o şopârlă  în tr 'o  tufă de cătină unde nici 
au  sufla.

— D’apoi bine, părinte, aşa ne-a fost tocm eala ?,]
— Care tocmeală, baciule ?
— Cum care  tocm eală, p ă rin te? !  D 'apol ai u i ta t?  N k 

ţ!-am spus eu că-tl dau casa numai să nu-mi smoneşti b ă ia 
tul la  şcoală ?

— Aşa-1, da...
— Apoi dacă-i aşa, ce fel te-al ţinut de vorbă ? A veai 

dreptate, părin te  când îmî spunea! că azi vorba nu mal este 
vorbă... Auzi, să-mi lese el mie cârlan ii pe imaş şl să v ie la 
nfinţla-ta la  şcoală !.. Aşa ne-a fost învoiala, părin te  ?

— Baci GheOrghe, degeaba te mânii pe sine, că nu ea 
am strlcat-o... Ce să-ţi fac dacă'a l făcut băieţi care  se trag  la 
carte, nu la ol ? Află că nu eu l’am smonlt, cum z ic i ; el sin
gur a venit. Şi am crezut că-1 cu voia  domniel-tale.

— I-olu da eu o învoire, părin te, de 1-oiu face ferfe- 
miţă n ă d ra g ii! Că eu am treabă cu dânsul la cârlani, n r  
la  şcoală...

— D 'apol că de-acuma al cam m ântuit-o cu cârlan ii 
Iaca a 'nceput să ningă şl-1 gata cu păscutul. Poţi să nu te  mal 
am ărăştl. Abia nu ţi-a şedea băiatul degeaba pe hornul sobei 
oată Iarna. Lasă-1 să vie la  mine, dacă a re  tragere de la im i

pentru  asta. M ăcar cât îi iarnă, că dela prim ăvară...
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— Ba nici gândesc, p&riate. Mie plod cu capul stricat 
«■-ml trebuie.

— Ce cap stricat, baci Gheorghe !.. Eu, să-ti spun drept, 
•n  socot aşa. Că In tr’o săptăm ână băiatul a 'nvăţat cât nu în
văţaseră ceilalţi in trei săptămâni. Ii cel mai bun dintre toti, 
»el mai căpos, dacă vrei să ştii. A re ştofă de cărtu rar, asta-i. 
Iva ţl-o  spun şi te rog să nu-ţi faci pacat şi să ponoseşti co* 
pllul, încheie cu oare care ho tărlre  în glas părintele Costache.

— Ba pe copilul meu eu îs stăpân, părin te, şl eu ştiu 
ce trebuie să fac d in tr’nsul, răspnnse omul cu îndârjire.

— Bine, baci Gheorghe, treaba domniei-tale. fă ce ştii, 
dar eu ţi-am spus.

S 'au despărţit mânioşi A nania Rotopanu, tupilat în că
tină, asculte totul, cu inim a cât un purice... Ce-i de făcu t?  A- 
uesâ, musai îl aşteaptă o bătaie ca aceea. Aiurea, unde să se 
«tucă ? De aceea a început a scânci în legea lui până s'a înop- 
tat bine. Luând-o atunci încetişor pe după garduri, s'a îndrep
tat către casă. ho tărît să se strecoare nesim ţit între cârlani, 
•ă doarm ă acolo, cu el. Poate mâne s'o face vreme bună şi, 
(Aud s'a crăpa de ziuă, va ieşi din nou cu ei, pe holm... Şcoala... 
uleie focu'ntr ansa, dacă-i atâta supărare...

A isbutlt să se fu r iş e ze  în grădină. L-a simţit numai câ- 
■ele care-1 ţinuse de u râ t la păscut cârlanei.

—  Sssst, M odruz ! Taci să nu m’audâ tătuca... N ’am no
roc, măi, cu şcoala. De mâne mergem din nou la cârlani, no 
n u l scheuna degeaba.

M odruz, a clătinat încetişor din cosdă auzind de această 
tocmeală şi l-a urm ărK in şură, unde-şi ascundea d«i regală 
«tăpânul cartea  şi plăcuţa, acele lucru ri ciudate pe care el nu 
le văzuse la niciun cioban altui până atunci.

Băiatul s'a aprop iat de locul ştiut, a mângâiat incetînel
cu dtgetele acele lu cru ri ce nu-i mai erau  de trebuinţă şi le-a
pitit sub streşină.

—  „Na, mânânce-vă şoarecii, dacă-1 vorba să mănânc pa
pară pentru  voi !

D ar p sreă  tot îl doare  inima că se desparte  de ele. Mai
«tlea că auzise ş) vorbele de laudă ce spusese părintele... Ia să
Io mal vadă odată, să le mal pipăie... Întinse mâna, dar g re
şind prin  întunerec mişcarea, plăcuţa a căzut jos pocnind ca 
«lin puşcă, de s’au speria t cârlanii şi s’au bulucit orbeşte toc 
■tal in cealaltă  parte  a şurii. Anania Rr.topanu a încremenit 
tocului, mai ales auzind glasul gros a Iul baci G heorghe:

— Nea, boalelor ! Da’ce, a dat lupu’n voi ?
Şl cum cârlanii priveau cu spaimă către şură, baci Gheor- 

<t»r, apucând un par, s'a dus să vadă ce-i. Anania, îngheţat in 
roarlu  şurii, a simţit că parcă 1 s’aprople sfârşitul...
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— Tu erai, de spării cârlanii, diavole ? ! răcni baciul, 
găslnda-1 acolo. Ia v ină’ncoace...

— N u mă mai duc, tătucă... merg de-acu cu cârlanii... 
lartă-m ă, tătucă, scânci copilul.

— Vorba !.. Mergi în casă, că te judec eu !
A nania a plecat capul în tre  umeri, parcă s’a r fl aşteptai

să-l pălească d in  urmă. A iu ţit pasul şi a ingrat în c a să :
— Mămucă, nu mă lăsa că mă om oară tă tu c ă ! se ru g i  

el trecând  în dosul mameî. Şl dacă n 'a r  fi pus ea obrazul şi
spatele pen tru  dânsul, nu se ştie de câtă bătaie a r  fi ştiu t îa
seara aceea spinarea lui A nania Rotopanu. Aşa însă a scăpat 
aum al cu v reo  doi ghlonţi şl încă şt ace la  na  prea îndesaţi, 
căci cum ătră Ileana, ca mamă ce se afla, avea grijă să'mplngă 
la vrem e mâna cio toroasă a baciului Gheorghe.

Peste noap te  Anania a adorm it aaevoie, trăgând cu u re 
chea la sfatul părin ţilo r, din care  sfat şl şoapta, prinse ca 
grec, a priceput că mămuca l-a  luat ap ă ra rea  şl l-a înduplecat 
pe iătuca'să-1  lese la şcoală numai până’n p rlm ivară , aşa p re 
cum zisese şl părintele...

Deci, lum inându-se de zltîă, A nania R otopanu se şl afla 
în  poiata găinilor, cotroboind p rin  cu ibare. Luând de acolo 
p a tru  ouă de pasăre, călduţe încă, le-a strecurat în sân şi să
rind  gardul pe după casă. nu s'a oprit decât la  dugheana lui 
Dudei, care  ovrei, din toamnă, adusese marfă nouă peairu  sa
tul B ahăcenilor : plăcuţe negre şi p lum buri de p iatră, nam aî 
bane să fie repede stricate de către şcolarii părintelui Costache.

Târgulndu-şl deci. ca oaă albe, acea plăcuţă neagră, A - 
aanîa a  pas-o  în locul celei sparte  din desagă şi s'a grâbît că 
tre  şcoală, unde l-a găsit sfinţia-sa scriindu-şi lecţia, cu a ş i  
de m are încordare  că scosese şi limba din gură, um ezindu-şî 
de jur îm prejur buzele uscaie de arşiţa lăuntrică...

De-atuncl a fost şcolarul cel mai nelipsit a părin iela i 
Costache. Mai degrabă lipsea uneori sfinţla-sa, luat de treb u 
rile  parohiei. Iar atunci A nania Rotopanu, care prinsese ta in a  
sloveior, asculta şl învăţa el pe alţii, mal bicisnici la pricepere.

Din prim ăvară însă, şi-a reluat treaba  la cârlani. Numai 
că mult se minuna baci Gheorghe ce boală va fl dat în tre  el 
de nu p rind  carne. N 'a avut de unde afla că A nania îl 
păştea to t pe lângă şcoală, de se făcuse pământul gol c'am 
dram . Abia în postul Sâa-Petrului, când a socotit părintele C ob- 
tache că trebuie eă închidă şcoala, cum se făcea şi la  Dângenl, 
au  început a prinde viaţă şl câriănaşii...

Cam aşa s'au petrecut treburile  vrem e de patru  ani, până 
s'a m ântuit de viaţă şl părintele Costache, răm ânând băleţtt 
fără învăţător. In acest răstim p însă, cu toată paguba m iori
lor, ajansese A nania Rotopanu de cetia în cărţi mai bine de-
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-#t dascălul Irlmla. Baci Gheorghe se mai o ţăra, el, câte o- 
In c ă , da r parcă  to i sim ţea în coşul pieptului un  fel de fudu
lie, seara, când, la pa ra  opaiţului, îi cetla băiatul din Visul 
Maicii Domnului, o ri din Vieţile Sfinţilor. Se u ita  atunci când 
!n fl&cău când la  cum ătră Ileana şl parcă  a r  fl g ră it:

— Nu ţl-am spus eu ? Ceteşte mai dihai decât p o p a !
De aceea nu s'a mai pus de cine ştie ce pricină, să lase

• băiat să term ine şl clasa clncea, în sa t la Dăngeni, la şcoala 
domnului G rlgore Ftllpescu. Aşa că această parte  de învăţă
tură a făcut-o A nania Rotopanu plecând dim ineaţa cu desaga 
plină de cărţi şi caiete, în tre  care se tuplla şl un u is  de mă- 
.« kllgă cu brânză, bine rum enit pe cărbuni de mămuca Ileana.
•  r.mnealui, domnul G rlgore Filipescu e ra  mulţămlt foarte de 
icolar, care aproape nu mai avea ce învăţa din taina ştiinţei 
rfomniel-jale. De aceea în tr 'o  bună zl i-a  şl spus :

— Măi Ropotane, măi, tu  eşti c ro it pentru  carte . T re- 
%uie să te duci mai departe  la  învăţătură .

— Dacă nu mă Iasă tătuca I — răspunse el cu părere 
de rău, ca a ltădată  părin telu i Costache.

Din ziua aceea însă domnul G rigore Filipescu a început
• da cu vorba pe lângă b ic i Gheorghe, de câte ori îl îniâl- 
»ca, să-şi trim ită băiatul mai departe  la învăţătură.

Omul se punea to t de a tâtea o ri de-a curmezişul aees- 
iul plan :

— Las’dom 'profesor că 1-1 destul. Are, de-a-puterea-fi, 
j  ’plcspreze ani şî-i cum îi mai bun pentru  treabă. Ce, v rei 
*ft-l apuce arm ata prin  şcoli şl să nu mai am nici un folos de 
pc urm a lut ?

A lteori baci Gheorghe se supăra mal ta re  :
— Nu-i deajuns că i-aţl stricat capul băiatului până acu ? 

K id mămăliga pe care o m ănâncă nu şi-a plătlt-o, ca fraţii 
!ul. Numai năduf în suflet ml-a pas cu şcoala... Când 1-ola
ii 1 auzi că v rea şcoală am să-l lâu  cu harapnicul de dinapoi.

— Bine, —• făcea domnul G rigore Filipescu domol, — 
oşti să fie, baci Gheorghe.

Iar odatâ, după un anume sfat ţinut cu Anania Rotopanu, 
»'.i rugat de baci să-i lase peste va ră  băiatul să-i ajute la

la şcoală, că domala-3a na mai dovedeşte singur. B ătrâ- 
«ul s'a lăsat înduplecat şi Anania s'a pus pe învăţat in m are 
ulnft, pen tru  şcoli mal îaalte. Iar când s'a vestit toam a şi au 
arnput a se paşte miriştile, domnul G rlgore a mal stricat o
*<>rl>4 despre dus la învăţătură, da r to t fără folos.

— Bine, baci Gheorghe, num ai să nu-ţl p a ră  r&u ; câ 
«tul ii bun şl ţi-ar face cinste pe unde s’a r  duce.

Cinste are  să-ml fie cu dânsul când 1-oiu vedea gos-

ălBLlOXECA »
d o c u m e n t a r a  

KAŞC l T 'ATRA  NEAM ţ
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p odar aici în sat, la casa lai, ca şl pe ceilalţi băieţi, — a r ă s 
puns hot&rît baciul.

De aceea in tr 'o  bană dim ineaţă, porn ind  A nania Roto- 
panu  să ajute la scris dom nului Grlgore Flllpesnu, avea desa
ga plină mal ta re  ca până atunci- Căci pe lângă cărţi grăm ă
dise acolo, în m are taină şi câte donă rânduri de prlmlnel'l 
scoase de cu noapte din lada cu schim bări. Şi pentru  că era 
k o tărît de drum  mai lung, cu cheltuială, pentru care  n 'a r  Iii 
fost deajuns cele câfeva ouă de p rin  cuibare, făcuse Anania şî
o a ltă  ispravă. Dlbuind anume o răţuşcă de lut după horn, îc  
c a re  răţuşcă, p rln tr'o  crăpătură , strecurase mămuca Ileana erei* 
ţa r i  m ărunţt, strânşi cu fereală de baci Gheorghe, o luă ck 
mâni înfrigurate de osânda păcatului ce săvârşea. Şi mergând! 
cu dânsa după casă, a sfarâm at-o cu'n pletrolu, num ărând cu 
grebă m are cel tre i franci şl o băncuţă, câţi se aflaseră a f1 
sloboziţi d in  acea tainiţă.

După aceea, iuându-şi rămas bnn dela părinţi, a plecai 
repegior, gata parcă să fugă, să nu-l ajungă cineva din urm ă 
Abia pe muchea holmuîul dinspre Dângeni s’a oprit ră su flân i 
greu şl o'a u ita t înapoi spre casa care  răm ăsese tupilată  î* 
▼ale, in tre  meri. S 'a aşezat jos şi a priv it Îndelung la acea a- 
şezare părintească, unde crescuse laolaliă cu cârlanii... I s'a* 
muiat ochii albaştri de lacrim i şi parcă ar li v ru t să fugă îna 
poi, să cadă în genunchi înaintea iul baci Gheorghe şi a rnă- 
mucăi, să ie m ărturisească tot păcatul ce săvârşise...

Sosiră însă pe nesimţite ursitoarele cele vechi, ca re  l-a»: 
c ro it zodia vieţii ... Împins de ele şl de cei şaptesprezece aai 
pe care-1 num ăra, A nsnla Rotopanu s'a înălţat în picioare şi 
2b ioc s’o ia  către  casă, a făcut semnul crucii, căiând încă odată 
p rin tre  genele împânzite de o um ezeală fierbinte către satoi 
copilăriei, şl a plecat înainte...

Până'n  seară, bine dăscălit de domnul G rlgore FiHpesc* 
şi purtând  în sân, învelit în tr 'un  ştergar, atestatul şl alte acte 
pregătite  dinainte, a plecat şi din Dângeni, m ergând tot că tre  
răsărit, pe calea drum ului de fler ce se alcătuia atunci, spre 
târgul laşului, unde era şcoala de Învăţători.

A păşit repede peste p rundu ri şl traverse, uneori căţă- 
rându-se pe v re-un  vagon ce căra p iatră, alte o ri rugându-se 
de vre-un chirigiu ce mergea cu m arfă pela negustorii de pe 
valea Jijte l să-l lele o postată  de drum .
Peste tre i zile 1 s'a Ivit înaintea ochilor minunea de-a m irării 
au  târg  m are cum nu mal văzuse, cu biserici multe şl m ari, c« 
palate de domni şi de boieri. S 'a op rit cu frică în drum  şl 
parcă  s 'a r fi în tors ia r la Buhăceni. D ar Iarăşi s'au Ivit nevăzate 
u rsitoare  şl, luându-se după îndemnul lo r şl după îndrum ările 
date de an ii şi de alţii, a ajuns la ţintă. A in tra t în ograda
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«colii aceleia m ari cât an  palat, plină de copilandri, anii mă- 
'■nfl, a lţii mal răsăriţi, care aa  p riv it cu nedum erire pe acest 
>4obănaş ca desaga plină.

*
* *

Baci Gheorghe şl cam ătra Ileana au to t aşteptat seara s i  
»r (ntoarcă băiatul de la D ângenl; d a r au trecu t multe zile şl 
s 'a  mal venit. Luându-şl deci bătrânul un toiegel po triv it a 
plecat-o la drum, ho tărît să puie capăt hoinărelilor lui Anania 
Aflând dela domnul G rigore cum că încă din seara aceea ple- 
'« se  către Buhăceni, a răm as plin de nedum erire.

— Am spus eu ră  învăţătura  i-a stricat c a p u l!—zise b a d  
viheorghe pUn de năduf. Iaca mi-am prăpădit băiatu l!

Iutorcându-se acasă, ostenit de umblet şi cătrăn it la Inimă. 
i« stătu t pe prispă şi n 'a scos o vorbă, priv ind în ogradă ca’n- 
tr ’an  pustiu. Abia târz ia  dădu  glas greu :

— Nevastă, de-acu pe A oania l-am p răpăd it!
— Ce spui, omule ?! şi începu a boci încetişor,—cum 

l-ani p răpăd it ?
— Apoi îi ca şi p răpădit. A plecat în lume, răspunse 

baciul cu vorbă plină de obidă.
In asfinţit se pălea soarele în roşu, coborînd după holm.
— De-acu nu-1 mai vedem ! rosti iarăşi baci Gheorghe.
Au răm as aşa, amândoi, unul tăcut, celălalt suspinând. 0 -

'411 lo r nu văd nici vitele care se’ntorc dela cireada, nici câr° 
Unii mânaţi p r ln tr’un nour de colb de-alungul ullţil, nici m ă
măliga pe care M ăndiţa a răstu rnat-o  pe m ăsuţa ro tundă de 
>«b nuc. Gândul lo r aleargă rătăcind  pe drum uri neştiute, caută 
m urm ă ce nu  se vede nicfiirl. Ţânţari bâzâie pela urechi cerând
•  ţftră de sânge pentru  tainul zilei / d a r ei nu-i aud şi nici nt£
Io simt în ţepătura flăm ândă.

Dela portiţă  le ajunse totuşi glas de om :
— Bună seara, baci Gheorghe! Ţl-am adus o scrisoare ' 

t Irigă străjerul satului
B ătrânul sări d rep t în p icioare. Ce era  asta ?î EI nu pri- 

••Ue niciodată aşa ceva. E ra  o noutate nemai pom enită îs  
vin ţa lui.

— Ce spui, cum ătre Toadere ? Ce fel de scrisoare?
Se repezi la po rtiţă  şl prim i cu m âaa trem urând acea

fcArtie îndoită în pa tru  colţuri ca o plăcintă cu poale'n brâu.
•  privi pe toate părţile  ca pe o ciudăţenie, neprlcepând nl-
mIc din acele semne curioase pe care  abia le ghicea in ne*
tmra Inserării.

D 'apol ce să fac eu acuma cu scrisoarea, dacă n'e 
P*l ceti ?.. Dacă a r  fi A nania acasă...
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— Poate câ-1 chiar dela dânsul — făcu mămuca Ileana, 
cu o tre să rire  de nădejde în glas.

— Cam ? — îngăimă baci Gheorghe, — dela dânsul ? !
S crisoarea începa să-i trem ure în tre degete, ia r  glasul î

se înnoda în gâtlej. Ii e ra  parcă sete.
— M ergeţi la dascălul irim ia şt-ţi vedea — dădu cu p ă 

re rea  paznicul.
— Că bine zici, cum ătre! — sări repede baci G heor 

ghe, trecând  pe portiţă  şi luând-o reped* pe u!ită. Cum ătră 
îieaaa  abia se ţinea, cât ic i cât colo, după dânsul.

Dascălul Irimia, poirivindu-şi aneyie aţele ochelarilor »e 
după urechi, desfăcu încetişor plicul şi prinse a  ceti cu  gla« 
trem urat, aşa precum  se desprinsese la strana bisericii:

— Vă săru t mânile m ăm ură şt tătucă,.,,
— Ii dela d ân su l! strigară  amândoi odată, privindu-se 

cu ochii umezi de o bucurie nestăpânită.
...„Mai întâi de toate doresc să găsească sănătoşi a -  

«eastă scrisoare a mea. Aflaţi despre mine că şi eu sunt sănă
tos şi am ajuna cu bine în târg  la Iaşi.,.

— Val de mîae, tocm ai unde-1! sa văicări mămuca Ileana.
— S sss t! — o ţlstui baci Gheorghe
.....Vă rog tare  mult să mă ierta ţi câ v'am făcut supărare,

că am plecat de capul meu. M'am gândit că am s i  vă fac cinste 
sda tă  şl odată, m ăcar că acum v ’am făcut m are grijă şl supărare....

— I-a s trica t c a p u l; nu ţl-am  sps eu ?  oftă baci Gheorghe.
—  Las' să cetească—se rugă nevasia.
..... „Aflaţi deci, drag.t mâmucă şl tătucă, despre mine câ

m'am dus la şcoala de învăţători. Domnii de aici m’au întrebat 
toate ce-am învăţat ia noi la şcoală şi toate  le-am răspuns bine..,

— Sărăcuţul de t in e ! suspină mămuca ileana, ca şi cum 
a r fl aflat că feciorul i-a fost pus ia  cine ştie ce caznc.

....... După ce m 'au ascultat şl eu am răspuns, mi-au spM3
câ mă prim esc în şcoală. Să nu fitl îngrijaţl de cheltuială, că a» 
spus câ-mi dau haine şi cărţi şl dorm it şi m âncare, numai să 
învăţ aşa cum am învăţat până acuma....

— Ai văzut, măi nevastă ? sa îndreptă din şale bâd  
Gheorghe.

N evasta însă nu mal vedea nimic : plângea de-a binele*, 
cu faţa In broboadă,

..... Aşa să ştiţi, dragă mămucă şi tătucă, că mie ml-1 foar
te do r de dum neavoastră ; d a r de acu doar la vară  dac'am  sâ 
pot veni acasă, că-i ta re  departe  de aici până acolo. Dar eu 
am să vă scriu  cât de des vo ia  putea.

Şl ta re  v'aşi ruga să-mi scrieţi şl mie ce mai faceţi; sum 
tcţi sănătoşi, ce fac fraţii noştri şl M ăndiţa şl oile?. Că de to ţi 
mi-i do r şl aşi v rea să ştiu cum o mai duceţi. Şi tare  te mai
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rog, măciucă să nu te superi de răţuşcă ; da r a lt chip n 'aveam  
şl mă jur pe sfânta cruce că atunci când am să Ies Învăţător ai» 
*A>ţl dau ban) Îndoiţi şl înzeciţi. A şa  te rog, dragă mămucă. să 
■a te superi.

Şi-l mal rog şl pe tătuca să nu se scârbească prea tare  câ 
■'am răm as la o i ; d a r când m 'oiu face învăţător, mă leg în faţa 
«iumlsale şl a Iul Dumnezeu şi Maicii Domnului că am să ţin şi 
ru  oi la casa mea şl am să le cresc aşa cum le-a crescut şi tătuca.

Altceva nemal având ce seri, răm ân al dum neavoastră fiu 
care vă doreşte şi vă săru tă  mânile,

A n a n ia

— Asta scrie, făcu dascălul Irim ia m ântuind de cetit.
— Bine scrie, saracul i z!se baci Gheorghe cu glasul mu

iat de anum ită trem urare  lăuntrică. Să trăieşti, dascăle Irimia, 
că m are bucurie ne-al făcut.

In seara aceia au stat bătrânii îndelungă vreme la para  
focului, întorcând pe-o  parte  şl pe a lta  scrisoarea feciorului,
• arcă a r  fl cău tat să mai afle multe şl m ărunte, aşa cum multe 
şt m ărunte gânduri şl simţiri le cu treerau  minţile.

Ia r peste o săptăm ână, după ce a rându it în grabă treba- 
r 11c de toamnă, baci Gheorghe, inhăm ând caii la  şarabană, a 
clădit acolo desagi cu brânză şi mere, neuitând şi un ulcior ca 
■mst de pădureţe de care-1 plăcea lui Anania. Cum ătră Ileana 
a adăugat şi ea o bocceluţă cu schimburi noi, cusute cu flori, 
Mănuşi şi ciorapi de lână, grăm ădind acolo şi un puişor tom ' 
«utec de găină, rum enit la jaratec, pe ţiglă.

Plutlndu-se anevoie în căruţă, baci Gheorghe şi-a luat ră -  
MUH bun dela mămuca Ileana şi dela foclorl.

— De-acu mână, măi Ioane, la Ie ş i!
** *

Când s'a împlinit sorocul m ântuiri şcolii, Anania Rotopanu- 
aa atestatul, în buzunar a plecat cu o strângere de Inimâ pe 
drum ul apostolatului Invăţătoricesc.

A  fost rându it să meargă la o şcoală săracă, în satul 
M ogoşeştilor. I s'a păru t totuşi că vieaţa abia atunci începe 
pentru dânsul, când a coborît pentru  întâia oa ră  în acel cătun 
«ârac, dar plin de livezi şl vil.

A muncit mult până să găsească o casă pentru  şcoală, dar 
mal cu seamă a muncit şl mal mult până să hotărască pe oa- 
aionl să-şi trlm eată copiii la învăţătură. Asta nu l-a supferat 
tanti, căci îi aducea aminte de baci Gheorghe, care şi el e ra  
at-l snopească în bătaie acum zece ani când se dăduse de partea 
părin telu i Costache.

Caeace l-a d u ra t însă tare  pe A nania Rotopana, a fost
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că a dat în satal acela al M ogoşeştllor peste an  preot m alt 
departe  de sufletul părintelui Costache dela Buhâcenll cop ilă
riei, De aceea după un an de muncă, grea şl plină de neajun
suri, s'a ho tărît a se trage către  apa  Jijiel, unde trăise anii ne
vinovaţi ai prunciei, unde păzise gâştele, păscuse cârlanii şi 
nnde prinsese meşteşugul slovelor.

D ar cum în sat la Buhăcenl venise un alt învăţător ca doi 
an i mai ’nainte, luând şl sfatul domnului G rigore Filipescu, şi-a 
ceru t m utarea în satul vecin al A lbeştllor.

P ornind deci din Mogoşeşti, s 'a  abătut prin  târg, pe la  Iaşi, 
cercetând anume dugheni cu m ărfuri felurite. Din unele n 'a 
c u m p ăra t ; din altele însă, după anumite chlbzuieli făcute mai 
din nainte, a târguit din banii adunaţi în acel an de slujbă.

Apoi, înainte de a se aşeza la munca sa, în Albeşti, a 
mers acasă, la părinţi. S 'a oprit ca şl altădată pe mucbea hoî- 
mului, privind cu trem urări de inimă satul din fundul văii. Iată 
colo, casa bătrânească, îm bătrânită şt ea, după atâţia ani dc 
vreme... îm prejur însă s’au du rat aşezările noi, ale fraţilo r şl 
ale M ăndiţei. Râd în asfinţitul soarelui, ca puii îm prejurai 
eloştei. Uite, mai departe  către  m arginea satului, şco a la : baci 
Gheorghe a făcut casa danie... Oare unde mai este tufa de că
tină, în care a s ta t tupilat să nu-1 vadă tătuca. atunci când s'a 
3ertat cu părintele Costache ? Săracul p ă rin te le ! Iată, colo, pe 
celălalt holm din spatele bisericii, hodineşţe în ţlntirim . D e-as 
&n a trecut lângă sflnţla-sa şi dascălul Irimla... Ii vine să zâm bea
scă: oare  tot la strană cântă şl acum ?

