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MOTTO : „Eroii şi martiri' sunt pentru 
^un neam, ceia ce sunt preoţii pentru 
„religie şi sfinţii pentru biserică.
„Ei sunt verigile prin care se leagă 
>,Ianţul veşniciei naţionale11

Mareşal Ar. ton eseu

România reîntregită şi înnoită, care prin foc şi sânge se 
zideşte astăzi, va avea ca temelie veşnică vieţile nenumărate 
ale celor mai buni fii ai ei. Şi istoria autentică şi legendele 
istorice ne încredinţează că marile creaţiuni, menite să înfrunte 
veacurile, se nasc şi trăiesc din lupte şi din jertfe.

Aşa este istoria neamului nostru.
Patria fiind o realitate biologică, îşi afirmă voinţa de a 

trăi acceptând lupta cu toate riscurile care derivă din ea.
In nepieritoarea sa operă „Istoria Românilor sub Mihai 

Viteazul", marele N. Bălcescu spu.ie că Dumnezeu a creiat po
poarele lăsându-ie să trâiacâ în libertate şi c.ne luptă pentru 
libertate, luptă pentru Dumnezeu.

Cugetând mai adânc asu»ra sensului acestor cuvinte, înţe
legem jertfa morţilor noştri din războiul numit cu drept cuvânt 
„războiul sfânt'4.

Dar ceeace războiul acesta oferă istoriei ca element inedit, 
este splendida lecţie de patriot-sm pe care învăţătorii noştri, 
prin jertfa lor, o ţin în faţa conştiinţei universale.

In condiţibni g<ele, zi de zi, învăţătorul nostru îşi macină 
vieaţa căutâad să creieze din copiii ce-i sunt Încredinţaţi, g e - ,

neam?
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neraţii de cetăţeni devotaţi Patriei şi Regelui, credincioşi bise
ricii strămoşilor noştri, născuţi creştini pe pământul frământat 
de cele două popoare cu renume : Daci şi Romani. Iar când a 
sosit plinirea vremii, învăţătorul, acelaş muncitor modest, pleacă 
discret şi liniştit pe front spre a ţine acolo o lecţie practică, 
aplicarea lecţilor de patriotism insuflate tinerelor vlăstare sau 
feciorilor premilitari din sătucul lui drag. Murind cu mâna pe 
flintă, el îşi face datoria deplină, cinstit şi fără sgomot.

Vitejii noştri învăţători şi-au pecetluit cuvântul învăţăturii 
cu fapta morţii, faptă care refuză a fi obiect de evaluare ca 
oricare alt lucru omenesc,

învăţătorii noştri morţi pentru Patrie şi sfânta cruce, au 
pecetluit cu moartea învăţătura pe care au profesat-o. Şi nu 
sunt puţini ce şi-au dat vieaţa din plin, acolo, pe câmpul de 
onoare. Dela Neamţ sunt 45, dela Botoşani 70, dela Muscel 44 
din Bacău 47, şi din toată ţara peste 1500.

Nici o altă categorie de slujitori n’a dat un tribut mai 
mare ca dascălii primari.

Jertfa lor este mândria familiilor lor, mândria Neamului, 
mândria noastră.

De aceea ei nu se jelesc şi nici nu se plâng, ci se prea
măresc şi se cinstesc. Ţara care nu-şi cinsteşte eroii, nu merită 
să trăiască. Dela ei avem multe de învăţat şi de urmat.

Recitiţi scrisoarea bunului coleg Ghiţă Savinescu dela 
Crăcăoani şi veţi găsi în acele rânduri lecţii de puternic patri
otism, exemplu de jertfire de sine. Găsim în această jertfă su
fletul dascălului care se dăruieşte cu totul Ţării şl Regelui.

In faţa lor, a jertfei învăţătorilor, ne prosternăm cu 
pietate.

C. Luchian



Piatra Neamţ, în 28 Septembrie 1942 

^^ulf Slîmalc şi tubile

Dcmnulc Suloveanu

La 18 Noemvrie, anul curgător, împlineşti 70 ani bătuţi..;
Socotesc că pentru dumneata trebuie să fie prilej de 

bucurie această aniversare.
In adevăr, de pe înălţimea acestei trep te — căci pentru 

lo t ce ai făcut dumneata treapta acesta este ridicătoare şi nu 
coborîtoare — ti se arată un orizont larg şi înflorit, stăpânit 
de o linişte caldă şi luminoasă, care îngăduie să-ti vezi limpede 
activitatea scăldată în vis, în idealism şi în poezie : corectă, 
cuminte şi îndemnătoare la o viată curată şi senină, aşa cum 
ar trebui să fie.

Ai fost un educator prin pregătirea şi profesiunea dumne- 
tale şi ai fost un educator -  ai făcut şcoală — şi în scrisul 
dum netale: clar, măsurat, înţelept şi românesc.

Ai cântat aşa de frumos şi de cald pământul variat al 
ţării, munca românească, pădurile — mai ales arborii izolaţi — 
apele şopotitoare, florile în nesfârşite culori şi mirosuri intrate 
In gustul bun românesc şi ai cântat mai ales sufletul neamului 
în feluritele lui manifestări, gingaşe şi Impresionante, în cât 
ţi-a i asigurat o pagină înflorită şi plină de lumină în istoria 
literaturii româneşti.

Şi din „Albastru” şi din „Balade* şi din „Tinereţă“ şi 
din „Patria" şi din „Sonet“, răspiră sufletul înfiorat, gingaş 
şi românesc, legat indisolubil de tot ce-i frumuseţe pământească 
şi viaţă sufletească aleasă a neamului nostru.

Din scrisul dumnetale, se răspândeşte dulce şi liniştit, ca 
dintr’un stufiş de flori, mirosul plin de aromă, care se coboară 
tainic în suflet, stârnind fiori de fericire în frământate vremuri 
şi în trudite silinţe pentru mai bine.

Institutor, revizor şi inspector şcolar, prefect şi, pe de
asupra, om în cea mai completă şi mai delicată accepţiune a



4 A P  O S T O L U L

cuvântului, ai lucrat călăuzit de acelaş ideal răspânditor de 
frumos şi linişte sufleteasca.

Ai început cariera didactică, ca institutor, la Folticeni 
unde şi eu, la Gimnaziul „Alecu Donici“— de pe atunci, azi 
Liceul „Nicu Gane*- — cu colegii : Mihai Sadoveanu, Eugeniu 
Lovluescu şi Dragoslav (Ivanciuc), depuneam nobile silinţe 
să-mi lărgesc cercul învăţăturilor primare..,.

Aici, pe urmele lui Nicu Gane, N, Beldiceanu şi a 
cercului folkloristic în frunte cu d-1 Artur Gorovei, având ca 
organ de publicitate „Şezătoarea** — mai târziu s’au rid ica t: 
Mihai Sadoveanu, Eugen.Lovinescu, Dragoslav şi apoi Profi- 
riţa Sadoveanu, M. Şerban, Stino, etc., — ai putut să găseşti 
mediul prielnic imboldirilor dumnetale sufleteşti.

Când eram învăţător la orfelinatul ,,Ferdinand“ din Zorleni
— lângă Bârlad, unde te mutaseşi — cu Moş Mihai Lupescu, 
fostul meu strălucit şi neîntrecut învăţător J) şi cu Tudor 
Pamfile — sublocotenent de roşiori în Bârlad şi folklorist de 
mare însemnatate 2), ne vizitai des, împreuna cu Emil Gârleanu, 
cu Vasile Diaconescu şi cu alţii.

Discuţiile noastre luminoase şi pline de înţelepciune, îmi 
apar înaintea ochilor minţii ca o cordea cinematografică 
feerică.

E mult de a tu n c i: 38 ani şi eram tineri şi plini de 
avânt şi de frumoase năzuinţe...

Câte s’au realizat şi câte au rămas de realizat de genera
ţiile care vin...

E frumos ce a fost, dar azi e şi duios.....
Domnui profesor universitar I. Simionescu, azi preşedintele 

Academiei Române, M. Vlădescu—pe atunci Ministrul Şcoaielor— 
Episcopul de Huşi Conon, fost apoi Mitropolit primat, Nicu 
Gane cu fica sa (D-na Teodor Emandi), Preotul I. Antonovici— 
mai târziu Episcop de H uşi—, Grigore Patriciu, Grigore Taba- 
cariu şi mulţi alţi cărturari au trec u t— unii dese o ri— pe la 
noi prin Zorleni, prilejuindu-ne bucuria unor discuţii bogate 
şi variate, care ne-au ajutat mult în misiunea grea ce aveam 
de îndeplinit cu creşterea orfanilor până la majorat.

Vara anului 1907, care am petrecut-o cu dumneata, cu 
regretata doamnă Tutoveanu, cu poetul A. Mândru şi cu alţi

NOTA
1) Mi-am adunat tot materialul peitru alcătuirea unui studiu asu

pra Iui Mihai lupescu. învăţător, deschizător de drumuri noui î* 
în ş:oala primară românească.

2) Mihai Lupescu, Tudor Pamfile şi Leon Mrejeriu, au întemeiat 
ia Bârlad revista Jolkeoristică „Ioan Creangă1* şi au tipărit îft 
colaborare «Cartea pentru tineretul dela sate“.



prieteni la Slănicul Moldovei, mi-a rămas adânc întipărită în su
flet ca şi în tabloul pe care-l păstrez cu drag ca pe o icoană 
a unor amintiri scumpe, de demult....

In Bârlad ai strâns în jurul dumnetale, a lui Emil Gârleanu, 
a lui D Nanu, etc.— făcând şcoala— un mănunchi de tineri 
cu care aţi pus bazele revistelor, adevărate tribune rom âneşti: 
„Făt Frumos‘% apoi ,,Scrisul Nostru ', „Freamăt", „Florile Dalbe“» 
şi azi „Păstorul Tutovei“, care au ridicat faima literară a 
Bârladului, ducând-o pe linia de gândire şi de simţire a stră
luciţilor ei înaintaşi ai regiunii: Alexandru Vlahuţă, V. Pârvan, etc. 

Istoria literară a Bârladului, opera d-lui Profesor G. Ursu,
— tutovean şi d-sa —, azi la liceul „N Gane- din Folticeni, 
istorie care, cu regret trebue să mărturisesc, nu mi-a căzut 
încă în mână, trebuie să cuprindă lucruri preţioase şi instructive,
— pe măsura talentului ales şi a spiritului de migăloasă şi 
harnică cercetare a autorului şi în ea trebuie să apară — de 
sigur — şi opera dumnetale luminoasă şi îndemnătoare la o 
viaţă de muncă, de onestitate, de seninătate şi de românism, 
pe care o laşi, celor ce vin după noi...

La ziua asta de înălţătoare dar şi de duioasă sărbătoare, 
iţi adresez cele mai bune şi mai calde urări de sănătate şi 
putere de muncă, pentru ca încă mulţi ani, să dai literaturii 
Tomâneşti ce ai mai bun şi mai cald în sufletul dumnetale, atât 
de bogat în frumuseţi culese cu grijă şi cu hărnicie din pă
mântul şi din sufletul ţârii.

Leon M rejeriu
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•rup de lecţii pentru şcolile ţărăneşti, pentru şedinţe In ciclurile Că» 
■itoie Culturale (la sate, şcoli normale seminarll şl şcoli de agricultură}.

V ifc le
wScuIcnîi mei — Vocufela iw«l«w

„Boii mei când aud doina 
Ară (elina şi moina;
Si -mi seamăn acel ogor 
Cântând doina mea de dor“

Sărăcia sau bogăţia, ţăranul o măsoară după vitele din 
curte, vite multe şi frumoase. Aşa l-au făcut veacurile pe când 
izvorul bogăţiei lui stătea în cârduri de vite mai mult decât 
în  plugărie. Semn de sărăcie neagră este lipsa vacii cu lapte 
dela casa omului. Sărac lipit pământului este şi cine pune 
vaca la jug; şi e mare păcat să înjugi vaca.

O familie fără vite nu-i o gospodărie ţărănească de luat 
în seamă. So{ii săraci trudesc să se rostuiască măcar de o pereche 
de boi şi o vacă, cum spune cântecul moldovenesc:

Allegro Gr.Pan)uv?

Frun-zâ ver - de ba —  ra —  boi Frunză

ver -  de. i a  —  ra —  boi Ni-odaf fa -  fa sâ -  sâ.

şa -  sa

Frunză verde baraboi (bis) 
Ni-o dat tata şase boi (bis)

Din şase am rămas cu doi: [bis) 
Hai să-i vindem pe amândoi 
Să mai plătim  din nevoi 

Şi-om cumpăra doi ghiţei: (bis)
De-or trăi, s-or face boi (bi*)

Scria un strein din veacul lui Ştefan cel Mare: ,.Ne crezut 
de multe sunt v ite le ; se pun câte 12 boi la un plug.. E păcaţ 
să se tae viţeii. Din M ldova se scoate acea mulţime de boi 
din carnea cărora nu se hrănesc numai locuitorii Ungariei şi ai 
Rusiei, ci şi ai Poloniei, Germaniei, până şi Italia, mai ales 
Veneţia". (J) Cinzeci de boi moldoveneşti ajungeau până la

1J Dui-ă S. T. Kirilean . : Legendele despre Şteî n cel Mare şi sfânt
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Danzig pe ţărmul Mării Baltice pentru Anglia şi alte ţări 
nordice.

Cei din ţara Munteniei exportau boi în Turcia şi Italia 
în deosebi. Aveau ţăranii vite, dar şi mai multe aveau 
b o ie rii; cirezi de boi şi vaci cu m iile ; şi cu miile, zecile de 
mii, vindeau peste h o ta re ; cu sutele şi miile dădeau de 
zestre la nunţi.

Cărăuşiile, transporturile, se făceau numai cu boii.
Carele cu mărfuri mergeau în şiruri fiind străjuite pe 

drumuri de călăreţi însoţitori de teama hoţilor.

