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român - eroismul.
/

Dac a r  fi să se fixeze o trăsură caracteristică a 
învăţătorului român, apoi aceea —  fără nici o putinţă 
de contestat —  ar fi eroismul.

Via(a lui de muncă tăcută şi nerăsplătită in serviciul 
binelui obştesc, de acceptare cu seninătate şi bucurie a 
jertfirii de sine ca să fie în juru-i mai multă fericire, 
stă mărturie pentru aceasta.

Eroism a dovedit învăţătorul român atunci când 
în anii de început ai şcoalei primare, într un mediu din 
multe puncte de vedere neprielnic, fără nici un sprijin 
mai electiv din partea cârmuirii de Stat, lăsat numai în 
seama puterilor proprii şi’n voia soartei. a trebuit să 
deschidă drum luminii înfruntând nepăsarea şi trecând 
peste grele piedici.

Şi necontenit după aceea până în zilele noastre.
Silit să-şi impună tot felul de res/rictiuni, să-şi vadă 

adeseori familia pradă mizeriei, să îndure nedreptăţi, 
umilinţi şi lovituri în locul recunoştinţa ce i se cuvinea.



el. cu fruntea sus. cu ochii indrepfafi rnt Ir către ideal, 
călăuzii numai de conştiinţa datoriei şi nobleţă misiunii, 
na şovăit niciodată.

In mijlocul valurilor de invidie, calomnie şi ură, în 
mijlocul furtunilor de persecuţii, n a îngenunchiaf, nu sa  
dat învins. ci a stat luptător credincios şi neînfricat.

l-am văzui toţi —  de atâtea decenii în urmă —  
în acţiune de combatere a ignoranţei, de îndrumare a 
poporului către o mai bună stare, de dărză apărare a 
cet r mulţi, uitaţi, dispreţuiţi şi ţinuţi în întuneric ca să 
n u-.si cunoască şi să nu-şi ceară drepturile.

Prin sforţări de 'neînchipuit a creiat invatătorul —  
abia mai târziu înţeles''şi înfr o oarecare măsură ajutat —  
di feri le instituţii pentru ; \'tivarea maselor şi altele cu 
caracter economic cooperatist, prin care imense bunuri 
materiale ajunse în manile nevrednice şi murdare ale 
unor exploatatori nesăţioşi —  în mare parte străini de 
legea şi de sângele nostru —  au putut fi recucerite şi 
redate spre folosinţă celor căror apariţiuneau prin dreptul 
străbun, ca şi prin dreptul muncii.

Şcoalele de adulţi, bibliotecile populare, ateneele 
rurale, cercurile culturale, teatrul sătesc —  în domeniul 
cultural; băncile populare, magazinele cooperative, înto
vărăşirile de fot felul (obştii de arendare şi cumpărare, 
tovărăşii pentru desfacerea în comun a produselor, tovărăşii 
de producţie ele.) —  în domeniul econom ic. —  toate sunt 
datorite iniţiativei si trudei învăţătorului.

Fără devotamentul lui eroic n ar li fost cu putinţă 
nici una din marile realizări săteşti cu care ne mândrim, 
care au schimbat aspectul ţării şi ne fac să privim cu 
încredere viitorul

Acesta e adevărul şi dacă s ar găsi cineva să-l nege 
în faţă i se vor pune înfăptuiri, nenumărate întăpluiri şi 
vor vorbi ele pentru cel prin <i cărui stăruinţă sau  
săvârşit.

Şi neasâmănaf eroism\a arătat învăţătorul în apărarea

, >
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1) Fondul aperceptiv folosit.
— Regala de „trei" a cărei judecată poartă numele de 

reducere la unitate 1).
— Felul judecăţii, îa legătură ca operaţia pe care o cere 

fcceastâ judecată şi anume nu vom pronunţa, de pildă, cuvântul 
împărţire decât ca rezultat al unei judecăţi care ne-a convins 
eă trebne să micşorăm ua număr deatâtea ori, sau care ne 
întreabă de câte ori putem scoate un numir din altul, etc.

Nofiunea de dobândă U 1 leu şi judecata simplă cu care 
se deduce dia această dobândă procentul, adică dobânda la 
100 lei -)

Cu acest fond aperceptiv, predarea problemelor de procent 
devine o plăcere şl o izbândă didactică pentru învăţător.

„ Trecerea dela simpla la compus" sau cum l-am putea zice 
aaaî nimerit, trecerea d la uşor la „mai puţin uşor" constă în 
cazul de iaţâ tntr'o gradare fericită a exemplelor.

— Ştiind că 2.960 lei au adus un venit (dobândă) de 
148 lei, intr'un an, se  întreabă ce venit a adus 1 leu?

Problema este o regula da „trei" a cărei judecată simplă 
mai poartă numele şl de reducere la unitate; dacă 2960 lei, au 
a d u s  o dobândă de 148 lei. atunci 1 leu va aduce o  dobândă 
(câştig) de 2960 o r t  mal mică decât 148 lei, adică pentru a nfla 
dobânda adusă de 1 leu va trebui s» micşorăm pe 148 de 2960 
ori, adică să împărfim pe 148 la 2960.

148 : 2.960 =  0,05 lei.
— Cu ce procent a fost calculată dobânda din exemplul 

precedent?
Procentul fiind venitul (dobânda) adus pe timp de 1 an 

de 100 lei şl cunoscând venitul unui leu, judecata este cea 
pomenită mai sus: adică 100 lei aduc o dobândă de 100 ori
*ial mare, deci va trebui să mărim pe 0,05 de 100 ori ceia ce 
atrage operaţia de înmulţire

0,05 lei X  100 =  5 lei
Rezultat. Ca să află n procentul ca care a fost socotită 

dobânda unui capital timp de 1 an, socotim dobânda pentru 1 leu, 
Umpărţmd dobânda prin capital şi apoi mărim acestă dobândă 
de 100 ori.

APOSiUiţUL # 9

1) Ara subliniat aceşti termeni pentru a lichida —  după cum vom vedea îa 
partea 2-a a articolului — o confuzie a d-Iul Ciobanu.

2) Dacă 1 leu aduce X Iei dobândă, 100 lei va aduce de 100 ori mai 
mult, adică vom mări pe X de 100 ori, deci operajia cerută de judecată este 
înmulţirea X  lei X  100-



\\
— Ca ce procent a fost depus capitalul de 2.960 lei, dac 

a produs in 9 ani 1.332 lei dobândâ?
Problema aceasta generală se reduce prlntr'o regulă de 

trei simplă, la precedenta. Noi ştim să rezolvăm problema dacă 
capitalul ar 6ta la dobândă numai 1 an, adică dacă am şti ce 
dobândă a produs capitalul intr’un an, dacă în 9 aci a produs 
1.332 lei Rezultatul îl obţinem prin aceeaşi judecată simplă, 
prin reducerea la unitate ; dacă In 9 ani < pitalul aduce dobândâ 
de 1-332 lei, Intr'un an va aduce de 9 o: mai puţin, adică va
trebui să mic^crfim pe Î.332 de 9 ori, cela ce înseamnă a fece 
impărflrca;

1.332 lei : 9 =  148 lei.
gLi ;#

Am redus estfel prcbk ia de aflarea proceo ului, t-rlntr'» 
regulă de trsO simplă, .a re;._>lvar2a problemei precedente, care 
la rândul ei se rezolvă tct prlnfr o regulă de „irei".