Câte s'au schim bat! oare  cum  mai a ra tă  oamenii din sat? 
Câţi n 'o r mai fi, câţi alţii s’au născut în loc ?..

Coborînd în vale, A nania Rotopanu simte, totuşi, că p a r 
că se 'ntoarce Ia vleaţa de altă dată.

L-au prim it toţi cu bucurie. Simte însă la  ei şi oarecare  
sfială, după chipul cum cată la hainele lui nemţeşti şi la gea- 
m andanul de piele, greu şi umflat. A săru ta t m âna bătrân ilo r 
şi s 'a  rugat să-I sărute cu toţii.

Apoi aşezându-se pe prispă în mijlocul soborului de părin ţi, 
fraţi, cumnaţi şi cumnate, a rup t tăcerea care lu p ta 1 să-i ca- 
prindă şi a g r ă i t :

— Iţi aduci aminte, mămucă, de răţuşcă ?.., A  venit v re 
mea să-mi plătesc datoria... Ţine, m ăm ucă dragă.

Şi scoţând din pântecul geam andanulul i-a înfăţişat o ca
san tă  de mătase, îm pachetată bine. Deschizând faldnrii c^sâa- 
c!i, a scos afară capul o răţuşcă de lut, sunând a bănuţi de 
argint...

—  Hai, nu plânge, m ăm ucă! Iţi datorez mai mult decât 
tţi po t da eu..
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Dapă aceea, intorcându-se către baci Gheorghe, Anania
I apucă mâna şi-l trase aproape.

— „D ragi tătucă, ţi-adacl am inte cum m'al Iertat cfi ara 
fugit dela cârlani şl m'am dus la acoala părintelui ? Al fort 
'nun şl m 'al Iertat mereu. Iaca, poate de aceea ţl-am  adus acest 
chimir ciobănesc- II făcut aco 'o , departe, la motil din ţa ra  Z&-

itridului : poate a lucrat la el vreo rubedenie de demult... Ţlne-1 
fl-1 poartă  cu sănătate. Iată are şt cuţit bun, cu strlcnele. Eu 
au mal şţiu s i  umblu cu dânsele şl să iau sânge berbecuţilor ; 
Iar al să găseşti acolo, în chimir sim bria pe care  al plătit-o 

«elul ce-a păzit cârlanii in locul meu. P en tru  celelalte supărări 
-o li-ain făcut însă, n'am cu ce plăti acum şl te rog  umilit de 

Iertare .
Se aplecă deasupra mânii aspre şi o să ru tă  cu evlavie, 

■iaci Gheorghe îl săru tă  pe frunte stăpânindu-şl anevoie un 
«ohotlt:

— Dragul ta te i !
— Şl-acum, — continuă repede Anania Rotopanu, — ca 

»A-şl ascundă anume clocotire lă u n tr ic ă ,—vouă, celorlalţi. Ţie, 
Măodiţâ, ţi se cuvine asta . Vezi că ai acolo, în ce ţl-am adus, 
ticrurl ce vor să trebuiască nepotului ce eşti pe cale sft-mi 

f«ci... Să mi-I dai mie să-l învăţ carte.
Apoi îm părţi pe rând, fraţilor, tot ce adusese la flecar®: 

nunca lui de un an, până ce se goli geamandanul.
— Da ţie ce ţi-a mai rămas, dragul mamei 7
— Mămucă dragă, mie nu-mi trebuie nimic. Eu acum îmi 

noep vleaţa. Iml pare bine că v'am găsit pe toţi grăm adă şi
■ ftnătoşt. Aş fi dorit să răm ân şt eu aici în satul nostru. Că 
■nl-a fost dor de voi şl numai eu ştiu cât m 'a duru t câte odată 
Ulm* că m'am depărta t de rosturile  vieţii de alcl. De-acu....

Au stat târziu, la lumina lunii. Mai mult au tăcut decât 
*u vorbit. G răia  însă Inima fiecăruia.

A doua zl Anania Rotopanu, luându-şi geamandanul în care 
’tpcure a pus câte ceva bun şl urcârdu-se în şa rab an a lu i baci
• hciorghe, a plecat la Albeşti, către  vieaţa pe care o începea

• tunel...
ia r peste doi ani, trim iţând trăsu ra  Iul cea nouă, a încărcat 

pr mămuca Ileana şl pe baci Gheorghe, aducându-lîn  legănări 
Im urcurl, In fruntea alaiului de fraţi, cumnate şl cumnaţi, la 
«milă m are; A nania R otopanu se 'nsura cu duca Viţullca, fata 

n rl ii telul Vaslle...
Şl iarăşi, când s'a împlinit anul după aceea, când crugul 

> r «• t I I  ae afla în  zodia cumpenli, s'a făcut grabnic, botezul unsl 
>Minr, p« numele său Amedeu A lexandru Rotopanu, căru ia 

«iiltonrcle, cuss îl treaba  u rsitoarelo r, i-au menit s i  poată  
Uc» loate, numai cântare s i  nu poată săvârşi.

A. A. Rotunda



T E A T R U  S Ă T E S C

ţ l i i i  n a  c a  d c  r o z a ţ

înscenare patriotică din vieaţa B a s a r a b i e i

P E R S O A N E L E :

Simion . . . răzăş bătrâr.
V era . . . .  soţia sa
Maria . nora lor, nevasta Iui Mihai, deportat
Solomon . evreu, presidate (un fel de primar)
Un căpitan de infanterie
Un caporal
Preotul satului 

învăţătorul
Câţiva săteni

A C T U L  I (Ocupaţia)

Acţiunea se petrece într’un sat răzăşesc din Moldova Răsi* 
riteană. Scena reprezintă un interior sărac şi puţin aranjat. P e  pe
retele din dreapta se văd cuiele care susfin un cadru de icoană. Dc* 
desubt, o candelă fără pahar. E  Duminică 22 Iunie 1941:

S C E N A  I

Simion, (deabia intrat, aruncă pălăria pe paf, se aşează la masă 
cu capul între pumni, se uită la icoană, oftează, apoi :)

Doamne, ce bejenii mi*a mai fost dat să trăiesc I După ce mi 
s ’a ridicat avutul, pe care Uam muncit din geană şi până’n amurg, 
mi se ia şi libertatea de a mă închina Dumnezeului meu strămoşesc» 
Să nu am mângâierea unei rugăciuni si să mă lipsesc de datina 
dulce de a*mi închina nepoţii în legea bunicilor!



(Scoate din sân o icoană păturită. Se închină... dă din cap... 
tresare o hotărîre).

...oare braţul acesta răzăşesc mi-a fost dat să şterg lacrimi ? (a- 
păsat) Nu. Ştiu bine că nu. In el mai sloboade sânge din vita lui 
Decebal. (Ridicându»se, cu glas puternic) Atunci, bătrâne Simioane. 
decât argat pe ogorul tău, de o mie de ori mai bine îngropat în el.

s c e n a  n

(Intră Vera cu fa}a plânsă şi cu o naframă în mână. Simion o 
măsoară îndelung).

Simion. Ce este ? De unde mai isvorăsc atâtea lacrimi ?
Vera. Ştii tu prea bine ce este şi nu pot ascunde grija care 

mă păleşte.
Simion. (îngrijat). Ce mai poate fi ? A i mai auzit ceva nou» 

tă(i triste ?
Vera. Da. Din partea turbaţilor iştia de Ruşi care nu se mai 

astâmpără. (După o mică pauză) Umblă vorba prin sat, că la noapte, 
se vor ridica dousprezece familii din cele mai avute. Şi cred că nici 
■oi n ’am fost păsui}i depe listă.

Simion (între vreme a pus icoana la locul din perete). Nu»i 
nimic. (calm). Ce noroc ne-o purta Steaua. (Aparte, înciudat) Ii v#i 
primi cum merită.

Vera. Simioane, pentru noi, tot una»i. Dar când mă gândesc 
la copiii orfani ai fiului nostru, atunci mă înec şi numai lacrimile de 
mamă mă mai pot (ine.

Simion. Femeie, nădajdueşfe’n Dom nul!
Vera. Prea adevărat, bărbate, dar cum pot ti liniştită, când ştiu 

pe singurul nostru copil, Mihai, luat de nelegiuiţii de mili}ieni *) şi 
dus în nesătulul pustiu Siberian ! Când dau cu ochii de tânăra lui 
nevastă, a cărei vieată e numai lacrimi, sau de copilaşii în jocul câ=- 
rora Mihai e mai aproape ca oriunde, mi se coboară o căldură pe 
inimă şi simt că*mi vine leşinul.

Mihai... Mihai... (Plânge. Se apucă de aranjat pria
< agă. Tăcere..,)

Simion. (Vorbeşte rar şi hotărît), Nevrcdnic bărbatul care se 
lasă robit. Şi cu atât mai netrebnic cu cât e mlădijă dintr’un neam 
împărătesc şi războinic. Oare cum alungau bunicii noştri vremurile 
«Ir negură care se abăteau peste vieafa lor? Cu crămăluială şi bo-
i ft ? N u. Cu pumn bărbătesc. îşi lăsau plugul pe brazdă şi coasa 
ni toloacă, apucau armele şUşi apărau imaşurile, limba şi legea. 
(K’idică glasul).

Simioane, nemăşug răzăşesc, atât cât mai po{i sprijini baltagul
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*) Ostaşi din poliţia ruseasca.
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arma haiducilor şi semnul bărbăt:ei, nu-fi pleca grumazul, nici nu*{ 
întinde mâinile cătuşelor robiei. Hotărăşte-te să»ţi primeşti cumsecu- 
vine musafirii de noapte care vor veni să te ridice. (Scoate de subpaî 
un baltag) A h ! vechi prieten de nevoi al Neamului Românesc, î» i 
vei da cinstea de gospodar şi de stăpân (aşeză baltagul într’un ungher).

S C E N A  III. (Intră Solomon)

Solomon. Hei-liei! tovarăşe Simioane, am auzit că ai început 
să*ţi arăţi nemulţumirea pentru gospodăritul tovarăşului Stalin !

Simion (oarecum surprins). Eu, nu am prea mult de=a*face cu 
ce sporovăiesc alţii. De abia îmi pot căuta de căsuţa şi de petecul 
ie grădină ce mUa mai rămas.

Solomon. ŢUau mai rămas acestea ?
Simion. Da.
Solomon. Nici aceste nu sunt ale fale. Ele ţi*au fost date di» 

mila lui Tătucu Stalin.
Simion. Nu-i destul că mi*aţi luat un fecior cât un brad. toată 

nădejdea braţelor mele slăbite, mai doriţi să mă despoiaji şi de acest 
cliv de pământ ? Să rămân pe drumuri, aşa chibzuiţi ?

Solomon. N ’avea nici-o grijă. In Rusia comunistă căile se des* 
chid numai celor ce nu au nimic. Şi calea ta este deschisă spre i* 
nima Rusiei, raiul râvnit de atâta lume. Mulţi români, basarabeni se 
duc de bună voie acolo.

Vera (aparte cu înţeles) Săraca lor bună voie !
Simion. Apoi, domnule presidate.
Solomon. (ofensat) Ce domn... domnul a trecut Prutul. N*i 

suntem tovarăşi.
Simion. Domn. tovarăş, ce veţi fi, dar ştiu că mi*aţi fript ini

ma de atâta durere şi, drept să-ţi spun, nu mai pricep ce fel de su* 
flet îţi mai avea.

Solomon. Ştiam eu tovarăşe că multe nu le pricepi dumneata 
şi ai vrea să le descoşi. Dar te vor lămuri la vreme oamenii ma- 
şinei negre, (zăreşte icoana) Oare aştepţi poate vre-o mântuire de un* 
deva de le încumeţi a fi aşa semeţ ? (loveşte cu bastonul peste i» 
coană, dărămând»o) Hai, hai tovarăşe ! De câte ori ţi*am spus să 
că nu se află niciun alt Dumnezeu decât Stalin ! (ieşind) vom mai 
vorbi noi.

S C E N A  IV

Vera (după puţină linişte). Auzi, munca noastră de o vieaţă 
să fie a altora, să fie a tovarăşilor! Ori capul nu mă slujeşte, #ri 
nu*i nicio socotinţă dreaptă cu tovărăşia asta la folos. Şi apoi cu 
cine tovarăş ! Cu Solomon, un străin de lege, jigărit şi îngheboşat
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dr rele, cu Buznea ccl leneş, care doarme toată ziua pe iiafuri şi 
uijjc de treabă ca umbra de soare, cu llie cel zălud şi alţi de aceş* 
i* fără căpătâi, de te prinde ruşinea a»i socoti oameni în rând

< ii lumea.
Simion. De atâta spun şi eu, femeie, că a ajuns funia la par, 

>'.i umplut traista de atâtea amaruri şi vai de tovarăşul în capul 
Jrtiia va cădea sorocul să i-o răstorn.

Vera. Ei, nu, bărbate. N u e bine să»ţi pui în cârdus cu nişte 
(irâie»brâu ca aiştia. Să ne rugăm şi să nădăjduim. De când e lu» 

ica, la tot greul, Atotputernicul a trimis câte un semn de grijă zi» 
'irilor sale. Şi apoi prea s’a obrăsnicit Satana ! (Se închină amân
doi) Doamne auzî»ne!

S C E N A  V . (Intră Maria)

Maria (veselă şi grăbită). Tătuţă, mamă, o mare veste de bucurie.
Simion (a neîncredere). De bucurie...
Vera. Spune-o. Spune-ne-o!
Maria (mişcător). S ’a purces răsboiul!
Vera. Cu cine?
Maria. Cu Ruşii.
Simion. De unde poţi şti aceasta ?
Maria. Dela biserică.
Vera. Păi s’a slujit astăzi ?
Maria. Da. Dar nu s’au mai tras clopotele să nu audă mili» 

icnii. Am  fost vreo câteva femei care s’a întâmplat să prindem 
.ic veste. Părintele Vicol, Dumnezeu să ni»l fie ani mulţi, la urmă
■ c»a şters lacrimile şi ne»a oprit suspinele cu această ştire de desrobire.

Vera. Sărmanul părinte, tot el ne mai întăreşte răbdarea.
Simion. Destul... destul de când altarele bisericilor noastre 

iint dugheană jidovească şi de când aurul şi argintul icoanelor este 
ănatul neamului lui Iuda. Destul de când omenia şi cinstea âu fost 

’ugărite de»acasă, şi de când munca şi dragostea au fost înecate în 
orhotul bolşevismului.

Ajungă»ne cât ne-a biciuit sufletul, ridicând pe cei mai buni 
flăcăi şi aruncându»i în întunerecul săpăturilor din Urali sau în ge
mi siberian. Ajunge de când munca noastră sprijină lenea altora. 
Vrem răsăritul soarelui românesc, vrem bucurie de vieaţă creştină.

Toţi. Mântueşte»ne Doam ne! (Se închină, ridică icoana şi»* 
riun în cadră, pregătesc si aprind candela).

Simion. Răsboiul... răsboiul... mântuirea scumpei noastre 
liasarabii.

— Cortina —
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A C T U L  II. (Răsboiul)

(Aceeaşi încăpere, în care lucrurile sunt frumos aşezate, ca la 
o mare sărbătoare.

Candela aprinsă nu lipseşte- Pe un perete se vede tabloul 
Regelui Ferdinand).

S C E N A  I

(La ridicarea cortinei Vera şi Maria lucrează la definitivarea 
aranjamentului. Din vreme în vreme se aude câte un foc de armă. 
Femeile ascultă atente).

Maria. Da. Sunt ai noştri.
Vera. Ajută*le Părinte !
(De afară se aude o salvâ puternică de foc şi strigăte îndelun* 

gafe de ura. E  un asalt al ostaşilor români)’

S C E N A  II

Simion (vesel). A i noştri au intrat în sat.
Vera. Şi Ruşii unde sunt ?
Simion. Unde sunt ? A u umplut câmpiile fugind, care pe unde 

apucă, către Ucraina.
Maria. Sunt alungaji de tot deci ?
Simion. După cum le merită vrednicia.
Vera. Mareei bunăvoinţa dumnezeească !
Simion. Şi la fel de mare, dragostea fraţilor de peste Prut.
(Se aud sgomote apropiate : împuşcături, zăngănit de arme. Un 

glas de ofiţer: scotociţi toate ascunzişurile diavoleşti ale inamicului).
Simion continută. Grea-i bucuria ceasului de eliberare ! Putem 

trăi pe faţă de acum, în omenie şi muncă, fără nicio teamă de duba 
Comisariatului Intern. E  cu atât mai dulce ruperea cătuşelor, cu cât 
prea amar au fost strânse pe mâini. Ce însemnare dumnezeească ’ 
Tocmai când orice răbdare ar fi fost o înfăţişare de slăbiciune şi 
când sângele îmi gâlgăia de răsbunarea atâtor deportări, Românii ne 
dau mâna frăţească şi ne desjugă

Nu se poate o mai bună mărturie, că deasupra fiilor dinfr’un 
neam, pluteşte acelaşi suflet ocrotitor şi îndurător : al străbunilor,
(după o mică pauză). Parcă am făcut prea puţin, pentru a primi 
împărtăşania desrobirii.

S C E N A  III

(Intră un căpitan şi un caporal).
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Căpitanul. Bun ajuns la voi frafi Rom âni!
(To(i cad în genunchi şi îndreaptă mâinile către căpitan).
Simion. A h, vitejii noştri ! Domnule căpitan, dă-mi voie să 

sărut pulpana plină de sânge a vitezei Armate Române.
Căpitanul. Sculaţi în picioare. (Cei din casă se ridică).
Simion (rugător). Domnule căpitan.
Căpitanul (îl întrerupe). Nicio răsplată nu poate fi mai mare, 

ca mulţumirea de a împlini datoriile frăţeşte. Şi noi aceasta am făcut.
Simion. CinstiţUne casa, şedeji puţin pe scaun.
Căpitanul. C u bucurie am face*o, dar nu putem poposi. (De 

afară se mai aud, rar, tocuri de puşcă. Femeile au rămas înmărmurite).
Simion. Domnule căpitan, îngemănat cu gândul tuturor gospo» 

dărilor din acest sat îmi îndoi genunchi în faţa dârzeniei voevodale 
a fraţilor noştri şUmi aplec fruntea pe marginea atâtor morminte câte 
s ’au deschis. Uricele de stăpânire românească pe care legaţi semănat 
dela Prut încoace şi pe care Ie»aţi pecetluit cu oase şi sânge de vi» 
teji, vor fi îndreptarul cel mai sfinţit al Moldovenilor Basarabeni.

Palma pe care rândunica de Românie o dă hultanului de Ru» 
sia este a nuştiucâta dovadă că moşia vechilor Daci nu suferă stă
pânire nemernică. Este a doua alungare ruşinoasă a hapsînilor stepei.

S C E N A  IV

(Intră preotul satului, învăţătorul şi vreo 5*6 săteni. Toţi se 
descoperă şi salută cu urări de bun venit),

Preotul. Am auzit că aţi ajuns în sat şi ne»am grăbit să ne 
înfăţişăm dumneavoastră. Aici e învăţătorul şi o delegaţie de săteni.

(Căpitanul dă mâna cu foţi şi le urează bun găsit).
învăţătorul. îmboldit de inima de român, dar şi de gura între» 

fului sat, am venit să vă împărtăşim salutul de bun venit şi de bu» 
curie cu care vă privesc încercaţii noştri săteni. Domnule ofiţer, da- 
|i»mi voie să descopăr de silnicii omeneşti inima basarabeanului din 
ceasul desrobirii, ca să puteţi gusta din adânc, datoria ostăşească, cu 
care v’aţi încununat.

Vor vorbi legendele şi mormintele, despre încleştarea de basra. 
a acestei răfueli.

Noi vă întindem pe tipsia de aur a romînismului, sufletul ba* 
sarabenilor, simplu, dar călit în fierea atâtor obijdueli. In loc de pâine 
şi sare, noi vă primim cu devotament de fraţi şi cu admiraţie de 
desrobitori.

Preotul. Şi biserica se roagă mereu pentru victoria armatelor 
iesrobifoare.

Căpitanul. Părinte, domnule învăţător şi iubiţi săteni, n’am fă» 
cuf altceva decât datoria de român. Am  răbdat aproape ua an lângă 
»telul £morf al armelor noastre, până când rânduiala regească ne»a



dat voie să le împrumutăm vieaţa din piepturile noastre arzătoare <fe 
răsbunare. (De departe se aude marşul „La arme" de St. o, Iosif; 
întâi încet, apoi din ce în ce mai tare).

Căpitanul (urmează). Prietenia Ruşilor ne-a fost totdeauna dău* 
xăfoare. De când au ajuns ei vecinii noştri, mereu ne-au împricinat. 
Şi noi n’am făcut niciodată altceva decât ne-am apărat ogorul.

(Cântecul se înţeteşfe).
Auziţi cum înaintează bravii noştri flăcăi. Sunt vrednici de 

■«•ştenirea lui Ştefan cel Mare. (Cei din casă îngenunchiază).
Preotul. Doamne, întăreşte şi apără pe arhanghelii cruţători ai

legei creştine. (To(i fac cruce, cântecul încetează, oamenii se ridică),
Căpitanul. Oameni buni, mai rămâneţi cu bine şi nu uitaţi sa

zidiţi în spatele frontului nostru — unirea românească.
Despre prmejdie nu mai aveţi grijă, îi vom urmări până în 

pânzele albe. Şi nu ne vom linişti până nu vom căpăta libertate- 
pentru toţi traţii noştri.

Preotul. Dumnezeu să vă poarte pe căile victoriei şi să /ă îm» 
plinească năzuinţele. Amin. (Rămân îndureraţi. Căpitanul iese).

învăţătorul (către oameni). Să mergem să adunăm oasele ce» 
lor căzuţi pe dealul din faţa satului şi să le înmormântăm sub sal* 
câmii de la biserică

Oamenii. Să mergem.
Preotul. Sărman Neam Românesc! cu mult bilanţ de vieţi ti-ai 

plătit stăpânirea acestui pământ !
învăţătorul. Ca adevăraţi grăniceri la poarta răsăriteană a E u

ropei, pe unde au râvnit să pătrundă toate hoardele însetate de dis
trugere,

Simion (care până acum a stat gânditor). Oameni buni, uita- 
ţi*vă ce m’am gândit eu : Să plec la război. Sunt bătrân, dar inima 
mă îndeamnă să mor aşa cum se cuvine să moara un bărbat: în
luptă. Mă duc după d-1 căpitan şi-1 voi ruga să mă primească vo
luntar în compania sa. N id-o grijă nu-mi poate alunga dorul de răs
bunare. Mă duc. Trăiască România ! Trăiască Regele ! Trăiască 
Armata Română !

Toţi. Ura ! U ra ! Ura ! (Simion iese).
U n săfean. Aşa ar trebui să facem cu toţii.
Altul. Dar, să nu uităm Transilvania!
(Toţi cântă marşul Ardealul. Cântă şi corul din culisă).

S F Â R Ş IT

N. A. B ade?
Şestaci, Decemvrie, 1942. învăţător
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Ieri-ameninţări de nouri
Jeri-ameninţări de nouri, 
a zi-c/oar l i mp înnecăcios 
care —  spălăcind ecouri —  
putrezeşte fotul jos.

lată casele vieţii 
măcinate ncet-încet!
Pu lbere se fac semeţii 
caşi gându l lum ii-b ie t!

P r a f  ajunge tot un  groapa 
de sub bolta fără graiu... 
Putrezeşte ch iar ş i apa 
care mbie putregaiu...

...Mâin i-vorfi lum ini sprintare, 
soare proaspăt ş i voinic ?.. 
Ce fo los ?.. prăpădu l mare 
nu i-a mai lăsa nimic.

Aţi alungat departe...
A ţi alungat departe moartea Lumină care nu se frânge
cu moartea voastră de ero i de lungu l întuneric greu,
ş i neamul tot îş i cere partea aţi botezat cu fo c ş i sânge
vieţii veşnice prin  voi. adâncuri fără Dumnezeu.

Ş i patria cum lot aşteaptă 
alin Ia ch inurile-i vii —  
cu gându l în nădejde dreaptă 
se bucură că-i sunteţi fii.

Luptăm şi pentru alţii
Furtunile de gloanţe Ş i cât ne tot bătură
prin  care răsbătând ciocanele de fo c  —
am adunat speranţe —  am stat în bătătură
sunt d incolo de gând. ş i nu ne-am dat din loc.

Ba  mai umplând cu moaşte 
şi-un alt pământ străin  —  
cu Dumnezeu i-om naşte 
un viitor mai lin.

Arhim. Darie



Munca pl ana de spot* pe ego«

m l şcca

Un suflu nou şl îm bucurător s’a înd rep tat asupra şcoa- 
lei, începând cu învăţăm ântul prim ar superior.

Strădaniile depuse de conducătorii şcoalel, încep să » 
ducă cu paşi repezi pe drum ul cătră  adevărata ei menire.

Program a nouă, îndrum ătorul şi mai ales metoda proble
m elor puse elevilor şi care  grupează în jurul lo r şi lecţiile şî 
achivităţlle practice, au făcut-o să mai părăsească catedra, 
băncile şl cei pa tru  pere ţi ai clasei şi să  pornească în tactul 
vrem ii şi a vieţii reale şl actuale.

A ctivităţile practice pe teren, precum  şl cunoştinţele tee- 
retice aranjate pe zile aparte, fără a fi în trerupte, vo r aduce 
mai mult spor şi în tr'o  parte  şl alta.

Două zile de lecţii la  ţa ră  şi pa tru  de aplicări precum  şl 
tre i zile carte  şi trei lucru  gospodărie la oraş, sunt cât se 
poate de binevenite.

Nu se mai anchilozează copiii în clase şi program e ce-1 
înstrăinează de viaţă, c i program a şi metodele decurg 
din aceasta.

V iaţa nu ne prezintă probleme despărţite  între ele cu ho
ta re  de nepătruns ci toate se înlănţuie în tre  dânsele în mod 
saturai* noi căutând să le folosim în slujba neamului, a ţării 
şl a fam iliei noastre.

Aşa va  face deci şl şcoala care ne va da oameni în stare 
de a se folosi de cunoştinţele căpătate, care  să-şi trăiască c« 
vrednicie viaţa, să-şi iubească cu înflăcărare patria  şl să e 
poarte  tot mai înainte sp re  civilizaţie şi glorie.

Revenind la acele problem e pe care le recom andă p ro 
gram a nouă, am pus clasei a Vl-a de fete chestiunea ce am 
găsit-o astăzi ca prim a, perm anentă şi cea mal actuală 
şl anume :

Ce învăţăm  şi ce facem noi în legătură cu războlui nos
tru  sfânt.
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M aterial de inform aţii s lecţii, ziare şl reviste c a : Santi
nela, Soldatul, G raiul copiilor, Realitatea. C&rţl din biblioteca 
clasei. Din trecutul nostru  de Viăhuţă şl din actualul războia  
„D ezrobitorii11 de P. C rlhan şl altele.

Lucrări de aplicaţii

1) îngrijirea şl în tre ţinerea zilnică a colţului e ro ilor.
2) Albumul de război compus din articole scoase din ziare 

şl reviste, poezii şl mai a les vederi depe front.
3) Ora, cultul e ro ilo r ş l ' p regătirea  caetulul de eroi.
4) Vizite la spitalu l de răn iţi pentruca elevele să-şi dea 

fiecare daru l adus în mâna ostaşului.
5) Se lucrează pentru  ostaşi mânecuţe de lână  ce se tr i

mit p rin  Crucea Roşie.
In orele de şezătoare şl de gospodărie elevele au scă r

mănat pene şl au um plut perne pentru  răn iţi.
6) îngrijirea cim itirului e ro ilo r.