Care Moldoveneşti de transport în 1837 [După Raffet]

Pe lângă boi, cărăuşii de pretutindenea simţeau nevoia 
cântecului la drumurile de săptămâni şi Ia desele popasuri.

Iată cântece de cărăuşie, de drum. Unul din Moldova :
Rac

' î l . E — ua hai şi ___ n o a p te a — maî> Cu c a -

P
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Ziua hăi şi noaptea hăi, măi !
Cu capul pe muşuroi, măi!
Cat la lună, luna-i sus, m ă i!
Dau la jug, cla boiinu-s.

Foileană fir sucit 
Nu ştiu carii s’a zdrobit 
Ori boii s’au prăpădit 
Că tare-o mai zăbovit.

Eu dau fuga după boi 
Puica mă strigă ’napoc 
Ziua nor, noaptea senin 
Cărăuşii nu mai vin

Lapghetto Nolel Gh.Breazul

dor, măi!

Foaie verde de-un b jor, m âi! (bis) De-ar f i  cârn> u de mohor, măi! [bis) 
Mult mi-e dor maică mi-e dor, m ă i! (bis) N’aşi mai duce a tâ ta  dor, m ă i![bis)

Da’cămpu-i de pelin iţi (bis)
Şi mi-e dor de măiculifă (bis)

A lte două cântece A rd e le n e ş ti:
Rar Nofs!. VPcpa

Drăguţ cai* c i patru boi (bis) 
Mult mi-e drag mie de voi.

Mi-e mai drag de cin’vă mână (bis) 
Că line biciul ’n tr’o mână  /

Şi -pocneşte şi doineşte (bis) 
Şi i a mine se gândeşte.



cin -  s t e __ Că voi sun -feţi cei de cin --------- s t e ___

Tragefi voi boi dinainte (bis) Trageţi voi boi din tânjală (bis)
Că voi sunteţi cei de cinste (bis) Că voi sunteţi cei de fală (bis)

Trageţi voi boi dela rudă (bis)
Că voi sunteţi cei de trudă (bis)

Din vremea belşugului de vite se povesteşte legenda 
urm ătoare:

Cică odată venind Tătarii dinspre răsărit să prade ţara 
Moldovei, s’a dus vestea din sat în sat. rân ă  să vină oasîeă L '  
domnească în întâmpinare, sătenii se apărau cum puteau- 
In nuştiu care sat, au mers sătenii şi la sihastrul dela mănă
stirea apropiată şi au cerut sfatul.

—„Strângeţi degrabă un cârd de oi şi un cârd de vaci 
pe un deal. Pe dealul din faţă adunaţi meii şi viţeii, dar aşa 
fel ca oile să fie faţă în faţă cu meii şi vacile cu viţeii. Şi 
vacile, oile, meii şi viţeii să aibă clopote şi clopoţei la gât“.

Când au început buciumaşii să buciume, iar ostaşii să 
gonească turmele şi cirezile, vacile, oile, viţeii şi mieluşeii 
s’au pornit pe sbierat şi sunând din tălănci de credea că-i 
sfârşitul lumii nu altceva. Vacile îşi chemau viţeii şi oile 
mieluşeii, alergând spăimântate de pe dealurile împrejmuitoare. 
Cetele tătăreşti din vale când au auzit huitul clopotelor, tropote 
şi mugete, buciume şi chiote de călăreţi din toate părţile, 
s*au buimăcit de tot; nu ştiau ce-o fi, ce să facă şi încotro 
să apuce. Păgânii răzbiţi o iau la fugă urmăriţi de călăreţii 
noştri, care îi tot seceră până alungă resturile tătăreşti peste 
Nistru.

Ca şi calul, boul şi vaca fac parte din familia gos
podarului când sunt crescuţi de mici. Viţelul plăpând e dus în
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casă la căldură, e drăguţ, i se atârnă ciucuraş ori clopoţel la 
gât şi face bucurie copiilor cu care se joacă. E botezat după 
ziua n aş te rii: Lunaia (Lunica), Martina, Mircana, Joian (Joiana), 
Vinerica, Sâmbotin (Sâmbotina). Duman (Dumana), Boii fru
moşi sunt o mândrie a ţăranului, şi aşa le cân tă :

Patru boi cu lanţu ’n coarne 
v  Ţine-mi parte de ei, Doamne!

Făcui patru boi la jug  
Şi ieşii cu ei la plug..

Prin multe sate, mireasa este dusă într’un car gătit, tras 
de 4-6 boi, după starea materială a tinerilor ce se căsătoresc.

Boii şi vacile fac parte din zestrea obligatoare a fetei 
şi a flăcăului.

O căsătorie fericită— după credinţa ţărănească— se în
cheie atunci când tinerii aduc în căsnicie vite multe.

Boul, ca şi calul, este socotit tovarăş bun al omului., 
iar vaca şi femeia tin casa. Se aude în strigătul de cununie:

\ Cine n’are şase boi 
^  Să nu se uite la n o i;

Cine n ’are şase vaci 
De geaba merge la vraci..

Fata ardeleană s’ar mărita bucuroasă după cutare, vede 
că-i fecior bun, din oameni cum se cade, dar alta-i piedica: 
n’are vite, deci e calic şi nu-i trebuie.

Se mărturiseşte în strigă tu ră :
Nu gândi, bade, la ir.ine 
Că n'oi merge după tine.

\ J  De-acasă m ’am învăţat 
Să mân vaci la adăpat.
De la line ce-oiu m â n a :
Mâţa şi pe mumă-ta ?

Altă chiuitură cu vitele de zestre :
Foaie verde de-alior 
A zis soacra să mă ‘nsor.
Nu cu alta ci cu Rada.
Da de zestre ce mi-o da?
Doi cocoşi 
Cu ochii scoşi?
—Nu, ginere, opt boi frum oşi 
—Două mâţe ’wpiedecate ?
—Nu, ginere, vaci cu lapte..

Or fi vitele de zestre frumoase, ce păcat că nu e şi mi
reasa Iată chiuiturile glumeţe :
Mândra are şase boi Boii-s buni şi badii ’i plac
Multe vaci şi multe oi Dar cu ciuma ce să fac?
P o a f să aibă şase-or şase Boii-s buni şi-i bun’ avere
N u aşi răbda-o la masă Dar mândra nu-i cu plăcerea.
Că sluta când se porneşte Mai bine rămân sărac
Şapte sate asurzeşte Şi să-mi iau una pe plac.
Până şi vitele fug  de zor De cât avere mare
Că gândesc că-i ciuma lor Şi’n casă cu supărare.
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Iar altă chiuitură din Maramureş spu n e :
Are sluta şase bol 
Mândra mea n'are nici doi; 
A 'aibă mândra nici-o vacă 

\ J  Num ai ochii ei să-mi placă 
N u dau ochii mândrei mele 
Nici pe boi nici pe vtjele.

Femeia cea săracă îşi leagănă copilul şi i se rupe inima 
de mila lui, că trebuie să simptă lipsa laptelui. U leagănă, se 
roagă cântând ja ln ic :

Mama copilului nu le cere bani, nici alte avuţii; ci vaci 
cu lap te ; căci ş t ie : cine are vacă cu lapte a ieşit deasupra 
necazului. In alte cântece de leagăn, mama se mângâie cfi 
odorul ei o să ajungă un plugar bogat:

Ş i in ea ii semăna 
Grâu ales de cel frumos 
Ca şi fata lui Christos. 
Ş t-i avea multă avere 
N i-i f t  nouă mângâere.

Vitele sunt dela Dumnezeu pentru oameni. Casa blago
slovită de Dumnezeu este înconjurată de vite frumoase şi să
nătoase. Aşa crede ţăranul.

Când vine preotul cu botezul, bine cuvântează şi grajdul 
şi vitele. Şi vitele au colindele lor de Crăciun. Colindătorii 
le cântă la uşile grajdurilor cu stăpânii în faţă. Iată colindele 
vitelor:
In  vârful la nouă meri. Tot se tcaldă ş i  se ’ntreabă:
Arde-şi nouă lumânări —  Ce-i mai bun pe acest pământ 7

J - J  U “ / / l i  J L S U U I I I I I K i  y l  U i t e  ( 'U t - C

J Să dau lapte la săraci;
Că, Doamne de nu le-oiu da 
Tu iar mi le pofi lua.

Dă-mi Doamne, ş i  mie vaci

Puişorul meu mai taci 
Cumpăra-U-om şase vaci 
Ş i- i f i  un om bogat 
Cam nu sunt alţii in s a t ;

Cumpăra-U-om şase boi 
Cum nu mai sunt pe la noi. 
Iu  în jug ii înjuga L /  
S i moşia tt-l ora

Pică nouă picături,
I r e i  de vin ş i  trei de mir,

N u-i mai bun ca boul bun 
E l Ul trage brazda neagră,

Trei de apă limpejoară,
Sd facă de-o băişoară 
Dar in ea cine se scaldă ? 

— Scaldă bunul Dumnezeu.

Ş i ne face pâine albă.
Ce-i mai bun pe-acest pământ ?  
— N u-i mai bun ca un cal bun 
E l calea de nouă zile



12 A P O S T O L U L

Ţi-o calcă în două zile■
Ce-t moi bun pe acest pământ ? 
— N u-i mai bun ca oaia bună- 
Ea, cu brânză te hrăneşte 
Ş i cu lâna, te ’ncălzeşte.

lo t  se scaldă, se ’mbăeşte. 
Cu apă se limpezeşte,
Cu sfânt mir se miruieşte. 
Ş i cu vinul se grtjtşle,

N oi umblăm să colindăm 
Vouă gazde vă ’nchinâm.
L a m ulfi ani cu sănătate 
Că-l mai bună de cât to jte

Pruncul sfânt s’a născut în ieslea boilor. Fiul sfânt când 
se năştea, • boii stăteau, nu tropaiau, suflând şi aburindu-L 
Maica Domnului i-a binecuvântat, cu colindul de Crăciun :
La un grajd de boi soseşte 
Jos in iesle poposeşte 
Boii blânzi la ea privesc 
Ş i suflând, mi-o < buresc. 
Odihniţi, Maica Sfântă 
Din graiu astfel le cuvântă :

—,-Boulenilor iubiţi! 
Binecuvânta/1 să f i f i !
Ş i de Domnul şi de mine 
Ş i de Fiul care vine 
La umblat s'auefi pas lin. 
La mâncare şal deplin 
Căte-un ceas voi să măncafi 
Iar un ceas să rumegaţi “

Intr’un colind de sorcovă, la Anul Nou, belşugul vitelor 
este urarea de căpetenie:
Ia sculafi-sculati 
M ăi boieri bogaţi 
De vă mat uitaţi 
Pe-o gură de vale 
Spre soare răsare.

In ..pluguşoarele,, 
către v i te :
Mâine anul se ’noeşte 
Pluguşor ul se porneşte 
Pluguşor cu ase boi 
Pluguşor mânat de noi

Wouă n i  se pare 
Că vouă vă vine 
lo t  cirezi de vaci 
Vacile sbierând 
Vlfeluşi sărind

D ii codite dând 
Cu codlft in voalate 
'n valute răsucite 
Cu aur poleite 
l  ouă dăruite —

de Anul Nou, urarea se îndreaptă şi

Boii, boii dinainte 
Cu cornife poleite; 
Boii, boii din mijoc 
Cu corniţele de foc

Boii, boii dala roate 
Cu comite ’mbelşugate 
Bol, in coade cu dălbat, 
Să aibă— parte de ei

Z i c ă t o r i
Un episcop catolic, călător prin satele Moldovii în zilele 

Iui Vasile Lupu1), povesteşte că dacă un ţăran îşi pierde-o vacă 
şi o află la altcineva, trebuia să jure în fata martorilor ţinând 
în mână coada vacii ce o credea a lui. De aici vine- 
poate zicătoarea: „Getbeget coada vacii", Boul e un animali 
prostănac, răbdător: tace şi trage.

’) V. A. Qrechia : Codex Bandinus.
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Asemenea lui sunt unii oameni. Cutare e „un bou1’ (prost 
ca boul) „rabdă ca boul“ ,.0  ţine una ca boul" ce nu-şi schimbă
nici drumul, nici ce-a apucat. „Greu de cap ca boul.... Bou
l-am dus... bou l-am adus. .. Cine se naşte bou breaz, bou 
breaz moare... A intrat viţel şi-a ieşit de nu-i încap coarnele 
pe uşă'-,,A  rămas ca viţelul la poartă nouă‘'-,-Bou l-am dus 
şi-a venit vacă“, adică tot una de prost.

Din îndelungata răbdare a Românului, din pricina asu
pririlor vremii au rămas zicătoiile:

„Boul are limbă mare, dar nu poate să vorbească... Până 
o geme boii, scârţie carul... Nu se iau două piei de pe un bou“ , 

Cel ce lasă mai domol treaba : „A se lăsa pe tânjală“ . 
Cine nu e în toanele lui şi nu trebuie scos clin apele lu i: 
„Nu mi-s boii acasă... Lasă-i în boii lui,“ Neschimbător 

ca b o ii: ,,t$oii bătrâni fac brazdă dreaptă4*.
Legământul între oameni cu cuvântul dat şi cu cugetul :
, Boul se leagă de coarne şi omul de limbă41 (de suflet). 
Doi cari nu se înţeleg în căsnicie, ori într’o tovărăşie : 
„Unul ţine cea (ceală) şi altul trage hăis44.
„A fi buhaiul satului44 se zice despre unul care nu vrea 

să se însoare şi-i place să petreacă.
Unul care se supără pentru o nimica to a tă : „S-a supărat 

ca vacarul pe sat44. Când cineva caută binele : ..Ieslea nu merge 
la bou, ci boul merge la iesle14

Săraci şi cheltuitori: „Vaci n ’avem, brânză mâncăm4'..
. Până nu munceşti, nu isbândeşti: „Laptele până nu-1

baţi, smântână nu iese". Din nimica nu poţi scoate ceva: 
„Baţi apă să alegi un t“. Când ai una n4ai a lta : „Când ţi-e 
brânza mai proaspătă, n*si smântână* „A prinde chiag"=putere, 
avuţie. Te rogi de unul cu căciula în mână şi tot nu se îndură; 
„De mă rugam de o vacă stearpă şi tot îmi dădea o lingură 
de lapte". De unde se poate avea câştig fără muncă: „A fi 
vacă de?muls44, ,,Are uger bun". Iar când se isprăveşte: „A în- 
ţercat bălaia !“ Ct-i frumos şi arătos îţi fură ochii: „Ugerul 
frumos vinde vaca", „Trage ca viţelul la vacă“ J)=:vine acasă 
la mâncare.