Regulă. Pentru aflarea pi X >iului, «mpărfun dobânda Ic 
numărul anilor, aflând astfel dooănda adusa de capitalul dai 
pe timp de 1 an ; din dobânda pe 1 an, împărfind-o cu capitalul, 
aflăm dobânda adusă de 1 leu pe timp de un an, pe care o 
mărim de 100 ori.

10 *  APOSTOLUL

Scriind pe scurt această regulă i P =  X 10®

care nu este altceva decât formula P =  care se
1 A  ^

deduce din precedenta numai prin proprietăţllle cunoscute ale 
fracţiilor ordinare.

Din cele de mal sus, se vede că problemele de procent ae 
rezolvă prin 3 reguli de trei simplă, adică sunt probleme de 3 
compusă (nu de 3 simplă ccm greşit le numeşte d-1 Ciobanu
2) Se obsevă că putem schimba ordinea judecăţilor (a reducerilor
la unitate) în rezolvarea problemei. Această schimbare na
aduce însă nici o  modificare în structura raţionamentului nici 
nu schimbă calea de urmat, adică metoda, care rămâne acelaţl 
(a reducerel la unitate).

Pentru varietatea şi pentru gimnastica intelectuală, poale 
il folosită şl această schimbare de ordine. Problemele gradate 
In acest caz vor fi de forma :

Un leu pe timp de 3 ani aduce o dobândâ de 0,18 lei,
Ce dobândă va aduce tot 1 leu în timp de 1 an?
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Jadecata este tot a unei reguli de , trei"; dacă in 3 anJ.
1 leu aduce o dobândă (câştig) de 0,18 lei, tntr'tm singur aa 
va aducs de 3 ori mal puţin adică :

0,18 lei c 3 =  0,06 lei.

Cu ce procent a fost dat leaî din problema precedentă ?
Dacă i leu aduce într'un an dobândă de 0,06 lei, 100 lei Ta 

aduce o dobândă (procent) de 100 ori mai marc. adică

,̂06 lei X  100 =  6 lei.
Rezultat. Ca ,ă aflăm procentul cu care c fos' 'ocotiic 

dobânda aduse: de ccpifclul ie  1 lev pe un nun:- i •«’ ani. 
socotim ce dobândă aduce leu în tino de 1 an, irrp ţind 
dobânda la numărul de cni şi c voi mărim această dobândă de 
100 Ori.

Cu ce procent a fost depi:s capitalul de 3.250 lei pentru 
ca în 6 ani să aducă o dobândă de 585,80 lei ?

Prin întrebări, nu prea Ingenioase, orce elev va putea 
spune cum această problemă se reduce la precedenta. Vom 
transforma problema în aşa fel ca să avem capitalul de 1 leu 
adică vom judeca astfel; daci, capitalul de 3.250 lei aduce 
dobândă de 585,80 lei, capitalul de 1 leu, în acelaş timp, va 
aduce de 3.250 ori mai puţin, adică

585,80 tei: 3.250=^0,18 lei.
Regulă.

Pentru aflarea procentului împărţlm dobânda la capital 
aflând astfel dobânda adusă pa acelaş număr de ani de capitalul
1 teu. Această dobândă o impărţim cu numărul anilor, 
cSpătând dobânpa de un leu pe timp de 1 an şl apoi mărim 
această dobândă de 100 o r i : S c r i i n d  pe s c u r t  a v e m :

P = ( 4 ^ L ) X i ° o  =  ^ - t X « 00-

Formula P =  ^  ^  T rePrez*n^  dobânda adusă de 1 le®.

pe timp de 1 an.
Se vede că regula căpătată este cea de mai sus, în care 

s'a Inversat ordinea împărţirilor prin numărul anilor şt prin 
capital, iar înşiruirea judecăţilor şl operaţiilor duce la aceeaşi 
regulă de 3 compusă.
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Cele 3 reguli de trei simplă şl socotelile pot fl făcute 
separat, succesiv, s’au printr’o aşezare*1 de 3 compusă, care 
fiind o înlănţuire de reguli de 3 simplă poate fl uşor înţeleasă 
de elevi,
2.960 l e i . 

100 le i .
9 ani 
1 an

1.332 lei 
?

2.960 lei . 9 ani . . . 1.332 lei

2.960 lei . . 1 an 1.332 *) =  148 lei

, i « l-332 £
• • ■ 9 X 2 * 0

148
2.960 ) =  0,05 lei

100 lei . . . .  1 an 1.332 X  100 
* 9 .a  2.960

=  0,05 X  100 3) =  5 lei

Se observă că această aşezare de 3 compusă reprezintă 
astfel ca înlănţuire a celor 3 judecăţi (regula de 3 simplă sa« 
reducerea la unitate) este o succesiune logică a socotelilor 
cerute de problemă.

4) Ţinând minte regula d^ mai sus, sau formulele *), oree 
problemă de procent, va putea fl rezolvată Imediat fără a mai 
repeta judecăţile. Ptntru a nu cSdea însă în p o ca tu! de a neglija 
judecata în avantajul memoriei —după cum observfl şl domnul Cio- 
banu in articolul în cauză —  dar pentru a nu neglija nici memoria
—  socotesc după un obicei bătrânesc — că ceu mai mulţumi
toare este calea de mijloc. Adică vom căuta ca elevii să memoreze 
formula 5) procentului, însă o vom folosi nn numai când vom

_*) Acoperind cu mâna pe tablă, coloana capitalului, rămâne vizibili 
numai regula de 3 simplă care ne dă dobânda adusă de capital intr’un an.

2) Acoperind coloana anilor, avem a 2-a regulă de trei care ne d i  
dobânda Ia 1 leu.

3)  Acoperind aceiaş coloană a anilor se obţine a 3 regulă de trei 
simplă.

4) Remarcăm cu acest prilej că este mai fericită aplicarea formulei 

D
Pr. £  ţ , adică aflarea dobânzei aduse de 1 leu in timp de 1 an, d i«

arc apoi ne deduce procentul prin înmulţirea cu 100.
’) Natural se va tine seama că noţiunea de „formulă" este din domeniul 

nud hi lliuielici evoluate, a algebrei şi deci va trebui să întâmpinăm cu înţelegere 
greutăţile CC n’ar putea ivi nu în reţinere ci in folosirea ei, adică în calculare* 
valorii numerice n formulei pentru o problemă dată.
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avea de rezolvat probleme mai complicate, îa care căutarea
«nul procent, va fi numai o parte a problemei (vom avea ^  
economie de timp) ci şl în rezolvarea problemelor obişnaite 
de procent, după rezolvarea lor prin înlănţuirea judecăţilor.