Lecţii în legătură cu această problemă

ISTORIE, după p ro g ram ă : Oameni m ari ai ţării, dom ni
tori, conducători de oaste, oameni aleşi ai neamului. Românii' 
santinela Europei în răsărit. Războiul nostru  sfânt.

GEOGRAFIA. Im portanţa M ărîi Negre şl apelor curgă
toare  (Dunărea cu gurile ei) pentru  v iaţa  poporului român. 
Pământul românesc ca legătură de form are şl ca scut de ap ă 
ra re  a poporului româo. Cadrul şl viaţa  poporului rom ân. 
Frum useţea păm ântului românesc.

MATEMATICA. Problem e în legătură cu colectele pentr» 
Consiliul de patronaj, cu în treţinerea răn iţilo r în spitale, etc.

LB, ROMÂNĂ. L ec tu ri: Fapte din războiul sfânt. Com
punere : Ce datorii avem faţă de eroi, invalizi şi familiile lo r

MEMORIZARE. Poezii din război. Caietul Cântece ac
tuale vitejeşti.

O şezătoare în legătură cu toate acestea

In inspecţiile d-sale anim atoare, d-1 inspector general V. 
Nistor a apreciat această problem ă astfel pusă şt a recom aa- 
dat-o, găslnd-o în spiritul şcoalel actuale care-şl dă cu priso 
sinţă partea ei de contribuţie în Interesul statului şl al nea- 
mulul nostru.

Maria D. Bogdaa



Colindă de viteji
ln adânc de Caucaz M ergători pe drumul greu,
cu războiu la dalba pace —  crucea n o scăpaţi din mâilă, 
gând mângâietor vambrace ia r avântul cum vă mână 
frontu l totdeauna treaz. ' vestitori de Dumnezeu  —

Că pe p la iu l vioriu 
trage nduioşat C răciunu l 
ş i la î i i i - i  unde tunul 
parcă bubue-a pustiu.

Cum să-şi uite tocmai el
—  moş a l z ile ide odihnă —  
luptătorii pentru tihnă, 
pravoslavnicul drapel ?

duceţi steaua lu i Isus 
ş i colindele din ţară
—  România legendară —
In departele nespus.

C i ha in ii căpcăuni 
dau să srrice noaptea stântî 
care molcomă încântă 
digu l vostru, —  oameni buni.

Ş i mpietrită la obraz  —  
România fără moarte 
luptă straşnic mai departe 
în adânc de Caucaz.

Crăciunul
Crăciunul-tro ien itu l cu grămada 
în satul vechiu de vânători domneşti —  
trăia din p lin u l dalbelor poveşti 

, cu zâne du lc i, curate ca zăpada.

N ic i urmă nu-i mai dăinue n aceşti 
putern ic i ani, de nu-şi mai Iasă prada, —  
când păzitoare p ă c ii- i numai spada 
cât târgurile lum ii pământeşti.

Nesdruncinat ş i auriu-Crăciunu l 
tihnea la fot norodu mpărătesc 
din lo cu l moştenit de veacuri-bunul !

...Azi vuete neostoiate cresc 
ş i sbuciumul înghite —  căpcăunul —  
tot farmecul senin, copilăresc.

Virg. M. Hariton



9esv«llareo «juslulua «le frumos şl 

curalenîc la elevi*

Nimic na  este mai g rea în lam ea aceasta decât a creşte, 
educa şl desăvârşi omul. Instituţiile menite să-şl ia  sarcina re 
generării fizice a neamului sunt d o u ă : şcoala şi familia.

Fam ilia ho tărât nu poate c&ci se pune ignoranţa curm e
ziş, deci ne răm âne şcoala.

Şsoala a fost peste to t şl în toate  tim purile şl va conti
nua să răm ână m arele reform ator al omenirii. Ea are nevoie 
4e un singur e lem en t: stăruinţa.

Tot ce deprinde şl învaţă copilul în prim a etapă de viaţă 
dela părin ţi Iar copilul, cu ra re  excepţlunl, e oglinda părin ţi
lor, Când a pâşlt pragul şcolii, ne dăm seama Imediat dacă. 
părinţii în special mama, a făcut ceva bun, dacă a săd it î»  
sufletu-i firav virtuţi.

Nu prin  Im itarea celor Intenţionat a ră ta te  copilului, îşi 
câştigă cele mal multe îndem nuri, ci p rin  adunarea neînten* 
ţionată, nevoită de im presii care în cele d in  urm ă sunt exte
riorizate de copil în acelaş fel. El creşte trep tat în mediul lui 
şl e îmbiat cu m odurile lui de viaţă, cu obiceiurile şl m o
ravurile  Iul.

Din punct de vedere spiritual, copilul trebuie lăsat liber, 
pentruca natural să 1 se desvolte toate facultăţile. Nu însemnează 
c& el trebuie părăsit, neîngrijit. Sunt datorii neglijate de noi, 
de  care depinde viaţa sau m oartea sufletului.

Principiul „libertăţii" nu-i tot una cu principiul „părăsirii"»
El ne face să trecem  dela iluzii la realitate, ne călău

zeşte către  o îngrijire mai pozitivă şl rodnică a copilului.
Sufletele copiilor pe care satul nl i-a  pus în braţele 

aoastre trebuiesc înzestrate cu ; dragoste, adm iraţie, plăcere 
de natu ră  şl de frum useţile ei ferm ecătoare. Unde poţi găsi 
frumosul sub o înfăţişare mal m işcătoare sau mal im pozantă 
decât în priveliştile naturii. O clipă tră ită  cu copiii în mijlo- 
«al naturii ne înalţă pe o treap tă  mal sus.
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D eprinderea face să progreseze virtutea, d a r tot ea face 
să înainteze şl viţiul. A liatul credlclos al deprindere! este timpul.

D eprinderea în rău  este mal uşoară şl mal generală de
cât deprinderea  în bine. Cu cât individualitatea este mal pu 
ternică, cu cât se distinge omul mal mult p rin  voinţa sa şl 
prin  putinţa de a săvârşi ceva bun, cu a tâ t el va fl mai stă
pânit de puterea deprinderii, negreşit a deprinderii de rău .

T rebuie încă din an ii fragezi ai copilăriei să desvoltăm  
în copii gustul de frumos şl curăţenie.

Despre cultul frumosului, A tenienli sunt da tl ca exemplu. 
Simţul frum osului, eleganţa atică, caracterizau  ne Atenlenl. 
Pericles z ic e a : „Noi Iubim frumosul fără  fast şl plăcerea fără 
moliciune". Aşa de mult ţineau Atenienli la frumos şl armonie, 
încât flautul e ra  un instrum ent d ispreţuit pentrucă desfigura 
fiinţa omenească.

Iubirea frumosului susţine m orala şl contribue la ap ro 
fundarea educaţiei integrale.

Şcoala prim ară, p rin  mijloacele el reduse educative mu 
poate în treprinde o educaţiune estetică. Tot ce poate face ea 
se reduce la deslănţulrea sentimentului frumosului care lică
reşte în plăpândul suflet copilăresc şi să hrănească acea sete 
pentru  frumos cu care copilul se naşte. La aceasta contribuiai 
cu mijloace sim ple care ne stau la îndem ână şi anume s o cu
răţenie şl ordine strictă, îngrijirea şi perfecţionarea m aterialu
lui şcolar, precum  şl decoraţlunea clasei de studia. P rin  Inte
ligentă şl sobră decoraţiune, clasa dobândeşte un farm ec dec- 
sebit, a tractiv  şl devine un adevărat cuib pentru  tinerele 
vlăstare.

Şcoaîele p rim are ale a lto r ţări, au  aplicat de mult acest 
mijloc pentru  desvoltarea sentimentului estetic, decorând cla
sele c u : tablouri colorate, cu reproducţluni ale principalelor 
monumente din ţară, cu fotografii ale bărbaţilo r de seamă care 
au conlucrat la m ărirea şi p ropăşirea  patrie i. In lipsă de a- 
ceste tablouri, orice clasă se poate înveseli cu verdeaţă, glastre, 
desemne colorate, diferite gramlnee : orz, o <răz făcut m ănua-
chiu în diferite colţuri ale clasei, sau  combinând din semim- 
{ele lo r Utere şl cuvinte care să alcătuiască maxime şi p«- 
reţe  de viaţă.

Şcoala cu ra tă , luminoasă, împodobită, prim itoare care a- 
dăposteşte copiii iubiţi este templul satului. Din toate unghiu
rile  căminului elevilor, să respirăm  sim patie şi voioşie căci 
voioşia este una din formele cele mal graţioase ale blrulnţli.

8ă interesăm  pe şcolari la această îm podobire a şcoaleî, 
as ai ales pe fete care  mai târziu  vo r fl chem ate să-şi o răn- 
mulască şl să înfrumuseţeze propriu l lo r cămin.
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G astul de tram os şl curăţenie, trebuie cultivat la elevi 
de tim puriu. După cum m uzica lucrează asupra inimii liniş- 
tindu-ne şi Inâlţându-ne, tot astfel şl obişnuinţa cu rlţen ie i are 
o m are în râu rire  asupra sufletului.

Higiena a  liberat corpul copilului de obstacole care-1 
împedlcau să se desvolte. Acum copilul este îngrijit ca şl o 
plantă. Şcoala prim ară trebuie să s&dească simţul frum osulai 
şi al curăţeniei In sufletul copilului.

Casele cu copii sunt case binecuvântate de Dumnezeu. 
Pentru aceasta se cuvine să purtăm  de grijă copiilor incă din 
leagăn, oblşnuindu-1 cu reguli de curăţenie, ia r mal târzia  ca 
ascultarea şl supunerea faţă de părin ţi şl de mal m arii lor, 
cu iubirea şl teama de Dumnezeu.

Spre aceasta trebuie să ţintească familia, şcoala şl so
cietatea.

A u re lia  Gh. A n dreescu , învăţătoare 
Com. Pipirig  Jad . Neamţ



Sroblema carţn*

Chestiunea aceasta s'a discutat aşa de m ult că a devenit ba
nală. Totuşi, pentrucă ne găsim în pragul unei reforme şcolare 
noui —  ca urm are logică a evenimentelor care, sub ochii noştri, 
se succed vertiginos şi a orientării Statului pe un drum mai potri
vit cu potenţialul şi aspiraţiunile sale — şi pentrucă acum mai 
mult ca altă dată, în evoluţia vieţii româneşti, problemele de tot 
îelul abundă şi educarea tineretului şi a maselor trebuie să pri
meze, problema cărţii, în general, şi a cărţii didactice, în special, 
se p u n e  în mod imperios.

Ne găsim la început de ev nou. Omenirea intră sub sem nul 
altei zodii. Drumul pe care-I vom urma de aici înainte, ca popor, 
se croieşte cu jertfe grele de sânge.

Va veni o zi când şi neamului acestuia sbucium at i se va re 
cunoaşte dreptul de a fi creat istorie, când va merge pe drum 
propriu, ne mai Orbecăind în sferele străine sufletului său —  din 
nevoia sau de dragul sincronizării cu cultura Apusului, ca să-şi 
justifice existenta în concertul celorlalte popoare.

A merge pe drum propriu însă, necesita o iraditie şi o cul
tură proprie pe care nu le avea, pentrucă : ne-au trebuit secole
întregi ca să isbutîm să scriem cu slovă rom ânească şi mai bine 
de un secol ca să putem înmulţi numărul cetitorilor ; pentrucă am 
îost pavăză Apusului şi am rămas datori culturii şi civilizaţiei a- 
cestui Apus, datorie care trebuie plătită cu procentele respective.

Dacă ţinea seam ă de faptul că la baza culturii şi civilizaţiei 
moderne, de ale cărei culmi suntem  încă departe, îşi are locul 
său de cinste cartea, care dă pretutindenea vieţii interioare, care 
eternizeaza progresul realizat de generaţii şi-l transmite celor care 
vin, care este prietenul care nu trădează, cartea românească, în ge
neral, trebuie  să fie instructivă, educativă, în spiritul intereselor na
ţionale şi la îndem âna  o r i c u i , iar în cartea didactică să se împle
tească cele bune  cu cele de folos şi cele frumoase, ea fiind şi un 
auxiliar preţios celor însărcinaţi cu instrucţia şi educaţia copiilor, 
viitorul neamului.

Referindu-mâ numai la cartea didactică, soluţia care s ’a dat 
problemei acesteia este o încercare.
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Preţurile cărţilor de şcoală sun t  exagerate, iar materialul ce-I 
cuprind, în raport cu progresul ştiinţific şi interesele naţionale, este 
sub  nivelul necesar.

Realitatea aceasta priveşte fatalitatea lumii româneşti care se 
nteresează câtuşi de puţin de educaţie. Pentru noi, dascălii, ea 

ere şi alte f e t e :
1, iSe facem vinovaţi de a fi obligat Statul să intervină şi să 

monopolizeze cartea didactică.
Povestea cu m anuale  proaste şi rabatul mare este adevărată.
2. Mâine vom avea reforma şcolară nouă care, desigur, va 

promova principiul utilitarist. Dascălul, fiindcă va trebui să se „ini
ţieze" în mai multe direcţii, în detrimentul celei principale, om cu 
multe atribuţii în sat, cu o ceată de copii, după dânsul, pe care-I 
„ ţuhăieşte" la deal şi la vale, nu va mai crea „m om en te  psiholo
gice", nu se va mai putea gândi la gustul pentru citit — pentru 
care copilul n ’are nici un interes şi pe care nu-1 va avea nici el, 
pentrucă n ’are timp, —  se  va gândi la gospodăria lui, ca, macar 
*rin acest exemplu să înrâurească şi să poată spune  că a re a 
lizat ceva.

Totuşi, se va numi agent cultural, ca ceilalţi agenţi şi va tre
bui să pună, măcar printre picături, o carte bună şi ieftină în mâna 
copiilor. Şi, pentru asta, se înţelege că Statul va căuta să găsească 
mijloacele necesare. Va coordona interesele între autor, editor şi 
îibrar, ca să dea răsplata muncii intelectuale. Va opri pe iibrar, 
adesea incult, cu sânge  străin în vine şi fără risc şi efort, să pri
mească 30 la sută din preţul brutto al unei cărţi şi editorul cu 15 
!a sută. Va căuta să dirijeze negoţul cu slova rom ânească şi va 
programa editare:; capodoperilor universale ca şi toate scrierile cla
sicilor noştri, oprind editarea cărţilor mediocre şi periculoase.

Forma juridică a colectivităţii naţionale, Statul, trebuia î n s ă  

sprijinit şi pentru asta ne trebuie întăi conştiinţa că tot ce se face, 
pentru mai binele Omului se f a c e ; că „ lum ea asta-i degeaba* 
dacă n ’ai făcut ceva bun pentru Om , şi, apoi, aceea de Român ; 
--ă numai ridîcându-1 pe El poţi trăi veşnic!..

Altfel, mori cu fiecare clipă a vieţii, începând dela naştere !

Maturiade



încercări literare

U n  v îs  n e îm p lin it »

Rezemaţi de bara podului de peste Bistriţa îşi oglindeau fe
tele în luciul apei, tăcând. De după deal soarele îşi scălda ultimele 
raze. pregătindu-se de som n. Un vântulet încărcat de mireasma 
luncii dela poala Cernegurei veni furios, trecu peste pod înspre o- 
raş, înfiorând trupurile celor doi.

Ionel ridică capul dinspre apă şi privi părul luliei lăsat pe 
fată ca un văl des, auriu, încearcă să i-l ridice cu am ândouă  m âi
nile descoperind fruntea şi două perechi de ochi, rupţi din seni
nul cerului, se priviră adânc, zâmbind.

—  flş vrea să-ţi vorbesc lulia. Mai am pu}in până la tren şi 
vreau să-ti spun atât de  m ulte  I

—  Spune-m i Ionel, eu te ascult. Te ascultă şi apa.
—  Mergem încolo spre florile din luncă.
—  Să m ergem .
El o prinse de m ână şi păşeau încet, trecând podul şi în- 

dreptându-se spre lunca de Peste Vale.
—  lulia tu vrei să vii cu mine pentru to tdeauna ?
Ea îl privi mirată şi zărindu-i fata serioasă, răspunse vesel,
—  Da Ionel.
—  Vreau să-ti spun tot lulia. Nu vreau să ai desamăgiri.

După asta dacă îmi vei spune  da hotărât, voi fi cel m3i fericit om
din lume.

Iarăşi se priviră l u n g ; ea întrebător, el neliniştit. Încet o 
strânse de m ân ă  şi începu :

—  lulia părinţii mei su n t  bătrâni, bătrâni de tot şi eu sunt 
singurul lor sprijin. Din puţinul păm ân t  ce-1 avem, nu pot trăi, 
căci nu are cine să-l m uncească. Trebuie să răm ân în satul meu 
alături de  ei. Vei primi tu să vii alături de m am a, în casa unde 
am văzut lum ina zilei şi am visat la t ine  ani dearândul ?

—  Da Ionel, visul m eu a fost să trăesc la tară. Tu te vei 
duce la şcoală, iar eu voi îngriji de casă, de părinţii noştri. Eu nu 
am pe n im e n i ;  voi munci alături de  tine  cu dragă inimă, ca să
putem  întemeia un cămin, cum l’am dorit totdeauna.

Şi planurile începeau  să se depene, până ce vântul mai rece 
al înserării îi goni spre gară. lulia rupse flori multe şi le presăra
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câte una în apă dealungul podului, privind cum ele fugeau Ia vale.
—  lulia, dacă tu îmi râspundeai „ n u “ aş fi suferit mult Aş 

fi plecat m âhnit din oraşul unde  mi-am petrecut opt ani şi mi-am 
făurit toate planurile de viitor.

Mâine când voi a junge acasă, m am a va fi la biserică, mă voi 
duce înaintea ei şi îi voi spune, să se bucure, căci sun t fericit.

Nu-i aşa că fericirea mi se citeşte pe fată ?
— Dar pe a m ea nu ?
El îi luă din nou  m âna , o duse  Ia buze şi îi şopti :
—  Duminica cealaltă vom fi împreună la noi acasă. Mi se 

pare aşa de mult până atunci.
— Da şi mie mi se pare mult, dar va trece şi deatunci 

înainte vom fi veşnic îm preună.
— Veşnic lulia.
Din uşa vagonului Ionel o sorbea din ochi iar dânsa îşi ş ter

gea o lacrimă pe furiş. Trenul s’a perdut în noape, peronul s ’a 
golit şi lulia s ’a pom enit singură, cu ochii In urm a lui.

— „Dece oare plăng ? Sâmbătă ne vedem !“

*

Se trezi zâmbind. Visase un vin prea frumos şi nu se îndura 
să deschidă ochii, ca să mai retrăiască odată visul.

...Era pe meleagurile copilăriei, meleagurile Basarabiei, în 
satul ei contopit ^cu al lui. Părinţii lor în jurul unei m ese în 
cărcate pu n eau  ceva la cale, iar ei doi pe furiş îşi trimiteau câte 
un sărut prin aer.

...flu răm as singuri...  Aveau casa lor acoperită toată cu „bună- 
dimineaţa" cum era casa părinţilor ei dm copilărie. Intre flori era 
un leagăn cu o fetită blondă, blondă sem ănând  cu ei. A luat co
pila în braţe strângând-o, dar ea s ’a prefăcut m tr’o păsărică cu un  
puf moale pe care şi-o lipi de obraz. Din geam  Ionel îi zâmbea,
li zâmbi şi ea...

Se trezi. Era Vineri, fl doua zi trebuia  să vină Ionel s’o ia. 
Îşi făcuse bagajul, şi-a pregătit rochiţa cea mai bună ca să placă 
bătrânilor. S’a dus la birou pentru ultima dată să-şi ia rămas bun 
dela colegi. Mergea zâm bind şi nu întâlnea pe nimeni în cale. O- 
raşul par’că adormise, In birou nim eni. Trecu în biroul de alături 
şi văzu toji funcţionarii adunaţi iar şeful arăta ceva pe hartă.

(—  Ce e s te ?  întreabă ea pe colegă.
— N’ai auz it?  S’a cedat Basarabia.
— Glumeşti ? flzi nu-i 1 Aprilie.
—  Nu crezi ? întreabă şi tu şeful.
Şeful s ’a apropiat de ea şi trecându-i m âna  pe faţa îm bujc-  

rată o întrebă blând :
—  Rămâi Ia noi sau pleci ?
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—  Plec pentrucă viitorul sot nu se poate muta aici.
—  Vasăzică pleci la bolşevici? Nu credeam...
— La bolşevici ?
— Nu şliai ?
li p u n e  m âna pe um ăr şi privind-o din nou părinteşte îi z ise :
— Dacă cumva vrei să-ti retragi demisia noi te reprimim. 

Dacă vrei să pleci, Dumnezeu să-ti ajute să fii fericită.
lulia căzu cu capul pe masă şi multă vreme nu simţi nimic, 

decât lacrimile ce-i ardeau obrajii. Colegele încercară să o m â n 
gâie, dar s ’au pom enit toate plângând.

*

— Nu se poate, Ionel va veni !,.
Zilnic m ergea la gară, Ia toate trenurile, dar se întoarcea a- 

casă cu inima mai grea ca plumbul. întreba de fiecare cunoscut 
întâlnit, despre el, dar nimeni nu ştia. Astfel treceau zilele grele, 
apăsătoare ca cerul înourat. Ochii luliei se făcură grii şterşi din 
albastrul senin.

...La vre’o zece zile, lulia primi o scrisoare. Ionel îi scria r u 
gând-o ca un disperat să vină la el.

„ lulia scria el, nu pot veni, părinţii mei bătrâni, neputincioşi 
„nu-i pot lăsa singuri... lulia tu nu ştii cât mă doare că trebuie 
„să-ti scriu astfel, dar nu pot suporta lacrimile mamei... N’aş ave» 
„linişte nici în m orm ânt .. Vino lulia'*...

Scria mult, repeta mereu chem area, lulia se lupta între dra
gostea pentru el şi oroarea de bolşevici.

„Cum să pot părăsi munţii Moldovei, cu izvoarele limpezi 
m urm urând  printre stânci, cu căprioarele sprintene, cu luncile îm 
bălsăm ate de parfumul fiorilor...

lubia Basarabia cu meleagurile copilăriei, cu crucile scumpe 
care străjuesc părinţii, cu toate cotloanele de amintiri, cu el 
care-o aştepta.

Dar bolşevicii!? Nu, nu se va duce  la bolşevici.
Adormea spre ziuă şi se trezea cum se rum enea  cerul spre

Răsărit. Dragostea şi ura şi-o trimitea spre soare  răsare şi viata-i
devenise pustie...

...O boală grea a culcat-o la pat. Meningita i-a înţepenit gâ
tul, şira spinării şi în câteva zile i-a stors ultima suflare.

In patul din camera goală, în tunecoasă , fără un pic de soare,
chem a pe cei dragi :

M a m a . . tata... ionel...
Câte odată înflorea câte un zâmbet pe faja ei suptă ca de 

ceară, ce contrasta dureros cu ochii tulburi. Colegele o uitaseră.
In dricul sărăcăcios urmat num ai de  preot, fără o floare, tre

cea spre cimitir. Nu mai simţea nici durere  nici întristare ci n u 



APOSTOLUL 51

mai ochii ficşi dar deschişi, poate mai priveau spre Răsărit.
*

Trist ca zilele de toam nă târzie, răm ânea cu ochii duşi peste 
Prut spre malul Moldovei.
ţfc- —  Ionel .maică, mănâncă ! Te vei prăpădi puiul mam ei şi cine
va mai îngriji de  bătrâneţele noastre ?

—  Mamă. cum aş mai trece apa asta în tr’un miez de noapte. 
Mă arde sufletul...

—  Ionel dacă nu ti-a ascultat chemarea, dece te mai fră
mânţi ? Poate şi-o găsit altul şi nu trebuie să te mai gândeşti.

— Taci mamă, nu vorbi aşa... Nici eu n ’ar fi trebuit să stau 
aici... Hai într’o noapte să fugim cu toţii. Vom trăi num ai cu le^fa 
mea, dar pe păm ântul ţărei noastre.

— Unde să mai târâm bă trân e ţe le?  Tu nu vezi câ mâine,
poîm âne ne aşteaptă groapa ? Rămâi cu noi până atunci şi apoi
vei face ce-i vrea tu.

El oftă adânc şi nu-şi dislipea ochii depe luciul apei, ce 
curgea nepăsătoare la vale.

Mama îşi plecă capul în jos să nu mai vadă cuta dintre sprin- 
cene  al feciorului ei drag...

...Rugăciunile au fost ascultate şi drumul peste Prut s'a deschis.
—  Mamă, mâ duc şi mai privi odată portretul de lângă o- 

glindă, de unde  îi zâmbea lulia.
— Du-te maică, ti 'arn pregătit totul pentru drum. Să nu 

vii fără ea 1
*

fl m u r i t?  Nu-i venea să creadă. E o g lum ă! Dar ochii cole
gei nu g lum eau.

Cu vocea sugrum ată de durere întrebă unde-i m orm ântul.
—  Nu ştiu, n 'am fost la înm orm ântare .
—  Dar cine a fost ?
— Nu ştiu.
Buimac rătăcea prin cimitir, oprindu-se la fiecare mormânt. 

L.una îi lumina paşii. La fiecare cruce nouă vărsa lacrimi, o chema 
pe num e şi răspundea ecoul.

...Mai palid, ciT ochii adânciţi se reîntoarse acasă.
Mama înspăimântată de înfăţişarea lui începu să-l cerceteze 

îngrijorată.
— Mamă, mă duc să-m i fac îndreptări să mă duc pe front.
—  Cum să te d u c i?  să ne Iaşi singuri ? Doar nu te-au chemat.
—  Mă duc m am ă, ca simplu soldat în prima linie, să lupt 

pănă Ia ultima suflare. Numai astfel voi potoli sbucium ul ce-mi 
înăbuşă  sufletul. Să nu plângeţi. D umnezeu o să vă ocrotească.

...Undeva în tr’o tranşee după potolirea luptei, printre g e m e 
tele răniţilor, Ionel scoase din buzunarul tunicei roase, portretul ei, 
îl privi lung şi cu ochii la duşmani, gemu, „O să te  răzb u n "!

Credinţa Coteleanu



'Cano! cerul zumbeşle unu* csIuşm»

Inserează...
Văzduhul tot e-o sâtă m°.re, p rin  care Dumnezeu cerne 

fulgi albi î des, tot mal des, de pare  că cerul şi păm ântul s'au 
unît p r ln tr’o perdea dantelată de petale.

Copacii, câmpul, drumul sunt albe albăstrui... T roiţa dela 
răscruce luceşte in în serare  un Christ blând, străpuns prin  
cununa de spini, a doua oară, de un glonţ abătut cine ştie 
când, de cine ştîe unde...

florlle’s dalbe...
flori de măr...

I s’a p ă ru t lui T u d o r .. sau pe chipul palid al Celui ră s 
tignit — acolo, la răscruce de neam uri — odată cn fulgii s'a 
prelins o lac rim ă : ca un bob de m ărgăritar, ca an  po tir de
lăcrăm ioară, la fel cu cel pe care  Irina i l-a prins la piept 
când a plecat pe front ? .

Lacrim a s’a sfărîm at la picioarele troiţei, unde. de sub 
zăpada groasă, se mai vedea totuşi o mână crispată de moarte, 
ce a r  fi v ru t să facă c ru c e ; sau  poate... să alunge o vedenie 
pe  care în ultima clipă, cel rănii: nu voia s'o ducă cu 
el... dincolo.

...Dar, Tudor nu ştie bine dacă a fost lacrimă, sau ue  
fulg, care-a sclipit mal ta re  decât ceilalţi...