J) iuliu Zanne : Proverbele Românilor.
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înainte furcă 
Inpoi mă fură.

Când patru merg
Alte pafru sfau cuminţi. (V)

Incârligate
Imbârligate
Pe vanul dealului aşezate. (B)

Sunf pafru fraţi ;
Unul zice : vino vară ! 
Altul zice : vino iarnă !
D oi zic  : vii, vii
O ri nu vii
Nouă tot atâta ni-i
(carul, sania, boii ş i jugul).

Pafru merg 
Pafru sfau.
Patru vamă dau, ( V)

Când suge, când ară 
Când joc  cu el pe  afară. (B)

C ât trăieşte 
Pământul negreşte;
După ce moare 
Joacă n horă. (B)

Un m ort între vii. (oiştea)
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Agricultura românească suferă de un viţiu care o face 
puţin rentabilă pentru ţă ran i: cultivă prea multe cereale şi 
prea puţine vite. Din 13 milioane hectare pământ de arătură, 
pe 12 milioane se cultivă mereu cereale, adică 90% din su
prafaţa agricolă a tării. Nici 5J/o din această întindere nu se 
cultivă cu plante de nutreţ pentru vite. In nici-o tară din Europa 
nu se mai întâlneşte acest lucru.

Animalele şi produsele animale todeauna aduc mai mult 
câştig de cât cerealele şi derivatele lor. Din cifrele de mai jos, pe 
anul 1930, se vede cât a pierdut agricultura noastră la export 
fată de alte ţări agricole. Am v ându t:

meiu, pentru creşterea vitelor în loc să trimitem noi aceste 
cereale prefăcute în carne. Acum 10 ani, Kgr. de porumb se 
vindea cu 1,50 lei. Cu 5 kgr. porumb în câteva zile fabricăm 
un kgr. de carne de porc, care se vindea cu 15 şi 20 lei *)• 
Iată câştigul.

Când fiecare ţăran, mic proprietar, va avea o vacă bună 
de lapte şi 20 găini ouătoare, el va putea încasa numai din 
producţia lor cât încasează astăzi de pe întreaga pro
ducţie cerealistă a celor 5 hectare .

Scăderea ţarinelor de cereale, sporind plantele de nutreţ, 
plantele industriale şi cele alimentare, însemnează o înbunătă» 
tire a traiului ţăranului, odată cu un câştig sporit al muncii lui.

Sporul creşterii vitelor să fie nu numai de cantitate ci şi

Animale şi produse 
animale %

cereale şi produse
agricole %

Danemarca

România
Bulgaria
Ungaria

76%

3672 <7. 
22% 
26% 

3V«%
Vindem peste hotare în preţ de cost porumbul, orz, ovăz,

1) G. K. Constantinesou- In slujba agriculturii.
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de calitate (vite de muncă, de măcelărie şi de lapte, pe soiuri 
potrivit regiunii).

Punerea în valoare a produselor animale pe cale de în
tovărăşiri (sindicate da creştere, cooperative, asigurări).

S itul sa ţină o chibzuită cumpănă între pădure, păşune, 
locuri de arătură şi grădini.

Să înţeleagă ţăranul că strâmtorarea pământurilor de ară
tură îl mână spre creşterea vitelor în grajduri după modelul 
fermelor, ca în Elveţia, O anda, Danemarca etc.. şi aceasta nu 
e spre paguba lui, ci dimpotrivă

Imaşurile, păşunile trebuesc îmbunătăţite prin curăţiri, 
îngrăşăminte, îniarbări efc.

Paznicul vitelor (văcarul satului) este un om care să 
aibă un număr de cunoştinţe practice despre îngrijirea vitelor, 
a păşunilor şi a modului de păşunat. Purtatul viteior la păscut 
este o meserie.

A sosit timpul, aşa dar, ca până şi vacarul satului să 
fie un om cu puţină şcoală.

Ap. D. Culea



Este oare vre-o zi când omul se declară întru totul mul- 
jumit cu timpul, cu oamenii şi cu moravurile din prezent ? Cam 
greu de admis. Până şi fericitul câştigător la vre-o loterie, îţi 
zice: „Da, am progresat din punct de vedere technic şi mate- 
klai, dar pe terenul moral dăm mereu înapoi".

Rar carte cu pretenţii de ştiinţă, ceiace va să zică de legi 
hesdruncinate — expuse scump şi cu aparat cam încărcat — 
care să nu-ţi spună ritos : „Rău stăm din punct de vedere mo
ra r . Asta ţi-o declară îngrijorat şi amicul sincer, care reflec- 
ează totdeauna la viitorul copiilor săi ; şi tot acesta pare să 
ie cântecul repetat de pe la desele c o n s f ă t u i r i  : „Mergem 

din rău în mai rău...!“
Şi totuşi, faţă cu faptele documentare, care ne vin îri cale 

noi avem uneori motive ca să credem altfel.
Iată, în privinţa împărţirii dreptăţii. Ce lucru scump pentru 

o societate I Nimic n’ar fi mai important, în privinţa adevăratei 
icoane a unei societăţi, dăcât modul cum reuşeşte ea în distri
buirea justiţiei. Fără justiţie, un Stat se prăbuşeşte. Modul cum 
Biserica ştie să împartă darul divin al preoţiei, deasemenea 
este hotărîtor în ce priveşte fixarea moralităţii dintr’o epocă.

Dar să amintim pe scurt două episoade care apar în hâr
tiile vechi, ce avem acum înainte.

Primul se referă la un proces foarte greu şi foarte impor
tant ce-1 susţinea schitul dorohoian Goroveiul (e numit astfel 
după un înaintaş al scriitorului Artur Gorovei) pentru revendi
carea proprietăţii, împotriva Spătarului C. Dimitriu-Arbore dela 
Saucenita (un înaintaş al scriitorului Zamfir C. Arbore). Faptul 
se petrece acum o sută de ani în urmă. Egumen era Ierothei 
Lemne, un foarte merituos arhimandrit. Ce să facă el, cum să 
Teuşească în dreapta-i cerere ? In cele din urmă, văzând că 
lucrul merge de tot greu — mai cu seamă că în judecată erau 
şi Cnejii Moruzi, în aceiaşi cauză cu Spătarul C. Dimitriu- 
Arbore, un bun amic şi protejat al însuşi Mitropolitului — re
curge şi el Ia un om de încredere al Domnitorului de atunci,

'Şa &®fiESŞB C B si«B Z« © sfsE  «TOBE* i» 3 M ®  o
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la boierul Manolache Mavrodin. Acesta stătea de obiceiu la 
moşioara lui dela Popeni, alături de Dorohoi.

Ce i-o fi scris, nu ştim. Avem insă răspunsul lui c o b u  
Manolache, milostivul făcător de bine al Egumenului dela Go- 
rovei: „Adresarisita scrisoare din 8 Dechemvrie (1836) o am 
priimit la 13 a curgătoarei, prin Protoiereu, şi pliroforisindu-mă 
de a ei cuprindere, de îndată am răpezit (pe vreun vătav) la 
Dorohoi şi am cumpărat 10 curcani şi 5 calponi (=claponi) să 
fie pentru masa înalt Preosfinţitului Mitropolit (—recte, oame
nilor de serviciu) iar 4 curcani şi 3 calponi (=claponi) ce pri- 
sosăsc, îi vei împărţi la locurile unde vei şti, după cum îmi vei 
triimite şi răspuns de priimire şi la cine anume ai dat la Eşi*.

Şi adaogă conu Manolache, el însuş boier împărtitor de 
dreptate în ţinutul său, că toate petiţiile schitului le-a dat In 
persoană la Divanul de apelaţie din Iaşi şi c ă : „îmi scrie Dum
nealui Postelnicul Drâghici ca să-i triimit nişte copii de pe po
runca Divanului de atuncea**.

Aceste copii, mai spune conu Manolache Mavrodin, trebuife 
sâ le spună Egumenul, cât mai grabnic în scrisoarea în care 
vorbeşte despre curcani şl claponi, şi să le expedieze la laşi 
în interesul cauzei. I

Departe de noi de a face vreun comentar.
Lăsăm pe cetitori să aprecieze timpurile şi moravurile.
Şi să trecem la un al doilea episod, tot atât de caracte

ristic, de astă dată de ordin duhovnicesc.
La 3 April 1853, aflăm câteva rânduri adresate de cătră 

alt Egumen al Goroveiului, „cătră Prea cinstit şi al nostru mult 
fâcătoriu de bine Prea Sfinţi(e)i Sale Părintelui Vlădica Chirio 
Chir Chesarie Sinadon, prea plecată metanie, la Botoşani".

Vlădica Chesarie stătea pe atunci la m-rea Popăuti dela 
Botoşani, ca şi alţi arhierei înaintea lui, de unde tradiţia de a 
se numi şi azi P. S. Vicari ai Iaşilor cu titlul arhieresc de „Bo- 
toşăneanul'*.

In fine potrivit ecdosului (=hotărîrii) înalt Preosfinţitului 
Mitropolit1* — Egumenul dela Gorovei roagă călduros pe Vlă
dica Chesarie să hirotonisască nişte monahi şi ieromonahi în 
diaconi şi în preoţi, adăogând: ,,însă ostanovca (=iipsă) împre- 
giurării este că unul din monahi, Mardarie, este bolnav**. Se 
roagă totuşi a-i hirotonisi mai curând, „aşa precum şi sloven- 
snoi (=v<rbal) v’am rugat".

Ce vor fi vorbit ei şi în rusescul „slovesnoi“ nu putem 
şti cu precizie.

Numai bănuim, căci Vlădica Chesarie pune următoaree 
rezoluţie oficială, pe care când am cetit-o, parcă nu-mi cre
deam ochilor.
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„ Chir Vitalie ! De vei trimite pentru fieşte care (candidat) 
-căte un miel, nu vei greşi, că-i bun cu salată I ss) Chesarle Si- 
nadon

Hârtia cu rezoluţia aceasta originală a fost trimisă „Pro- 
tosinghelului Vitalie, frăţeşte, la Gorovei".

Să nu uităm că era în April, când aveau întrebare şi mie
lul şi salata, după cum, în cazul precedent, curcanii şi claponii 
erau de sezon la sărbătorile Crăciunului 18361

Ca o minunată complectare, găsesc într’o hârtie alăturată, 
din acelaş an, o scrisoare a Protopopului Ionică dela Botoşani, 
care scrie aceluiaş Egumen: „ In sfârşit, frăţioare, a face bine, 
nu-i rău /“

Acel protopop Ionică botezase la biserica Uspenia din Bo
toşani, cu 3 ani mai înainte, pe Mihai Eminescu, deci este o 
persoană istorică.

Am reflectat puţin şi la aceste cuvinte, asemănătoare cu 
ale lui Creangă, care spunea şi el, fără să-l înţeleagă bine 
„boierii" că n’ar fi rău să fie bine în ţara românească ; am re
citit rezoluţia Vlădicăi Chesarie Răzmeriţă, acela care avea să 
fie locţiitor de Mitropolit până aproape de timpul când mode
stul diacon Creangă urma să-şi primească greaua acuzaţie că 
s’a dus Ia teatru ; şi când am revăzut sfaturile lui conu Mano- 
lache Mavrodin, cu curcanii şi claponii îngrăşaţi, spre a fi tri
mişi Ia Iaşi, în scopul urgentării dreptăţii unei mănăstiri — 
m’am întărit în convingerea că astăzi trăim zile cu mult mai 
bune.

Econ. D. F urtună
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E cu mult mai anevoie a vorbi despre vieţile modeste 
şi anonime.

Un sentiment de duioşie şi de neîmplinire pun zăgaz 
destăinuirilor.

Constantin Fulger, s’a născut în Băneasa-Covurlui, învăţător 
la Plotun-Pipirig-Neamţ, a murit în campania din Basarabia în 
vara anului 1941. Puţini i-au auzit de nume şi-or fi şi mai 
puţini din cei care i-au cunoscut adâncurile sufletului.

A vieţuit asemenea unui pârăiaş limpede care alunecă 
tainic pe pietre şi în unda căruia se oglindesc, clar, coroana 
de pomi în apus de soare, sau umbre de basme în nouru l 
nopţii. Şi cine nu cunoaşte dârzenia şi liniştea cu care şuviţa 
de apă îşi deschide calea sau îşi adânceşte albia!

C. Fulger era omul săvârşirilor prin fapte.
!n vieaţa lui senină şi aşezată, orânduirile şi-au păstrat 

forma lor de origină.
Hotărîrea dreaptă, munca cea curată, tăcerea şi omenia 

erau flori care creşteau la ele acasă, hrănite din creştinismul său 
sincer.

Iubite coleg, ai trăit aşafel, că alt cum nu puteai să mori. 
Moartea ţi-a fost cunună neîntinată modului cum ai trăit.