In concluzie, raţionamentul va fi aplicat In amândouă
ordini ie, cu menţiunea iasă ca elevii să înţeleagă bine de ce
ajnng la aceleş rezultat prin inversarea ordinii celor 2 împărţiri. 
Pentru fiecare problemă îa parte se va judeca spre a ajunge 
la regulele de mai sus, operaţiile succedându-se in mod natural.

Apoi problema va fi rezolvată orândulndu-se judecăţile 
şi socotelile în regula de 3 compusă

Această aranUire nu trebueşte nici când evitată ia oferind 
estetică, o ânduire şi acurateţa în gândire.

Fără a repeta judecata, regula (formula) va fl folosită 
ţinând seamă d« observaţiile de mai sus.

După cum am pomenit, în această parte a însemnărilor 
de faţă, voi face câteva observaţii, fără intenţie polemică, 
asupra articolului domnului Gh. Clobanu şl aceasta datorită 
seriozităţii şf importanţei problemei discutate cum şi nevoiei 
de a o simţi limpezită şi precizată.

in articolul d-sale, domnul Clobanu porneşte de la o 
probleme oarecare de calculul procentului menţionând că sunt 
4 „soluţii" prin care se poate „rezolva" problema. Remarcăm în 
treacăt că termenul „soluţii" este impropriu idelei pe care o vrea 
exteriorizată autorul.

Socotim că mai fericit ar fl fost cuvântul „feluri 1) “  căci
• problemă, chiar de procent, bine rezolvaiă 2), admite o singură 
soluţie, nu patru, ba nici chiar trei sau^Souă.

Pentru înţelegerea celor ce urmează reproduc din articolul 
domnului Clobanu, următorul pasagiu:

—  „E'te obiceiul ca toate problemele în care nl se cere 
a culca dobânda, capitalul, procentul sau timpul, să se rezolve 
printr'o singură soluţiej formula respectivă, sau în cazul când 
aceasta s’a uitat, prin soluţia din care a derivat formula (regula 
de trei).

lată o problemă

Un om depune un cspltal de 540.000 lei, care in timp de 
7 ani îl aduce o dobândă de 151.200. Cu ce procent a fost 
depus capitalul ?

' )  Nu „m etode" căci metoda este u n ică : aceia a reduccrci la unitate
2) Adică bine judecată şi socotită.
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Sunt patru soluţii prin care se poale rezolva problema:
1-a: 151.200 lei (dobânda); 5 400 (numărul sutelor din 

capital) =  Dobânda adusă de o sută de lei pe timp de 7 ani.
Dobânda adusă de o sută de lei pe timp de 7 ani împăr

ţită la numărul anilor adică la 7 =  Procentul.
2-a : Dobânda împărţită la timp =  Dobânda pe 1 an.
Dobânda pe 1 an împărţită !a numărul de sute =  Procentul.
3-a : Regula de trei care se întrebuinţează atunci când 

se uită formula scoasă din ea. (Urmează aşezarea sub formă 
de regulă de 3 compusă pe care nu o mai *ep~oducem pentru 
economie de spaţiu).

4 -a : Soluţia care derivă din regula de trei: formula
ipeste tot oblşnnltă în şcolile noastre :

p  D X  100
C X T

In expunerea făcută In prima parte a acestui articol se 
vede cum am înlocuit primele 2 „soluţii" din pasagiul citat, 
«rintr'o altă înlănţuire de judecăţi (reduceri la unitate). Pentru 
susţinerea acestei înlocuiri — poate oarecum îndrăzneaţă prin 
iaptul că cele 2 chipuri de a rezolva problema par a fi consa
crate în toate manualele — propunem următoarele argumente:

—  Chipurile in care este înfăţişată aceiaşi judecată (reducere 
unitate) în felul de rezolvare citat de domnul Clobanu şl In

Jelui expus de mine (clasic dealtfel) sunt fundamental deosebite.
Precizez : judecata în cazul întălu ') este abstractă În cel 

de al doilea concretă. In adevăr reducerea la unitate ") (jude
cata) folosită de domnul Ciobanu este abstractă fiindcă ea se 
face pe unităţi de sute,

Nu este oarecum greu să ne împăcăm cu ideea că suta 
este unitate ? Dar copiii ?

— In schimb ce se câştigă practic prin acest fel de rezol
vare? Operaţia noastră finală de înmulţire cu 100 este înlocuită 
printr'o operaţie iniţială de împărţire cu 100 (transformarea 
capitalului în „unităţi" de sute).

— Prin ce efort „băbesc" 3) de gândire ar trebui ca un 
copil să despartă în unităţi de sute numărul 540.035 (de pildă) 
pe care îl punem noi în locul numărului ales de domnul 
Clobanu în exemplul d-sale?

M Cazul citat de demnul Ciobanu.
*) D eji domnul Ciobanu zice că „nu foloseşte reducererea la unitate" 

•-i .judecata". Aceasta este dealtfel confuzia despre care am pomenit mai sus.
!l) Ca să folosim un termen al domnului Ciobanu.
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Presupuaând chflLr că elevul s'a împăcat cu gândul c& 
are 5.400,35 „de sute“ , na va mat putea — cu siguranţă — să 
judece (să reducă la unitate). Va trebui să zică s dacă 5.400,35 
.„de sute*' aduc în 7 aal 151.200 lei dobândă, o singură sută, 
în aceiaş timp, va aduce o dobândă de 5*400,35 ori mai mică. 
Abia scăpat (in cazul cel mal bun) de noţiunea abstractă de 
«nităti de «sute, sz va încâlci cu siguranţă, în această nouă 
noţiune crb:,'radă pentru mintea lui, de a micşora de un număr 
zecimal dn ori ’). Şt dacă operaţia nu decurge din jadecată, 
Sramaseţa ş! puterea educativă a matematicii dispare.

— Pentru a .ifârşi cu aceste argumente, să ne întrebăm
— şl este firesc j& ne latrebâm — de ce domnul Clobanu nu 
a ales in exeui)>iiil expus un număr terminat ~u cifre semnifi
cative (ca să nu spunea nuc-ăr zeclraal, mat ales acum cu 
devalorizarea oanllor) ? Nu cumva domnul Clobana sa  ferit, 
restrângând astfel generalitatea problemei, numai pentru frumu- 
«eia pară — nu pedagogică — a soluţiei în cazul particular, 
adică —  cu alte cuvinte — falşificând senşitl adevărat şi adânc 
e l folosirii matematicilor : adâncirea gândirii şi nu superfici
alilor ea ei ?

Sâ revenim acum la argumentele autorului articolului in 
cauză, datorită cărora, din mal multe soluţii, ale celor mal 
înune, d-«a hotărăşte : „in nici un caz nu trebuie să preferăm 
solufiunea a treia şi a patra“ *).