Ii e frig !
Se schimbă de pe un picior pe altul. M âna l-a îngheţat 

pe armă ; şi o strânge atât de tare, că palmele îl d o r !
Obrajii îi a r i  de viscol, ia r  fruntea e ca de plumb. Dar 

nu le mal simte I
— De ce nu mai vine cam aradul să-l la locu l?  N'a tre 

cut un ceas?  şl lui i se pare un veac de când stă în gardă !
Poate unde a răm as singur, numai cu gândurile, îl apasă 

am intirile şl timpul îi pare  că s'a oprit în loc.
...Cu ochii mari, deschişi spre zarea de fulgi şi înserare
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a u tă , 11 cheamă un gând... îl cutrem ură o’nfiripare de colind...

florlle's dalbe...
flori de m ir...

...Şl prin şuierul gloanţelor, gândul creşte, p rinde fiinţă... 
Vine spre el... din trecut, sau d in  v iitor ?..

...Un geam luminat..,
O ram ură de b rad  sclipind în beteală, sub Icoana Sfân

tului Nicolae...
...miros de busuioc şl de sulfină închisă'n sipete ca ve

chi odoare...
...din patul cald, două mânuţe dolofane întinse rugătoare 

spre ploaia de d a ru ri de sub pom...
...Illeş ! !..
...Sub geam, glasuri prind îndemn, cântarea... se deslu

şeşte clară, lină, ca un zâmbet de îngeri...

florlle's dalbe...
flori de măr...

ilorlle dalbe sunt de măr...

...ochii lui Iiieş fug pe nesimţite spre vârful pomului, 
snde o stea mică, îşi tremură lum in»; o v r e a !,. Tudor întinde 
*»âna s’o desprindă... pentru Iiieş... copii drag...

Un răbufnit surd I
Un glonţ ră tăc it spintecă zarea de fulgi şl se sparge î* 

şanţ, trecând peste el, sau poate... p rin  el ?..
Tudor coboară încet mâna... în care în loc de stea... •  

xdcă şuvoire roşie scrie cu sânge realitatea unui vis...
Dar pare că n’a văzut-o !
Nu-1 doare. Nu simte n im ic ; gândul şl ochii lui împăle»- 

jenlţl, roagă Crlstul de pe tro iţă  să-i slobozească steaua pem- 
tru  Illeş...

Viscolul fulgilor şi gloanţelor învăluie în cling, cling 
fl răbufniri de iad, gândul... în tors cu două mii de ani în u r 
mă... îa Betîeem, unde deasupra Staulul sfânt, trem u ră  steaua 
şăcil, ia r îngerii cântă îm păcarea între oameni şl a oam enilor 
2U Dumnezeu...

F lo rica  F lo rea  cl. 7 -a  şc. norm. fete P.-N.



Gând de primăvară
Z/ine iarăşi primăvara  

Gu în tregu l e i alai,

SToporaşi ş i v io re le  

Ge n flo resc  în (una m a i ;

Gâmpuri jila ve  ş i brazde 

Z ld e ’ n soare aburesc ;

J fă t  departe’n zare, tristă,. 

Qân duriie -m i fin tu iese...

Gâte în flo resc  tn taină 

3 îo i  pe rând le  tot privim  

Ş i  p lecăm  cu e le ’n su fle t 

Ga să nu mai revenim .

S u fle tu l, în prim ăvară  

JJÎi-e  din ce  in ce  m a i greu ,... 

Gum de nu-s un f i r  de iarbă,. 

S ă  renasc acum şi eu ?

Chiribău Veroniia 
elevă cl. 8-a



P r o f e s o a r a  d e  R o m â n a *

Inscripţia de pe crace mă făcu să tre sa r. Mă apropia! 
mai mult de rld icătu ra  de păm ânt ce-ml atrăsese atenţia... Era 
un m ormânt neîngrijit, părăsit, cu o crace albă la căpfitâiu. 
Bălării m ari îl acoperiseră  în întregime ; în tr 'un  colţişor, doar 
câteva m argarete se legănau in bătaia vântului de toamnă.

Privind crucea cu atenţie, observai urm a unei foîografif, 
pătată cu o mucezeală verzuie, încadrată de o ram ă veche. 
Razele palide ale soarelui de Septem vrie ce da în asfinţit, se 
refleclau cu o ultimă mângâiere pe sticla fumurie... Vremea şi 
ploile vijelioase pătrunzând în ram ă au  şters aproape chipul 
tânăr a fostei mele profesoare.

Totuşi izbutii să-l recunosc din câteva trăsă tu ri. Datorită 
memoriei am reuşit să-mi amintesc chlpu-i drag.

In spatele crucii, un salcâm cu trunchiul noduros îşi le
găna crengile peste versurile  lui Eminescu. săpate cu îngrijire 
de mâna unui prieten, ca re  cunoaştea dragostea ei pentru  o- 
•e ra  poetului

„Deasupra criptei negre a sfântului mormânt,
Se scu tură  salcâmi! de ploaie şl de v ân t”.

— „Sărmană profesoară ! Ce mult iţi p lăceau  poeziile 
I u l ! Nu trecea zi fără ca să nu citim îm preună din scrierile  
poetului tău drag ! M unciai cu râvnă, căutând să insufll tine
re lo r eleve, ideile Iul nobile.

Şl acum... la tă-ţl răsp la ta  !.. Nici o pâlpâire de  făclie la 
căpătâiu

Te-ai gândit v re-odată că e leva pe care  o Iubeai atâta, 
va veni la m orm ântul tău ?..

Un sed im en t de respect im! îndoi genunchii şi cu dege
tele trem urânde începui să smulg buruienile de pe mormânt, 
In timp ce lacrim i grele p icurau  pe ţărâna uscată. Im! lăsai 
capul încet pe pământul rece. Instinctiv îmi adusei aminte de 
timpul când eram  elevă la şcoala Normală din orăşelul P .

La serbarea  de deschidere a cu rsu rilo r din anul 1926, 
•b se rv  p rin tre  alte profesoare o dom nişoară plăpândă şl t i -
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aără , cu ochi căpril strălucitori, în care citeai suferinţa.
Auzisem că-şl luase atunci capacitatea şi că era  prim ul 

e i an de profesorat.
„E dom nişoara B. profesoara  de Română", şoptiau cole

gele mele. Toate erau  curioase, dându-şi p ă re r i  con trarii des
p re  ea. E ra  veşnicul antagonism d in tre  părerile  elevelor si
litoare  şi a celor căro ra  nu p rea le plăcea „să facă filozofie".

T ânăra  profesoară îmi p lă c u ; de cum o văzul, simţii o 
simpatie deosebită pentru ea. Nu împărtăşii nimănui acest sen
timent. D eoarece iubiam mult limba Română, mă hotărâl să în 
văţ cu şi mai m are dragoste, pentru  a o mulţumi. L i  sfârşitul 
serbării dom nişoara B. mulţumită de reuşita poeziei ce o re 
citasem cu mult suflet, privîndu-m ă d rep t în ochi, îmi spuse : 
„Al fost bine, draga mea ; vom inavăţa şl alte  poezii".

In scurt timp toată clasa se ataşase de noua profesoară, 
„Păpuşica", cum o botezaseră elevele, era  bună şi îngădui
toare  ca o so ră  mal mare, ce sfâtuie şi iartă  greşalele micilor 
împaUţaţi. F iind veşnic cu surâsul ei blajin pe buze, nimeni 
bu bănuia că prin  el ascundea o boală ce o dobora pe fiece 
zi. Când o vedeam  stând d reap tă  pe catedră, exp!icându-ne 
r a  vocea-i sîabă, s!mţlam o milă neînţelească pen tru  ea. De
seori p rin  încrucişarea p riv irilo r observam  că sufletele nor.stre 
se înţelegeau ; simţeam că în profesoara mea voi găsi o prie
tenă. In tim pul tezei, în liniştea clasei în trerup tă  doar de scâr- 
ţâitul uşor al peniţelor, involuntar venind la spatele meu, u r- 
K ârla  cu atenţie flecare literă  ce se aşternea pe caiet.

După câteva zile o vedeam apărând  surâzătoare în clasă 
eu m aldărul de teze sub b r a ţ ; la  în trebările  noastre nerăbdă
toare  de rezulta tu l lor, cu un gest copilfiros a ră ta  vioaie trei, 
patru, cinci degete. Deschizând caietele cu feţele îngrijorate, la 
vederea notelor, înţelegeam farsa domnişoarei...

Se obişnuise să mă cheme pe num e:
— „A atşoara" îmi spuse ea în tr 'o  zi. „Vino după amiază 

ca de obiceiu, să-ml citeşti din volumul Iul Eminescu".
In timpul lecturii, cu p riv irea în gol, asculta cu lăcomie 

biografia lui. Ajungând la pragul und« talentatul poet, slăbit 
de boală, se retrăsese  la M ănăstirea Neamţului, mă întrerupse 
pe neaşteptate. Privlnd-o curioasă şl neînţelegând de ce mă 
opreşte din citit, con tra r obiceiului el, ii observai paloarea 
feţii. T rem urând de emoţie îmi spuse :

— „Copila mea, din prim a clipă am bănuit sufletul tău. 
Ştiu că te va în trista  destăinuirea ce îţi voi face“.

Şi... în câteva cuvinte, îmi explică că boala nemiloasă 
de care credea că e vindecată a progresat, făcând-o să sufere 
şl mai mult. M icrobul tuberculozei a găsit un teren bun la  
corpul plăpând, încă de mică copilă.
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Rămase cu ochii trişti, p riv ind  cu lăcomie frum osul pei
saj al prim ăverii, adm irând teiul înflorit dela geamul camerlt, 
prin  ram urile căruia clriplau păsărele.

In clipa acesa tinereţea şi dragostea de viaţă a biruit e- 
golsmul anotim pului care  ii agrava boala.

Stând alături de ea cu volumul pe genunchi, îmi făcea 
impresia unei muribunde, ca re  pentru ultima dată vrea să se 
îmbete de frumuseţile naturii...

La plecare, cu o strângere de mână îmi spuse :
—■ „Iartă-mi slăbiciunea ! O profesoară  trebu ia  să albă 

mai multă tărie  I"

Repede se scurse anul şcolar. Veni şi serbarea de fine 
de an cu pregătirile frum oase pentru  închiderea cursurilor. 
Bucurie nem ărginită pentru  elevele silitoare !

In mijlocul sălii, pe masa împodobită cu ghirlande de tran 
dafiri, erau  aşezate coroniţe de stejar şi cărţi — răsp lata e- 
levelor muncitoare.

Doamna d irectoare chema prem iantele după clase, Iar 
dom nişoara B. îm brăcată în frutnosu-i costum naţional, ne 
îm părţea prem iile. Venindu-mi rârdu l am prim it ca şi celelalte 
eleve, coroniţă şl cărţi ; d a r  săru tarea dom nişoarei B. ce s’a 
apăsat uşor pe frunte, m l-a fost adevărata  răsp la tă  pentru 
m unca depusă în cursul anului. După serbare mă rugă să trec  
pela ea. Ştiam că ne vom despărţi!.,

Socotind timpnl cât trebu ia  să mai stea în oraş, am a- 
lergat nerăbdătoare  spre locuinţa profesoarei, unde mă aştepta 
cu drag . îmi vorbi că regretă după munţii frumoşi din îm pre
jurimile oraşului, după aerul dă tă to r de sănătate, după eleve... 
O ascultam cu nesa ţ .  în tr ’un târz iu  îmi exprim ai dorin ţa de a 
o avea şl în anul v iito r ca profesoară. Promise, zâmbind I

Deoarece trebuia să plece cu prim ul tren, observând în
tunericul ce năvălîa pe nesim ţite îa  cameră, mi-am luat răm as 
bun. Strângându-m ă la  piept, mă sărută. Ochii li luceau şl mai 
tare, din cauza lacrim ilor ce o podidiseră. îmi întinse o carte 
ca am intiri. E ra  volumul din care îi citisem de atâtea ori!..

în  drum  spre casă, de curiozitate, răsfoi! cartea, d in  care 
căzu o fotografie. E ra portre tu l drag al dom nişoarei B. In
conştient îl aproplal de buze... •
t • • • * • •

p

O mână s tră ină  mă apăsă pe um ăr şl auzii în spatele meu 
un glas necunoscut s

„Ce cauţi aici ?“ Ridicai înspăim ântată capul. Se înse
rase. In faţa mea, un moşneag mă privea scru tă to r, E ra  paz
nicul de noapte al cim itirului, Vâzându-mă cu ochii plânşi.



îmi Înţelese durerea şl se depărtfi clătinând capul. Atunci vă
zui că mă găseam singură, in clmltlru! învăluit în umbrele In
serării. Simţlam în cap vâjâituri puternice; La gândul că mă 
găsesc p rin tre  morminte, un fior mă străbate, logheţându-ml 
sângele în vine.

M'am sculat îngrijorată şi strângându-m i haina in jurul 
corpului, am plecat cu paşi şovăelnlcl. La fiece foşnet mi se 
părea că stafii :e îmi ies in tru  întâmpinare. In sfârşit, reuşii sft 
aemereso poarta  cim itirului, prin care mă strecurai încetişor.

A eru l rece îmi ajută să mă reculeg din spaima m are prin  
care  trecusem; Din depărtare, dangătele clopotelor răsunau 
monoton, in  liniştea serii. Pe bolta cerească se aprindeau mit 
de candele...

Anitta Ro.
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Vasul sfărâmat
După Sully Prudhomme

In vas, verbina moare neştiută.
Cu fiece petală’ncet desprinsă  
Căci marmora cea albă -  străvezie,
D e-un  evantai a fost uşor atinsă

Ş i s'a format o  rană mică, fină,
C e zi de zi în vas a nain tat;
Printr’nsa, picăturile de apă 
Pe nesimţite s a u  tot prefirat.

D ar nimeni, rana ngustă şi profundă.
N u vede cum tot vasu-a nconjurat 
Ş i cum se stinge’n el încet verbina -  
S ă  nu-1 atin geţi: vasul e sfărmat...

Astfel, de multe ori o  mână dragă 
Ţi-atinge inima şi o  răneşte 
Iar rana mică neştiut se ntinde 
Ş i floarea dragostei se  ofileşte.

Te mistui în durerea tăinuită 
C e n inimă profund s ’a strecurat...
D eşi intact te ved e-o  lume ntreagă.
S ă  nu te-atingă : vasul e sfărmat...

Chiribău Veronica 
elevă cl. 8-a



f  M î k a î  § r c s u i

M ereu cresc jertfele pe car! le cere acest moloh nesătul, 
războiul îm potriva bolşevismului ! Şl nu este oarbă lăcom ia sa, 
ci manifestă o predilecţie vădită pentru tot ce este mai curat 
şl mal bun.

Acolo departe, în răsărit, în blestem ata stepă calmucă, 
prim ăvara  aceasta îşi va presăra  iarba  şl florile peste m or
mântul unui alt coleg, unui alt v iteaz : Mihai Grosu.

In timp ce vegetaţia hrănită cu sângele Iul va creşte dl» 
belşug, biata lui mamă, desnădăjduită că poşta nn-i mal aduce 
nici o veste, va în treba păsările în toarse la cuiburi, dacă na 
l-au  văzut undeva pe feciorul cel mal drag  şl sprijinul bătrâ- 
neţelor sale. Va în treba mereu, căci nimeni n ’a aval curajul 
să-l spună groaznicul adevăr, cl cu toţll şi-au dat toate  silin
ţele să 1-1 ascundă, să o pregătească cu încetul.

Pe noi însă, pe prietenii şi cunoscuţii Iul, nu ne-a pregă
tit nimeni. Deaceea ştirea m orţii lui a fost pen tru  toţi ca a i  
trăsnet din senin. Şliam că este în linia întâia din prim a zl a 
războiului, ştiam că înfruntă m oartea în flecare ceas şi în fle
care clipă, dar nădăjduim că Dumnezeu nf-1 va apăra  la sfâr
şit. Timp de aproape 2 ani nl-1 apărase doar mereu şl scriso
rile  lui regulate, adevărate  imnuri închinate Patriei, ne în tă
ream  şi mai mult în credlnţ? că va reveni în tre  noi. Se vede 
însă că n'am fost vrednici de sufletul iul cu ra t şi bun, dacă 
Dumnezeu a ho tărâ t să n*-l la.

A căzut în ziua de 26 Noemvrle 1942, la Obelnoje, o lo 
calitate din sudul Stalingradului, lovit de o bombă pe când 
se afla, ca de oblcelu, în fruntea grupei Iul de cavalerişti, pe 
care  timp de aproape 2 ani „a condus o din biruinţă în bi
ru inţă", cum scrie comandantul său de escadroo. Aşa a m urit 
învăţătorul şi sergentul t. r. din cavalerie Mihai Grosu ! Ca 
un viteaz, aşa cum a tră it.

Căci, d in copilărie şl până la  m oarte, viaţa Iui Mihai 
Grosu a fost o luptă crâncenă, pe care a dus-o ca un adevă
r a t  viteaz.

Rămas orfan de război la vârsta de 5 ani, p rin  grija şl
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dragostea mamei sale, a urm at şcoala prim ară şi şcoala no r
mală la  Bâdenl-Iaşl, de tinde e ra  originar, fiind, a tâ t la şcoala 
p rim ară cât şi la  cea norm ală în fran tea clasei.

După absolvirea şcoalei norm ale soarta  l-a adus In ju
deţul Neamţ, la şcoala din Ghindăoanl, In local sem natarului 
acestor rânduri.

Soarta  a v ru t să se în lirlpe atunci legături indestructibile 
de prietenie, aşa că îa  1935, îşi ia post, în îm prejurim ile Ghln- 
dăoanilor, la Crficăul-Negru, unde a funcţionat neîntrerupt — 
cu excepţia concen trărilo r şl a războiului. A muncit cu d ra 
goste şi p ricepere  în şcoală şi în afară de şcoală caştigându-şi 
dragostea curată a copiilor şi a sătenilor in m ijlocul căro ra  
a tră it. Sufletul lui cu ra t şl extrem de sim ţitor iubea ca  pa
siune pomii şl florile. Când pepiniera şcolii n'a putut să-i e- 
puizeze toată dragostea lui de pomi, a început să altoiască 
pomi şl trandafiri pe la oamenii din sat, pe la prieteni, căci 
el n’avea o grădină a iul. N’avea nimic decât un suflet m are 
şl bun, m are şi încăpător cât o ţară . N 'avea nimic din bunu
rile  m ateriale. Singura iui p roprie ta te  era de ord in  spiritual ; 
o bibliotecă cum puţini avem. Din salarul Iul modest, mai bine 
de jumătate e ra  în trebuinţat pentru  cum părarea de cărţi şi 
pentru sju to rerea mamei dragi. Deaceea, sărac în bunuri ma
teriale, avea o cu ltură solidă şi bogată, de care nu făcea însă 
niciodată caz, căci, ca un adevărat caracter, e ra  de o modes
tie excesivă.

Când apărea rev ista  populară „Prietenul săteanului", 
muncea ca un salahor Ia co rectu ri, la expediţie etc. dar de 
scris scria  cu greu şi nici atunci nu voia să semneze.

Pentru  toate aceste alese însuşiri, a fost sublnspector 
şcolar, îndeplinind şl funcţiunea de preşedinta al cooperaţiei 
forestiere  „Cracăul Negru", fiind unul din preşedinţii care  a 
aşezat această im portantă instituţie economică în adevăratele 
el rosturi.

Statele de serviciu ale învăţătorului M ihal Grosu sunt 
aslfel, din toate punctele de vedere, bogate în fapte şl rea li
zări, cu  cari noi, to ţi cei ce l-am cunoscut ş t l-am iubit, ne 
mândrim. Ne m ândrim  d ar plâncţem, căci avem după cine plânge 1

Iartă-m i dragă prietene această s’ăblclune. Te roagă şl 
pomii pe cari i-am  altoit îm preună, căei plâng şi el. Na pe 
tine te plângem poate, ci nim ernlcla ş! inu tilitatea noastră, căci, 
nu ne-am învrednicit de je rtfa  ta.

M. David-Ghindăoani
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In vârstă  de 91 de an], s'a stins de curând cel mai vechi 
învăţător din judeţal nostru, Ghlţă T eodorescu dela Zăneşti. 
Numele acestui patriarh  al învăţătorilor nemţeni este legat de 
satul în care a m uncit aproape toată  vleaţa, cu legături ta i
nice, pentru  lumea din afară. El nu şl-a părăsit satul nici 
după ieşirea la pensie, cu toate că nu-1 lega de el decât a- 
postolatul de în v ă ţă to r ; nu are nici o p ro p rie ta te  şl nici nu 
este acesta satul Iul natal. Şl-a dus, însS v leaţa până în clipa 
din urmă, în tre  elevii Iul, lăsând cu limbă de mo rte  să fie 
înm orm ântat In cim itirul satului

Prin orânduirea vieţii sale în acest ch!p, cu toate că ar 
fl pu tu t să-sl trăiască m acar ultimii ani in casele fiului său, 
d-1 T ralan Teodorescu din Bucureşti, se dovedeşte legătura 
serioasă ce poate exista între un educator adevărat şi elevii săi.

Avea, acest bătrân înţelept, în priv iri, aerul de a urm ări 
de aproape, pe cărările  vieţii, pe acel căro ra  le-a deschis o- 
chii minţii şl orizontul vieţii prin lumina cărţii. Se dăruise de 
sigur cu totală abnegaţie îndrum ării şl pregătirii pentru vieaţă 
a copiilor, de când le strângea cu grijă cele tre i degete în ja 
ru l plumbului de p la c ă ; contribuise cu tot avântul la opera 
de rid icarea  satului în epoca vestită a Iul Spiru  Haret, dela 
care a păstra t toată  vleaţa, ca pe un tallsman, o scrisoare 
autografă, prin care îl aducea laude şl mulţumiri pentru acti
vitatea desfăşurată şl întem eerea băncii populare din sat şl pe 
care a trecut-o cu mâini trem urânde, ca pe unul din cele mai 
de p reţ daruri, fiului său Tralan, strălucit continuator al ace
leaşi misiuni de învăţător. Dar, Ghiţă Teodorescu a înţeles să 
nu părăsească această operă, înfăptuită  în 50 de ani de m unci, 
odată cu trecerea la pensie din cadrele active ale învăţământului.

Un sentiment adânc al datoriei l-a ţinut lângă înfăptuirile 
începute, sp re  a le întări temeliile. Iar atunci când puterile se 
vor fi împuţinat, să supravegheze m ăcar din ochi, stând ca o 
poruncă între continuatori, că ro ra  părea că le spune : „50 de 
ani ml-am risip it suflet din sufletul meu pentru  lum inarea şl 
educarea copiilor satului. Câte greutăţi n'am întâmpinat şi eu
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In acest timp ! De câte ori a trebuit, nu numai să îngrijesc de  
copiii din clasă, dar s& şl conving pe p rop rie ta rii depe v re 
muri despre  im portanţa şcoalei prim are, socotită pe atunci ca 
o instituţie periculoasă. Câte gânduri frumoase şl înfăptuiri, !k 
colaborare cu cei depe vrem ea mea, cu Ghlţâ Nicolaa, revizo
ru l şcolar, pe  care  toţi l-am ajutat p rin  serbări şl colecte să-şl 
ridice local de şcoală in satul Iul, Rom âni!

Când am fost numit prim a dată învăţător, în anul 1879, 
p rin  ordinul semnat de rev izoru l Ioan Negrea, am simţit 
un ilo r şl mi-am luat un legământ : să-mi fac datoria cu punc
tualitate şi conştiinciozitate. Astăzi stau şl privesc mulţumit la 
roadele acestei munci, pentru rid icarea  satului, pe care vă cer 
să o duceţi mai departe  cu toată  stăruinţa".

In activitatea sa de învăţător, Gh. Teodorescu a fost Ins
pectat, în tre  alţii, de Gheorghe Coşbuc, cere a fost foarte p lă
cut im presionat, găsind la el un procedeu iscusit, pentru  p re 
dat la clasa I.

Anume, clasa ei*a de jur îm prejur tabele prinse de pereţi. 
Toţi copiii lucrau  odată, flecare la tabela sa, sub conducerea 
învăţătorului, care se găsea în mijlocul salei. A ceastă tabelă a 
fost botezată tabela „Teodorescu*.

Gh. Teodorescu face parte  din acea străîuoltă pleiadă de 
dascăli, cari tră iau  în fiecare clipă şl în orice îm prejurare, 
chemarea m isionară ; aceşti oameni au fost cu adevăra t legaţi 
de şcoala şi satul lor, d intre cari mai cităm  cu legitimă mân
drie pe un I. Popa-Şerbeşti, Gh. Cojocaru-Dobreni ş. a.

In vâltoare vieţii şl ei au iost în multe feluri am ărlţi şl 
necăjiţi, d a r totdeauna au in tra t în clasă cu fruntea senină, re- 
confortându-&e pa ei şl netrădând faţă de copil, decât m area 
dragoste ce le-o purtau , pentru  a-i face oameni de omenie şl 
Români de viitor.

Seninătatea cu care-şl sfârşesc v ieaţa aceşti apostoli, cu 
vârste  de patriarh i, în satele pe care le-au lum inat şl rid icat, 
ara tă  m ulţum irea ce simt ei când privesc în sat — unde ma- 
jo ritatatea absolută a gospodarilor le-au fost elevi în şcoală — 
şi-şt văd influenţa sporind pe fiecare zl. Aşa privea, depe 
prichlclul geamului casei şcoa'eî din Zăneşti, Ghlţă Teodorescu, 
Ia copiii şl gospodarii satului, în care vedea, în fiecare, câte
o părticică din sufletul lui. Când fiul său, Tralan, a volt să-l 
lea la Bucureşti, după o scurtă chibzuială, moş Ghlţă, cum îl 
ziceau prietenii, (căci satul to t îi spunea : Coane Ghlţă, pen tru  
bogăţia lui de saflet, nu pentru averi pământeşti de care n 'a 
avut niciodată) a răspuns : „Este drep t că suflet din mine eşti 
tu, dragul meu Tralan, ca şi Săndlca (D-na prof. Săndlca 
Gheorghiu dela şc. Norm ală de Fete din Piatra-N .) şl cealaltă 
so ră  a ta (D-na av. G lurcăneanu), dar cea mai m are parte  a
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sufletului meu este risip it in acest sat, Zăneşti şl credeţl-mă, 
nu m& pot despărţi de el; l&sati-mă să-mi trăiesc ultimele clipe ale 
vieţii, aici unde ml-am petrecut şi anii tinereţii". Cu o lacri
mă fierbinte în coltul ochiului trem urând, „ ta tăl" sărută frun
tea -.feciorului" grijuliu şi răm âne să-şi ducă mai departe 
vleaţa in satui lui.

Este, se pare, o taină că vieaţa asem enora oameni este 
de o du rată  aşa de frumoasă ; parcă  a r  fi spiritualizaţi în 
trupurile  lo r uscate (vfeaţa lor trupească, fără belşug a fost şl 
este peste tot împletită cu atâtea greutăţi) pentru  a răm âne cât 
mai mult p rin tre  noi.

Ghlţă Teodorescu-Zăneştl a fost un  om al şcoalel şi cea 
mal m are m ândrie a lui era  când îşi vedea elevii ajunşi îa 
rostu ri frumoase. îşi făcea socoteală câţi au fost gradaţi în a r 
mată, câţi au răm as în cadrele active ale ei, câţi au fost daţi 
la şcolile secundare, etc.

Cu aceste bogăţii în suflet şi cu m ulţum irea datoriei îm
plinite. Gh. Teodorescu şi-a dus vieaţa în satul lui Zăneşti, 
până în ziua de 7 M artie 1943, când, după îndeplinirea tu tu 
ro r  îndato ririlo r creştineşti, a trecut în lumea drepţilor, lăsân- 
du-ne grija de a continua în ritm ul vremii de astăzi această 
frum oasă trad iţie  învăţătorească din jcdeîul Neamţ, căru ia  el 
l-a fost unul d in tre stâlpii de sprijin.