In faţa mormântului tău reavăn, stau piatră tăcută.
Nu slobozim lacrămi. Ele n’ar fi deajuns.
Din azuriile năzuinţii învăţătoreşti, îţi facem smirna cu 

care te cădelniţăm, iar legămintele de acum, le punem temelie 
trainică celui mai curat monument de împliniri învăţătoreşti 
pentru neam şi ţară.

N. A.
Piatra-Neamt, Octombrie 19*2
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Vă simt în mine,
Căci din ruine,
A ţi clădit ţara 
Ducând poooara 
De greutăţi 
Că s’alte clăti.
Făcând ’o mare 
Spre Soare Răsare...

Eu vă salut eroi Moldoveni ce-nţi îngrăşat cu sânge pământ- 
Mă ’nclin Si mă ’nchin în faţa sfântului vostru mormânt. 
Urmaşi ai lui Ştefan, lui Rareş şi baba Vrăncoaia.
Străjeri neclintiţi, la Dalnic, Odessa, Ţiganca, Brezoaia. 
V’aşteaptă în sate copiii cu părul bălai şi mame oftând,
Sus doina vă ’mbie să mergeţi la deal şi.... ape cântând.
Vă strigă cocoşul de munte şi bradul cu vârful în soaie,
Vă plâng mieluşeii la stână şi turme de dalbe mioare.

Bat clopote a z i!
Iubiţi camarazi, 
ifăicuţa se duce 
La umbră de cruce,
Şi arde tămâie 
Şi se mai mângâie,
Că numai odorul, 
l-a scăpat ogorul 

Noi cei rămaşi sfârtecaţi 
Luptăm cu duşmanii turbaţi,
La Mare, la Kerci şi Stepa Nogai,
Trăiască ’wpăratul Mihai.

Dalnik 2 Oct. 1941. 1. B ordeianu



R ă n i t u l
Cu ochii vii privea la mine 
Rănitul ce stătea tn pat 
Şi m’a chemat să merg la sine 
Unde tu  drag m’a întrbat.

L-am întrebat cu-o voce slabă 
Sa-ml povestească din trecut, 
Iar el s’a ridicat tn grabă 
Şi cu glas tare ml-a vorbit:

Tinere vlăstar al ţării,
Să mergi la datoria mare 
Pe drumul sacrificării...
Să mergem către hotare.

Să lupţi pentru drapel şi ţară 
Să-ţi aperi patria Iubită,
Ce a fost lăsată odinioară 
Cu sânge roşu plămădită.

Ce-a mai sfântă amintire 
Dintr'o vieaţă de romăn 
E  lupta de mântuire 
Ca a unui bun creştin.

Am luptai pentru credinţă 
Pentru Rege, Mareşal,
Pentru crucea biruinţii 
Pări la patul din spital.

Am un gând nespus de mare 
Care vreau să-l tmplinesc 
Şl să-ţi, spun; vreau la hotare,
Mâine viaţa să-mi jertfesc.



Să dea Dumnezeu drăguţul 
Să mă facă bine El 
Să-mi mal văd Iarăşi sătu  ţu  
Şi-apoi mor pentru drapel.

Sunt rănit, dar nu simt dorul 
Care adesa mă frământă,
Că de sus nu am piciorul 
Iară mâna stăngă-i frântă:

O! ţara mea frumoasă 
Eu sunt fără picioare şi mână 
Şi ai mei părinţi m'aşteaptă acasă, 
Ca în ceasul de^pe urmă.

Le-am răspuns printr'o scrisoare 
Că nu voiesc a mă ’ntoarce 
Până România mare 
Ca ’n trecut nu se va face.

Parcă cineva mă mustră 
Să pornesc către duşmani 
Şi cu mâna mea cea dreaptă 
Să-i gonesc peste Urali.

Am să mă târăsc fn cârjă,
In tranşeie lângă tun
Şl-am să trag până va plânge
Rusu bolşevic, nebun.

Vreau să fac să pomenească 
Ce-i Românul pe pământ 
Ca nici când să mai poftească 
La al nostru scump avut.

Să ştie toţi că Românul,
Cel din viţa lui Traian,
Ştie să-şi apere bunul 
Faţă de orice duşman.

Nu-i nimic dacă rămâne.
Fără o mână sau picior,
Dar e mulţumit că ’n lume 
Şi-a îndeplinit un dor.

Fruntaş M atei Gh. din V-tori Munte
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Colegi, cari aţi- absolvit cursurile şcoalei normale „Gh. 
Asachi“, din Piatra-Neamţ, în 1927, va mai a m i n t i ţ ' i  de 
Nicolaie Nicâu ?

Iată, în ziua de 12 Iunie a aces'ui an, s’au împlinit 10 
ani de când trupui lui vânjos, dar totuşi prea slab pentru 
sufletul lui mare, odihneşte în cimitirul de pe valea Sâcuţei 
din Boroaia.

Acum 10 ani am fost singurul dintre colegi care l-am con
dus la locul de veşnica odihnă, căci moartea lui a fost ful
gerătoare, spre a o putea afla cu toţii.

Acum însă, cu prilejul tristei aniversări, citind aceste 
rânduri, scuturaţi colbul lâsat de trecerea anilor peste amintirile 
copilăriei şi adolescenţei noastre şi reînviaţi, pentru o clipă 
măcar, icoana lui Nicoiaie Nicâu Va fi o reconfortare pentru 
toţi, căci vă mai amintiţi, cred, cum era Nicolaie Nicău : voinţă 
dârzâ, caracter desăvârşit, iubind cu ardoare ţara şi neamul.

Pentru ceilalţi colegi din judeţul nostru, numele lui nu 
spune nimic, nu trezeşte nici o imagine, căci Nicolaie Nicău 
a murit foarte tânăr, iar îa judeţul Neamţ n’a funcţionat decât 
în ultimul an al sbuciumatei sale vieţi. Ceilalţi trei ani ai 
carierei sale de învăţător i-a petrecut în judeţul Cetatea Albă. 
Trei ani abia 1 Şi au fost totuş de ajuns numai aceşti trei ani, 
pentruca amintirea şi numele său să trăiască şi astăzi, în sufetul 
tuturor învăţătorilor din Bugeac.

** tjc
Nicolaie Nicău s’a născut în satul Mitocul Iui Bălan din 

comuna Bălţâteşti judeţul Neamţ, ca fiu a unei familii de ţărani 
necăjiţi, bogată numai în copii.

Cursurile primare le-a urmat în Boroaia ca elev a lui 
V. Tomegea, acel minunat dascăl din ţinutul Fălticenilor, care 
i-a infiltrat în suflet dragostea de neam şi setea de învăţătură.

Aşa se face că în 1921, printre cei prezenţi la examenul 
de admitere în şcoala normală „Gh. Asachi" din Piatra-Neamţ, 
se afla şi elevul Nicău Nicolaie.
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In sărmana lui familie, lipsită acum şi de sprijinul ca
pului ei—Nicolaie Nicău rămăsese orfan de mic copil— Indura 
tot felul de lipsuri şi chiar foame. Dar pe acestea nu le băga 
în seamă copilul cu faţa smeadă şi dârză. Pe el setea de învăţătură, 
de lumină, îl chinuia! Astfel, la examenul de admitere, copilul 
cel sărac şi oropsit, reuşeşte al patrulea, cu mult înaintea

NICOLAIE NICĂU

copiilor de chiaburi oi satului sSu. A fost o biruinţă care i-a 
pecetluit destinul, arătându-i că împotriva unei voinţi de fier, 
nu există nici o piedică. De fapt, în tot cursul şcoalei normale 
a demonstrat acest luciu, căci s’.i întreţinut singur în şcoală. 
Muncea vara prin îabriccle de cherestea ca să-şi adune bani 
pentru texe, haine şi cărţi. Şi pentrucă nu izbutea să adune 
de ajuns în cursul vacantei de vară, îşi lua concedii medicale, 
în cursul anului şi p !eca în fabrici la muncă.-Aceasta a fost 
copilăria şi adolescenţa lui Nicolri^ NicSu : muncă dârză şi 
lipsuri, fără nici o bucurie «Ha, decât lectura neostoită şi 
inima d ra g ă  a unui prieten, care-! înţelegea şi-l admira.

In Septembrie 1928 este n u m i t  învăţător în comuna 
Taşlâc. judeţui Celatea-Albă. Aici funcţionează trei ani, mun
cind din toate puterile pr-ntru luminarea şi ridicarea celor 
mulţi, pe care-i înţelegea şi-i iibea mai mult decât o r i c i n e  
pentrura se înălţase dir.tre t i  c j  gândul de a-i ridica, apoi, pe> 
toţi. După aceasta sim 'inJu se cu totul obosit, îsi c«re de-
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îaşarea într’un sat de munte, în judeţul Neamţ. E detaşat la 
Popeşti-Farcaşa. Dar nici minunatul aer de brad n ’a mai putut 
face nimic.

La sfârşitul anului şcolar 1931-32, chiar cu o zi înainte 
de serbare, Nicolaie Nicău a trecut în lumea celor drepţi. 
Yieaţa lui poate servi de exemplu, pentru chipul cum îşi poate 
face cineva drum în vieaţă ca şi pentru conştiinţa datoriei la 
care a căzut.

M. David — Ghindăoani

Ploaie de abecedar
Când de cald se nmoaie 
A lbăstrim i superbe,
Ceru nfr o fundoaie 
Neguros mai fierbe...

Trăsnetul cuprinde 
Cerul şi pământul. 
Pe adânc ş i ntinde 
N eoprit cuvinte...

Ochiu de sus —  rierbinfe Plâng copii pe-aproape
Poate să mai ardă ? 
Vântul inainte 
Face p lo ii gardă.

Ziu& grea , măreaţă 
Spele-şi din podoabă... 
M azăre de gheafă 
Num ai câte o boabă;

Numai ei acasă... 
Plescăitu n ape 
Svon mai clar nu lasă.

Soare dintr'o parte 
Luminând şuvoiul.
Care— de departe 
A stârnit noroiul...

Sfori de apă drepte 
Din acoperişe ; 
Dincolo de trepte —  
Fire to t piezişe.,.

Tunetul de mână 
Fumul alb în zare. 
Nu mi-i la ndemână 
O rişi ce cărare...

Iarăşi latră câinii. 
Iar şoseaua sună ; 
S i câmpia pâinii 
Bucurii adună.

Virgil M. Hariton
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Era o zi frumoasă de  vară. Mirosul florilor şi căldură soarelui 
te  îm biau  să stai num ai afară. Casa o socoteam  o adevărată 1»- 
chisoare.

Adunaţi în jurul mesei din grădină, adm iram  to t ceea ce p u 
terea dum nezeiască a zidit. Lătratul lui Şoiman ne  dă de  veste  
că avem  musafiri. Intra'devăr, poarta se deschide încet şi figura 
lui m oş Stânică, ne apare în toată măreţia ei. Na ştim pentru ce 
ni se pare m oş Stănică aşa în tunecat la chip, ca un nor înainte 
de furtună. (Jn val de tristeţe păşeşte alături de  el şi vine să cu 
prindă pe toti ai noştri. Paşii lui Sunt mai înceţi ca oricând, 
fata nu-i mai zâmbeşte ca altădată, iar mustetele, posomorite şi 
ele, nu  mai stau răsucite şi aduse  în sus.

Ce ti s a întâmplat, m oş Stănică, de eşti aşa abătut astăzi, îl 
în trebarăm cu toţii

—  „Hei dragii mei 1 Păcatul om ului I*.
Trupul de voinic al lui m oş Stănică se lasă dom ol pe un 

scau n ,  capul i se sprijine greoi între mâini şi o tăcere de m orm ân t 
împâ/izi atmosfera din jur. Mă apropii încetişor de el, îi prind o 
m ân ă  într 'a  mea, şi cu m are  team ă să nu-1 supăr, îl întreb:

—  „Spune-ne  şi nouă, moş Stânică, ce-ti apasă su f le tu l? .  
Nu te-am văzut niciodată aşa.“

lşl ridică uşor capul, îşi netezi fruntea oftând şi începu :
— „Doam ne, ce b lestem pe m ine  I De ştiam ce a re  să se 

’ntâmple, nu mai plecam"....
—  „Prea m ult ne necăjeşti, m oş Stănică. Spune-ne  că nu mai 

avem răbdare".
«Şi mai potrivi odată scaunul lângă masă, privi drept înainte 

spre  orizont ca şi cum ar fi vrut să ne citească dintr’o carte tot 
ceea  ce avea să ne  spună şi începu rar:

—  „Mă în tâ ln e s c  acum trei zile cu Florea. vânătorul, prietenul 
meu din copilărie. Din vorbă în vorbă, a jungem  să discutăm despre 
vânat. Florea, prietenos cum  e cu toată lumea, nu scapă din vedere 
să  mă invite la vânătoare.

„Fără să vreau, am intrat într 'o  m are  încurcătură. Eu, care 
o  viaţă întreagă nu  putusem  strivi nici o gângam e, să plec acum
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cu puşcă şi cartuşe, să omor fiinţe nevinovate. Să-i spui acest 
lucru lui Florea, îmi er? ruşine. Mă ştia curajos şi na’ş fi vrut 
să’mi cunoască slăbăciunea.

„Bine, Floreo, aş merge cu mare plăcere, dar vezi tu.,., eu
nu  sun t  pregătit.... şi apoi nici puşcă nu am",

— „Hei par’că-i m are lucru! De mâncare şi de puşcă am  eu 
grijă".

„N’am avut încotro şi a trebuit să primesc. M’am frământat
toată noaptea gând indu-m ă că trebue  sâ iau parte la nelegiuirile
lui Florea şi a celorlalţi tovSrăşi ai săi.

„Disdedimineaţă . ne pregătim şi pornim. Mă gândeam  : In 
pădure  n ’o să stăm toţi la un loc. O sâ trag şi eu în vânt şi o să 
dau vina pe puşcă.