Voi discuta, repet, nu din spirit de polemică, ci pentru 
limpezire aceste argumente însemnându-le s) ca şl d-sa cu 
primele 3 litere ale alfabetului:

a) Primul argument adus de domnul Ciobanu, pentru 
Indrltuirea folosirii primelor 2 feluri de rezolvare a problemei 
din pasaglul citat, ar putea să cadă numai datorită faptului că 
d-sa argumentează pentru „un copil cu judecată bună“ , adică 
ţi d-sa simte că pentru „reducere la sută“ trebuieşte o judecată 
hană şl nu mijlocie cum recomandă didactica clastcă. Dar, în 
afară de aceasta, In argumentul autorului stărue aceeaşi con
fuzie despre care am mai pomenit. D-sa susţine că elevii „cu 
ndecată buna“ preferă primele 2 feluri de rezolvare, care prin

!)  Deşi, desigur' împărţirea numerelor zecimale se învaţă din cl. 111-a.
2) Amintim concluzia noastră din partea I-a a articolului şi anume 

'mîăntuirea logică şi nedestructibilă a chipurilor în care se rezolvă problema 
gesute pe metoda „unică" a reducerii la unitate. Or fi probleme care dau 
posibilităţi de alegere in metodă, adică de alegere a unei rezolvări mai simple, 
» a i  practice sau mai apropiate de înţelegerea copiilor, dar în cazul de faţă 
imitatea metodei şi a judecăţii nu permite o astfel de divizare prin soluţii 

s) Vezi articolul citat.
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armare cer judecata, !n dauna ultimelor 2 feluri care trebuese 
„rezolvate prin regula de trei". Ca şi cum regula de trei 
(reducere la unitate) ou ar fl una şl aceieşl „judecată" cu aceea 
pe care ar trebui s’o folosească în primele 2 cazuri, elevii 
„cu judecată bună.'M

Cererel d-sale, la decursul acelulaş argument, de a-i 
arăta (noi cetitorii) un fărăn cu 7 clase care să nu calculeze 
bobeşte, mă feresc să-i răspund pe largjrămfcnând cu amărăciunea 
câ în 7 tnl de şcoală, noi abea de transformăm copiii în „babe“ l)

b) Abia ajungând la acest argument îmi pare rău că am 
mărturisit mal sua —  de 2 ori — că nu voi să d iu un caracter 
polemic acestui articol.

Şi îmi parc rău, fHndcă autorul face o afirmaţie turbură
toare şl anume : Ultimele 2 „solutl' “ — a înşiruirM r ţlonamentulul 
în forma regulii de 3 comptră ii a formulei deduse din acest 
raţionament — sunt ilogice. Trebu’e să mărturisesc că, pentra 
o clipă, aceste cuvinte au fost ecoul unei năruiri generale & 
matematicei, d«r numai p»ntru o clipă, până tn'am obişnuit ca 
potriveala hazlie de noţiuni contrarii i „judecăţi ')< logice".

Şl sunt „ilogice11 . . . pentru ce ? Pentrucă in ele (ultimele
2 feluri de rezolvare) folosim reducerea la unitate pe când în 
primele 2, reducere la «sută".

Ca şi cum această din urmă reducere nu este tot o reducere 
Ia unitate, dar o reducere la o unitate abstracta. Vedem deci 
că noţiunea de unitate de sută este aşa de abstractă, încât şl 
noi „oameni în vârstă şl cu ştiinţă de caTte“ . . .  a) tot o mai 
încurcăm, completăm noi un citat al domnului Clobanu.

Şl mal sunt „Ilogice" fiindcă nu ştim . . . „ce ne ’dă“ 
continuă domnul Clobunu — când facem lucrările I) X  100 şl 
C X  T. şt fiindcă aceste lu rări „nu se întemeiază uoa pe 
alta". Ba se întemeiază, domnule Ciobanu. M..I ales dacă na 
uităm că prima lucrare: (D X  100) este numărătorul unei fracţU

!)  Aşteptăm condeie îndrăzmeţe să desch;da această problemă grea ju 
poate supărătoare. Suntem siguri insă că şi ea va fi discutată de revist* 
noastră

2) Susţinem mereu că în alcătuirea regulel de 3 compusă şi deci şi « 
formulei, folosim o înlănţuire de judecăţi, care — după cum ne amintim di* 
logică — formează un raţionament. Noi bănuim dealtfel că domnul Cioban* 
ar fi vrut să înţeleagă poate că ultimele două chipuri de rezolvare ale pro
blemei sunt mai greu de apropiat minţii elevilor. Dar tocmai acest fapt 1  
socotim noi, după cum reesă şi din toată expunerea noastră, „ilogic".

3)  Vezi articolul citat.
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ordinare şl a doua lucrare i (C X  T) este numitorul, adică, 
aducând apă la moara crimelor 2 „soluţii" ale domnului Cio- 
banu, putem scrie :

Adică tocmai aceeaşi succesiune naturală a lucrărilor 
despre care autorul zice că „decurg contrur" şi despre care 
noi am adăuga — poate parafrazând şl pe Caraglale —  s „Decurg 
contrar, dar la fel".

c) La «cest argument, şl anume că folosirea formulei 
dăunează judccata in favoarea memoriei, am răspuns mal sus, 
când am z s u tale bine s& alegem o cale de mijloc, adică să 
nu neglijam nici judecata, dar nici memoria, deci folosind şl 
formulele !)> după rezolvarea prin judecată a problemei.

Iar fiptului că domnul Clob-nu foloseşte formulele numai 
Btâta vreme cât în clasă are copil care vor merge la şcoii 
secundare — noi îl vom răspur de completând un dicton celebru °) 
citit du d a i : „Şcoala primară este anticamera biruinţti totale 
a neomului*.

Nu trebue deci să ne batem capul numai cu copUt care 
vor urma şcoli secund re, cl tot atâta — ba ponte chiar mai 
vârto* — cu acel care vor deveni fruntaşii autului şl pentru 
c-ire treb e «â ponem tot sufletul şl pricepere» noastră, aşa fel 
ca dupA 7 m i de şcoslâ să nu judece ,b*beşte“ . Şi cu atât 
mal mult, in acest scop, trebue folosită matematica, care este 
cel nn>l nimerit mijloc de „aerisire” a minţii.

Orizonturile problemelor, care se d*'«chld aici, sunt largi 
şl bănuim, i jutaţl da rev’ sta „Apostolul" cure începe să devină 
a noistr.i (»  inviţătorilor), le von putea cuprindă cu mintea 
şl experienţa noastră a tuturor. Credem că noua orientare a 
„Apostolului,, v.t fl o înviorare pentru noi şl că tot mai des şi 
mai mult! ne vo '  apuca, cw migală, sft descifrăm şl s i însemnăm 
menire i noaalrA — a învăţătorilor — .