Mihail A vadanei

D A T E  B I O G R A F I C E

— Născut în satul Călineştl jud. Botoşani.
— Absolvent al şcoalel norm ale, cu diplom a Nr. 271 din 

8 Iulie 1879.
— Numit învăţă to r la Bozienl (Roman) — pe atunci în 

jud. Neamţ — cu ord. M inisterului Nr. 7027 | 879 comunicat 
cu N r. 149 al rev izoru lu i şcolar Ioan Negrea.

— T ransferat la Zăneşti în anul 1886, unde a funcţionat 
până la sfârşit.

— Pensionat în 1915.
— Reprim it în activitate după cerere, fiind timp de răz

boi — prim ul război mondial — calita te  în care  funcţionează
până în 1921, când iese la pensie cu 50 ani de serviciu.

— D ecorat cu răsp lata  muncii cl. I.
— Decedat la Zăneşti în vârstă de 91 ani în ziua de 7

M artie 1943.
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Sufletul femeii aduce cu ea, în exercitarea misiunii de  învă
ţătoare, înţelegerea, devotamentul şi căldura de  m am ă. Dacă în  
alte funcţiuni rostul femeii este mai puţin accentuat, apoi în  opera 
de educarea copiilor, nimeni nu poate contribui în m ăsură  mai 
mare decât ea. învăţătoarea se leagă de copiii pe care îi învaţă şi 
educă în şcoală, cu sentim entele  specifice sufletului fem enin  şi 
poate exercita o foarte mare influentă asupra lor. Una din aceste 
admirabile figuri de învăţătoare a fost Maria Moţoc-Tg. Neamţ, de
cedată anul acesta, în vârstă de aproape 74 ani.

Cu o cultură aleasă şi o ţinută majestoasă de învăţătoare, 
Maria Motoc reprezintă o autoritate în ţinutul Neamţului.

Mamă şi educatoare aleasă a unei num eroase  familii, pe 
lângă cele peste 35 generaţii de elevi, cărora le-a făcut educaţia, 
Maria Motoc se bucura de prietenia tuturor colegilor, pentru  a le
sele sentim ente  cu care era înzestrată.

Dealtfel în acest vechi centru de cultură, Tg. Neamţ, care este 
aşezat în apropierea mănăstirii Neamţului, cu reputata ei tradiţie 
cărturărească, învăţătorii sun t  dintre cei mai credincioşi con tinua
tori şl răspândi ori ai acestei faime. Una dintre cele mai frum oase 
figuri de învăţătoare din Tg. Neamţ a fost Maria Moţoc, căreia co 
legele şi colegii îi vor continua nobilul drum, cu aceeaşi râvnă.

D A T E  B I O G S A F K E

—  Născuta la 4 Oct. 1869 în Moineşti-Bacău,
—  Absolventă a Externatului de Fete Iaşi în 1891.
—  Numită institutoare provizori» la şcoală M-rea Varatec pe

1 Dec. 1891.
— Căsătorită cu Gh. Motoc la 11 iunie 1894.
— Transferară în Tg. Neamţ pe 1 Septemvrie 1894.
—  Mamâ a 5 copii:  Elena, Victor, Alexandrina, Mărioara şî

Clementina.
—  Decorată cu răsplata muncii ci. 1.
— Pensionata din învăţăm ânt pe 1 Ianuarie 1934.
—  Decedată în Tg. Neamţ la 24 Februarie 1943, în vârstă 

peste 73 ani.
M. Z.



N«lc Jc drum Ivonsnisiricne

Pornim  in tr'o  după amiază dogoritoare de sfârşit de Iu
lie, din G rlgorlopol -■*=■ Ciorna cum îl zic moldovenii — spre 
Zaharenca Dubăsarllor. Lăsăm în urm ă valea Nistrului, bogată 
îa  livezi şl sate moldoveneşti.

Drumul dinspre N istru şerpueşte, d rep t spre răsărit, p rin 
tre  lanuri bogate de porumb, orz şl tutun. Drum a r îl o p r i 
p ită  categorisire ru tieră , căci nu p rea  ştim ce nume am putea 
da şleahulul colbos, nepietruit şl fără şanţuri marginale, care 
o ţine aşa pe aproape toate miile de kilom etri transnistriene. 
M oştenirea lăudatei gospodării bolşevice.. Văile uscate pe care 
ie  întâlnim  în cale, despart dealuri destul de p ripo roase  ce 
ae silesc să urcăm  şl să coborim  des. De m ers repede nu prea 
e rost, deşt caii volnici nu s 'ar da înapoi dela o asemenea cursă.

Ne place mai bine, tovarăşului meu şl mie, să privim  
koldele bogate şl pământul negru ca antracitu l chiar pe se
ceta asta.

Dela o vrem e, le lăsăm prinşi, în pasul domol al cailor, 
de vorva potolită a lui Toader Trocan, căruţaşul nostru.

Deşi transn lstrlanu l îl om cam tăcut de felul lui, ghidul 
nostru  este destul de vorbăreţ. Se m ândreşte cu telegarii şl 
căru ţa  prim ite în d a r  dela un ofiţer român, când trupele noas
tre l-au liberat d in  surghiunul iul dela Vosnesensc-ul Bugului.

Cai n 'a  văzut în  gospodăria iul de vreo cincisprezece 
ani ia r  cei pe care îi avusese odată, îl luaseră bolşevicii la 
colhozul satului.

Ne povesteşte despre câte a pătim it in „raiul" sovietic şi 
ca el, alţii, mii şl sute de mii.

In to iul nopţii, duba neagră a N. K. V. D-ului se oprea 
discret la p o a rta  represatu lu i şi operaţia  rid icării se făcea 
fără zarvă şi fără zăbavă.

M alurile Bugului şl Niprului în cazul cel mai fericit, tai- 
gaaa slberlană in chip oblşnnit, îi ştiau de urmă. După opt 
saa zece ani, cetăţeanul, îm bătrânit de chinuri, se întorcea la 
va tră  şl adesea nu mai găsea aici nici satul, ca re  dispărea ca 
înghiţit de un cutrem ur, sub trăsnetul pricazului sovietic-
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In nici un suflet nu trebuia să mtjască rostul Iul de om. 
Om ul-robot, omul-plesă de maşină, o ajustare dură, nivelatoare, 
necruţătoare.

E rau p rea  puţine braţe în tr 'un  sat ? Nimic mal simplu 
pentru  vătavll ţarului roşu. Dărăm au un sat şt-1 m utau ca pe-o 
stână de ol, unde e ra  trebu in ţă  de robi. Oameni sculaţi în 
miez de noapte, m ânaţi ca pe-o turm ă cu boccelele la spinare, 
fn vreme ce, în urm ă, tractoarele  dădeau la  păm ânt casele 
nenorociţilor. Aşa la H utor Raşcov (Satul Iul Raşcu), aşa la 
Zaritca Veche, 1a Ivanovca şl în zeci de sate de-a lungul şl 
de-a-latul T ransnistrlel. Bieţii oameni îşi v o r fi aninat de fle
care  colt câte-o am intire, Işl vor fi îndrăgit şl ei pământul 
natal, oricât de uniform apare  uneori, vederii călătorului.

Peste toate aceste delicate rostu ri ale flintei omeneşti, 
aspra poruncă a ţaru lu i roşu trecea  fără cru ţare .

Nu-i de m irare  că nlcăerl ca în ţinutul dinspre Bug mai 
ales, n ’am întâlnit o mai cumplită secetă toponim ică. Pădurile, 
văile, dealurile, păraele chiar, n ’au nume. Ici şl co!o, un nume 
timid, pe care puţini însă îl cunosc. Dealul pen tru  ucralnian 
este „horă =  deal ia r  valea =  „balca" sau „dolina". E la 
urma, urmei, un semn şl al proaspetei aşezări ucralniene pe a- 
ceste locuri. D ar m inune! In sate ucralniene chiar, iată  nume 
de dealuri : „M ândra", „Dealul lui Lupu“, „Dealul iul Boldes- 
cul". Sunt locuri, pe  care, până nu de multă vreme, le-au stă
pânit m oldovenii cuprinşi de-aî noştri. Chiar aici în ucrainime, 
aceştia nu şl-au uitat limba şl nici rostul lor etnic.

Pe toţi, stăpânirea bolşevică i-a socotit culaci şl l-a ni
micit până la unul...

T recutul întunecat se îm pleteşte cu nădejdea luminoasă 
a viitorului, în isto risirea  domoalâ a căruţaşului nostru. Po
vestea lui nu-i trezeşte însă nici o revoltă.

Pe fa ta -1 a rsă  de soare, nu-i tresare  nici o fibră. Parcă 
ar depăna păţaniile altora, păţaniile tu tu ro r T rocanilor care 
au îndurat fără m urmur, năvala T ătarilo r şl Cazacilor.

De mult nu-l m ai ascult, deşi îl privesc ca pe-o statue 
a  du rerilo r mistuite în adânc.

O cruce pe m arginea drum ului. încă una. Aşa ne vor 
ieşi în cale la toate răspântiile drum ului. A trecut pe-alci un 
regim ent muscelean şl a însemnat cu tru p u ri de viteji, drumul 
lui de luptă şl de glorie.

Poposim spre seară la Ş 'pca, sat mare, m oldoveaesc. Ca
sele, mal răsărite , de p iatră, sunt amestecate cu celelalte clă
dite din vălfetucf sau „valcă" cum 11 se spune, local. In vale, 
sclipeşte un iaz, cu o apă strânsă din ploi. Des vom întâlni 
asemenea iazuri, în care se scaldă copiii şi gâştele satului şl 
beau apă vitele în arşiţa verii. Isvoare care  să-l hrănească
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a ’are» aşa că, lazul scade sau creşte cu ploile sau topitu l 
zăpezilor.

Stau sus lângă biserică, de vorbă cu moş Iacob Scurtu„ 
M oldovean harnic, care vântură nişte sacară  cu lopata.

— „De domnule, dacă nu-s gltl ci sâ fac? Iaca am bătut 
zacara cu îmblâciul".

N ici un accent străin  in graiul Iul, parcă  ar fi un plpl- 
rigean de-al nostru, ră tăcit pe m eleagurile D ubăsarllor.

— „Da o a rs  domnule, păm ânt ne-o da ?“ adaugă el.
Aceiaşi în trebare  pretutindeni. Setea de pământ, striv i

toarea am intire a proprie tă ţii colective, alungată ca pe-o himeră;
Vorbim apoi despre biserica dărâm ată până în temelie, 

b iserică m ândră cum alta  nu se afla în T ransnistria. F ia ra  
şi-a dat seama că va schimba greu, chiar punând firma clu
bului pe clăd irea  fără turn, rostu l unui locaş răsă rit din s tră 
danie  curată  şi credinţă fără umbre. Sub zidul măcinatei bl* 
serici, se înşiră  m ormintele a douăzeci de Români şl zece Ger
mani. Dorm alături, desrobltcirli. Sunt încrustări pe răbojul 
vrem ii, pe care, nici înfrângerile de-o clipă, nici biruinţele 
care  aduc u itarea , nu le poate şterge.

O bătrână  stafidltă, rupe tăcerea care  se aşternuse între 
e o I, arătându-m i o  hârtie  oficială, p rin  care, p rim ăria Şipca 
adevereşte c ă :  „numitei V arvara  Omillan i s 'a  dărâm at casa
din cauza bom bardam entelor aeriene şi a re  d rep t la despă
gubiri". A dm inistraţia noastră nu stă deci cu braţele încruci
şate. H ârtia  va  p leca în sus să aducă dreptate. Acum , mătuşa 
V arvara  se aciuiază pe unde poate şi slavă Domnului, nimeni 
a’o lasă în drum. Nu trăeşte decât cu gândul la  cele două fete 
ale e i : Una infirm ieră la „bolniţa'* rom ânească clin Tirişpdlea, 
alta  p lecată tot cu o bolnlţS, însă departe  cu bolşevicii,

— „Poata plângi pe tovarăşi ?“ insinuez, răutăcios.
— Nu maică, lasă-i la boalele, mă chitesc că hică-mea 

să vie în „plen“ (p rizon ierat!) la neamţ, ş'o da Dumnezău să 
s&'ntoarne de-am u acasă".

Mă îndrept încet spre gazdă, cu Ion H atca secretaru’ pri" 
Măriei, în faptul unui apus roşietlc de soare. Copii numeroş*
— ce m uiţi copii are  T ransn istria  ! — se joacă îa  praful dru" 
n u lu l. Mal toţi au  dim inutive ruseşti : A llosa, Voiodea, Fana- 
sia, M arusia. Şl sună u rît în urechile mele, amestecul acesta 
de nume p rop rii ruseşti cu potopul de vorbe neaoşe moldo
veneşti, c irip ite  de gurile lo r copilăreşti.

Ion, absolvent al semiletcăi *), se sileşte din răspu teri s& 
şteargă din înfăţişarea lui, to t ce i-a  im prim at bolşevismul.

*) Şcoală primară sovietică cu şapte clase.



APOSTOLUL 6§

Păşeşte a lă tu ri de mine, m ândru foarte de hainele Iul cu stotă 
d in  „răgat*.

M ătuşa Irlaa, malcă-sa, ne prim eşte trebăluind, Inimoasă 
şl harnică. 11 văduvă de „douăzeci dl ai", omul l-a fost la 
„mozâcâ Ia m oscal". A re doi băieţi crescuţi cu chinul vădu
v ie i: Ion secretarul prim ăriei şl alt Ion, „Vanla", acum lo co 
tenent în  arm ata sovietică, luptând deci con tra  fra ţilo r lui 
de sânge.

Observ repede că Vanla îl ran a  sufletească a bătrânel- 
Mă silesc să schimb vorba, spunându-1 despre b iserica dă râ 
mată, văzută mal înainte.

— „Să ferească Dumnezău, şî pi pulul cel dl şerpi 1“ 
isbucneşte bătrâna în bocet şl de jalea  locaşului sfânt profanat 
şi poate şl de doru l de mamă, după cel dus.

Şl în vrem e ce bătrâna  se sileşte să-şl stăpânească I2- 
crăm lie, făcând cruci îndesate spre icoanele d in  colţul casei, 
am în scena aceasta umilă de familie, imaginea în mic, a d ra 
mei transnistrlene :

Tăria de totdeauna a acestui avantpost rom ânesc, bă trâ- 
aa, care-şl reazim ă nădejdile pe  credinţa şl dragostea creştină ;

trezirea din visul urît, acest Ion, secretarul, care  stinghe
r it de plânsul m aică-sa, stă cu ochii în jos, râcâ ind  nervos 
cu călcâiul lutul odăii şl pata neagră a T ransnlstriel, „Vanla", 
năpârca, care din poza aşezată în perete, ne priveşte încrun
tat şi neîmblânzit, pe sub cozorocul şepcii Iul cu stea.

Victor A ndrei



F A P T E ,  O A M E N I ,  IDEI ,  D I S C U Ţ I I .

Un cântăreţ al muntelui 
moldovenesc : Calistrat Ho
gaş. In August trecut s'au îm
plinit 25 de ani dela m oartea 
Iui C alistrat Hogaş în Romanul 
refugiului, ia r  la urm ătorul 
Octomvrie tot atâţia de când, 
nestrăm utatul am ant al naturii, 
cum îşi spunu undeva, a aflat 
eternă odihnă alăturea de mun
ţii d ragi —  sub un mastacăn 
blond cu trunchiul de argint. 
Cu toate  greutăţile  acelei vremi 
de războiu, a fost desgropat din 
ţintirim ul rom aşcan şi adus aici 
* rin  grija iub itoarei fiice — 
d -ra  Sidonia Hogaş, care şi-a 
socotit da to rie  mai presus de 
toate dorin ţa  şoptită cu gură 
de  m oartea „S’idonie, să mă 
duci la P iatră  ! „...Doar aici la 
P ia tră  — autoru l „Floriclcăi" 
îşi tră ise  cei mal frumoşi, cel 
mai buni ani ai vieţii,aici îi fngeau 
gândurile în to tdeauna când era  
m utat departe, sub cerul acesta 
lin  şl în zarea acestor munţi 
dulce arcu iţi se regăsea şi se 
cunoştea pe sine însuşi — p ler- 
zându-se în contem plaţii, în 
duioase visări... Hogaş, — ros
tit  aşa şi nu cum a r  trebui — 
adică Hăgaş, d in pricină că noi
— M oldovenii — am cam de
prins a accentua numele pro
prii pe silaba penultim ă, de 
pildă Ştefan, — Hogaş deci — 
nu e ra  deloc de aici dela noi, 
ci tocmai din Tecuciul M oldo
vei de jos ; şl totuşi — din a

doptat de aceste văi B lstriţene
— a devenit al nostru  şl s 'a
v ru t şi s’a dovedit al nostru  — 
fiu bun al acestui ţinut, bun, 
cât nu se ştie câţi din cei năs
cuţi aici l-a r ajunge. La noi su - 
fletu-1 p rea  sensibil şi a tras de 
toate frumuseţile cara te  şl înalte  
s'a simţit ca a rasă  la el, cel 
mal aproape patriei din ca re  
venise pe lume — şl s 'a  lip it 
de aceste locuri pline de v ra jă  
p r in tr ’o legătură cu- neputinţă 
de rupt. Ci dela dorurile  unul 
astfel de suflet până la  v iaţa  
zilnică de biet dascăl de p ro 
vincie se deschidea p răpastie  
ca dela cer ia p ă m â n t: neca
zuri de-un fel în casă, necazuri 
de alt fel la şcoală, — totul p ă 
rea  făcut să-l sâcâe, să nu-1 dea 
pace, după ce că nu se în ţe le 
gea nici cu societatea vrem ii şi 
mai mult decât astea, e ra  la  
bunul plac al unor politicieni 
nu p rea de sola, care nu ve
deau în el decât pe adversaru l 
periculos ce nu se sfia a spune 
sincer lucru rilo r pe nume şi a 
combate abuzurile şl nedrep ta
tea până’n pânzele albe. Cum să 
nu fie scriito ru l scârbit de jos
nicie şl de atâtea m ărunte mi
zerii şi să nu caute a se smulge 
din ele ? 11 împingea la  drum
— adică la evadare „mediocri
tatea  vieţii Impuse de îm preju
ră r i"  — scrie dom nişoara S i
donia Hogaş în cartea-1 de fi
lială  pietate „Tataia". Ia na tu ră
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găsea alinare tu tu ro r am ărăciu
nilor. Din noroiul vieţii de jos 
■bura sus urcându-se la mun
tele p u r if ic a to r : aceeaşi ten 
dinţă ca a  vulturului care suln- 
«tu-se mereu tot mai înalt — 
Untr'atât se îmbată de cer, încât 
• 'a r  v rea  sâ se mal ştie al pă- 
nântulul. . Din faptul c& îndură 
cu atât voie bună, glumă şl ne
păsare neajunsurile drum ului 
de munte şi a că lă to rie i în ge
nere — se poate uşor vedea 
cât trebue să fi suferit omul a- 
cesta jos — în societatea cea 
cultă. Şl totuşi Hogaş nu po
vesteşte decât două din multele 
aale c ă lă to r ii; una p rin  Dărmă- 
aeştl-G ârclna pela M ănăstiri şi
— apoi prin  Dumesnicu-Pipirig 
peste Hălăuca în Valea Sabasei 
şl de aici peste Cerbu pe Şeş- 
llnă, la M ârcu şl gura Dârmoe- 
*ului, p rin  păltiniş isprăvindu- 
se la Dorna ; cealaltă pela co
nacul F loricicăi — probabil Roz- 
nov-Slobozla, peste Bistriţă p rin  
muntele păduros spre schitul 
Nechitului şl apoi peste p laiuri 
ca a Jitioanll şl m unţi şl văl 
trecând Tazlăul m are şi Prelu- 
cele spre satul Tazlău la Ere- 
mia Honcu. A r fi de notat aici 
că despre Ceahlăul plin de le
gende, cel mai înalt munte al 
nostru, nu a lăsat nimic, deşi 
I-a suit de nenum ărate o r i ; şl 
totuşi precum  aflăm tot din car
tea amintită, Calistrat Hogaş — 
un anii de pensie la Iaşi — scria 
despre Ceahlău o bucată com
pusă din două părţi pe care  era  
necăjit că nu le poate  lega bine 
Intre ele. Desigur că — artist 
al scrisului, cizelator cu răb 
d are  îndelungă, voia să dea

despre Ceahlău pe care-1 denu
meşte „castel de aur", — ceva 
demn de înălţim ea Iul şi deaceea 
nu era  mulţumit ca  ce scrisese. 
Prea posibil să nn mal lle ni
mic oin acea bucată la care  
trudise atâta şl nu o pu tea  dace 
la împlinire. A r fl păcat dacă 
nu 8'a r  găsi m ăcar fragmente 
din ea p rin tre  m anuscrisele cu 
atâtea ş te rsă tu ri şi îndreptări, 
m anuscrise aşa de greu de des
cifrat, d a r to t aşteptându-se pu- 
alicate.

..Amintiri d in tr'o  călătorie", 
cartea prim ului drum  pomenit 
mal sus, înfăţişează pe povesti
to r c ă u tâ n d u îta re a ş l  de aceea 
înfundându-se în sânul naturii, 
identificându-se cu ea. S’a să
tu ra t de oameni şi faptul că 
pleacă însoţit n a  contrazice a- 
ceasta, căci tovarăşu l luat e tă
cut ai-1 lasă ne tu rburat în gân
duri şl visărTTSe fereşte de d ru 
mul m are şl_alege locurile  cele 
mal sălbatice şl slhastre, unde 
urm a omului nu răpeşte din 
m ăre ţia  singurătăţii amestecân- 
du-se jignitoare în sablimul în 
tregului, unde nam ai „vântul se 
taie în frunza ascuţită  a  b ra 
zilor"... Lauda pustiului şl a 
singurătăţii apropie pe Hogaş 
de vestitul imn al deşertului 
din scrisorile fericitului Euse- 
biu Hieronlm . In Sihlă „natura 
m ustră pe drum eţul cutezător 
ce calcă peste hotarele pustiu
lui şi tu lbu ră  ca zgomotal de 
paşi sau resp ira ţia  adânca li
nişte a singurătăţii"..,

Mjintele Hălăuca — lung, de
şirat, deci cu nume pe po trivă
— pare scară în tre  cer şl pă
m ânt, ia r  când ieşi la  largul
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la i — parcii treci hotarele d in
tre  v ieaţă şl m oarte, aşa bate 
vânt de ghlaţă cu glas sec, ră 
guşit, nemărginit. Pe treptele 
îu i, călă to rilo r — resp irând  tă 
cerea solemnă j^asfljiţiţfliu l — 
îl se pare  că-s^slng iirl ei în 
foată lum ea şl când rătăcesc — 
se iasă la  Înţelepciunea Întâm 
p lării, cunoştinţă veche şi iu
bită, p rie tenă la cumpănă... Va
lea  strâm tă şl lungă a Sabasel 
deschide alee în tre munţi pădu
roşi ca  brazi posom oriţi şl 
m esteceni blonzi şl d in tre ne
g ru-verdele  b raz ilo r ră sa r stânci 
de calcar alb cu florT albastre 
aaângâietoare ca odrăslite din 
săru tu l fraged al naturii pe sâ- 
a a l  sterp  şi dezolat al morţii... 
M antele Cerbu e u rlt, râpos, 
dtopHş^TTŞeşlTna' se întinde sub 
ckipul m ort şl palid  al lumii ca 
a a  luciu de apă cu umbre 
înalte de ierburişi purtând  parcă 
a a  giulgiu de brumă pe um erli-i 
goi şi postii... D ar iluzia desă- 
v irş lte i  s ingură tlţi o are po
vestito ru l mai ales în furtuna 
<fiepe Şeştină, după ce a scăpă
ta t soarele de am iază. Acea 
m ulţum ire neînţeleasă pe care
o m ărturiseşte — nu-i numai 
decât cea din cartea  a doua a 
opere i Iui Lucreţiu „De natura  
rerum ", ci provine mai cu sea
m ă din sublimul colosalei t ra 
gedii a naturei, la  care asistă 
şl pe care  o zugrăveşte stră lu
c it. Drumul ca şi gândul şl-l 
v rea  slobod ca pasărea în a e r ; 
îndrăgostit de liberta te  — Ho
gaş e duşman al constrângerilor 
şi vizitând m ănăstirile, după ce 
subliniază că e mai greu să fii 
v irtuos In mijlocul lumii decât
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în pustietăţi, se revoltă  con tra  
celor ce vo r zadarnic să fo r
ţeze legile naturii, precum  ţl  
contra f&ţărniciei, a ipocriz ie i..

Om sincer, om fără ascunzi
şuri — îi plac oamenii la fel şl
— dacă mai glumeşte, apoi •> 
face ca să-şl ascundă d u re rile  

\ sufletului... Aşa a făcut şi ne- 
\  căjltul Creangă, scriitor de „ A -  

m intiri" ca şt Hogaş, Iubitor ca 
şl el de viaţă idilică, senină... 
,fcl nu numai aceasta ii apropie 
pe aceşti doi străluciţi scrlltorS 
ai judeţului Neamţ, d a r  se poate  
afirm a că prin  înalta-1 conştiin
ciozitate stilistică — povestire 
curgătoare şi concisă, duişie fi 
um or până a face haz de ne
caz — ca  şi p rin  Iina-1 m elan
colie tinzând că tre  echilibru 9! 
seninătate, —  Hogaş e un C rean
gă cu  solidă şl vastă cu'<tură —• 
în deosebi clasică, înclinat u - 
neori sp re  satiră, dar iubind y 
dorind  înălţaţi pe oamenii p ă 
m ântului nostru şi grăind e* 
milă şl de ei şi de flori şi de 
păduri...