Dacă nu bate bine puşca, nu pot fi eu vinovatul.
„Ajunşi în pădure, ne împrăştiem fiecare în câte o parte, pe 

locurile mai înain te  stabilite de Florea.
„începe hăituiala. Mă plimbam agale pe o cărâruşă

gând indu-m â mai mult cum să scap din încurcătură, decât cum să 
mă întorc încărcat de vânat acasă. Mu mi-a tihnit prea mult lini
ştea, că aud în urma mea cum trosneau vreascurile, de par'că ar fi
călcat cine ştie ce uriaş pe ele M'am răsucit scurt şi am ascultat.

„Intr’un smeuriş, zăresc cogemetea namilă de urs. Nu
văzusem urs viu decât la circ.

„O frică îngrozitoare mă pătrunse p3nâ în măduva oaselor. 
S trângeam .puşca în m ână ca pe singura scăpare  şi mă trăgeam  
cu paşi înceţi înapoi. Nu mi-am dat seam a că strângând puşca în 
mână degetul îmi apăsă pe tragaciu.

„O bubuitură  puternică sparse linişte. O luai la fugă în vale 
Ursul, m ormăind furios, se luă după mine. Mă opresc. Şi ca ieşit 
din minţi, iau puşca la ochi să înlătur pericolul.

.P ădurea  hăui prelung. Un geam ăt îmi dădu de veste că 
nimerisem în plin.

„Ursul era jos. Se ridică greoi şi încearcă să vină spre 
mine, dar nu mai putea. Căzu din nou jos.

„Am închis ochii sâ nu mai văd nimic...
„Cât timp am stat aşa, nu mi pot da seam a. Ştiu însă, că 

privind spre locul unde  a căzut ursul, n ’am mai văzut decât o 
pată mare de sânge  pe iarbă şi o dâră ce ducea spre părăiaşul din
vale. Nu mai ştiam pe ce lum e sunt. Cu ce era  vinovat bietul
urs, de i-am stricat prânzul liniştit? De câtă cruzime am putu t fi 
capabil ! Ce-am căutat eu în pădure cu Florea ? Nu puteam  sâ
găsesc un alt motiv şi să scap ?

„Mă las condus de dâra de sânge  până la pârâiaş. — Era 
acolo. Se aşezase în apă să-şi potolească durerile. II ardea prea
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lare rana. La auzul paşilor mei se ridică cu greu să mă privească. 
!i j jc a u  ochii în lacrămi şi gem ea  ca un om. Privirile lui îmi punea 
aeeaşi întrebare care mă chinuia  mereu :

„Cu ce ţi-am greşit, de m ’ai făcut să sufăr ?**
„Am lăsat puşca din m ână şi am isbucnit în hohote  ca 

un copil"......
Două şiruri de  lacrămi izvorîte din ochii Iui m oş Stănică 

se prelinseră până în coltul gurii.
Spovedania sa ne făcu să nu observăm  căderea serii, 
fim rămas la m asă tot aici.
Ca niciodată nu  se auzeau decât loviturile tecâmurilor şi 

paşii mamei care ne servea.

Nicuşor M ihailescu
Bacău 8 Iulie 1942,



f  Ş k c c r g l ie  S e p e s c u

Se pare că moartea nu scapă nici o împrejurare pentru * 
răpi din vieată un învăţător. Odată cu un învăţător nu dispar* 
numai un om din societate, ci se duce cu el un ideal de mun
că pentru alţii, o pregătire şi mai ales un suflet entuziast şi. 
cald închinat Patriei şi neamului. E firesc, prin urmare, ca 
durerea pierderii unui asemenea fiu al neamului să fie gene
rală şi cu atât mai puternică cu cât înlocuirea unui învăţător 
se face cu mare greutate. Orice alt funcţionar poate fi format 
ţ i  pregătit cu oarecare uşurinţă, dar e foarte anevoie să se 
formeze un membru al corpului didactic care să înlocuiească 
pe cei căzuţi la datorie. învăţătorul este un misionar şi che
marea pentru aceasta se găseşte mai rar şi mai greu.

Deaceea cu amară strângere de inimă am luat cunoştinţă 
to ţi că şi bunul coleg Gheorghe Popescu dela Căşeria-Dobreni 
a fost secerat de moartea nemiloasă.

Mica, aşa-i spuneau toţi prietenii şi aşa-1 ştiau şi copii 
şi toţi sătenii, a fost cu adevărat, putem spune, un suflet de 
elită.

Cu o creştere aleasă din familie, pe care s’a altoit o te 
meinică pregătire în şcoală, pregătire pe care a continuat-o şi 
singur apoi, Mica avea unul din acele mari şi alese suflete de 
învăţător care se dăruieşte total şi fără nici un sgomot copiilor 
şi satului în care-şi îndeplineşte misiunea.

Rareori am văzut în fata copiilor un suflet mai cald şi 
mai ocrotitor. Cei mai mul{i din copiii pe care i-a învăţat şi 
educat Mica, găseau la el mai multă dragoste decât chiar la 
părinţii lor. Aşa se explică faptul că la şcoala lui veneau 
copiii fără nici o constrângere.

Oridecâte ori pleca de acasă nu venea niciodată cu mâna 
g o a lă ; avea totdeauna bomboane, poze, cărţi de poveşti şi 
jucării pentru cei mai mici elevi. Fe cei mai mari îi ducea în 
excu sii, şi-i învăţa cu atâta căldură cum să se poarte în vieată 
încât nu cred să fie vr’unul care să nu aibă în suflet chipul 
lui blând ca pe-o icoană.
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In sat, fără nici o gălăgie, acest ales învăţător muncea 
n putini alţii, la ridicarea vieţii, iără să apară nicăieri el.

Căminul Cultural din satul lui, a fost dela început, după 
rfnrlnţa sa, prezidat de un gospodar din sat. In orice colţ al 
uliului şi în orice ramură de vieaţă, se poate găsi admirabila 
ntluienţâ a învăţătorului, Gheorghe Popescu. Acest lucru se 

ponte constata pe oriunde a trecut el, dar mai ales în satul
< ftţerla din comuna Dobreni jud. Neamţ, unde a funcţionat 
ponte 10 ani, în care timp a reuşit să construiască şi un im 
punător local de şcoală.

Pe lângă sufletul lui de elită, Mica era un admirabil co- 
irtf şl foarte punctual. Nu s’ar fi pomenit vre’o dată ca Mica să 
• u-şi facă datoria întreagă şi la timp. Din orice cerc, la 
timpul potrivit, se desprindea şi se ducea tăcut la şcoala lui 
'tragă, aşa după cum s’a desprins din cercul familiei în toa
mna anului 1942, pentru a se duce la datoria de ostaş.

In acest drum spre locul datoriei, printr’un accident ne- 
tericit, firul vieţii lui s’a întrerupt brusc, spre mirarea şi du
rerea tuturor.

Pentru chipul cum şi-a făcut datoria în satul Căşeria, fiind 
ctitorul şcoalei şi al întregei opere de ridicarea satului, în care 
« fost primul învăţător ce a funcţionat neîntrerupt mai mult 
de 2 ani, şcoala trebuie să-i poarte numele lui, care este a şa  
Hc scump nouă tuturor şi mai ales satului acesta.

DATE BIOGRAFICE

—Născut în unul 1909, în comuna Războeni 
—A învăţat şcoala primară în Războeni şi Dobreni.
—Absolvent al şcoalei normale de învăţători din Piatra 

Neamţ în anul 1926'
—învăţător definitiv în anul 1931.
—învăţător de gradul II în anul 1936.
—învăţător de gradul I. în anul 1942.
Căsătorit cu d-na Victoria Gh. Popescu (născută T eo i* - 

rescu-Uricheni)
—Tată a unei îngeraş de fe ti ţă : Antonetta.
—Decedat în Septemvrie 1942, în gara Bacău.



V i e a ţ a
In urma veşnic luminoasei lumi *
A  lumii ’ntrezărite doar cu gândul 
Frumoasa ş i prea limpede, de nu-mi 
M ai sa fură ’n veci sufleiul—flămândul

D oar ziua plină de nostalgic vin 
Atâta de duioasă şi de blândă
O  raz a nevăzutului senin 
Pogoară n fundul nostru de osândă. J

Ş i  cum aproape toate nu se  văd 
Cu ochiul nostru, palida izbândă'
Ii floare ’n groapa de tăcut prăpăd  
O, veşnicia dă să ni se vândă;

Dar cine-o poate cumpăra de-aici 
Ş i nu se va topi de dânsa ceară ?... 
Căci şi-a ferma hotarele prea mici 
Ca să deşerte pămănteana ghiară....

Ş i ne mai cunoscându-se de loc  
— Împărăţia sufletelor i-una —
— A plânge după trupul cu soroc :
D in adevăr i-a jindui minciuna...

....Izvor nefericirii ş i temeiu —
Ca preamărim întodeauna schimbul 
Ş i dăm cu (raiul nostru de pigmei 
Să-i tălhărim eternităţii nimbul !....

Arhim. D arie
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< ihul plânge buciumat pe creste 
<f>/ gume apa jos tn va te, 
'Urato plâns de frate este... 
■‘-'imt fraţii noştri din SRrdeat!

Gând geme vâutu’n miez de noapte 
Şi plânge codru nuotburat,
J ir dealul plânge ş i se s6ate... 
Jlrdecluf nostru ’ngenunchiat l

’[•! dac atunci când se ’nserează 
l\)trânut soare-i ca de sânge,
Unicatul nostru sângerează...
Hrdeatut nostru care pfânge...

3>e ‘Eug, pe Don, ta Sfalingrad.
JTe ’nfrânt e-at oştirii noastre oat ; 
‘Dar tofi vitejii care cad,
SRdorm cu gândul spre SRrdeat.

IWtrânut soare, cerut bun,
'( ti:duhul, tunul, vale, deal, 
lIun singur tucru doar ne spun :
'Hrdvat! SRrdeat! Jirdeat l

M. David — tihindăoanî.
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M ândria n o a s t r ă : A rm ata.
Toată dragostea naţiunii este 

îndreptată spre brava noastră 
armată. In lupta împotriva bol
şevismului, la care participăm, 
armata română s’a impus în faţa 
lumii întregi, prin fapte de arme 
şi acţiuni de curaj, de care se 
vorbea numai prin legende. în
şişi inamicii noştri au recunoscut 
vitejia fără seamăn a ostaşului 
român, pe frontul de Est. In 
toată lumea se vorbeşte cu ad
miraţie despre eroismul armatei 
române, ai cărei ostaşi luptă cu 
forje de arhangheli, parcă fiecare 
simţind î n  s i n e  chemarea 
mesianică de a apăra ordinea şi 
civilizaţia creştină a lumii, îm
potriva forţelor întunericului.

Totdeauna armata a fost elita 
neamului şi nădejdea de viitor. 
In ea s‘au găsit totdeauna fii 
dintre cei mai aleşi ai Patriei, 
cari s‘au dăruit, prin renunţare 
la sine, acestei instituţii, care 
de atâtea ori a ridicat prestigiul 
statului. Astăzi, mai mult decât 
altă dată, armata este mândria 
noastră. Către ea se îndreaptă 
toată atenţia noastră şi a lumii 
întregi; datorită ei numele de 
român circulă în toate marile 
cartiere generale ale armatelor 
în stare de război şi în toate 
cancelariile diplomatice. Armata 
noastră a scos exclamaţii de 
admiraţie chiar dela acei cari 
au de suferit pe pielea lor vite
jia românească. Rezervă spiri
tuală şi înfăptuitoare de idea
luri naţionale, armata noastră 
se confundă astăzi cu naţiunea,

mândră de ea aşa precum fie
care fiu al naţiunii este mândru 
a face parte din armată.

Dela vetrele noastre, de sub 
codrii munţilor noştri, atâţia fii 
aieşi ai neamului, luptă azi pe 
frontul de Est, uimind lumea 
prin eroismul lor. Faptele lor 
de arme au impresionat foarte 
puternic toate armatele cu care 
luptă alături şi în special armata 
germană. Armata română, prin 
generalul Lascăr Mihail este 
cea dintâi armată — afară de 
cea germ ană— care obţine cea 
mai mare distincţie de război 
germ ană: frunzele de stejar la 
crucea de cavaler al crucei de 
fier. Pentru noi o mândrie în 
plus, căci feciorii munţilor noştri 
au luptat sub comanda bravului 
general Lascăr, atunci când a 
săvârşit faptele pentru care a 
fost decorat de Ftihrerul Adolf 
Hitler.

Tot din armata română este 
primul ofiţer superior strein de 
armata germană, pe a cărui piept 
Fiihrerul Adolf Hitler a atârnat 
crucea’ de cavaler al ordinului 
crucea de fier. Acest ofiţer este 
bravul Maior Gh. Răşcănescu, 
de care suntem mândri de două 
ori. întreaga unitate în care 
luptă feciorii ţinutului nostru, 
în frunte cu colonelul comandant 
Teodorescu C o n s t a n t i n  s‘a 
destins în chip cu tot'il deosebit 
în luptele date împotriva bo!- 
şeismului, atât în campania din
1941 cât mai ales în campania 
din 1942. Prin ordine de zi ale 
marilor comandamente, vitejia
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fiilor {inutului nostru este re- 1 
cunoscuta astfel:

,,In noaptea de 23 Septemvrie 
1942, inamicul cu forte impor- 
4ante atacă satul X reuşind 
vremelnic să pătrundă în acest 
sat, apărat cu îndârjire de unită
ţile  noastre, datorită superiori
tă ţii lor numerice şi a golului 
în front ce s’a produs în dreapta 
sectorului.

Pentru restabilirea integrităţii 
poziţiei, a fost însărcinat regi
mentul Colonel Teodorescu aflat 
ta  rezervă cu misiunea de a 
contra ataca cu un batalion şi 
recuceri satul.