!) Proprietăţile fracţiilor ord nare şi anume a modurilor cum se măreşte 
sau se micşorează o  f/actie, sunt cunoscute

-) Care bincfn eles, au fost pătrunse de copii ceea ce se poate face 
fără eforturi supraomeneşti, rezolvând mai multe reguli de 3 compusă şi 
comparând rezuliatele sub formă fncţionară Uesgur această operaţie fiind
o generalizare a problemelor, adică o chestiune de algebră, va cere un efoi 
din partea dascălului

3)  Şcoala primară este „anticamera celei secundare".

D x 100 D
C X T  ~  C X  T 

100

A. Grigoriu



RĂSPLATĂ

B. Iordan a îost sărbătorit prinfr'ua 
banchet la care s au ţinut o mulţime 
de discursuri.

Pentru opera ta mare 
Cât Ceahlău’n cetine,
Ţi s-a  dat o  masă scumpă 
Şi discursuri eîtine.

C Q M P F. sJ S A T ’ E:
■ B M B n e n w n n B c a a B

Lui B. Iordan, cu prilejul banchetului.

Dela masa tn vestită
Drept să-|i spun, plecai flămând ;
Insă de-ji citesc vre-o carte,
M ă satur numai c ’un rând.

M. David Ghlndăoani

VINO IN MIJLOCUL CODRULUI

V in o ’n mijlocul codrului des,
Unde izvorul şopteşte’n taină ;
Unde pădurea cuib ne-a ales 
Ş i codru desbracă tomnatica liaină.

Reazămă-ţi capul de slunca 
Bătută —  de vânturi şi ploi 
Ah !.. vino acuma când incă 
Trăeşfe iubirea’n noi.

V ino'n  mijlocul codrului des 
Unde glasul de bucium răsună 
Unde concertul păsărilor ne’nţeles, 
Trezeşte pădurea străbună.

Ludmllta Florea Gutuleanu
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SFÂRŞIT DE VAR A

C a pe câmpurile arse boarea,
Adie pesfe cântece tristele.
Tremură altfel de lumină pe îcţe.
M ai cromatică-i pretutindeni culoarea.

Visul şopteşte ca o  frunză :
Duioase, duioase, amintirile, 
încep să-şi urzească funigeii firile.
Şi nostalgia iar s i ne pătrunză.

Lângă trestia ta abătută 
învinse vrerile mi-adun ;
Vag, din acelaş corn, sun 
Şi după această vară pierdută...

Octav Sargeţiu

SEARA DE DUMINECA

Linul ropotit de valuri,
înfrăţit cu briza sării,

Freamătă frunza pe ramuri ;
Psalm duios al depărtării

Pe cuprinsa luncii tihnă
D orm  a stelelor luciri,

Sub a codrilor odihnă,
Umbre vechi de amintiri.

Cânt doar apele în vaduri
Imn stăpânelor tăceri.

Murmurând sfios pe prunduri
Taina basmelor de ieri.

Numai tu biet călător,
In Dumineci înserate, 

Urci poteca la isvor,
Pe sub crengile plecate. 

August 1942 N. Badea
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F A P T E ,  OAMENI,  IDEI, DISCUŢII...

Î N V Ă Ţ Ă T O R I I

In grădina Iul Dumnezeu sunt 
oameni şS oameni.

Pe unii îi întâlneşti la toa*e 
răspântiile, ezitând a apuca o 
cale, Ia toate agapele sau ban
chetele organizate de prietenii 
subalterni, ia toate tribunele cu 
vorbe eftine, umflate şi dema
gogice, însfârşlt pretutindeni 
unde nu-i nevoe de ei şi nu s'ar 
simţi lipsa lor.

Sunt cumularzii tutulor câşti
gurilor şi vânătorii de glorie de 
tarabă ; sunt risipitorii de sfaturi, 
învăţături şi gânduri cari nu-s 
ale lor şi în cari, şireţi cum 
sunt, nici nu c r e d ; râvnitori 
la tot ce nu meriiă, îa fine, acei 
ce nu s’au putut fixa nicăeri 
într'un ogor propriu pe care să-l 
muncească şi cari colindă pe-al 
altora, cu apucături obscure de 
technicieni vulgari, posesori ai 
unor secrete de grabnică fericirie 
şi bogăţie socială.

E drept că sunt mulţi — 
această specie face parte din 
acea eflorescenţi vulgară care 
creşte şl are teren prielnic ori
unde nu pătrunde plugul şl sapa 
truditului muncitor —  din feri
cire însă, aceşti figuranţi seomo- 
toşi şl profani ai tutulor arene
lor, se pot cunoaşte uşor:

El n'an feţele bră zda le ş! nici 
acele bătături de muncă.

Sunt însA şi altfel de oamenh 
in drumurile* lor nu încurcă 

pe nimeni şl mi se aud de la 
el nici protestări da psecdo- 
victmra, nici suspine şl nici 
osanale.

Prin sceşti.i se hrăneşte şl 
trăeşte omeni rr , cl smulg pă
m ântiul rcdul ţii dvscopar tal- 
nile fire!» el conerv:!-t-a/ă la un 
moment d t to 1 aspiraţiile 
unui popor, cl „ni,ut oamenii 
port-drapel, dk- p« \o'‘te câmpu
rile de luptă, ei «unt Proorocii 
cum le zice V. < hltil Testament, 

Eroii cum îl numeşte Cariyla11; 
ei sunt actl co duc mai departe 
şl o adnogA, moştenirea lumii. 

Ş> aceşti.i ■; pot cunoaşte: 
Au frunte.» şi faţi brăzdată 

de cute udând, iar palmele 
bătătorite de muncă.

Sunt modeşti, tăcuţi, retraşi, 
mulţi chl.tr nebăg ţi în seamă, 
umili... mai cu seamă umili...

Printre aceştia sunt şi învăţă
torii.

*  *¥
Sunt amintiri cari decâte ori 

te cuprind în tainicele lor fire, 
îţi trezesc îa suflet coarde ee
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ie credeai de multă vreme 
amuţite. Vibrarea lor te inundă 
ca lumini şl imagini cari ţi se 
par din alte vremuri, mult 
depărtate. In fata lor rămâi 
cuprins de-o sfiiciune nedeslu
şită şl muguri de pioasă aducere 
amînte încep a se lămuri.

Aşa ml se întâmplă întotdea
una când iminttrile mi-:duc 
înainte un chip de care sunt 
legate multe din coardele sufle
tului meu.

E chipul Domnului Invc/fator. 
31 v id  aevea şt pretutindeni, 
in hălnnţa lui neagră, ponosită 

dar curntfl, l*am întâlnit in toate 
satele Ţării, mergând măsurat 
pe ul<tu autului, veşnic îngân- 
darut, vi şnic cu acel»ş surâs — 
surâaol bun şi blând ul învăţă- 
tornlut — dând binele gospoda
rilor, agrăind copii oamenilor 
şl oprlndu'se ici colo pentru o 
▼orbi, un sfat, o mângâere sau 
an năcaz.

lnvf tfkl. rll sunt atât deidentlci» 
li recunoşti pretutindeni şi în 
Mec iro vâd pe »Domnu“.