De câte ori Hogaş descrie  
ceva, cuvântul 1 se înnaripează 
şl devine proză ritm ică — p u 
tând fl transcrise in adm irabile 
versuri albe de dactili, trohefi 
şl amflbrahl — ca în splendide 
descriere  a furtunii depe Şeş
tină. Numai un om mal vârst
nic putea scrie aşa, unul treca t 
p rin  multe, un om aşezat — 
porn it pe visare şi pe gânduz!! 
şl cu multă şi îndelungată ex 
perienţă... Din sdrunclnul vieţi® 
în societatea tim pului— îl scoate 
doru l de tihnă, de fericire, d o 
ru l acelui paradis păm ântean, 
pe care i se pare  că 11 află la
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mlcal podiş al Ciungilor din 
poteca Sihlei. In „Am intirile 
d ln tr’o călătorie", căci am intiri 
sunt şl cine ştie din câte călă
torii pe aceleaşi locuri şi cât o 
fi chibzuit şl ciocănit la ele, 
povestitorul işl a ra tă  sufletul 
deschis ca şl ochii către toate 
cele şl mai ales că tre  frumuseţi 
care-l pietrifică aproape, 11 p re 
fac în  stâncă vie ca noaptea a- 
ceea sublimă dela Agapia. A- 
dună m ângâieri inimii — flecă 
dincolo de munţi „azurul al
bastru, această stavilă eternă a 
vieţii om enejti p are  că înseamnă 
în nesfârşit hotarele nestrăm u
ta te  d in tre  îm părăţia ochiului 
şl a închipuirii, — fie din văile 
răcoroase, colinele dulci — în 
sorite  dinspre Agapla ca toate 
ale M oldovei noastre  de altfel
— predlspunând la  vis, la me
lancolie... A iurea — soarele e 
-.colosală sprinceană de au r cu- 
ra t“ , munţii „m are îcrem enltă 
de valuri violete cu nuanţe de 
aur"; Căllmanil se rid ică ple
şuvi, limpezi şl mândri, ia r  Pa- 
naghla Ceahlăului „ca o sigeată  
de a u r“... Ba în amurg — p o r
n it spre visare ca natu ra  spre 
odihnă — se simte pătrunzând 
până în fibrele lucrurilor... Şi 
ioate — privelişti şl întâm plări
— îi aduc în minte pasagii şi 
episoade din cele citite şl cu 
deosebire din Biblie, căci p a 
tria rha lă  e v iaţa  în care p ă 
trunde, — îl amintesc de Dante 
şl mal cu seamă de mitologia 
g rec o -la tin ă ; şi, pom enind sce
ne antice acolo unde nu erau  
de aşteptat, înviorează deseori 
povestirea dând Isbutlte p a ro 
d ii şi ascunzându-şi adâncul su

fletului sub acest văl uşor de 
glumă şl haz. Aici in tră  şi acea 
im aginată scrisoare  în  versuri 
cu vechil zei pe care prezentai 
i-a coborît la treap ta  oam enilor 
de râ n d ; — Hogaş înainta poe
ziei argheziene... Şl dacă natura 
şl-o socoate numai lui iubită» 
numai iul prietenă. Hogaş se 
îm pacă înţelegându-se bine c« 
oamenii locnlui, oameni ai n a 
tu rii şl spre el se s lu te  a tras 
ca spre acel Ion Rusu* cu mus- 
chilatură sculpturală şl cam 
hărţăgos din gu ra  Dârmocsulni. 
ştie cum să îl la pe toP
m untenii îatâln iţl, ştie cum să 
le grăiască... D ar ca şt în faţa 
m inunatelor privelişti dela care 
greu poate fi abătut în altă  parte, 
şt mai mult încă — atunci eânâ 
întâlneşte în cale chipuri ra 
diind de frum useţe ca al mai- 
cel Evghenia dela AgapSa şl mal 
ales al jupânesel Zamfira, crâş- 
m ăriţa dela M ârcu, în faţa per
fecţiune! deci, — sufletul r ă 
mâne uimit — recunoscând ceva 
din haru rile  divine dela care 
s’a c o b jr i t :  omul răm âne fer
mecat mâncând după vorba -8 
proprie  „borş de ochi căprii şl 
frip tu ră  de obraji trandafirii1* 
şl să turându-se  cu „lumina lu
ceferilor de seară" ; greu şl e- 
nevoe să mai facă apoi loc îa  
inimă alto r frumuseţi. Dar ca e  
autochinuire a  iubitorului de 
desăvârşire d in tr'însul — Ho
gaş descrie şl strategia legiuni
lor de ploşnlţl dela gazdele dia 
Păltiniş la fel cu Emlnescu ia  
„Sărmanul Dionls", precum  ş i  
pe ovreiul palngăn Avrum  cu 
dugheana şl cam era lui „cuib 
de pupăză" depe Şeştlnă. La fel
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in cartea  a doua — „Ia munţii 
Neam ţului" — va înfăţişa pe 
guşata m onstruoasă A n 1 ţ a, 
Quasimodo femenln, cu groaz- 
oicu-1 concert de sforăituri din 
drum ul spre Nechit.

P entru  a Isprăvi cu această 
din dintăl ca rte  a Iul Hogaş, 
a r mal fl însem nat puţine. Pe 
bunii şt vârtoşii locuitori al 
m unţilor povestitorul îl doreşte 
înălţaţi ia  o v ieaţă  mai ome
nească şi mai îmbelşugată şi în 
deosebi să nu mal fie exploa
taţi şl o trăv iţi cu rachiu  fie de 
crâşm ari evrei ca Avrum  — fie 
de ro m â n i; e o chestiune acută 
pentru  v iitorul neamului nostru. 
Adăugăm că acest prim  volum 
este şi poezia m astacânulul p re 
ferat de Hogaş, simbol al pu ri
tăţii, al melancoliei, — copac 
ra re o ri brotlciu, mal des tre 
m urător sau  pletos şl cu trun- 
chlu neted — uitându-se în apă 
şi v isând precum  visează călă
torul şi aici p riv ind  în apa pâ- 
rae lo r şi în a doua carte  c i 
tând la  valurile mătăsoase 
ale B istriţei frumos curgătoare...

H ar. M ihailescu  
P e  m a rg in e a  n ouei re fo rm e  

şco la re . Eri, din nevoia de a 
situa cele două „coordonate” 
româneşti, cultura şi civilizaţia, 
pe planul ce lo r din Apus, chil 
d irigu itorilor treburilo r publice, 
ca şi cei ai opiniei publice ro 
mâneşti, dorn ică de progres, e- 
-au  îndreptaţi spre acea celulă 
socială numită „sat", de  rid ica
rea  căruia, se credea, depinde 
progresul general şi pentru care 
s’au înfiintat, pe lângă şcoala 
prim ară, căminele culturale.

Azi, când furtuna războiului

ia p roporţii înspăim ântătoare şi 
pe umerii d iriguitorilor apasă 
problem e excepţionale ca şi v re 
murile, menţinerea sfo rţărilo r 
m orale şi m ateriale ale frontu- 
tulul, asigurarea echilibrului 
dinăuntru  şl găsirea unor d ru 
m uri potriv ite  pentru  Izbânda 
unei vieţi rom âneşti noul, p lă
m ădită cu sânge şl durere, în  
care scop se fac atâtea căldu
roase apeluri la toate conştiin
ţele, inimile şl braţele rom â
neşti, în centrul preocupărilor 
de v iito r stă satul regenerato r 
şi dă tă to r de nădejdi, pentru r i 
d icarea căru ia s'au găsit, ca 
pârghii de resort, to t şcoala şi 
căminul cultural.

Mâine, pen tru  rid icarea ace
luiaşi sat, p rin  şcoală şl cămin, 
toate gândirile de zidire nouă 
vo r fl concretizate în tr'o  refo r
mă şcolară epocală, căreia, de
sigur, îi va urma aceea a că
m inului cultural, reform e care 
v o r avea Imprim ată pecetea 
neaoş românească.

Reforma şcolii, care pregă
teşte tineretul pentru  viaţa d e  
adult şi a căminului, care co
ordonează mijloacele pentru  r a 
ţionalizarea vieţii m em brilor 
componenţi al celulei sociale, 
celula care  trebuie să devie, în 
mic, o au ta rh ie  şi canalizează 
iniţiativele private şl oficiale 
locale, trebuie să oglindească 
fidel idealul naţional, ideal care  
are  drept bază realita tea  etno- 
geo-politică pu r româneageâ, în 
determ inările el ultime.

Idealul naţional este o condi
ţie Sine qua non la alcătuirea 
unei legi şt de el s'a ţinu t sea
mă şl în trecu t. Numai că, în
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ceea ce priveşte baza acesta! 
Ideal, mult trâm biţata realitate 
românească, s'a trecu t adesea 
p rea uşor peste ea, luându-se 
drept bazăBucureştiul sau ceea ce 
•s'a putut prinde d in  fnga ma- 
şinei, de iei, de colo, de p rin  
satele pentru  care se pl&smulau 
legi — dacâ nu cumva această 
realitate era  văzută prin  prlzm a 
rea lită ţilo r de-alurea.

Ori, România nu-i Bucureştiul 
9! nici ca o ricare  ţa ră  din Apus. 
Realitatea etnică rom ânească o 
rep rezin tă  „Ion târîe  oghlală, 
talpă de ţară". Ion cel cu mis
tica păgână, păstră to r de legi 
şl datini ; Ion cel îndelung răb 
dător care se teme de Dumnezeu, 

,care are  încredere  în Rege şl 
care ascultă de „glasul" bucăţi! 
Ici de pământ, „ ţa ra  lui" şl de 
cel al „femeii" care  nu se cade 
să-i treacă înainte ; Ion în care 
clocoteşte întreaga vitalitate ro 
mânească.

Realitatea geologică rom â
nească îl ţa ra  bogată în care 
sunt dealurile de mămăligă şl 
pâraie de lapte, „câmpii m&- 
noase“ şi „munţi ca  fruntea de 
zăpadă" şi în care Ion îi s ă ra c ; 
ţa ră  ale cărei brazde sunt în
grăşate cu  sângele moşilor şi 
străm oşilor, unde au dăinuit de 
veacuri „cei de-un sânge şi de-o 
!ege“. Iar realita tea  politică e 
dorin ţa  făuririi unei ţări s tră 
lucitoare în tre ţările  lumii civi
lizate.

C unoaşterea acestor realită ţi 
esie pentru  noi un im perativ ca
tegoric, pentrucă, după cum 
spanea regretatu l Iorga „Am a- 
jan s  la vârsta  când trebuie să 
plecăm în toate dela cunoştinţa

de noi înşine... pentru  a ne afla 
în rostu l cel adevărat".

A  ajunge însă la  cunoştinţa 
de noi înşine înseamnă, In p ri
mul rând, a cunoaşte satal şt 
aceasta n'o poate face tem enlc 
şl în determ inările altlm e decât 
cel care tră ieşte  in sat şi care  
vine aici cu o conştiinţă de 
Român şl ca  pregătirea nece
sară  dată de şcoala secundară 
şi U niversitate, în facultăţile de 
resort.

Considerând că învăţătorul şl 
p reo ta l sunt, p rin  însăşi misiu
nea lor, chei de boltă în  zidi
rea satului nou, după care vin 
ceilalţi reprezentanţi oficiali, 
şcolile în care se formează a- 
ceştia trebuie să prom oveze, pe 
lângă principiul p ractic  utlll- 
tarist, deja anunţat, şi ideea 
pregătirii lor sub raportu l cu
noştinţelor, ca  carac ter acade
mic, etnologice sociale.

Dacă, în ceea ce priveşte pe 
preot, problem a e mal stmpiâ, 
dat fiind că în program a anali
tică a sem inarului arm ează a 
se da pe lângă o desvoltare mai 
mare a ştiinţelor agricole, coo
peratiste  şl de economie ru ra lă  
şl o desvoltare a cunoştinţelor 
sociale şi etnologice, care se 
vor putea aprofunda în facul
tăţile  de teologie, pentru  Învă
ţă to r  această problem ă prezintă 
dificultăţi m ari. Şi lată  de ce :

Program a analitică pentru  
şcolile norm ale e p rea încărcată 
şi aşa. O mal m are desvoltare 
a cunoştinţelor agricole, coope
ratiste, de economie rurală, etc..
— absolut indispensabile pen tra  
învăţătorul d ln tr 'o  ţa ră  „emi 
namente agrlcălâ", deşi nu va
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patea fi pregătit niciodată ca 
specialist — cu siguranţă se va 
face îu  detrim entul şi a disci
plinelor pedagogico - psiholo
gice şi, mal ales, pslhotehaice. 
Adică, tocm ai a acelor cunoş
tinţe care încornorează cultura 
învăţătoru lu i şl—i dă coloritul 
profesional, cunoştinţe care, pe 
bună dreptate, se cer a  fl ap ro 
fundate in tr 'o  şcoală academică 
ca fiind indispensabile singuru
lui teoriticlan  din sat şl, în a- 
celaş timp, selector al viitoare
lo r elite conducătoare, recru tate  
din sat.

A mal adăugat în program a 
analitică a şcolii normale, pe 
lângă cele de mal sus, şl disci
plina etnologică, care, după cum 
am mal spus, trebuie să aibă 
carac te r academic, înseamnă a 
s u  se putea face nimic te
meinic.

A tunci, cum se va putea da 
şcolii norm ale un carac ter mai 
p rac tic  u tilita rist, pentru  a o 
Îndepărta de liceu şl apropia 
de sat ?

Cred că e o eroare  a se crede 
că învăţătoru l e teoretizat 
în şcoala norm ală actuală, cum 
se spune, până in m ăduva oa
selor...

Cum adică» tocmai acolo unde 
ogorul e mal înţelenlt, în sat, 
fn loc să se trim ită m isionari 
al culturii să se arunce semi
docţi „iniţiaţi" în tainele agri
cu ltu rii naţionale ?!..

V or putea aceştia să înlo
cuiască pe respectivii specialişti?

Eu cred  că nici cei speciali
zaţi în secţiile ce se vor crea 
pe lângă unele şcoli norm ale şl 
sem inaril n 'o v o r putea face !.•

Mal degrabă, dacă, prin ab
surd, am exclude puterea edu
caţiei şl, în consecinţă, valoa
rea  aceşteia în şcoală, specialis
tul în agrologie şl economie ru 
ra lă  a r  putea face instrucţia, a -  
dlcă predarea  cunoştinţelor de 
scris  şl socotit şl noţiunile ele
m entare de cultură generală !..

Ca atare, şcolii norm ale ac
tuale, fără comentarii Inutile, n a
i se poate da un carac te r ma5 
practic . Din contra, p rin  forţa, 
lucrurilo r, 1 se va crea mult aş
teptatul etaj superior pentru  a- 
profundarea cunoştinţelor gene
ra le  şl, mai ales, profesionale, 
pomenite mal sus.

A ceastă pentrucă. învăţător ui, 
ca şl preotul, dacă nu mai mult 
ca acesta, este factor determ i
nant de culturalizare, prin şcoală 
şi nu poate răm âne mal prejos, 
din punctul de vedere al p re- 
gătirei, ca  alte categorii de Sa- 
telectuall, destinaţi să lucreze 
în sat.

Realizările sporadice de şcoli, 
superioare celei normale, vor 
trebui transpuse in înf&ptairi 
perm anente.

P rin  ce mijloc, atunci, se va 
putea raţionaliza  viaţa satului, 
raţionalizare  Impusă de vrem uri, 
ca să fim în pas cu lumea ci
vilizată ?

Prin  căminele culturale...
Maturiade

80 ani, dela deschiderea 
şcoalei domneşti, nr. 1 băieţii 
„Grigore Ghica V odă“ , diis 
Târgu-Neamţ. S au împlinit 9» 
de &d1, de învăţăm ânt, în loca
lul rcoalei Domneşti, Nr. I
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Băieţi. „G rlgore Ghlca Vodă", 
d in Tg. Neamţ.

Cu această ocazie, ream intim  
c itito rilo r câteva pasagil din 
„Am intiri", partea  111-a din ne
m uritorul nostru  povestitor I. 
Creangă, care, ca şcolar, a luat 
parte  ia solem nitatea deschide
rii şcoalel, la care a luat parte  
şi Dom nitorul M oldovei, G ri- 
gore Ghica V o d ă :

„La 1852, In ziua când s'a 
sfinţit paraclisul spitalului din 
Târgul Neamţului şi s’a deschis 
şcoala Domnească de acolo, eu, 
împreună cu alţi băeţl, isonarl 
a i Bisericii) stăm aprOape de 

* Ghica Vodă, care era  faţă la 
acea serbare, înconjurat de o 
mulţime de lume şi nu ne mal 
săturam  prlvindu 1. Şl el, fru
mos la chip şi blând cum era , 
văzându-ne pe mai toţi dearân- 
dul îm brăcaţi cu cămeşulce cu
sute cu bibiluri şl albe cum e 
helgea, cu bondiţe m ândre, cu 
iţa ri de ţigae şl încălţaţi cu o- 
pincuţe, spălaţi curaţi şi piep
tănaţi, cu ruşinea zugrăvită in 
f>ţă şl cu frica Iul Dumnezeu 
în inimă, aruncă o p riv ire  pă
rintească spre noi, şl z is e :

— lat*, copii, şi şcoala şl 
sfânta Biserică, Isvoarele mân- 
gâerei şl aie fericirel sufleteşti ; 
folosiţi vă de ele ţi vă luminaţi 
şl p re  Domnul lă u d a ţi!

Aceste vorbe, rostite  de gura 
Domnească, au b răzdat adânc 
inima norodului adunat acolo 
şl fără întârziere şcoala s'a um
plut de băeţl do riţi de învăţă
tură, între care  eram şi eu, cel 
mal bun de hârjoană".

După 90 de ani şcoala păs
trează inscrip ţia pe p ia tra  de-

deasupra uşii dela in tra re  a şea* 
111, Inscripţia cu litere s lav o n e i 

„Şcoala Publică 
a căreia p iatră  de temelie s'a 
pus de p rea înălţatu l Domn s ti-  
pânitor M oldoviei Io G rlgore 
A lexandru Ghica V v d , zldia- 
du-se p rin  sârgulnţa P rea Ca- 
vlosulul A rhim andrit şi S tare ţ 
S. M .-rl Neamţu şl Secu K lr 
Neonll, cu cheltuiala m onastirl- 
lor, în anul 1852 Octombre 16".

In lucrarea  „Un jubileu", in- 
prlm eria judeţului Neamţ 190i 
Gh. Cosmovici, fostul d irecto r 
al acestei şcoli, precizează data 
începerii cu rsu rilo r :

„La 1 Iunie 1853, s’a începst 
şcoala. In Iulie, s a făcut pu ţia  
examen, dându-se copiilor va- 
canţie ; ia r  în Octombrie acelaş 
an, iarăş s’a început şcoala"*.

Stareţul M ânisilrei Neamţului, 
Narcis Creţulescu, în „Istoric 
despre Spitalul, şcoala şl spiţe
r ia  din Tg. Neamţ, datat cu 17 
M artie 1904 spune j

„Şcoala a avut Internat de 
băeţl şl a funcţionat dela sfin
ţire  în coace până au desflln* 
ţat-o  intrigile din localitate".

Deşi este o şcoală zidită ca 
90 de ani în  urmă, totuşi, şi azi’ 
învăţăm ântul se face în bune 
condiţlunl şl cei şase învăţători 
G ârleanu V., N lcolau G., Posa 
N., RafaelG h , Rafael I. şl G ran- 
cea Gh., zl de zi, se străduesc să 
menţină prestigiul şl faima şcoa
lel „De şcoala I-a"—cum îl plă
cea s'o întituleze defunctul şl ve* 
nerabllul fost d irecto r Gh. C o c  
movicl.

Gh. A Grancea, înv. - Tg. Neamf
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învăţătorul şi preotul ca 
factori de îndrumare şi ridi- 
care a satelor. Factorii p rin 
cipali de conducere şl lam inare 
a satelor sunt învăţătorul şl 
preotul. Satul nostru  are  m are 
nevoie sufletească de aceşti doi 
factori cu lturali şl Îndrum ători. 
Toată lumea Îndreaptă ochit a- 
supra lor.

P reotu l şl învăţătorul trebue 
să îndrepteze orice stricăciune 
strecurată  în vleaţa satului.

învăţătorul, cu concursul p reo 
tului ; Iar, preotul cu  concursul 
învăţătorului.

Trebue să recunoaştem  că a- 
cestor doi factori de cultură, 
învăţătoru l şl p reo tu l, se dato- 
reşte in bună parte  mult, puţi
nul, pe care-1 avem astăzi la sate- 

El au fost cel care  nu şl-au 
precupeţit avântul, încrederea, 
iluzia, pen tru  a da aşezărilor 
noastre săteşti năzuinţa pentru 
stai bine.

Ne gândim la învăţătorul de 
pe  timpul lui Splru Haret, acea 
figură Iluminată, pe care d-1 
Cezar Petrescu, a prins o de 
minune in cartea sa „A- 
postolul" ce pornea la sat, cu 
un crez de luptă şi de lumină 
risip it în toate  fibrile tine
retului.

Se ducea acolo in uliţile de 
praf şl de în tuneric  să aşeze 
p iatra  albă a şcoli), cu un cu
vânt înţălept să deschidă o 
geană de senin în mintea aces
to r necăjiţi şi u itaţi de Dum
nezeu, oameni.

Din această porn ire  aposto
lică, s'au ivit pe tot întinsul ţă 
rii şcoala cu ferestrele largi, în
sorite, cu  grăd in iţă  împrejur, cu

ro iu l de copil ce in tră şl ies 
c a 'n tr ’o prisa^ă harnică.

Acestui timp de muncă şl de 
totală dăruire, se datoreşie în 
treaga reţea de in telectuali 
de azi.

La universitate, in arm ată, în 
m agistratură şl în toate func
ţiile înalte de stat, care fac le
gătura puternică a României de 
azi, au ajuns aceşti copţi al sa
tului, crescuţi sub cuvântul cald 
al învăţătorului, apostolul p ier
dut acum undeva, bătrân, pen 
sionar, sau în tru  Domnul, prin  
coclaurile acestei ţări, pregătită 
sub ochii noştri.

Ei au fost cel care au a ru n 
cat prim a sămânţă roditoare.

Asemenea şi preotul, acest 
neînfrânt lup tă to r al neamului, 
ca re  se împleteşte cu întreaga 
istorie a românism ului, a făcut 
din harul cu ca re  era  îm părtă
şit de cer, un prilej de adânci 
prefaceri sufleteşti.

A împletit cuvântul evanghe
liei, cu flacăra  năzuinţelor ro 
mâneşti. A  făcut din a ltar un 
loc răsunăto r de cazanie na
ţională. G ândiţi-vă numai la toţi 
acei preoţi ai A rdealului şl al 
libertă ţilo r rom âneşti de pe tot 
întinsul ţării : ce Îndemnuri, ce 
credinţe, ce jertfe de făcut pen
tru  cauza sacră a neamului lor.

Aceşti doi factori principali, 
învăţătorul şl p reo tu l fac în- 
tr 'ad ev ăr m inuni acolo unde lu
crează uniţi şi în înţălegere.

Din activitatea învăţătorului 
unită cu aceea a preotului a 
răsărit la sate băncile populare, 
cooperativele de orice fel, ob- 
ştille, Căminele culturale şl îl 
vezi in comitetele de construc-
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ţlanl de şcoli şl biserici etc.
învăţătorii şl preoţii în  acti

v ita tea  lor socială a şcoalei şl 
Hsericel, p rin  energie, pricepere 
*i credinţă au reform at con
ştiin ţa pSturei de jos a poporu
lu i Român care  a înaintat aşa 
aSe mult pe dram ul că tre  lumi- 
i& spre binele ţării, rldicând-o 
i'a starea cu lturală  şl econo
mică ; el dau generaţiei viitoare 
educaţie naţională temeinică 
*en tru  a face cetăţeni luminaţi, 
c«nştienţi de d rep turile  şl dato
riile  lor, ei lucrează din răspu- 
ceri pentru redeşteptarea conş
tiinţei naţionale la sate, pentru 
Iubirea de ţa ră  şi neam ul ro 
mânesc.

D esvoltarea sentimentului de 
«•Udarltate şl tovărăşie şt dis
trugerea cametei la ţară , este 
•p e ra  învăţătorilor şl preoţilor, 
îm bunătăţind astfel starea ma
terială  a ţăranului, însuflându-i 
dragostea de muncă, cinste şl 
ia to r ie .

Plecaţi di a elem entele curate 
îi  cinstite ale poporului, r£în- 
t»rşl şl tră iţi în mijlocul Iul, prin  
acţiunea lo r demnă şl p a tr io ti
că  au o influentă covârşitoare 
1* bine asupra sătenilor, de la 
ei atârnă viitorul acestei ţări, 
dela modul cum vor face lumi
narea şl educaţia p&turel tără- 
xeşH-

Nicolae Gheorgheasa 
Negreşti

G ru p area  în v ă ţă to r ilo r  s c r ii
to ri. învăţă to rii scriito ri s 'au 
•rganizat, sub auspiciile A so
ciaţiei Generale a învăţătorilor 
din România, în tr'o  grupare a 

parte. G ândul acestei grupări a 
elitelor spiritualităţii dăscăleşti 
l-a avut d. M lrcea Isplr, secre
taru l general al Asociaţiei g-ie 
a învăţă to rilo r şl unul d intre 
tinerii colegii înzestrat cu un 
rem arcabil talent de m ânuitor 
al condeiului şl răsco lito r al bi
bliotecilor, în tre  care se găsesc 
atâtea cărţi p reţioase ieşite din 
mintea şl sufletul învăţătorilor.

Toată opera celui mai m are 
învăţător scriito r, Ion Creangă* 
poartă  pecetea idealism ului dăs
călesc şi a spiritualităţii de 
nuanţă aparte, pe care o aduc 
învăţătorii în lumea literelor.

G ruparea învăţătorilor scrii
to ri are, pe lângă m enirea de a 
prom ova şl sprijini talentele, 
datoria  de a identifica şl re -  
vlndeca pentru învăţători, atâtea 
nume consacrate în lumea scrii
toricească ; un Ion Adam, Ion 
Ciocârlan, Simion T. K irileanu, 
Ai. Vasiiiu-TătăruşI, Râdulescr- 
Codin, Neculai Stoleru, D. V. 
Ţoni, Apostol Culea, Stanciu 
Stolan, Leon M rejeriu, Petre  
Gheorgheasa şl a tâ ţia  alţi?, for
m ează o splendidă galerie de 
înaintaşi în frăm ântarea Idelor 
p rin  scris, că ro ra  g ruparea de 
astăzi le continuă calea cu un 
buchet nu mal puţin stră lucitor 
de talente. Copllu-Cheatră, Ioslf 
Dum ltrescu-Petrarl, B. Iordan. 
Octav Sargeţlu, Enescu-Bughea, 
D orian Grozdan, Vaslle Netea 
şl atâţia alţii, grupaţi in jurul 
preşedintelui M lrcea Isplr, de 
astă dată organizaţi în G. I. S., 
vo r crela în lumea litere lo r at- 
m osfrra idealistă, care  caracte
rizează  pe învăţători, aducând 
în masele cetitoare subiecte ins-
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p lra te  din v leaţa Îngerească a 
copiilor.

Dap& 2 ani de organizare, în 
care  timp cel mal mulţi din 
membrii g rupării şi-au făcut da
to ria  pe câmpul de luptă, a- 
ceasta a Început activitatea pu
blică prin  organizarea expozi
ţiei cărţii şi rev iste lor învăţă- 
torestl la M inisterul Propagan
dei N aţionale in Noemvrie 1942. 
Această expoziţie este Un mo
m ent de răspân tie  în vieaţa 
noastră şl m archează Începutul 
anei acţiuni, care  va da stră lu 
cite rezultate  peDtru şcoala şl 
neamul nostru, ca şl pentru co r
pul învăţătoresc. Învăţătorul 
scriito r are astfel o misiune, pe 
care  d-1 Apostol Culea a p re 
cizat-o astfel la deschiderea ex
poziţiei că rţii învăţătorcşti în 
calitate de preşedinte ac comi
siei de decern  ire a  prem iilor 
grupării, m em brilor e i :

„Fiindcă talentele nu cunosc 
ho tar de cl»să socială sau de 
profesiune, învăţătorim ea de pre
tutindeni este m ândră că a dat 
cu lturii multe bunuri spirituale, 
unele de valoare  universală.

Ne întrebăm  : Ladlslau Rey- 
mont, m arele sc îlito r  polonez, 
oare  a r  fi scris v iaţa  epopcică 
a  ţăran ilor în cele p a tru  ano
tim puri, operă răsp lătită  cu p re
miul Nobel, dacă n 'at ii fost 
iiivâţ'-tor de ţa r ă ?

O pera lite ra ră  a Selmei La- 
gerlOf, îuvăţătoarea suedeză, tă l
măcită în multe limbi, oare  ar 
fi avut acel tâlc adânc a) vieţii 
etice ţărăneşti dacă n’a r  fi fost 
scoasă din lumea satelor unde 
a tră it ca învăţătoare ?

Acelaşi lucru  tl putem spune

şl despre învăţătorul germ an dls> 
A ustralia  Peter Aossegher cw 
rom anele sale.

Păstrând regulele srte l pure  
şi fără să simtă intenţia d idac
tică, un învăţător danez, K arl 
Ewwald a umanizat natura  lite
r a r  făcând accesibil înţelegerffl 
copiilor şi tineretului legile cari 
guvernează viaţa. Poveştile lut 
Ewwald sunt în fond lecţii de 
biologie. Şi exemplele de aiorea 
le-aşi putea continua.