De această misiune trupele 
regimentului 'Col. Teodorescu 
s’au achitat în mod cu totul deo
sebit, dând dovadă de un înalt 
spirit de sacrificiu şi eroism, 
demn de laudă.

Contra atacul a fost dat cu 
elan şi hotărîre, reuşind sâ scoa
tă pe inamic din sat, sâ-i pro
ducă pierderi şi să despresoare 
unităţile care au rezistat pe loc 
cu îndârjire şi să facă prizonieri. 

In această acţiune s’au distins: 
—Colonel Teodorescu C-tin, 

care a organizat şi condus 
contra atacul, dovedind un curaj 
deosebit şi o deosebită destoi
nicie în comandă.

— Maiorul Râşcănescu Gh., 
care deasemenea a dat dovadă 
de curaj deosebit şi hotărîre 
precum şi următorii ofiţeri, căpi
tanii : Topolinschi Grigore, Bă- 
jesnu Emil, Dârstaru Pantelimon 
şi Sublocot. Gafiteanu Ioan, cu 
toti ofiţerii, subofiţeri, şi trupa 
batalionului Răşcănescu.

A doua zi, bat. Răşcănescu

I a atacat în direcţia cota 163,3 
unde deasemenea a dat dovadă 
de un eroism minunat. Deşi 
batalionul a avut pierderi, to tuşi 
şi-a executat însărcinarea pri
mită.

A distrus patru care de luptă 
inamice.

Deasemenea s‘au mai remar
cat şi următorii ofiţeri: Căpita
nii : Cojocaru Gh., Popovici Ni
colaie; Negulescu Damian, locot. 
Hânda Petre, sublocot. Valasoglu 
Atanasie, precum şi ceilalţi 
ofiţeri, subofiţeri şi trupa ace
stui brav regiment.

Mândru de acţiunea lor, le 
mulţumesc tuturor ofiţerilor, 
subofiţerilor, soldaţilor şi li citez 
prin ord. de zi (comand. M. U.)

Dăm mai jos după notele sub
locot. de rezervă Macovei Eugen, 
descrierea uneia dintre acţiunile 
prin care armata fiilor munţilor 
noştri s‘a impus admiraţiei tu tu
ror, spre mândria neamului în
treg.

„In a 34 zi de la plecare noa
stră, am ajuns pe linia frontului 
în cele mai bune conditiuni.

Marşul de peste 800 Km. pe 
jos. dela debarcare, nu ne-a 
putut obosi, întrucât datorită 
d-Iui Coionel Teodorescu Const. 
comandantul regimentului, eta
pele au fost bine calculate, hra
na excelentă, serviciile organi
zate, aşa încât în dimineaţă 
zilei de 19 Septemvrie 1942, 
când am ajuns la destinaţie, 
maşina de război a regimentului 
nostru, putea funcţiona în cele 
mai perfecte condiţiuni, chiar 
din acel moment.

Ne-am iustalat pe poziţie în
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linia Il-a chiar din acea zi, ca 
rezervă a diviziei.

Mult n’aveam să stăm în 
această situaţie, întrucât ziua 
victoriei noastre, era nebănuit 
de apropiata,

Intr’adevăr, în seara zilei de
22 Septemvrie 1942, bolşevicii, 
printr’un atac mai masiv şi bine 
pregătit, reuşesc să pătrundă în 
frontul sectorului unui regiment 
dintr’o M. U. vecină şi să 
învâiuiască pe la spate cota
131.5 şi orăşelul X, apărat de
2 companii din divizia noastră.

Situaţia este destul de gravă, 
întrucât frontul spart în acest 
sector, ar putea să aducă multe 
complicaţii sistemului de apăra
re stabilit nu numai în sectorul 
unui regiment ci, dând bolşevi
cilor cheia tutulor iniţiativelor 
pe întregul front al mai multor 
M. U , cu atât mai mult cu cât 
bătăila pentru Stalingrad, avea 
condiţionată această poziţie, ca 
o linie de apărare ce trebuie 
să reziste cu orice preţ.

O companie de dorobanţi, 
situată în anărarea pe cota
131.5 este încercuită, legăturile 
telefonice sunt rupte.

Altă companie de dorobanţi, 
din acelaşi regiment cu prima, 
în apărare pe liziera N. a târ- 
guşorului, luată prin spate de 
inamic, este silită a se retrage 
şi orăşelul este ocupat de 
bolşevici.

Faţă de această s i t u a ţ i e ,  
comandantul regimentului, d-1 
Colonel Teodorescu, este chemat 
a interveni energic şl urgent 
spre a salva situ3ţia, devenita 
periculoasă.

Aici s’a putut vedea rapidi
tatea, justeta, claritatea, şi iniţi
ativa unor hotârîri capitale, 
pe care un şef le poate lua şi 
hotărî în fracţiuni de minute, 
asumându-şi nu numai o răs
pundere foarte grea, ci şi asi
gurarea unei victorii, pe care 
trebuie să i-o aducă ziua de
23 Septembrie.

D-1 Colonel Teodorescu, a 
dat ordinul şi-a îm părţit misiu
nile calm şi imediat.

Onoarea primei lupte, din a 
doua campanie împotriva bolşe
vismului. precum şi speranţele 
în biruinţă, a fost încredinţată 
batalionului, o  mandat de Maior 
Răşcănescu Gheorghe.

Ne-am pus în marş imediat, 
având în frimte pe comandantul 
batalionului şi pe însuşi coman
dantul de regiment ce era înso
ţit de ofiţerul cu oppraţiile, 
locotenentul Hânda Petre, ab
solvent al şcoalei de războiu.

După două ore de marş 
în plin* noapte şi pe direcţie 
necunoscută, suntem ajunşi în 
apropierea oraşului ocupat de 
ruşi şi după ce ne-am instalat 
în poziţie In liziera S V, a 
acestuia — rămâne hotărît a fi 
atacat în dimineaţa zilei de 23 
Septemvrie ora 372 de către 2’ 
companii întărite cu un pluton 
de mitraliere în linia I-a şi o 
companie >n linia II-a, companie 
carp nici nu a mai fost nevoie 
a interveni.

Ordinea de bătaie e urmă
toare ■ :

Co nprinia comandată de sub
locotenentul Grtfiţeanu loan cu 
trei plotoane puşcaşi, comandate
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de sublocotenentul Homoceanu 
Petre, sublocot. Anghel Virgil 
şi sublocot. Macovei Eugeniu.

Compania comandată de că- 
pitunul Topolinschi Grigore şi 
trei plutoane puşcaşi comandate 
de sublocot. Mihailescu Ioan, 
sublocot, Roban Valeriu şi sub
locot. Filipescu cu plotonul de 
mitraliere, comandat de sub
locotenentul Lazarovici la ora 
stabilită porneşte atacul.

Un iureş şi un avânt impetuos, 
ca la manevre.

însuşi comandaotul batalio
nului, Maiorul Răşcănescu cu 
ajutorul său sublocot. Mânişor 
Ioan, organizează, dă ordine şi 
coduce personal un pluton for
mat din ostaşii ce fuseseră 
siliţi a părăsi, peste, noapte, 
poziţiile de apărare şi se risi
piseră de comandanţii lor.

La un moment dat, un grup 
de bolşevici dintr’o pivniţă, în
cearcă să arunce cu grenade 
asupra comandantului batalionu
lui, recunoscut ca şef, atât prin 
ordinele ce le da personal în 
toiul luptei, cât şi prin faptul 
că  purta cisme. Intervine însă 
to t cu grenada sublocotenentul 
Macovei E. care-şi salvează 
comandantul.

Lupta este de o isţeală ex
tremă.

Explozii de grenade, încruci
şări de focuri de armă şi auto
mate sunt peste tot. Văzduhul 
fierbe de explozii, trasoare şi 
rachete. Inamicul făcuse peste 
noapte din fiecare casă o rezis
tenţă, căci în fiecare casă găsim 
adevărate depozite de muniţii 
•consumată şi neconsumată.

Ruşii fşi dau repede seama 
că în faţa acestui furtunos atac 
nu se mai pot opune şi că oră
şelul e ca şi pierdut pentru ei, 
aşa că încearcă printr’o ploaie 
de proectile brand de toate ca
librele să oprească avântul ro
mânilor, trăgând chiar şi în 
propriile lor trupe, încleştate 
în luptă la fiecare cută de teren, 
colţ de casă, de gard, în fiecare 
gaură, adăpost şi în fiecare şură 
sau casă.

E zadarnic însă, că la ora 6, 
târgul este aproape curăţat; 
compania I instalată în poziţiile 
de dincolo de orăşel, iar compa
nia depe 131,5, complet despresu- 
rată.

Victoria este desăvârşită.
In faţa plotonului III şi I din 

compania 1 şi în special în faţa 
plotonului II din aceiaşi com
panie, stau mormane de cadavre 

bolşevice, secerate de pistolul 
mitralieră al sublocotenentului 
A n g h e l  V i r g i l ,  a j u t a t  
chiar de o mitralieră rusească, 
părăsite şi mânuite îngrozitor 
de eficace de acelaş ofiţer, 
până ce şi acesta a fost scos 
din luptă de un glonţ ţintuit, 
chiar la cap, dar care din feri
cire, s’a mărginit numai a-i 
perfora casca şi ai încrusta un 
şant destul de adânc în pielea 
capului.

Lupta este ca şi terminată.
Cei peste 300 de prizionieri 

scăpaţi din măcel, rămăşiţa 
forţelor bolşevice ce încercaseră 
a păstra târgul, pot fi văzuţi 
în coloane de câte 80-90, 
cum sunt îndreptaţi spre liniile 
dinapoi, după ce lăsaseră părăsi
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te în târg şi presărate pe toate 
uliţile şi pretutindeni, cantităţi 
enorme de m aterial: muniţii, 
arme şi rachete de toate culorile.

Iuţeala luptei a făcut ca pier
derile noastre să fie foarte mici 
Dintre ofiţeri, a căzut un erou 
cu numele Patriei pe buze sub
locotenentul Panait Gh, încadrat 
de aruncătoarele ruseşti.

Compania I zdrobise rezistenţa* 
luase prizionieri şi distrusese 
două batalioane bolşevice.

In ziua de 23 Septemvrie, 
ziua luptei şi victoriei regimen
tului pe toate liniile telegrafice 
dintre unităţi şi M. U. şi mai de
parte nu se vorbea decât de 
regimentul Colonel Teodorescu 
şi batalionul Maiorului Răşcă- 
nescu.

Regimentul salvase în acea zi 
o situaţie periculoasă şi a 
câştigat stima şi respectul ce i se 
cuvine în faţa unităţilor din M.U. 
aflate pe front, căci semnul iz- 
bândei dela orăşeiul X şi cota 
131,5, se împrăştiase uimitor de 
repede pe tot lungul frontului.

A ş a  s e  încheie p r i m a  
luptă şi prima victorie a doro
banţilor Nemţeni, în a doua 
campanie în Rusia Sovietică.

Doi ofiţeri din compania I, 
sublocot. Anghel Virgil rănit la 
cap şi sublocot. Macovei Eugen, 
răn it la ochiul drept, nu pără
sesc comanda plotoanelor, decât 
la ordioul Maiorului Răşcănescu 
care îi înlocueşte personal, ră
mânând în poziţiile cele mai 
avansate ale liniei I.

Noaptea următoare batalionul 
este înlocuit şi dat în rezervă 
pe pantele S. E. de locul luptei,

spre a constitui un batalion de- 
rezervă încercat, gata a interveni 
oriunde, cu acelaş elan, de ca
re dăduse deplină dovadă.

Şi pe când oamenii se odih
neau, casele arzânde din târgu- 
şor săgetau întunericul nopţii 
sângerându-1, arătând locul lup
tei, şi locul unde rămăseseră 
căzuţi pentru cruce, Patrie şi 
Rege, camarazii.

La moartea lor, ardeau făc lii!
MISIUNE Şl IDEAL.

In „Vremea" s’au scris câtea- 
va articole, de către slujitorii 
şcolii primare, în cadrul anchetei 
intreprinsă de aceasta revistă în 
tre 30 August şi 25 Octomvrie
1942 cu privirea la misiunea 
învăţătorului român.

La aceasta răscruce de dru
muri şi de istorie, când pentru 
redresarea neamului, noui legi 
se plămădesc, punerea problemei 
misiunii învăţătorului român — 
problemă care s’a discutat sub 
diferite forme, fiind în funcţie 
de orientarea politică a ţării, 
fără să se ajungă la o soluţie ac
cesibilă şi definitivă — apare ca 
o necesitate de primul ordin.

Misiunea învăţătorului, care-i 
chemat să activeze în tr’un mediu 
unde lipsesc respectivii spe
cialişti şi deci să fie înhămat 
la to a te— doar toate cer solu
ţionare grabnică—pare a fi aceea 
de reprezentant al Guvernului,

Pus la toate, face „cât poate'*. 
Rezultatele-s cele care se văd 
şi învăţătorul, în străfundul su
fletului său, c e r e  îngăduinţa 
unei mărturisiri şi, poate, a unei 
desvinovăţiri.
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Ca toate acestea, misiunea lui 
legată, oricâte s a r c i n i  i s’ar 
pune pe umeri, rămâne indiso
lubil de aceea a şcolii, al cărei 
factor dinamic tiebuie să fie, iar 
misiunea şcolii primare, în sens 
larg, este să culturalizeze masele, 
pătura regeneratoare.

Se va spune: Şcoala primară 
dă individului numai technica 
pentru pătrunderea în tainele 
culturii care, dacă nu-i folosită, 
se pierde aproape cu totul, iar 
educaţia câştigată în, aproxima
tiv, 4000 ore — nici cât într’un 
an — rămâne un nimic fată de 
ceea ce poate da familia şi, mai 
ales, mediul în tr’o v ieată; să 
se creeze întâi economicul şi 
apoi cultură, fiindcă de o stare 
economică înfloritoare depinde, 
în bună parte, avântul pentru 
cultură.... etc.