Din mfin» Iul, din suf etul lui, 
din puterea şl din darurile sale, 
am ieşit atâţia domni mari: Ingi
neri, doctori, profesori, ofiţeri 
etc... el a rămas însă acelaş, 
bl&nd, bun, cuviincios, cu faţa 
trasă de necazuri şl griji, cu 
acelaşi haină modestă, cu aceiaşi 
Întârziere sfioasă in faţa libră
riilor de la or.iş, din ale căror 
vitrine li surâd cărţi multe şl 
frumoase, dar a căror scumpete 
a ’o  poate Îngădui punga lui atât 
de modestă şl atât de împărţită. 

Umil între umili, modest între

modeşti, prîn mâinile Iul trec 
moştenirile generaţiilor apuse 
şl el le împărţeşte neneraţillor 
cari v in ; prin mâinile Iul slăbite 
se ridică puternicii zilei, prin 
sufletul Ini grăeşie sufletul 
Neamului şl prin gr.tlul Iul a 
vorbit întotdeauna şl de atâtea 
ori Patria.

Căci n'a fost gând, n'a fost 
faptă nobilă şl n’a fost mnncâ 
şi chemare măreaţă la care el 
să nu fi pus umărul şl eutlctul 
său.

Cea dintâi mângâere pe capul 
de copil neştiutor, el ne-a dat-o, 
după mama şl tata, cea dintâi 
laudă, tot de la el. Cele dintâi 
buchii, cela dintâi cântece, înfiri
pări de temelie ale sufletului, 
de Domnu au fost zidite.

Munca Iul, jerfa Iul, strădu
inţele lui, neprecupeţit şi le-a 
pus -n slujba tutulor.

Faptele şl iupta lui sunt măr
turisirea luminoasă a credinţelor 
în care a trăit şi a crezut.

* **
Dar aşa a fost de când e 

lumea şl aşa va rămâne...
Puii îşi părăsesc mamele, 

copiii îşi părăsesc părinţii, oa
menii îşi uită învăţătorii lor.

Aşa, arare, se mai găseşte 
cineva, care din când în când 
să-şi amintească de aceşti nobili 
anonimi. E atât de eftln să-i faci 
„sarea pământului" „apostoli" 
etc... şl ei sunt atât de puţin 
pretentioşi... când o viaţă întreagă 
propovădueştl iubirea, drepta
tea, cinstea, modestia şl celelalte 
virtuţi, e firesc să nu iubeşti 
deşertăciunile.
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Ea este pentru alţii... pentru 
sgomotoşl şl profan!*

Tu învăţătorule, care ai trecut 
peste toată gama amărăciunilor 
şl-a umilinţelor, eşti bucuros să 
te poţi retrage în lumea ta, după 
mulţi ani de muncă şl îmbătrânit 
înainte de vreme eşti fericit să 
fii m&car lăsat în pace.

E drept că aşa câteodată, te 
mai gândeşti la toate visurile 
tinereţi tale, la tot noianul de 
gânduri mari ce altă dată făceau 
să-ţl svâcnească tâmplele şl la 
fot calvarul muceniciei tale de 
apostol şl zâmbeşti dureros.,.

Viaţa este o luptă grea, dar 
mai cu seamă pentru tine care 
nu ţl-ai aparţinut niciodată.

Te găseşti atunci părăsit şl 
uitat şl dacă moartea te cerce
tează în aceste motnente, eşti 
fericit să te topeşti în eternitate, 
odată cu munca ta anonimă.

Şl plecarea ta e întotdeauna 
discretă şl tristă... aşa de tristă

„ca un cântec de departe, într'ttE 
amurg de\toamnă“ .

„Lumea a arătat întotdeauax 
puţină bunăvoinţă învăţătorilor 
e i : foamea şl goliciunea, pri
mejdiile şl injuriile, puşcăria*, 
crucea, paharul cu otravă, am 
fost răsplata pe care au oferit-© 
înţelepciunii, primirea bună cts 
care au întâmpinat pe cei ce 
veniseră să o lumineze şl să # 
purifice.

Homer şl Socrates şl Apostolii 
creştini ţin de vremurile vechi; 
dar martirolfigia lumii nu se 
sfârşeşte cu aceştia.

Roger Baron şl Galilel lânce- 
ziau în închisori, Tasso se 
tângue într'o celulă de balamac, 
Camoens moare cerşind pe stra
dele Lisabonei".

Aşa au părflttii oamenii, aţa 
au primit pe Profeţii lor, nu 
numai în Iudei*, ci pretutindeni 
unde au fost oameni.

Cugonlu N. Macovei

întreţinerea materială a 
Şcoalelor primare

Un nou an şcolar a început. 
Porţile tuturor şcolilor s'au des
chis şl copii neamului se găsesc 
în bănci şi ascultă glasul aposto
lilor. Se pune întrebarea dela 
început, dacă localurile, băncile 
şl tabelele — ogrăzile şl atenan
sele, sobele şl ogegele, ferestrele 
şi uşile, pereţii şl tavanele,

podelele şl pragurile sunt repa
rate, dacă lemnele se găsesc în 
ograda şcolii şi dacă un servitor 
cât de slab — bătrân sau copil — 
este la dispoziţia localului; dacă
o fântână este pregătită pentru 
apa necesară şi dacă se găşeşte 
un vas de aPă ulcelele tre
buitoare pentru băut eic.
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Şi răspunsul l-am p'itea d a : 
localurile şcolilor primare sunt 
anemic întreţinute.

Nu starea grea de războSu 
sontribue la aceasta,

O boală mal veche stărue la 
insuficienta gospodărie a şcolilor 
primare. Privind problema, In 
general, se pare c& localurile 
in invft{Smântul superior şl ale 
celui secundar şi special sânt 
extrem de bine întreţinute şi 
adeseaorl se scaldă într'un lux 
de nedescrls, pe când cele ale 
şcolilor primare se sbat în nevoi. 
Ţin să dau un exemplu : Şcolile 
din comuna Râzboenl — Jnd 
Neamţ. „A ici avem opt şcoli de 
întreţinut dintre care 5 cu loca
luri închiriate pentru care se 
pretinde peste 25.000 lei. Sub
venţia comunii e numai 30.000 
lei. In anii din urmă, baza ve
niturilor comitetului şcolar o 
forma arenda terenurilor şcolare 
$i banii proprii a învăţătorilor 
directori cari cheltuiau sume 
mari pentru a complecta suma 
reclamată de bunul mers al 
învăţământului" (Scrisoarea unui 
eoleg).