Fam ilia noastră  învăţătoreadcft 
îşi Înfăţişează pentru în tâia  oară, 
în tr 'o  m anifestare publică, ca  
modestia, începutrilor, floarea 
florilor a sufletului său c rea to r 
anim at de gândurile înnoirii.

Sunt expuse aici nume cari 
circulă p rin  m arilor noastre r e 
viste, pe afişele producţiilo r a r 
tistice, sunt membrii ai Societă
ţii Scriito rilo r Români, sunt pa 
blicişti consacraţi. Ei aparţin  
cu opera  lo r de valori varia 
bile, litera tu rii şl artei na
ţionale întâi de toate şi cu  u- 
nei corporaţii închise care  îşi 
cu ltivă membrii în tru  scopurile 
ei. Inmănunchiaţi în ti 'o  grupare, 
ei se desfac prin  vocaţie de ră 
dăcina dtn care  îşi trag  sub
stanţa inspiraţiei, ceeace nu-i 
cazul, ci răm ân mai departe  ca 
o inflorescenţa a comunităţii îa - 
văţâtoreşti organizată ca 
rid ice  prestigiul şl să i serveas
că idealui fie.

Proza lui B. Iordan combate 
ta  sfichiuri literare  cu mai mult 
succes metehnele unora d intre 
organele de control şl regimul 
dela şcoslele norm a* , decât 
zece artico le de revista. In tra 
întâii noştri scriito ri de copU
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sunt colegii FL Cristescu şl Th 
Castrişan, cunoscuţi în toată 
ţara. Intre fruntaşii com pozito
r ilo r  de muzică pentru  copii şi 
srgan izato rl de coruri, afară 
de numele lui Ion Vldu, Sabin 
Drâgoi, foşti învăţători, figurea
ză veteranul Joarez Movilă, p re
zent la această solem nitate.

Ca o rem arcă vrednică de ţf* 
nu t minte ; îniâla poezie (o cdfi), 
este a lui M ihai Haltei, bănă
ţean din veacul al XVll-lea, care 
a fost învăţător bisericesc.

Ştim că chemarea învăţătoru
lui nu e să facă cercetări ştiin
ţifice, nici artă , ci să fâptuiaecă. 
El cu cel mai p u fn  râgaz şi cu 
cele mat mulie sarcini între slu
jitorii statului, trebuie să împli
nească munca anonimă de t e i ' 
mite, care ajută la prefacerea 
sufletului mulţimilor. Dacă p rin 
tre  el se găsesc unii, ra re  e- 
xem plare, ce-şi caută ore libere 
să-şi noteze lite ra r visurile ori 
să-şl făurească singuri instru
mente de cultură, de care au 
nevoie în mediul unde lucrează 
aceştia alcătuesc elitele sp iri
tuale ale confraternitătii- Ş ‘ o 
recunoaştere a acestor realizări, 
în orice parte  şi sub orice for
mă, este bine venită şi ne a- 
duce un suflu de încurajare.

Prin stăru îtoarea muncă a 
preşedintelui Asocia{5el Gene
ra le  a învăţătorilor, d. Teodor 
larobescu şl a preşedintelui 
G rupării, M lrcea Isptr, s’au 
strâns im portante premii pentru 
purtă to rii de condeie d in tre  în
văţa tori".

După această solem nitate, la 
care au participat delegaţi din 
toată ţa ra  al învăţătorilor în

frunte cu d-nll D. V. Ţoni şi 
Teodor lacobescu, preşedintele 
Asociaţiei g-le a învăţătorilor, 
a urm at decernarea prem iilor 
grupării cari s 'au acordat prin 
urm ătorul proces-verbal al co
misiei de d e cern a re :

„Noi, m embrii Comisiunil 
pentru  decernarea  prem iilor l i 
te ra re  ale G rupării învăţăto ri
lo r S criito ri pe anul 1942, a- 
leşl de către  A dunarea Gene
ra lă  a m em brilor G. I. S., la
6 Septemvrie 1942 ;

Potrivit Statutelor G rupării 
şl Regulamentului de premiere, 
ca urm are la cele discutate în 
şedinţele Comisiunil dela 12 şl 
27 Septem vrie 1942;

Ne-am în trunit astăzi 25 Oc- 
tomvrie 1942 la sediul d in  str. 
Sfinţii Apostoli nr. 14, încheind 
lucrările  Comlsiunli şi împli- 
nlndu-ne m andatul încredinţat 
nouă, p rin  decernarea prem ii
lo r literare  ale G rupării învă
ţă to rilo r Scriitori sesiunea 1942, 
astfel :

Prem ia l de consacrare al G ru
pării Învăţătorilor Scriitori, care 
potriv it deciziei A dunării Ge
nerale, în anul 1942 se decerne 
poesiei, se acordă d-lul Iosif 
D um iirescu-P ietrari din Bucu
reşti, pentru întreaga sa operă 
poetică publicată până în p re
zent.

Premiul Ion Ciocârlan în va
loare de lei 5000, înfiinţat de 
c^tre A sociaţia învăţă to rilo r d ia 
Jud . Puina în memoria scriito
ru lu i putnean Ion Ciocârlan, 
d-lui M ihail D. Stamate din > 
Bucareşt*, pentru  rom anul de 
răsbolu Moartea Locotenentului 
Fulga.
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Prem iul M inisterului Culturii 
Naţionale de lei 5000, s'a aco r
d a t p reo tu lu i Gh. Dnmitrescu, 
învăţăto r la Btstrlţa-M ehedtnţl, 
pentru  activitatea loiktorlstâ 
desfăşurată 20 de aal ca d irec
to r  foadator al revistei /z»o* 
raşal.

Prem ial C ooperativei de ti
pografie şl editură „Şcoala Po
porului" în valoare de lei 8000, 
se acordă îa  sume egale d - lo r : 
Dorian Grozdan d<n Timişoara 
pentru  volumul Porfi inchise, 
v ersu ri şl Teodor Castrişanu 
din Bacureştl pen tru  literatură  
pentru  copil şl tineret.

Prem iul Casei de Credit şl 
A jutor a C. D., îa  valoare de 
lei 5000 se acordă in părţi e- 
ga le : d-ael Clemenfa Bişchea
învăţătoare la M ărglnenl-Bu- 
zău pen tru  lucrarea  sa Voinicii 
Pământului povestiri şl d-rel 
Elvira Zamfir eseu din Curtea 
de Argeş pentru cartea  cu po
vestiri Irina Badei Călin.

Prem iul înfiinţat de Ed'.tnra 
«Cugetarea" in valoare de lei 
10.000 divizibil : d-lui B. Ior
dan din Bucureşti lei 6000 pen- 
iru  rom anul Pământul Ispitelor 
<Delta)r şi iei 4000 d-lul Octuv 
Sargeţia din Bucureşti pentru 
volum ul de versuri „Cântece în 
singurătate"

Premiul C. E. C.-uIul îa  va
lo a re  de lei 20.000, divizibil, 
«’a. acordat astfel : d. Gh■ Roi- 
ban d la  T. Severla peatru  vo- 
îum ul de versuri Peste N istru,- 
Bug.-Crâm, lei 4000 ; d-lul V. 
Copilu Cheatră pin Ţara Mo{l- 
fllor, pentru lucrarea  s i  Cartea 
M oţului, lei 4000 ; d-lul D. C. 
Lambrino din L şl rom anul co

piilor Petrache Chiţibuş lei 400t ; 
d-lul Sabin Velican dla Chl- 
şlnău pentru activitatea sa zia
ristică ia  anul 1942, lei 4000 ; 
d-lul Vasile Taban învăţător îs 
jud. Vaslui, pentru rom aaul Im 
cântecul elicei, lei 4000.

Prem iul înfiinţat de Asociaţia 
învăţ ito rllo r dtn Banat de iei 
5000 se aco rdă  d-lul Ion Da- 
mian îavăţăto r-ac to r din Bucu
reşti, pentru  piesa de tea tru  Pu
păza din Teiu (4 acte după Jo» 
Creangă).

Premiul oferit de către Fe
dera ţia  N aţională C ooperativ i 
de lib rărie , E ditură  şl A rte 
Grafice de lei 10000, divizibil 
s'a acordat astfel t d-lul Era. 
Papazfssu învăţător Constanta, 
pen tru  opera  în  m anuscris L i- 
ton Voda (dram ă îa 4 acte) iei 
4000; d-lul Teofll L îauu învă
ţă to r îa Plaiul Cosmlnuîul-Bu- 
covina pentru  volumul de v e r
suri Curcubeu pesie ţa ră  lei 
3000; d-lul George Popa dia 
Mediaş pen tru  voi. d î  versuri 
„întoarcerea spre legendă, lei 
3000.

Comîslunea aduce, în numele 
G rupării învăţăto rilo r Scriitori, 
recunoscătoare mulţumiri insii- 
tu ţlun ilor şl în treprinderilo r cari 
au subscris sume pentru fondul 
prernlilar, dună cum urm ează >

A sociaţia G enerală a învăţă
to rilo r lei 20.000, M inisterul 
Culturii N aţionale Iei 5000, 
C ooperativa „Şcoala Poporu
lui" lei 8000, Casa Corpului Di
dactic lei 5000, Casa dc Econo
mii şl Cecur! Poştale lei 20.00t, 
Federaţia Naţională Coopera
tivă lei 10.000, Asociaţia învă
ţă to rilo r din jud. Putna lei 500#,
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Direcţiunea gazeteş învătăto- 
reş tl „Slova Noastră" lei 5000, 
Asociaţia învăţăto rilo r din Ba- 
sa t lei 5000, Editura „Cugeta
rea"  Bucureşti lei 10.000“.

D rept care am încheiat p re 
zentul proces-rerbal.

Preşedintele Comlslunll,

AP. D. CULEA

M em brii:

Teodor Iacobescu, D. V. Ţonl, 
:on Georgescu, M lrcea Isplr.

Multe din numele pe care  a- 
cnm şl le recunoaşte şl revln- 
decă lumea învăţătorilor sunt 
inc & de mult laureate ale p re 
miilor Academiei Române şl 
Societăţii Scriito rilo r Români.

După această prim ă şllm por- 
tantă manifestare dăscălească, 
•G. I. S. a organizat o serie de 
şezători în to a tl  ţara . Prim a a 
avut loc în Bucureşti la Teatrul 
National — Studio, — unde d. 
Apostol Culea a făcut o d u 
ioasă evocare a învăţătorului 
generaţiei din preajm a Iul 1900.

A doua şezătoare s'a organi
zat la Piatra-N eam ţ, în ziua de
7 Februarie 1943.

Scriitori din toate unghiurile 
îâril au cunoscut astfel oraşul 
şi judeţul Neamţ, c iru la  i-au 
tăcut cinstea de a-1 fl ales p ri
mul oraş din provincie pentru 
această manifestare a G. I. S. 
.Şezătoarea dela Piatra-Neam ţ, 

a doua în ordinea organizării, 
a fost uu omagiu adus de con
deierii şcoalel poporu lu i ţinu
tului dela Neamţ care  a da t 
ţcoalel şl literaturii pe m arele

dascăl şl povestitor Ion Crean
gă", se exprim ă şl în „Slova 
noastră" M lrcea Isplr, preşe
dintele G. 1. S. Un num ăr în
treg, aproape, din revista „Slo
va noastră", care  este şl o t r i 
bună a acestei G rupări de în 
văţători scriitori, este închinat 
judeţului Neamţ cu frumuseţile, 
trecutul şl sp iritualitatea învă- 
ţătorească din acest ţinut.

In toate z iarele mari au ap ă
rut, cu prileju l acestei şezători, 
reportagli asupra judeţului Neamţ 
a contribuţiei învăţătorilor la 
toate domeniile vleţ i naţionale. 
Reproducem  o parte  din aceste 
reportaje  apăru te  în ziarele 
Timpul, Universul, Curentul ş.a.

„Reprezentanţii acestei elite 
a dascălilor p rim ari au venit 
îa  frumosul ţinut al Neamţului, 
din toate unghiurile ţării, pă
şind astfel pentru prim a oară la 
o asemenea m anifestare în ţară. 
Echipa de scriitori se compu
nea din : Apostol D. Culea, I. 
G. Dumltraşcu-Buzâu, M lrcea 
Isplr, preşedintele grupării în
vă ţă to rilo r sc riito r i; B. Iordan, 
I. D. P ietrari, Octav Sargeţiti, I. 
Damlan, M arlus Popescu, Do
rian  Grozdan, B. F runte şl Ben. 
Corlaclu. înainte de manifesta
rea lor. scriito rii au fost con 
dusi să viziteze adm irabilul ju 
deţ Neamţ, pe valea Bistriţei, 
unde au cunoscut cea mai mare 
cooperativă forestieră dia ţară, 
„Albina", dela Tarcău şl mă
năstirea B istriţa, ctitoria lui A- 
lexandru cel Bun La Tarcău 
au fost prim iţi de o delegaţie 
din conducerea cooperativei în 
Irunte cu d -n li : Callstrat Bog
dan, vice-preşedlatele coopera
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tivei şl d irecto ru l şcoalel p ri
m are din localitate, Emil A ro- 
nescu, procurlst, Scarlat Or- 
zescu, adm inistrator şl D. Dum- 
brăveanu, secretar.

După vizitarea m inunatelor 
Instalaţii ale cooperativei „mi
nune", care a stârn it cea mal 
sinceră adm iraţie pentru spiri
tul de organizare  de care  este 
capabil rom ânul, membrii gru
pării s’au  îndreptat cu trenul 
special al cooperativei spre ta i
n iţa  m ănăstirii Bistriţa, unde au 
fost prim iţi de prim arul comu
nei, I. Adătnoaia, preşed. Cămi
nului C ultural şi pr. Iulian Da- 
nielescu. Aici s'au vizitat mu
zeul şi p ictu ra  veche a m ănăs
tirii, datând depe vrem ea Iul 
A lexandru cel Bun.

Duminică, scriito rii au  v iz i
tat şcoala Nr. 3 de băeţil din 
Platra-N ., care  a fost complet 
renovată şl înzestra tă  cu tot ce 
se poate închipui mai modern, 
prin sprijinul d-lui Lt. coi. Gh. 
Ante cdt. C. T. Neamţ. Tot aci 
a pu tu t fi văzută adm irabila 
frescă, pen tru  colţul eroilor, pe 
care o lucrează marele p ictor 
H onorlu Creţulescu, tot după 
sugestiile şi cu sprijinul d-lul 
lt. col. Ante.

La ora 11 precis, toţi învă
ţătorii scriito ri au participat cu 
autorităţile locale la slujba ce 
s'a oficiat pentru ero ii jertfiţi 
în luptele f&ră seamăn dela Sta- 
iingrad. Sub im presia puternică 
a acestui moment, pe care l-a 
evocat d-1 lt. co '. Ante, v o r
bind despre jertfa pentru  ţară  
şl neam şl pe care  aveau să-l 
completeze scriito rii prin p ro 
ducţiile lor, s'a Început şeză

toarea la o ra  12 jum, în sala 
cinem atografuful Regal.

A sistau la şezătoare toate 
au torităţile  oraşului şi judeţul»! 
precum  şl un foarte numeros 
public din toate stra tu rile  s o 
ciale. Şezătoarea a fost deschisă 
de Mihall Avadanel, membru 
activ al g rupării învăţătorilor 
scriitori, care  a u rat bun venit 
scriito rilo r din toate unghiurile 
ţării, prezentând publicului g ru 
parea, care se găseşte astăzi pe 
locurile  unde a văzut lumina 
soarelui cei mai m are şi poate 
prim ul învăţător scriitor, r ă 
mas neegalat îa  litera tu ra  un i
versală, Ion Creangă din H u- 
muleştii Neamţului. A urm at a- 
poi şezătoarea p ropriu  zisă i 
cuvântul d-Iut Apostol Culea, 
despre Oameni dela munte la 
mare, versuri recitate de I. Pie
tra ri, M arius Popescu, Dorian 
Grozdatr, Octav Sargeţiu şl S . 
F runte  : p roză au cetit B. Io r
dan şi I. Damian, Fiecare sc rii
to r a fost p rezentat de preşe
dintele grupării, Mlrcea Ispir. 
M embrii tinerii grupării — în 
m are m ajoritate şi ei tineri — 
au făcut o puternică impresie 
publicului select care i-a ascul
tat ; versuri originale, răscoli
toare  ale ce lo r mai ncbile sen
timente, purtând pecetea idea
lismului învăţătorului care  
trăeşte în lumea curată ta copi
lăriei, ca şi p roza plină de î- 
magini m ăreţe, depăşind cele 
mai pretenţioase condiţiuni li
te ra re  şi teatru!, (in care învă
ţătorii au un cuvânt im portant' 
de spus) au prilejuit ascultăto
r ilo r  câteva momente de inaîtă 
spiritualitate.
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Cele mai multe din operele 
cetite  şi recitate de scriitori 
sunt insp irate  din momentnle 
actuale ale încordării naţionale 
pentru  lupta îm potriva râvnito- 
rllo r la pământul ţării noastre.

După amiază, la o ra  8 (20) 
manifestarea grupării s'a conti
nuat în sala de festivităţi a li
ceului Petru-Rareş, cu urm ăto
ru l program  s o adm irabilă con* 
ferlnţă despre costumul na
ţional, ţinută de d-1 A postol D. 
Culea, urm ată de lecturi şi re 
citări de versuri de către s I. 
G. Dumltraşcu, Ben. Corlaclu, 
etc. Scriitorii au a ră ta t adm ira
ţia pentru frum useţile, munca şl 
sp iritualitatea ce pulsează în o- 
raşul şl judeţul Neamţ. Publicul 
pletrean şl dîn judeţ a lost de 
asemeni puternic im presionat 
i e  comuniunea de sentimente, 
de care este astăzi stăpânit tot 
neamul şl în prîm ul rând  învă
ţătorii şl de clipele de adevă
ra tă  şi înaltă  spiritualitate pe 
care le-au prile ju it scriitorii 
învăţători, nume dealtfel consa
crate în litera tu ra  noastră, prin  
frumoasele lor producţii".

M anifestaţiile G rupării conti- 
auă pe tot cuprinsul ţă r ii  spre 
cinstea buchetului de talente 
care compune gruparea şl mân
dria  corpului învăţătoresc.

o» .iaeasnfcmoî
- f C. Tanasă - Teiul. Acum

câţiva ani, valea Bistriţei era 
cutreerată de un tân ăr masiv 
cu ochi scânteetori, cu suflet 
cald şi cu urechea aplecată spre 
borlle şi bătrân ii satelor, de 
unde culegea strigături, cântece, 
basme, legende ş. a. Acest în
drăgostit de com orile neamului, 
peste numele şl truda  căruia 
am trecut cu atâ ta  uşurinţă, pu r
ta numele de C. Tanasă-Teiul. 
Iubea adânc formele artistice de 
m anifestarea sufletului ro m â 
nesc şl cu greutăţi, lipsuri şl e~ 
forturi pe care nimeni nu le va 
putea cunoaşte vreodată, umbla 
fără odihnă, din sat în sat, 
după p ietrele  nestem ate ale fol- 
klorului depe Bistriţa. Poeziile, 
strigăturile şl cântecele ce a a- 
dunat de p rin  aceste sate le-a 
publicat în tr’un volum, care 
este şl astăzi unul din puţinele la 
curi unde 1 se mai păstrează 
numele.

D atoria către ţa ră  I-a che
mat şl pe el în Iunie 1941 şl-a 
plecat să-şl apere  legea şl p ă 
mântul, ca atâţia fii ai neam u
lui nostru. A  căzut în lupta c« 
inamicul b ravu l fiu al m unţi
lor noştri, căru ia nu-i vom uita 
niciodată memoria şl dragostea 
de neam şi ţară , pe care dove
dit-o aiât când îl punea în va
loare  com orile spirituale cât şl 
apărând-o cu jertfa vieţii sale.



c A r ţ i , r e v i s t e , p u b l i c a ţ i i . . .

„ S o lid a r ita te a " , o rg an  de 
p u b lic ita te  a l Asociaţiei î n 
v ă ţă to r i lo r  S o rocea i, Nr. 2 şi 
3, A prilie  şi M ai, 1942 Rea
pariţia acestei reviste ne bucu
ră  d intr'nn  Îndoit m o tiv ; a) e 
•rganul care. exprim ă gând şl 
p reocupare dăscălească, pe me
leaguri basarabcne, acum la În
ceput de ev, pentru  atingerea 
felurilor Impuse de îm prejurări 
şl sprijinite pe v irtua le  cu care 
■atura ne-a dotat şl b) ea a- 
pare  in provincia de-atâtea ori 
pângărită şi recent smulsă din 
ghlara comunismului degradator.

In acest număr semnează a r
ticole de vădită actualitate 
di-nîi ; A lexandru Stavăr, Nico- 
laie N. Constantinescu, St. An- 
tonovlcl, Al. Pânzaru, Teodor 
Ciobanu, etc. G aleria ero ilo r e 
frumos ilustra tă  p rin  calda e- 
vocare a ceea ce-au fost învă- 
ţătorii-ero i : Nicolaie Gorgos, 
Axlnte Alexandru, şt Iacob Po- 
povskl.

Revista mal cuprinde : ver
suri şi recenzii de Nicolaie 
Constantlnescu ; apoi : Profesio
nale, Informaţii, Pagina oficlafă, 
Poşta redacţiei, etc.

Consideraţiile „quase p rog ra
matice" schiţate a tâ t de judi
cios de condeierul cu vervă, 
colegul Stavăr, in articolul prim  
«Sugestii pentru  o rev is tă  a în

văţătorilor", se impun atentfeî 
tu tu ro r celor care trebuie a& 
se solidarizeze in acţiunea de 
rid icarea  Statului prin  sat.

O  rev istă  învâţătorească cv. 
program  ca cel preconizat de 
colegul S tavăr a r  lace cinste 
întreg corpului didactic p rim ar 
şi a r contribui mult la salvgar
darea prestigiului acestui co r?  
căru ia 1 s 'au  închis porţile spre 
Olimpul „Almei M ater" !..

Deasemenea, nu-s de mai p u 
ţină actualitate  rândurile  închi
nate „cântăreţului pătim irii 
noastre", O. Goga, în articolul 
semnificativ „Pentru cel răstig 
nit a doua oară", da to rit to t  
colegului S tavăr, care-1 încheie 
a s tfe l:

„Peste ranele pricinuite de 
culele ingratltudlnei să tu rn ă »  
untdelemnul recunoştinţei veş
nice. Şi, dacă ne este îngădu it 
noi am propune tu tu ro r o rga
nelor de re so r t să reediteze 
„Poezii Ia ediţia integrală a o - 
peril poetice apăru tă  la Cultura 
Românească, în 1924, dacă nu 
şi proza, pentru  a fi trim isă tu 
tu ro r şcolilor p rim are din B a
sarabia desrobită. A r constitui 
cel mal fericit prilej de sgu- 
du ire  a conştiinţei naţionale a 
şcolarilor lipsiţi de îm părtăşa
nia în tăritoare  a versurilor c lasi
ce adecvate momentului isto ric" .
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„Ereditate şl eugenie", a r ti
col semnat de colegul Constan- 
tiaescu, constituie un strigăt de 
alarm ă către conducători şi e- 
•iucatori... „acum când naţiunile 
pământului îşi revendică d rep 
turile  de p rio rita te  în v irtutea 
p risclp lllo r rasiale...'1

Cu versurile „Meleag basara- 
ibian", „Conu Nicu“ se complace 
în elementul său.

Ş te fa n  P o p e s c u -D ră g u ş e n i: 
B aba  D ochia, poem  d ra m a tic  
îîn 2 a c te , îm p ă r ţi te  în  15 ta> 
M ouri. Baba Dochia e o fru 
moasă legendă cunoscută din 
moşl-strămoşl, tră ită  de toţi 
când îşi scutură cojoacele a- 
ilunci când vine A prilie la M ăr
ite  şi transpunerea el în poem 
«Lramatlc. în orice variantă, e 
riscantă dacă la creaţie muza 
*u-ţi acordă graţia unei inspi
ra ţii fericite.

D-lui Ştefan Popescu muza 
î-a fost cam potrivnică.

Lăsând la o parte faptul că 
acţiunea nu-i destul de înche
gată, personajele slab conturate
— afară de crivăţul care se 
leagă prea puţin de restu l poe
mului, — versul domniei sale 

poate egala pe cele publi
cate mai înalte şi, apoi, chiar 
şinele greşeli de ortografie şi 
punctuaţie nu sunt perm ise.

Nu vom putea înşira aici cele 
*2 de pagini, dar, din câteva 
mersuri mai caracteristice, se 
j»ot vedea unele greşeli care 

prea m erg :

Baba Dochia, care  o ţine pe 
Sm aranda încătuşată, se ad re
sează aşa :

Ah ! scorpie d e  fată 
Cu buba veşnic coaptă 
Ţi-ol scoate ca la vită 
P riv irea-ţi din orbită“.
• • • • m

„Ţi-i buzele încleştate 
Şi par nevinovate 
Ca şl la o fecioară,
Ei-asta mă omoară'*.

Sunt imagini poetice ? Se 
scrie ■' sau ţii sau ţl-s !

Crivăţul i se adresează Sma- 
randei aşa :

„Cu-o dorin ţă nesfârşită care  
doru l să’nsenlne

Să te-avânţl ca o fantomă
către  form ele el fine".

„îm părat şi’m părăteasă
vom fl peste alba zare

Ascultaţi de lupi şi vulpe (sic), 
urşii albi şi alte fiare".

„Iar luna Începea să umble 
Şl de groază să se umfle*.

De ce se umflă de groază ? 
Credem că de groază se strânge i

Desigur, are  şi versuri bune. 
Crivăţul sp u n e ;

„Din cojoacele d u re rii — în 
d rep ta r de suferinţă

Şl din lacrim i stoarceţi m irul 
pentru  cel în necredinţă".

Mic, în ceeace priveşte  ex
tensiunea, poemul dram atic al 
d-lui Popescu ne apare  şi mai 
mic In ceea ce priveşte versu l, 
intriga, desnodăm ântul şl mai 
puţin mic în ceea cepriveşte 
subiectul ales.

D-l Popescu ne lipseşte de 
p lăcerea de a-1 felicita cSlde-
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ros şl ne obligă să-l reamintim  
că, ia  ceea ce priveşte lite ra 
tura, de o rice  fel, procesul 
creertl p retinde durerile  „fa- 
cerli“ de care  d-sa este în stare.

Maturiade 

N. David - Gindăoani: Din
problemele şcoalei primare. Iată 
un buchet de articole c a re  co
mentează câteva d la problemele 
şcoalel elem entare.

Preocupat de şcoală, autorul 
îşi însăilează experienţa celor 
15 ani de învăţământ.

Dem onstraie practic, cu grijă 
tălm ăcite şl frumos expuse, pro
blemele rezoluţionate de d-1 
Davld m erită atenţia oam enilor 
şcoalei. Ele nu sunt — aşa cum 
suntem obişnuiţi să credem — 
produsul „savantism ului11 dela 
biurou, ci rezultatu l frăm ântă
rilo r pe teren. Este ua motiv 
nou, plin de realitate, p rîn ca re  
principiile îşi impun viabilita
tea lor. Nimic din searbădul 
cancelariei, totul din atm osfera 
clasei şi a  sato lai.

Unele problem e sunt ridicate 
pen tru  a răspunde program elor 
şi legiuirilor, altele consfinţesc 
tem eiurile sănătoase pe care 
trebue să se blzue şcoala p ri
m ară rom ânească.

„Membrii ostenitori ai şcoa- 
lei“ roagă pe cel ce nu văd 
„ ru ra lu l"  decât prin  geamul 
maşlnei, să nu mal doftoriceas
că nevoile cu leacuri de îm
prum ut, nici să  îm povăreze 
truda cu lucrări inutile şl for
male. InhMtdOB

Dacă cel care simt la fel — 
Învăţătorii — vor ţine seamă 
de recom andaţlunlle d-lul M.