Vina o poartă desigur şi con
juncturile de tot felul — mai 
ales, tot învăţătorul.—Crezându- 
se un totfactum, poate atras şi 
de mirajul unor avantaje mate
riale, s’a însărcinat sâ activeze 
în tot felul de instituţii, chiar 
în cele efemere sau n ă s c u te 
moarte, lăsându-se scos din clasă 
şi dat pradă, prin epuizare, vul
gului.

De sigur, acum, când ţara 
are nevoie de toate braţele şi 
minţile, învăţătorul trebuie să 
fie cel dintâi, dând pildă ca un 
educator al naţiunei. P e n t r u  
vremi de pace însă, orice în
sărcinare, în afară de cele care 
privesc instrucţia şi educaţia ce
lor ce-i are în grijă, va con
tribui în mod fatal să-l facă să 
abdice dela datoria pentru care

a fost creat cu aîâtea jertfe fă
cute de Stat, pentru că nimeni 
nu-şi poate servi mai bine nea
mul decât din locul pentru care 
a fost creat. Excepţiile sunt rare 
şi de suprafaţă şi ca atare vre
murile de linişte care nu vor 
întârzia mult, trebuie să-l gă
sească pe învăţător în clasă. 
Dar, nu ca un „in iţiat'1 în cutare 
sau cutare domeniu de activitate 
ci desăvârşit învăţător printr’o 
temeinică pregătire, superioară 
celei dată de şcoala normală; 
nu o parodie de enciclopedie 
ambulantă, auxiliar al tuturor 
specialiştilor— aş vrea să citez 
o categorie de specialişti care-1 
ajută pe învăţător cum îi ajută 
el, ci un misionar ce împărtă
şeşte valorile culturale — cultură 
luată în sensul de trăire conti
nuă a valorilor culturale comune
— celor sortiţi sâ rămână cu 
ceea ce dă Şcoala p rim ară; nu 
un meseriaş, agricultor, sanitar, 
etc., etc., ci un factor hotărîtor 
de culturalizare prin trezirea 
la o vieaţă raţională a satului, 
folosindu-se de „cuvântul" dat 
lui şi exemplu de muncă, cinste, 
cultură, moralitate precum şi un 
îndrumător agricol şi economic, 
când va avea gospodărie şl ce 
economisi!... Trebuie să fie deci 
un „domn“ bun — la propriu şi 
la figurat — care stăpâneşte 
satul spiritualiceşte şi dela care 
să poată învăţa mult cei care 
vin cu maşina şi-i găsesc, sce
stui sat, frumuseţi şi comori 
nebănuite !.

Statului îi revine sarcina re
organizării şcolii primare şi a 
Căminului Cultural precum şi
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crearea şcolilor superioare pen
tru pregătirea învăţătorilor, cu 
aprofundarea ftiinţelor psiho- 
tehnice şi etnologice şi fixarea 
unui ideal naţional realizabil, 
bazat pe realităţile pur româ
neşti — etno-geo-politice — des
coperite de învăţător cu contri
buţia tuturor oamenilor şco lii; 
iar învăţătorului, idealistului

care trebuie să aibă ca deviză 
prin mine însumi, pentru ţară 
şi neam, misiunea de luminător 
conştiincios de pe altarul şcolii, 
de unde flacăra arsă să în
călzească inimele tuturor ca 
nimeni să nu-i îngreuieze mun
ca n i c i „cu o iotă“ .

Maturiade
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CÂRJI. REVISTE, PUBLICAŢII...

VOINŢA ŞCOALEI, R evista  
cu ltu ra l-pedagogică  a In v ă ti-  
to rilo r din Provincia B ucovi
nei, Nr. 2. Mai, 1942, Cernăuţi.

In „dulcea Bucovină", pro
vincia răreia i-a îost dat să su
fere stapânirea celor fără de 
lege, a hoardelor nesăţioase, 
învăţătorii se găsesc din nou în 
rosturile lor şi reapariţia „Vo
inţei Şcoalei" ca tribună de a- 
titudine, afirmare şi luptă dăs
călească, în domeniul didactic 
şi literar, aduce bucuria trăirii 
sub acelaş scut.

In condiţiuni technice ire
proşabile şi cu ţinută demnă, 
„Voinţa Şcoalei" sta cu cinste 
printre revistele învâţătoreşti 
bune.

In numărul de care ne ocu
păm, semnează articole d-nii: 
Prof. N. C. Enescu, inspector 
general, T. Lianu. Uarie Poştariu, 
d-na Ileana L Ştefănescu etc.

Pe rana deschisă adesea, în 
sufietul învăţătorilor, de.igno
ranţa, nepăsarea sau bârfeala 
anora, d-I profesor N. C. Enescu 
în articolul intitulat „învăţă
torul", toarnă balsamul mân
gâietor şi întăritor al unui su
flet ce freamătă cild, al unui 
suflet de elită, care a trăit şi 
apreciază jertfa învăţătorului pe 
altarul patriei.

Câţi ca d-1 prof. Enesu în
ţeleg că învăţătorul se stră
duieşte ca, prin cultură, să des
chidă „drumuri de vieaţă nouă 
şi mai bună omenirii întregi"?

Cine şi-a pus vreo dată pro
blema că învăţătorul, prin rostul 
lui, „trăieşte şi execută cultura, 
n’o declamă, nici n ’o porun
ceşte"?.

Care categorie socială poate 
totul prin ea însăşi şi nu poate 
nimic decât prin ea însăşi? 
Cine a simţit că învăţătorul 
trăieşte, adesea, destul de greu 
„ca să înveţe pe alţii a trăi ca 
oamenii"? Cei care nu pot fi 
părinţi nici pentru copii lor ştiu 
că, învăţătorul poate fi părinte 
tuturor copiilor"? Insfârşit, ştiu 
bârfltorii că învăţătorul îşi „tran
sformă întreaga activitate într’un 
misionarism pestalozian, pentru 
ţară şi neam, pe când atâţia 
şi-o precupeţesc pe-a lor ca pe o 
marfă"?,

Domnule profesor. învăţătorul 
cel zugrăvit de d-v. ştie că 
bârfitorii sunt suflete mici care 
neputând să se urce lângă el 
caută să-l coboare la el. El mai 
ştie că unii din foştii lui elevi 
au devenit ingraţi pentrucă aa  
fost cocoţaţi pe treptele înalte 
ale societăţii nu prin merite 
personale ci „cu traista"...

Cei care au ajuns mari, prin 
muncă şi după talantul încredin
ţat lor consideră pe învăţător 
ca erou necunoscut, în domeniul 
ce, va putea fi „egal respectată 
ca aceea a marilor individuali
tăţi intelectuale11!...

D-1 prof. Enescu mai semează 
„Metodologia în şcoala primară"
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urmare, asupra căruia vom re
veni când se va termina.

D-1 T. Lianu, în ,.Spre o zidi
re românească" relevă necesita
tea de a se lua, ca bază pentru 
o zidire românească, sufletul 
românesc şi cultura n o a s t r ă  
populară.

„Primii fulgi'* se intitulează 
nuvela-schiţă a d-lui Ilarie Poş- 
tariu, unde ne prezintă un epi
sod dela începutul carierii de 
dascăl îtnr’un sat de pe malul 
Nistrului.

D-1 T. Lianu ne schiţează, în 
versuri, cinci „Aureole1' ca 
această: Noapte lină.
„Noapte lină, Itliacu'n floare, 
Roua luminoasă pe cărare; 
Unde duce drumul alb de stele 
Pe deasupra ţarinilor grele ? 
Sufletul ni l zăboveşte domnul, 
Paşii mi-i înceţoşează somnul, 
Serile duc anii mai departe 
Fără drumeţie, fără moarte“—

Iar d-1 Ion Creţeanu se ’n- 
frăţeşte cu mesteacănul melan
colic" şi-şi cântă dorul nolstalgic 
după „pământul natal", leagă
nul ce i-a crescut la „sânu-i co
pilăria", în cele două poezii ; 
„Mesteacănul" ş i  „ P ă m â n t  
natal“.

Urmează apoi d-na Ilena L. 
Ştefănescu ,,o scrisoare" ce cu
prinde dureri din durerile lumii 
în acest războiu, cu epilogul 
îo r : resemnarea.

Galeria eroilor e frumos ilu
strată cu „Lângă sufletul eroilor 
Hoştri1’ şi calda evocare a în
văţătorilor eroi: Vasile Grigoraş, 
(Seorge Gâză, Constantin Cor- 
ciovă, datorită penei domnului 
Darie Poştariu.

Revista se încheie cu Buleti
nul Asociaţiei Regionale a în
văţătorilor din provincia Buco
vina, cu o bogată cronică lite
rară şi poşta redacţiei.
REVISTA BUCOVINEI propri
e ta r :  S ocie ta tea  pen tru  Cul
tu ra  şi L ite ra tu ra  Rom ână în  
B u c o v i n a ,  Anul I. Nr. 6, 
Cernăuţi, Iunie 1942.

In „Despre scriitorul soldat", 
d-1 Augustiu'Z. |N Pop ne plim
bă* prin sanctuarul nenumăra
telor figuri ale scriitorilor de 
toate neamurile, oprindu-se în 
deosebi la cele ale românilor, 
care s’au prefăcut în pietre de 
hotar pentru a muta graniţele 
spirituale Europene acolo unde 
n’a putut fi duse fără jertfa lor 
de sânge şi ne pune în faţă 
ipostasa arhanghelească a poe
tului soldat.

D-1 Aurel V. Sânger ne dă o 
izbutită nuvelă-schiţă intitulată 
„Ochii".

Versuri frumoase sem nează: 
Adelina V. Cârdei: „Ţară"

Urmează apoi, tot cu versuri 
George Voevidca,- D. Loghin, 
Liviu Marin, Dragoş V i c o 1, 
A. Bogaci.

Revista cuprinde o foarte in 
teresantă cronică şi se termină 
cu recenzii.
In numărul 8, de pe August 1942, 
d-1 Leca Morariu, publică două 
din cele patru scrisori inedite,, 
anunţate, ale lui Simion Florea 
Marin către Constantin Morariu 
ca să nu se aşternă praful uitării 
peste trecutul cultural-social din 
Bucovina şi peste cei ce-au fost 
la vremea lor, timonieri ai cui-
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turii bucovinene, iar domnul 
Dragoş Vitencu, în fragmentul 
„Pentru începutul Cernăuţilor11, 
după ce relevă greutăţile pentru 
stabilirea paternităţii oraşelor, 
în genere, trece în revistă câte
va din rezultatele cercetărilor 
ştiinţifice, care urmăreau să 
înnoade iirul rupt al istoriei, din 
aceleaşi cauze care „în toate 
timpurile a produs aceleaşi efec
te", pe care le împleteşte mă
iestrit cu legenda de prin partea 
locului, care, unele, pot avea 
valoarea semnificativă pentru 
începuturile fostului Heidelberg 
românesc.

„Scadenţa prelungită" este 
titlul nuvelei cu care colaborea
ză, în acest număr, d-1 Traian 
Cantemir.

Fără să nrmârească efecte de 
stil şi conflicte schachespeariene, 
simplu, natural, curgăţor, d-sa 
ne descrie psihologia unui tânăr, 
Sandu, care, deşi crede că a- 
leasa inimii, Ariadna, cu care 
se căsătoreşte, îşi va deschide 
sufletul până în cultele cele mai 
tainice, rămâne desamăgit şi 
scadenţa se prelungeşte îa infi
nit.

Deşi nu îndeplineşte toate 
condiţiile, pentru nuvelă, defini
te de cadrele genurilor literare, 
încercarea d-lui Traian Cantemir 
a reuşit şi satisface gustul lec
torului, chiar mai pretenţios 
fiind.

Pledoaria d-lui Augustin Z. 
N. Pop, întitulată „Casa lui Pu
mnul*, pentru amenanjarea ace
stei case ca pe un aşezământ 
cultural, unde pelerinii să re

găsească „marile umbre pe care 
destinul le-a întâlnit în Cernăuţii 
veacului apus11, este un gest 
făcut de-un român care vrea 
s’aprindă candelă celor ce-au 
ţinut aprinsă făclia naţionali
smului iar realizarea celor pre- 
conzate de d-1 Pop ar fi pe lângă 
o dovadă de pioasă permanen
tizare a duhului profesorului 
Pumnul şi elevului Eminescu şi 
un act de afirmarea demnităţii 
noastre pe meleaguri care nu pot 
fi decât româneşti.

Interesant este apoi zapisul 
din Voloca, publicat de domnul 
Alexandru Vitencu:

Revista mai cuprinde poezii 
semnate de poeţi, în parte con
sacraţi, o interesantă cronică şi 
se termină cu recenzii.

PASATORUL TUTOVE1, Anul 
V. Nr. 7, Septemvrie 1942, de
păşeşte cu mult vederile înguste 
ale unei tribune de revindecări 
de drepturi materiale, cum s’ar 
părea câ la prima ochire, şi 
caută să se instaleze pe culmea 
unde vederea e mai largă, de 
unde orizontul e mereu împins 
mai departe de flacăra minţii.

Din bogatul material ce-1 cu
prinde numărul de pe Septem
vrie remarcăm, în mod deosebit r

1—„Remorca Statului" articol 
semnat de părintele Constantin 
Cartas, ca un memento pentru 
cei care nu văd un rost decât 
în serviciul prestat de dânşii sau 
„sunt certaţi cu Dumnezeu şi 
Biserica", cum spune autorul 
şi, în acelaşi timp, în mod in
direct, un îndemn pentru Bise»
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rica cuvântătoare,, căreia îi 
revine sarcina de-a dovedi 
Statului învinuit că ar considera 
Biserica ca o remorcă pe care 
o agată numai la nevoie, prin 
supuşii săi slujbaşi că origina 
divină, transcendentă, a acestuia 
şi a Bisericii implică acorduri 
divine şi că noţiunea de Stat 
include şi pe aceea de Biserică 
şi invers.