Şi exemple de acestea aşi 
mal putea cita. In lunga experi
enţă ce am făcut ca organ de 
control în jud. Neamţ şi în călă
toriile ce am făcut, am avat 
dese ocazii să mă întorc acasă, 
In iernele friguroase, nu îngheţat 
de frig pe drum; cl îngheţat şi 
înfrigurat — în şalele de clase 
ale localurilor şcolilor dinî 
Ţollcl, Lunca, Og inzi şl altele. 
Nn m'am gândit, însă, niciodată 
Ia starea mea cl a copiilor,

cărora le înghlaţă sângele stând 
în băncile lungi, model vechia 
care s c â r ţ â e, oridecâteorl 
faci o mică mişcare Iar caietul, 
călimara şl cartea cad jos dia 
bancă şl de pe ea. In majoritatea 
cazurilor, satele noastre posedă 
localuri de şcoli bune, mobilier 
şl material didactic suficient; 
dar lipsesc, cu totul, mijloacele 
de întreţinere. Şi să lovim prob
lema în plin.

întreţinerea şcolilor primare 
este dată în sama comitetelor 
şcolare; măsură care este o 
formulă legală de multeorl căzută 
îa desuetudine. Sarcina cade in 
spinarea a două persoane : direc
torul şcoalii şl primarul. Cum, 
în anumite cazuri, primarul înţe
lege mal puţin nevoile şcolei 
decât altele ale comunii, se vede 
dela sine că greutatea Întreţinerii 
localului şi a averii şcolii —  
cade toată, greu, în spatele 
directorului şcolii, care întreţine 
şcoala — cum poate şl adeseori 
cu punga sa.

De câte ori am inspectat şcolile 
din comualle Petrlcani şl Gene
ral Avere-<cu, niciodată n'am 
găsit în ograda lor lemne uscate; 
cl, trunchiuri de copaci verzi, 
ciotoroşl, într’o ogradă desgră- 
dită şi cu sobe greu de Încălzit.

Localurile şcolilor din Corni 
şl Farcaşa au ars din cauza 
sobelor.

Nu se primejdueşte ore sănii- 
tatea copiilor în asemenea situ
aţii ? Nu rsceşte omul atunci 
când circulă, oricât de frltf 
ar fi, cl atunci când stă pe loc, 
într’o  odae rău încălzita, ffirft
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aşi, ferestre şi sobe bune. Nu 
am să adâncesc chestia.

Este prea cunoscută. Socot, 
însă vremea prielnică pentru o 
schimbare. Nevoile sunt nevoi. 
Au fost de când e lumea şl vor 
fi câtvafi lumea, Şjoalade-temelie 
a neamului trfcbue mal atent 
privită. In slujba ei trebue 
mobilizate mal multe mijloace 
de întreţinere. Decretul Lege al 
comitetelor şcolare trebue modi
ficat Şcoala trebue dată în mâna 
învăţătorilor. Comitetul şcolar 
să fie compus d'n învăţătorii 
şcoalei, sub preşediuţla directo
rului. Unul din Învăţători va fi 
casier şl altul secretar — toţi de
grevaţi de alte activităţi. O sumă 
de venituri vor fl puse la disp j z I -  
ţta acestui comitet — între care 
şi un timbru al culturii naţionaie 
populare — sau un impozit pe 
renlt, special pentru şcoală.

Toate vor fl suportate fără 
murmur fiind în joc floarea 
României, tineretul şcolar.

Comiletul şcolar judeţean să 
fie pus sub preşedinţia Inspecto
ratului şcolar şef de judeţ care 
se va ocupa numai cu întreţine
rea locarilor. Al doilea Inspector 
şcolar se va ocupa cu învăţă
mântul. Inspectorul şcolar însăr
cinat cu întreţinerea şco ilor 
primare va avea puterea ca şi 
administratorul financiar să 
sechestreze şi să încaseze, pe loc, 
ioate veniturile şcolilor —  ori
unde s'ar găsi ele şi sâ le deie — 
în aceiaşi zi, la inspecţie — 
şcolii găsită în nevoie.

Ce putere are Inspectorul 
şcolar: să încheie procese ver

bale în care să constate că a 
găsit localul ntgrijit şl frig îa
clasă, Dar care 1 «unt mijloacele 
de îndreptare? Nici unul I

Comitatul şcolarorâşeaesc tre
bue compus din învăţători — 
sub preşedinţia 'iupeutorulul 
şcolar sau a delegatului său, 
ca casier, cont bll şi secretar — 
toţi recrutaţi din îovăţătoril dela 
oraş, cate tu vor mal funcţiona 
la catedre", ci se vor ocupa 
exclusiv do întreţinerea şcolilor. 
Casa ocoalelor jl a Culturii 
Popor ului cât şl Ministerul Cul
turii Naţionale intervin cu aju
toare — unde pot, dar nu le 
putem cere alta decât să înmul- 
ţlască şi să Inbunătăţească mij
loacele de întreţinere a localuri
lor, făcând ca, aceste mijloace, 
să fie rapid puse la îndemâna 
şcoalelor. Nu văd o greutate, 
ci un soiu de a ne complace ia 
nevoie

Să scuturăm berbecele şl lână 
de aur se v;i nrAta pe el.

Venitul tuturor pământurilor 
şcolare — bineînţeles nu ace
lea ce sc cuvin directorului 
şcolii sau membrilor corpului 
didactic — să se întrebuinţeze 
numai la Întreţinerea localurilor. 
Art 41 din lege spune : „ Venitul 
grădinii şi lotului şcolar se varsă 
la comitetul şcolar".

Cantinele şcolare vor fl între
ţinute din alte venituri ce vor 
fi puse la dispoziţia Consiliulu 
de Patronaj.

Suprimarea contrlbuţlunilor 
bene voie constltue o greşală. 
De ce doctorii au voie să ceară 
pentru spitale şi pentra ei orice
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Iei de contributluni Şl de ce 
învăţătorii pentru şcoală, nu ?

Pentrcce preoţi pol strânge 
oricum şi orice pentru biserică 
şl pentru ei şi pentruce învăţă
torii nu au voie să strângă 
pentru şcoală ?

Na c^rem suprimarea gratui
tăţii învăţământului; cl lărgirea 
acestei gratuit ei prin croirea 
de venituri şcolilor ce au nevoie 
de a-şl intreflne şl spori zestrea; 
Iar copiii ncvoe?! vor fl njutuţl. 
Art. 34 dtn lege 3puue! „Copiii 
săraci şl merituoşi pot primi 
gratuit cărţile de şcoală după 
posibilităţile bugetara".

Prefecturile şi Primăriile să 
îie obligate a desch'de mal lnrg 
punga la nevoile şcolii şl aju
torul d»t să fie pentru llm ire 
«onducâtor un titlu de glorie 
naţională.

Formele de mânuire a fon
durilor comitetelor şcolare să 
fie simplificate: Un registru
chitanţier, un registru de bonuri 
de plată şi borderourl de ch:l- 
iueîl aprobate lunar de Comite
tul şcolar şi verificate de ins
pectorii şl subinspectorii şcolari.

Adunările generale, bugetele 
ş!l conturile de gestiune anuală — 
îrebae suprimate. Se menţine 
suma încasată şi che tuită anual, 
verificată la fata locului şl în- 
■crlsă în raportul general de 
«iârşit de an. Anul şcolar va 
«orespunde cu anul financiar:
1 Septembrie — 31 August.