Davld-Ghindâoanl, şcoala şl 
vieaţa rom ânească se vor re 
simţi, dacă legiuitorii nu vo r 
trece peste ele, atunci ne vom 
bucura de o orânduire tăm ă
du itoare  şl trăită .

N. Badea

Const. Nonea j Comoara ne
ferm ecată (povestiri m oldove
neşti) ediţia I, 156 pagini, edi
tu ra  lib răriei Athanase Gheor- 
ghlu Iaşi, cu o prefaţă în v e r
suri de George Lesnea şl 59 
gravuri originale de Th. K lrla- 
coff. Numele părintelui Nonea
— căci au toru l despre care  
vorbim  este preot, consilier re 
ferent la secţia culturală dela 
M itropolia M oldovei şl Suce
vei — este adesea întâlnii p ria  
reviste şl ziare ce apar în ca
pitala Moldovei.

Din scrisul Iul rad iază un p a r
fum arhaic întreţesut cu nos
talgia satului, unde desigur şi-a 
petrecut copilăria, ca atâţia a l
ţii care cinstesc astăzi scrisul 
românesc. Pe părintele Nonea 
nu l-au furat decât prea puţi»
— am putea zice numai re la 
ţiile  oficiale şi de serviciu — 
cen tru l urban în care-şl duce 
vieaţa. Sufletul i-a răm as la 
ţa ră  ia  v r’ua sat de p ria  ţin u 
tul Vasluiului, din care ar dori 
să facă ceeace a făcut Creangă 
din Humuleşti.

Subiectele bucăţilor din „Co
m oara neferm ecată” sunt a-^ 
proape exclusiv din vieaţa co 
p ilărească şl redau  îa tâm plări 
şl fapte din care se vede sufle
tul poznaş al copilului de ţa ră  
„desculţ şi îm brăcat în căme- 
şlucă şl ismene de cânepă", dar
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înzestra t cu frum oasele senti
mente de care acesta este în s ta 
re  în anumite îm prejurări.

Prefaţa, în versuri de poetul 
ieşan, George Lesnea,începe cu 
strofa :

,,Prin păr li se hârioană vântul 
Sunt mulţi, o Doamne, cât de mulţi ■ 
A lor e lumea şi pământul,
S>eşi-s sburdalnici şi desculti“.

şl continuă ;
,Am  fost şi noi ca ei, odată,
Râdeam cu florile'n vâlcea 
ţ i  zâna zilei, aplecată,
•Pe creştet aur ne cernea“.
*Acum ne’nuălue apusul, 
lepane dedemult roesc,
Când amintirea-şi toarce fusul, 
Comori nefermecate cresc.
m - « ■ • • •

Cele 18 bucăţi câte are  c a r
tea părintelui Nonea sunt tot 
şe  atâtea întâm plări din vîeata 
de copii, tră ite  şl „trase acum 
pe firul am in tir ii" : Şofranul, 
Scrânciobul, O vânătoare de 
aithorl, Prem iantul, una dintre 
cele mai frumoase bucăţi. Co
m oara nefermecatâ şl alelalte 
aduc în mintea noastră  atâtea 
am intiri scumpe, mai ales pen
tru  moldoveni, fiindcă sunt 
scrise şl în tr’o curată limbă 
moldovenească. Să o cetim în 
original, pentrucă, deşi suntem 
!spiti{i nu putem tranchia  bu
căţile.

Octav Sargeţiu: Cântece în 
singurătate, ediţia Il-a 1943 e- 
d itura revistei „V iaţa B asara
b iei"  cu u a  p o rtre t inedit al

autorului, de Lucia Demetrlade- 
Bălâcescu.

Sub numele vârtos de dac, 
Octav Sargeţiu. se ascunde u- 
nul din cel mai gingaşi şi me- 
lodloşl poeţi din generaţia tâ
nără, D-l O ctav Sargeţiu este 
învăţător şl l-am  avut la Pia
tra-N eam ţ oaspete când a fost 
aici şezătoarea grupării învăţă
to rilo r scriitori, al cărei mem
bru este.

„Liricul" aşî-1 numeau cu to
ţii, căci tot timpul cânta cu 
patos cântece din Basarabia pe 
care o iubeşte mult. Aici şl-a 
făcut apostolatul mai mulţi ani 
şi când a  fost nevoit să o p ă 
răsească, în 1940, a început să 
„cânte în singurătate1' tot des
pre acest frum os colţ de tară , 
Basarabia ; Iarăşi te revăd  Ba
sarabie, Chişlnău, Frumoşii anii 
mei Jbasarabenl, Doină basara
beană, Glas de holdă basara
beană, Cătunul meu basarabean, 
Vad basarabean. Adio la Orhei, 
N istrul, Se scaldă luna.

Cu acest buchet de poezii, 
Octav Sargeţiu  şl-a făcut o 
trium fală in tra re  în litera tu ra  
rom âneascl, prim ind de curând 
şl prem iul Societăţii scriito rilo r 
rom âni pen tru  poezie.

Poezia d-lui Sargeţiu îţi dă 
fiorii artei, a re  o formă îngri
jită şl este, aceasta din volumul 
de faţă, „Cântarea B asarabiei'1 
cum o numeşte unu l din c r i
ticii săi. Dealtfel critica şl-a 
spus cuvântul cu îmbelşugare 
despre volumul de poezii a d-lul 
Sargeţiu.

Puţine cărţi, însă, din cele 
apărute în ultim ii ani, au fost 
prim ite cu atâta entuziasm de
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critică, aşa cum a fost prim ită 
aceasta.

Aşteptăm dela d-l Sargeţlu 
volume şl mai cuprinzătoare, 
pe m ăsura talentului de ca te  a 
dat dovadă, deşi ştim că se iro 
seşte cu munca şi în redacţia 
revistei „V iaţa B asarabiei1'. 
Bună mamă este această Basa
rabie, căci o iubesc şi fiii a- 
doptlvl, ca pe mama lo r adevă
ra tă  : d-l Octav Sargeţlu este
iiu adoptiv al el.

Căminul cultural, rev istă  de 
cultura poporului. A pare la 
Fundaţia C ulturală Regală „Re
gele Mihai 1“, Bucureşti, str. 
Latină Nr. 8, servind drept pu
blicaţie oficioasă pentru  doctri
nă şl îadrum area activităţii Că
m inelor culturale.

Deşi s’a r părea, cum multă 
lume a crezut, că nu e nevoe 
de cineştie câtă doctrină sau 
pregătire  tehnică pentru  a în
cepe o acţiune de rid icarea sa
tului, poate că în puţine do
menii» ca în acesta, este nevoe, 
pe lângă entuziasm  şi avânt, de 
pregătire  tehnică. M unca pen
tru  rid icarea  satului, dusă de 
Căminele culturale, este una din 
cele mal grele şi frum oase ac
ţiuni. Revista Căminul cultural 
pune la îndem ână m aterialul 
trebuitor, deşi pare  că spare  
cu greutate, din cauza lipsei 
de fonduri, căci o asemenea ac
ţiune are  nevoe de susţinere 
m aterială serioasă. Este ajunsă 
Ia anul IX-lea şl nu trebue să 
lipsească depe masa nici unuia 
d in tre  cel care au dragoste şi

muncesc pentru  rid icarea  sate
lor şl oraşelor noastre.

M. A* 

Primite la redacţie:

Fundaţia culturală „Regele 
Mihai I" : „Şcoli şl cu rsuri ţă 
răneşti"  organizate de Fundaţie  
în anii 1939 40 şi 1940-41.

A nuarul licealul Petru-Rare* 
pe anii 1936-1940.

Apostol Culea s învăţăto ru l 
satului meu — învăţătoru l ge
neraţiei mele.

R e v i s t e :

Gândirea, revlsîă  literară , B u
cureşti s tr . Domniţa A nastasia 
nr. 16.

Slova noastră, bilunar de in 
form aţie lite ra ră  şl pedagogici, 
a învăţătorilor; d irecto r-p roprie- 
tar : M lrcea Ispir.

îndrum ătorul nostru, revistă, 
lunară, d lrec to r-p roprie tar Dr. 
V. Şeicaru, redacto r rep. Const 
Gh. Popescu.

Ogorul şcoalel, revista învă
ţăto rilo r din Turda.

Viaţa Basarabiei, revistă lu 
nară, d irecto r Pan. Halippa, r e 
dactor Octav Sargeţlu.

Voinţa şcoalel, revistă cultu- 
rală-pedagogică a învăţă to rilo r 
din provincia Bucovina.

Revista Bucovinei, revista so 
cietăţii pentru  cu ltu ra  şi lite ra 
tu ra  rom ână în Bucovina.

Păstorul Tutovel, rev istă  lu -
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mară a Asociaţiei p reo ţilo r din 
judeţul Tutova.

Revista generală a Învăţă
mântului, fondator Spiru Ha- 
ret, p ro p r ie ta r i : Dr. C. Ange- 
lesca-G. Popa-Lisseanu ; redac- 
i o r i : G. G. Antonescu şl C. Ki- 
riţescu.

învăţătorul Bănăţean, organ 
•ficlal al Asociaţiei învăţăto
rilo r din jud. Severin, d irec to r
F*u Şoma.

Lăm uriri şcolare, o rgan al 
Asociaţiei înv. din jad. Tecuci.

Biserica basarabeană, organul 
eparhiei Hotinului.

Revista Asociaţiei învăţă to ri
lor Mehedlnţeni.

Poporu l românesc, foaie bi- 
îlunară pentru folosinţa munci
to rilo r dela sate şi oraşe a re 
gionalei M untenia a Fundaţiei 
culturale „Regele Mihai 1“.

Făclia, gazeta Căminului cul
tu ra l judeţean Romanaţf.

Tribuna tineretului, săptăm â
nal de lite ra ta ră  şl luptă na
ţională, d irec to r Mthail Daneş 
(*u se primeşte regulat).

Cetatea Hotinului, foaia Că- 
■imului cu ltural judeţean, Hotln.

Lum inătorii, revl&ti l i te r a r i .  
socială-ştiinţificS, laşi.

Convorbiri didactice, rev ista  
Asociaţiei învăţă to rilo r din jud. 
Constanţa.

Gazeta cărţilo r, publicaţie de 
bibliografie, lite ra tu ră  şl cul
tură generală, d irecto r D. M un- 
teanu-Râmnlc.

Cetatea Neamţului, revista So
cietăţii culturale a elevilor li
ceului „Petru-R areş" din P ia tra - 
Neamţ, d irecto r A. A. Rotundu, 
redacto r prof. H ar. Mihailescu.

F io ri de M unte, revista  şcoa
lel norm ale de fete Platra-N-, 
d irectoare C leopatra Dobre, re 
dactoare eleva Chlribău Ve- 
ronica.

Revista şcoalei, organul A so
ciaţiei învăţătorilor din judeţul 
Botoşani.

Ogorul românesc, publicaţie 
de îndrum aăe şi propagandă a 
M inisterului de Domenii.

Argeşul, gazetă săptăm ânală 
de inform are şl îndrum area obş
tească - Piteşti, str. Craiovei, 53.

Prahova noastră, săptăm ânal 
polltic-soial-liierar dtr. Ion Ni* 
culescu-Vătăjoiu.



B U L E T I N

‘D e l a  A s « e s « f « a  ?nvâfiafo«*sl® a*

dan judeţul Neamţ*

Duminică 18 A prilie 1943 s'a ţinut adunarea generală a 
Asociaţiei învăţătorilor din judeţul Neamţ. înainte de şedinţa 
adunării, care  s ’a făcut în sala de festivităţi a şcoalei prim are 
de băieţi nr. 1, s a oficiat la  biserica Sf. Ioan Domnesc dk« 
Piatra-N eam ţ o slujbă de pom enirea învăţă to rilo r eroi din ju 
deţ căzuţi pe câmpul de onoare în războiul dus îm potriva 
bolşevismului.

Serviciul divin a fost oficiat de preoţii : D. Notsrescu,
Mlhai Gavrilescu, Gh. Cârlig şi diacon T raian Lefter şi a» 
asistat toate  autorităţile, în frunte cu d-1 prefect al judeţului 
lt.-col. 1. Teodorescu Darie, p rim ar A lexandru G heorghls, 
It.-col. Ante Gh. com andantul C. T. Neamţ ş. a,, mal mul$ 
colegi învăţători din judeţ şi un numeros public. Dnpă slujba 
parastasului* d-1 Petre Butnaru, mem bru în comitetul de con
ducere al Asociaţiei a ţinut urm ătoarea frum oasă cuvântare, 
ascultată de to ţi cei de faţă cu adâncă smerenie :

„Ne găsim Btrânşi, astăzi, pentru a doua oară, rude, p rie 
teni şl adm iratori, pentru a pomeni şl slăvi pe aceia care, 
cu avântul lo r neegalat, cu priceperea sufletească şl v irtu tea 
trupească întreagă, au plecat la luptă pentru  neam şi cruce şi 
şl-au jertfit v iaţa pentru  binele nosfru, al acelora care 
am rămas.

P en tru  a doua oară  biserica lui Ştefan Vodă cel Sfânt 
şl Viteaz ne deschide uşile pentru a ne lăsa să ne facem d a 
toria aşa după eum şl ctitorul el ştia să şl-o facă faţă de v i
tejii lui, care îşi aveau  presărate oasele pe câmpiile de luptă, 
jertfă pentru  neam şi cruce.

Dar dacă trupurile  E roilor lui Ştefan se găseau aproape 
grăm adă, acelea a lo r noştri împânzesc multe locuri de bătaie 
şi pe în tinderi cum n'a fost niciodată,,.

Pe văile şl dealarile Bucovinei şl Basarabiei, pe lanurile  
nesfârşite ale Transnistriei, în Ucraina, în Crimeea, pe m alu-
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rlle  Doneţulul, ale Donului, la  Volga şl în Caucaz. cel scumpi 
şl dragi nouă strfljulesc în mormintele lor, locurile de aprigă 
bătăile  şl cum plită vărsare  de sânge, a c ă ro r rezultat sunt ne
num ărate b iru inţe cu răsunet în toată lumea.

A ceia, la am intirea că ro ra  ne închinăm în această clipă 
cu toţii şl pen tru  care ne rugăm, sunt colegii noştri învăţă
tori şl pentru mulţi cam arazi de luptă.

Parcă Dumnezeu a v ru t ca ei, care în timp de pace creş
teau pe micuţii copilaşi ai p laiurilor noastre în sfânta cre
dinţă creştină şi’n dragostea nem ărginită de ţară , rege şi 
neam, să-i conducă, tineri în  floarea vârstei, la răsboiu, u r 
mând astfel drum ul desăvârşire! lo r în vieaţă.

In cea mai m are parte  nişte anonimi, faţă de m arele pu
blic şl mai ales de m ăririle din tim puri trecute, învăţătorii 
români asemenea alb inelor tăcute şi harnice, neabătute de vân
turile o trăvite ce bântuiau in ţară , conştienţi că sunt stâlpi şl 
temelie de ţară , asupriţi de multe ori şi batjocoriţi de agenţii 
deslânării unui neam, cu posibilităţi de vieaţă m aterială, to t ' 
deuna sub strictul necesar, incălziţi insă de ro lul covârşitor 
pe care-1 au, în  şcoaîeie lo r în care de multe ori pătrundea 
viforniţa lernelor aspre şi ploile şl furtunile de prim ăvară şl 
de toamnă, zi de zi construiau şi formau din sufletele v lăsta
relo r din sate şl oraşe, un zid puternic ce trebu ia  să sprijine 
un neam şi să reziste tu tu ro r acţiunilor de subm inare ale ţării.

Pe vremea când în m ateria de învăţăm ânt e rau  impuse 
cunoştinţele despre liga naţiunilor şl când n ’aveai vo!e în 
şcoală, la isto rie  şl geoorafle să a ră ţi cari a fost şl sunt duş
manii noştri permanenţi, pe vrem ea când a învăţa pe coopil 
D eşteaptă-te Române ori, La arm e ! era  socotită drep t păcat, 
pe vremea aceea, învăţăto rii înfruntau totul şl parcă dorin ţa 
şl tendinţa lor de a forma suflete cât mai rom âneşti şi mai 
patrio tice se arătau  mai puternice ba chiar hotărîtoare. Şi dacă 
în sala de clasă, vrând, nevrând vorbeau despre liga naţiuni
lor, apoi de multe o ri la să rbăto ri naţionale ori în păduri la  
excursii, aerul v ibra ca de furtună cu câte un Deşteaptă-te 
Române, La arme, M arşul Iul Avram  Iancu, ori F runză verde  
pălăm ldl, etc. cântate de şcolari cu entuziasmul pe care nu
mai el îl au.

In vrem ea când şl'n arm ată ofiţerii aproape n’aveau sol
daţi sau e rau  trim işi să-l supravegheze la munci agricole, că 
doar ţara  n 'avea nevoie de oaste, când arm ele erau  lucru rar, 
când aproape toţi ai noştri se complăceau dolceli-farniente-lai 
adus de pacea din 1918-1919, învăţătorii răm âneau trezi şl în
fruntând puterea trecătoare  şl disolvantă, m unceau pentru  în
chegarea sufletească a neamului, ţinând perm anent candelele 
aprinse, căci el aşteptau venirea  Mirelui...
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Aşa au £ost slăviţi ostaşii noştri de az!, eroi In timp de 
pace şl au devenit eroi şl'n timp de rizbo lu .

Cu sufletul granitic, cu Inima vălvâtale de dragoste de 
neam, cu trupu l oţellt de asprim ile vieţii, ei, cei mai buni d in 
tre  noi, au  fost fruntaşi în orice clipă şl exemplu viu pentru 
noi despre tot ceeace trebuia să facem şl despre tot ceeace a- 
veam de făcut. Vleaţa lo r va trece in povestirile  de legendă 
în cărţile  pe care le-or ceti generaţiile v iitoare  şl-or înţelege 
ele, aşa cum am înţeles şl noi tâlcul legendei M ănăstire! A r
geşului şi anume că în zidirea unul neam in tră  jertfe de vieţi, 
ale celor mai buni, pentru  a căpăta tă ria  de neînvins care 
duce la permaneDtîzarea unul neam şl-a unei ţâri.

In acest m are şl sfânt răsbolu  pentru  noi românii, învă- 
ţătorlm ea, ce şi-a jertfit vleaţa pe a ltaru l patriei, form ează o 
falangă de multe mii Iar dintre al noştri de la Neamţ sunt 
peste cincizeci.

In clipele acestea, când gândul nostru  e la el, îl revăd 
pe to ţi în plină acţiune, încleştaţi cu  toa tă  vigoarea în lupta 
cu cel mai odios popor din câte a avut lumea noastră pă
mântească.

Iorgu Apopei, cam aradul meu de clasă, p rin tre cei mai 
mici ca statură, veşnic în mişcare, cu surâs nevinovat şl p rie
tenos pe buze, bun la carte  şi mal w ârtos la  fapte, şl-a închi
nat vleaţa numai şcoalel. A renunţat de a-şl face un cămin al 
lui p ropriu , un cuib al lui, numai pentru  a răm âne cu lotul al 
celor câteva mii de copilaşi ce l-au  trecut prin  mână.

P arcă-1 văd cu puii de bucovineni îa  1921, cu cel de ar
deleni p rin  1923, apoi cu acel de la BuhalnUţa noastră în 1938, 
ocrotlndu-i şl îndrum ându-l ca o adevărată mamă.

De câteori mica lui lefuşoară nu se ducea pe hăinuţele, 
pe cărţile sau ch iar pe hrana micuţilor celor mai săraci. Câţi 
orfani, văduve şl Invalizi din războiul 1916-1918 n'au găsit ia  
el sfat şl sprijin. Şi-a dăru it tot sufletul şl toată inim a co
piilo r ţării.

Şi când marele nostru  Conducător a scos sabla şl făcând 
semnul crucel a dat o rd in  de plecare la luptă, cine a sbucnlt 
în chiote de bucurie şl cine mângâia mal cu drag m itralierele 
cu care avea să semene m oartea în păgâni, decât iubitul nos
tru  Io rgu?  Cine pleca I-lul la atac, cu capul descoperit cu pâ
rul, mult înainte de vreme albit, vâlvolu, asemeni coamei unui 
leu şl cine răm ânea până ia urmă în luptă, gri jind să-şl nu
m ere oamenii, să-şl strângă răn 'ţii şl să-şl îngroape creştineşte 
m orţii ? Şl clne-şl inbea mal mult cam arazii de luptă, purtân- 
du-se blând şl frăţeşte cu el, încurajându-1 şl stându-Se exem
plu viu în fiece moment ?
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îşi iubea oamenii şi-l iubeau şi ei. Deaceea unitatea Iul 
e ra  cea mal bună.

In m area luptă din jurul Călăraşilor Lipuşnei, in ziua 
de 8 Iulie 1941 plotonul său de m itraliere susţine atacul alor 
noştri c-o dârzenie neînchipuită şl cu un efect adevăra t nimi
cito r pentru inamic, care scrâşneşte şl se svârcoieşte ca râma. 
Rem arcat de vrăjmaşi, plotoaul lu i lorgu Apopei este atacat 
de brandt-urile  bolşevice, cari asemenea balauru lu i din basm, 
varsă foc năprasnic peste el. Proiectil lângă proiectil cade şi 
mulţi d in tre ai Iul îşi îucredinţează sufletul Iul Dumnezeu 
sfârtecaţi de iadul de fler aruncat de explozii, A popei încu
rajează mereu, schim bă locul şi seceră înainte pe duşman. Din 
nou e repera t şl iarăşi veninul hiarei se varsă peste el. La 
trăgaciul uael m itraliere se găseşte însuşi com andantul. M ilra- 
llera  lui parcă-1 vie. Scuipă gloanţele cu o iuţeală şl precizie 
am eţitoare şl benzi după benzi se golesc. C-o singură m işcare 
schimbă ţeava care  devenise roşie ca şl faţa lui asudată şl nă
duşită şl trage... trage... Oamenii oîesei sunt toţi m orţi, Se tâ- 
rîe  singur şl-şl aduce cartuşe şl trage... trage... D eodată un 
proiectil rusesc cade aproape de el şl explozia spârcuie tru 
pul Iul şl viaţa-1 piere, lăsându-l faţa lum inată şl senină aşa 
cum o aveau şi lup tătorii d e  la începutul creştinism ului. M i
tra lie ra  sprijinea în clipa aceea un sfânt al neamului. E ra lo 
cotenentul de rezervă  lorgu Apopei, eroul de la Călăraşi. Sfeş
nice la cap îi e rau  movilele de tuburi arse... Sufletul lui sbu- 
rase mulţumit alături de Ştefan cel Mare, lângă cetatea căruia 
îşi împlinise copilăria...

Şi-aiei, la C ilăraşl, au cunoscut aceeaşi soartă  cam arazii 
Cojocaru Mihai neobositul din Dobreni şl răscolito ru l de a- 
mintfrl străbune şl străvechi, copilul alintat al nostru, to t
deauna în frunte la cele bune, apoi Popa Laurenţiu, ş. a.

In prim ele rându ri întotdeauna, cu priv irea veşnic trează, 
cu suflet duios şi blând, cu simţul datoriei ascuţit, cam arad 
nepreţuit, cel mai bun ofiţer din batalionul Iul, locotenentul 
Barcan Spiridoa părăseşte tovarăşa-i de viaţă şl pleacă la 
luptă ca un arhanghel. Ia parte  de la început în bătălia de 
fo rţa re  a Prutului, traversează  cu al lui Basarabia, se luptă 
la  Balta peste N istru, învinge ori unde, pe unde trece el cu u- 
nitatea, răm âne praf din duşmani şi-i urm ăreşte până la Dal- 
nik, după ce atinsese Bugul. Scapă neatSns până aici, cu toate 
.că luase parie  la peste 20 de lupte. Aici la Dalnlk, unde bol
şevicii organizaseră cea mal cum plită apărare, după un marş 
de noapte obositor, regimentul trebuia să forţeze cota 66,8 una 
din cheile de apărare  ale Dalnikului.

Barcan, cu unitatea sa ocupă poziţia lăsată de cel ce tre 
ceau îa re lacere . îşi stabileşte legăturile cu unităţile vecine,
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apoi îşi ia local la tr 'o  gaură. A luat m ăsuri de vigilentă su
praveghere a  inam icului, a făcut tot ce trebuia. Razele de lu 
mină ce pătrund  până la el din proiectilele  duşmane, contu
rează vestita cotă 66,8, care a rid icat multe vieţi de a-lor noştri.

Regimentul trebuia s'o smulgă din m âinile bolşevicilor. 
B arcan se găsea chiar în faţa el. In linişte:-» apăsătoare a nop
ţii, toată v lea ţa -îl trece pe dinainte... îşi revede copilăria de 
făran sănătos şl bun. Revede cuibul lui de la Rosnov, tovarăşa 
de trlaţă... Apoi răsboiul cu toate încercările prin  care a  tre 
cut până atunci... De căteorl vieaţa lui a a tâ rnat de-un fir de 
păr... P rin  ploaia de gloanţe, de proiectilele de b randt şi a r
tilerie, p rin  pânza ţesută de autom atele de pe bondarii bolşe
vici a trecut cu tot curajul şl Dumnezeu l-a  apăra t. Vlclenele 
mine nu l-au  prins şl tancurile  ruseşti nu l’au speriat... A lă
turi de el, în groapă, s'a strecurat ordonanţa lui, tovarăş şl 
prieten ned esp ărţit..

— „Domnule locotenent, n ’aţl luat nlmtc în gură de ieri 
dimineaţă... Am un  harbuz proaspăt... nu vreţi să gusta ţi?" ..

In neştire, apucă bucata pe ca re  i-o întinde Matei, mai 
mult o suge, căci simte multă sete. II arde ascuns un foc ce 
pare că mai mult a r creşte... Chipul soţlsl lui se năzăreşte în 
lacrăm i şi glasul ei îl mângâie. Un oftat ce n 'a  putut fi stăpâ
nit scapă din pieptul lui de falnic stejar şl parcă simte In el 
ceva cu to tu l strein... Scutură capul puternic, apoi ochii i se 
înşurubează în zare pe cota 66,8, însângerată... Şi toată vlaga 
din el se strânge în gât din care isbucneşte, vulcanic, glas pu
te rn ic : Mâine nu vei mai ft a lo r . In vârful ei vor s trâ ju l
ostaşii mei... O rdonaţi 1 strigă ostaşul lângă dânsul trezit din 
aţipire... Şi în tr 'un  târz iu  rfespunde i Măi, Matei, mâine este ce 
este... Straşnic botez de sânge vom avea, d a r bun e Dumnezeu...

In zori, în atac, frumosul nostru cam arad, în fruntea os
taşilor, în pas alergător, cu arm a’n mână, îndeamnă sub foc 
ucigător de arm e autom ate şi explozii de obuze de tot felul... 
înainte voi al mei '• Salturi dopâ salturi se execută, cât mai 
dese şl repezi, şl culcArl în tre  cute de teren  căci duşmanul d& 
tot din el pen tru  a stăvili iureşul Iul B arcan. D intr’o adânci
tură, el rid ică  încet capul, urm ărind m işcarea celor din flanc... 
Un snop de m itralieră vrăşm aşă cade asupra lui. Unul d intre 
proiectile îl loveşte în cap şi-i rid ică vleaţa în clipa în care 
trebuia să exeente ultimul salt.

A răm as cu mâna rld*cată înainte, pentru  a da cel din 
nrm ă semnal. Cu el a d ispăru t cel mal vrednic din batalion.

Iar noi, când  am auzit, am simţit du rerea  ce curm ă orice 
glas. Ne era  prea drag şi socotlam  că el nu trebue să moară... 
Aceasta e ra  la 20 Sept. 1941“...

(Continuare in numărul viitor)
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