Numai că, dacă ni-i permis 
cuvintele .Remorca Statului" 
întrebuinţate pentru a defini 
raporturile dintre Stat şi Biserică, 
chiar şi în secolul vitezii fiind, 
e puţin cam prea mult spus, cre
dem!...

2 —„O seamă de cărturari din 
fundul Moldovei* articol dedicat 
poetului Gheorghe Tutoveanu, 
de către d-1 G. Bezviconi, e un 
prinos de recunoştinţă adus 
unui dascăl care nu şi-a îngro
pat talentul, Faptul că autorul 
i! consideră printre stâlpii pe 
care sereazimă şi astăzi cultura 
românească, alături de Gheorghe 
Kirileanu, Aurel George Stino 
părintele Furtună, Gheorghe Ur- 
su, Teodor Răşcanu, etc., ne 
măguleşte şi, deşi el aparţine 
naţiunei întregi, prin opera sa 
noi îl revindicam ca pe pione- 
rul acelora dintre dascăli care 
prin scris încearcă să aducă 
cinstire tagmei lor.

3— Cele două noţiuni, „na
ţionalism* şi „creştinism", care 
trebuie să steie la baza statelor, 
care înseamnă dragoste şi pace 
şi peste care se trece atât de 
uşor spre război, sunt analizate 
etimologiceşte şi din punctul 
de vedere al evoluţiei istorice

şi readuse la justa lor valoare . 
prin pana d-!ui Profesor pensi
onar G. D. Neştian.

Articole de acestea însă n’au 
citit cei care calcă peste drep
turi teritoriale, peste unitatea 
etnică, peste cultură şi tradiţii 
şi peste credinţa strămoşească!.,.

M.

RE Vi STA DS PSIHOLOGIE
Nr. 3 din lulie-Septemvrie 1942.

O revistă de înaltă factură, 
aşa cum se prezintă,, Revista de 
psihologie”, provoacă în rându
rile cetitorilor atitudini diferite 
potrivit plafonului intelectual 
al fiecăruia şi afinităţilor, -  
consecinţe ale pregătirii speci
a le — cu preocupările revistei. 
Dela început trebuie amintit 
însă, că şi operele de artă sunt 
create de autor şi cu intenţia 
de a fi înţelese şi gustate de 
cercuri cât mai mari.

Cei ce le pot cunoaşte şi a- 
precia la justa lor valoare, fără 
pic de echivoc, gustându-Ie în 
consecinţă cu cea mai mare 
intensitate, sunt desigur specia
lişti, care nu pot forma decât un 
cerc restrâns. Mă socotesc ca 
făcând parte din cercul mare, al 
celor mai numeroşi.

Ca pornite din această poziţie, 
trebuie considerate aceste rân
duri. Revista se găseşte în al 
5 (cincelea) an de apariţie re
gulată. După titlu, ne-am putea 
închipui că serveşte n u m a i  
psihologia, fiind chiar publicaţia 
.Institutului de Psihogie Cluj- 
Sibiu*. Urmărind colecţia ei, se 
poate vedea îrtr'adevăr că psi-
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hologia a primit reale contribu- 
ţiuni. Tot ce se discuta, cu 
atâta competinţă, în rândurile 
ei însă, nu aduce lumina nouă 
numai în problemele psiholo
gice, propriu zisă, ci are şi bo
gate urmări pedagogice. In nu
merele trecute s’au tratat prin
tre multe a l t e  p r o b l e m e ,  
problema orientării profesionale, 
problema ce se pune în mare 
măsură şi pentru şcoala primară, 
masurarea impulsiilor primare 
etc.

Mă voi referi numai la câteva 
din a'ticolele recentului număr 
pe luhe-Septemvrie 1942.

„Notarea la examenul de ba
calaureat", a d-lui N. Mărgineanu 
conferenţiar universitar, este un 
mănunchi de sugestii preţioase, 
pentru cei ce pe lângă numirea 
de educatori, îndeplinesc şi pe 
acea de examinatori ai cunoştin
ţelor elevilor, servindu-se de 
note. Articolul se sprijină pe 
cercetări foarte severe. Conclu
ziile pot constitui puncte de 
îndreptar pentru orice exa
men, nu numai pentru bac laureat 
întemeiat pe veraciratea curbei 
de variabilitate a lui Gaus, ce 
se aplică nu numai în ceea ce 
priveşte dozajul fiinţii fizice a 
omului, ci şi tuturor facultăţilor 
psihice, în ceace priveşte repa
rtiţia lor într’un colectiv dat, 
d-sa formulează câteva propuneri 
şi concluzii în legătură cu acest 
examen.

Un alt articol. în care se tra
tează jocul şi copilăria, intitulat 
„Metoda observaţiei directe şi 
cantitative aplicată la studiul 
jocului la copii“, de Ludovica

Taşa. Metoda constă din obser
vaţii asupra copilului, când se 
joacă liber şi necontrolat, notân- 
du-se cu un punct prezenţa jo
cului la copil într’un interval Je  
timp: (5 secunde). Experienţa a  
fost repetată de 10 ori. Conclu
ziile, la care ajunge autoarea 
sunt importante. Această meto
dă, spune d-sa, este simplă, 
expeditivă, exactă şi obiectivă, 
Nu cere timp mult.

Rezultatele pot fi evaluate 
numeric şi susceptibile unui con
trol statistic Prin această me
todă anchetatoarea a intenţionat 
încadrarea jocului între fenome
nele sufleteşti, care se supun 
variaţiei, după legea probabili
tăţii, corespunzătoare grafic cur
bei lu Gaus.

Ceea ce insă, în aceasta re
vistă, prezintă un deosebit in
teres şi totodată o importantă 
contribuţie pentru pedagogie ca 
ştiinţă a educaţiei şi pentru cei 
ce o practică, este studiul d-lui 
G. O anjea U su: „Ereditatea 
inteligenţii Ut lumina cercetări
lor asupra gemenilor". D-sa 
denumeşte gemeai monovitelini 
sau similari acei gemeni prove
niţi dintr’un ovul, care sub ra
port psiho-fizic, vin pe lume 
indentici, ceeace practic înseam
nă naşterea unui Individ în 
două exemplare. Gemeni pro
veniţi fiecare din câte un ovul, 
sunt numiţi gemeni prin faptul 
câ s’au născut odată, comportând 
asemănări între ei ca oricare 
fraţi. Aceştia sunt numiţi geme
ni bivitelini sau fraternali.

Din cercetările făcute asupra 
gemenilor de ambele categorii,
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citate de autor, cât şi din cele 
personale, d-1 G. Oancea Ursu 
-conchide asupra marelui rol al 
eredităţii. In comparatile cu in
fluenţele mediului, ereditatea 
reprezintând din totul 4/5 faţă 
de mediu.

Acest studiu, pe lângă rolul 
pentru care i destinat, este e- 
dificator şi pentru învăţători, în 
ceea ce priveşte precizarea pro
blemei educabilităţii. învăţătorul 
ca educator, t r e b u i e  să fie 
lămurit asupra operei sale edu
cative nu numai în ce priveşte 
idealul educaţiei, ci şi asupra 
posibilităţilor de r e a l i z a r e  a 
acestui ideal, ţiânând seama şi 
de ceea ce reprezintă ereditatea, 
lucru stabilit pe bază de cerce
tări precise.

In concluzie autorul spune : 
„Putem conchide deci. că ni
velul mintal al fiecărui individ, 
trebuie considerat ca înnăscut, 
(pg. 297) Pentru a avea un 
standard despre semnul limitat 
în care trebuie acceptat şi înţe
les efectul condiţiilor externe, 
Irebuie să ne gândim la efectele 
condiţiilor externe şi aîe antre
namentului considerabil asupra 
campionilor din diferite spor
turi moderne, campioni pe care 
îi  admiră şi urmăreşte, zi de zi, 
o generaţie întreagă.

Perfomanţele lor excepţionale 
ridicate nu pot fi atribuite în 
totul exerciţiului şi a l t o r  
factori paragenetici ci şl facto
rului constituţional, în mare 
măsură. Aici se ştie mai bine 
decât oriunde, că efectele antre
namentului nu favorizează decât 
pe aceia, pe care I-a favorizat şi

a j u t a t deasemeni şi o bună 
constituţie ereditară. Deci, nu 
se face o nedreptate marilor 
potentaţi ai spiritului, când sunt 
comparaţi cu campioni contem
porani din diferitele sporturi: 
fiindcă şi aceştia din urmă se 
ocupă tot atât de activ şi des- 
voltâ aceleaşi sforţări neîtrerupte, 
până câştiga celebritatea prin- 
tr ’un record sau altul, cât se 
ocupă marii creatori din diferite 
cariere rezervate spiritului. In 
orice funcţiune — implicit şi în 
inteligenţă — practica este de 
natura a îmbunătăţi şi a ajuta 
realizarea, astfel că parte din 
diferenţeie de performanţă con
statate printre oameni s u n t  
datorite efectelor acestora. Cer
cetări diferite au arătat că cea 
mai mare îmbunălăţire nu se 
observă acolo unde se fac cele 
mai multe sforţări, ci la cei mai 
bine înzestraţi constituţional. 
Mediul (cuprinzând orice edu
caţie şi autoeducaţie) nu-i în 
stare să producă o creştere a 
capacităţii înnăscute a unui in
divid decât în măsură neînsemna
tă: el formează numai anumite 
diferenţe în conexiunele stuc- 
tarii nervoase, diferenţe ce se 
ivesc cu experienţa cunoştiinţe- 
lor învăţate, cu obişnuinţele 
câştigate, cu naravurile şi tra
diţiile căror/i se adaptează in- 
dividid, ţ i cu sentimentele şi 
idealurile ce-şi formează, (pag 
308). Citind însă întreg studiul, 
se desprinde convingerea că şi 
rolul mediului este apreciabil, 
însuşi autorul afirmă : „Cu toate 
acestea, dacă am socoti că ere
ditatea este unicul factor, ar în-
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-semna să facem o exagerată 
dreptate adevărului. Fiindcă 
chiar dacă am pretinde că core
laţiile se întemeiază complet pe 
ereditate, mediului îi rămâne 
un rol însemnat în altă privin
ţă  ; alegerea planului pe care 
validitează inteligenţa, direcţia 
în care este întrebuinţată. Una 
este să fii înzestrat dela natură 
cu o mare energie intelectuală 
şi altceva să întrebuinţezi acea. 
stă energie cu maximum de 
rezultate'*, (pag. 307)

Dăm şi ultima concluzie, cu 
care autorul încheie articolul: 

Mediul nu poate creia, ci 
sumai să modifice structura 
nervoasă în proporţie cu gradul

de inteligenţă, cu timpul şi 
efortul folosit. Aceasta s’a arătat 
în mai multe feluri t însă mai 
bine s’a arătat în unele cercetări 
asupra gemenilor.“ (pag. 308).

Odată îneheiată citirea arti
colului, cine îşi pune problema 
educabilitâţii, găseşte în el un 
bun punct de plecare şi totoda
tă sprijin.

Mai trebuie adăogat despre 
coaducerea revistei că în dorinţa 
de a o face cât mai accesibilă 
şi învăţământului primar, a 
creiat avantaje materiale pentru 
învăţători, în legătură cu abo
namentul.

C. Tudose-



B V L C T I N
Comitetul de conducere al Asociaţiei învăţătorilor din 

Judeţul Neamţ şi comitetul de redacţie al revistei „Apostolul- 
urează abonaţilor, colaboratorilor şi membrilor asociaţiei: Sărbă
tori fericite.

|§  Numărul viitor al revistei „Apostolul" se află sub 
tipar şi va apărea în curând cu un bogat material. In afară de 
numeroase articole, între care se va găsi şi semnătura d-lui 
Alex. Lascarov-Moldovanu, vom avea o foarte bogată şi varia
tă  cronică.

Abonaţii noştrii sunt rugaţi a ne comunica imediat 
d«că nu primesc, sau primesc cu întârziere, revista.

|Ş| Având în vedere greutăţile materiale cu care luptăm, 
pentru apariţia revistei, rugăm stăruitor pe toţi abonaţii noştri 
să plătească abonamentul, care deşi e o sumă destul de mică
— 150 lei — este singura posibilitate de apariţie regulată.

Adunarea generală a Asociaţiei Generale a învăţători
lor s‘a ţinut în Bucureşti Ia 22 Noemvrie 1942. Asociaţia din 
Judeţul Neamţ a fost reprezintată p rin : I. Radu, P. Butnaru, 
M. David şi Mihail Avadanei.

Cu acest prilej, s’a inaugurat şi policlinica dată Asociaţiei 
Generale de Ministerul Culturei Naţionale şi expoziţia cărţilor 
şi publicaţiilor învăţâtoreşti, .organizată de gruparea învăţători- 
or scriitori, în sala Ministerului Propagandei Naţionale.

Dări de seamă amănunţite, asupra acestor frumoase mani
festări învâţătoreşti vor apare în numărul viilor.

jg| Asociaţia comunică abonaţilor Ia revista Asociaţiei 
Generale „Şcoala şi V ieaţa“ că se va reţine abonamentul pe 
anul 1942 (180 lei) din salariile depe Ianuarie şi Februarie 1943.

Asociaţia roagă pe toţi colegii învăţători să facă o 
vie propogandă în jurul operei de solidaritate naţiona'ă pornită 
din gândul şi dorinţa d-lui Mareşal Ion Antonescu, Conducătorul 
Statului, determirând pe toţi fiii neamului să subscrie fonduri 
pentru: Palatul Invalizilor.