Se va mal ţine un registru 
i'e şedlnfe ale comitetului şcolar, 
«are vu hotărî nevoile de între
ţinere — băneşti — pe săptămâni,

luni ş! ani şl pe cazuri speciale.
Devizele şl recepţiile organe

lor tehnice vor dispărea fiindcă 
şl aşa ele se obtln foarte greu. 
Comitetul şcolar local va face 
singur devizele şl recepţia lucră
rii care va fi aprobată de ins
pectorul sau sublnspectorul şco
lar. In Şcoala Normală se va 
introduce Învăţământul tehnic 
şl al gospodăriei şcolilor primare, 
astfel ca flecare învăţător aS 
ştie face; planul, devizul, buge
tul, contul de gestiune şl pro
cesul verbal de recepţie cu 
situaţia lucrărilor executate. Câte 
localuri de şcoală rămân nefă
cute şl nereparate radical din 
pricin* acestor greoae forme de 
nni învechite şi mi 6e pare 
importate.

In localltttţllo unde şcoala este 
cu un singur post, comitetul 
şcolar se va compune din în
văţător, preot şl primar sau 
delegatul său sub preşediţia 
învăţătorului. Fiecare şcoală va 
avea Comitetul său şcolar —  
la sate, ca şl la oraşe.

Inspectorii şcolari de judeţ şi 
subinspectorii şcolari de plasă, 
verifică gestiunea comitetelor 
şcolare care rămâne definitivi 
şi dă descărcare gestionarilor.

Bugetele şi socotelile de cons
tituire şi întreţinere a şcolilor 
nu se centralizează pe judeţe. 
Ele rămân la şcoală şl se con
trolează pe loc, dându-se apro
barea de inspectorul sau sub- 
inspectorul şcolar, nu din birou 
cl pe loc la şcoală. învăţătorii 
vor fl scutiţi de drumuri prin 
capitala jhdeţulul şl depărtări
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pentrucă au clase şl copil de 
educat ş! Instruit şi atunci când 
pleacă dela şcoală rămân copiii 
de isbelişte.

Forme puţine şi venituri mai 
mari vor da altă gospodărie 
şcolilor primare. Să le încercăm.

Deschidem largi coloanele a- 
cestel reviste pentru oricine 
voeşte să facă propuneri in 
legătură cu întreţinerea materiala 
a şcolilor primare. Le aşteptăm.

întreţinerea în bună stare a 
localurilor şi a întregii averi 
şcolare precum şi sporirea ei 
întărită cu asistenţa socială a 
elevilor, constitue problema 
principală a educaţiei tineretului 
şcolar.

Puterea exemplului în educaţie
— Vechiu principiu pedagogic — 
va fi înfăptuită atunci când 
elevul va putea şi va face la 
şcoală ceia ce trebue, în urmă, 
să facă acasă la el. Sporirea 
cunoştinţelor trece în acest caz 
pe planul al doilea. E mal bine 
„Un animal sănătos decât un 
filosof ofticos". Educaţie şi apoi 
cultură şi nu Invers.

Noi am fi mulţumiţi să se 
aplice întocmai art. 59 din lege 
care are următorul cuprins:

„Reparaţia şi întreţinerea lo
calurilor de şcoală şi a locuinţei 
directorilor cad tot în sarcina 
comunelor care dau comitetelor 
şcolare sumele necesare în acest 
scop*.

„Atunci când comunele nu în
scriu aceste sume în bugetul lor, 
ele se înscriu din oficiu de 
Ministerul de Interne, Ia cererea 
Ministrului Culturii Naţionale.

Prin lucrări de întreţinere ae 
înţeleg! diverse reparaţii atâ̂ t 
la şcoală, cât şl la loculţa d i
rectorului, mobilier şcolar, ma
terial didactic, cărţi pentrm 
bibliotecă, luminat şl încălzit, 
atât pentru şcoală cât şl pentrtc 
locuinţa directorului, plata oame
nilor de serviciu, registre Im
primate şl rechizite pentru can
celarie şl ajutorarea copiilor 
săraci".

Domnul I o a n P e t r o v i c l ,  
Ministrul Culturii Naţionale, In
spectând Jud. Neamţ în ziua i e  
20 Septembrie 1943, a spus 
„Din raportul făcut de domnul!, 
prefect am constatat că mal îa 
suferinţă în acest judeţ sonii 
edificiile ce depind de departa
mentul meu: şcolile, ce sub
raportul localurilor nu staat 
înfloritoare. Pe lângă toate cele
lalte lipsuri şl greutăţi bugetare 
mal e o cauză care va face şi 
în viitor ca şcolile primare sâ 
se găsească in situaţie precară, 
Limpezirea acestei probleme înc4 
nu poate veni, peDtru că nu se 
ştie în sarcina cui cad şcolile 
primare. Acum şcolile primare 
cad în sarcina Ministerului de 
Interne însă este o veche tradiţie 
ca şl Ministerul Culturii Naţio
nale sâ le dea ajutoare, deoarece 
principial depind de acest de
partament, iar Ministerul de In
terne mal are şl alte instituţlumii 
ce depind de resortul adminis
traţiei sale şl astfel s'a întâmp
lat cu şcolile primare, ceiace *a 
întâmplă totdeauna, când sun 
doi stăpâni: flecare se lasă i i  
seama celuilalt.
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Era cât pe ce să revină în 
sarcina Ministrului Culturii Na
ţionale, însă — în ultimul moment
— şcolile primare au rămas to* 
în sarcina Ministerului de Interne. • 
Sper c& în viitor să cadă iarăşi 
în seama M. C. N. când existând 
un singur om cu răspunderea 
nu se va mal bizui unul pe 
celălalt".

O. A. Gheorghlţă

Un nou titlu de glorie inva(ata 
rească: creatori de cultură.
Sărbătorirea scriitorului B. 
Iordan.

Prezent şl activ în toate d o
meniile de activitate naţionalii, 
învăţătorul român şi-a câştiga1 
un titlu de glorie, prin contri- 
butla sa la patrimoniul culturii 
noastre.

In literatură — mal ales în 
cea pentru copil şl popor — In 
pictură, în sculptură, în arta 
dramatică, în muzică şl în dife
rite domenii de şttinţâ, Invât*- 
tornl şl-a dat şi-şi dă contri
buţia sa, învestită cu atributele 
care-i caracterizează v i e a ţ a :  
cinstită, curată, românească şi 
serioasă.

Gruparea învăţătorilor scrii
tori, organizată în cadrul Aso
ciaţiei generale, sub preşedenţia 
colegului Mir cea Isplr, secretarul 
general al Asociaţiei învăţători

lor, face un mare serviciu aw 
numai corpului invăţătoreîCj 
dar întregului neam, atrăgându4 
luarea aminte asupra acestei 
neasemuit de curate creaţii lite
rare. învăţătorul, care este vlă
star ai neamului curat, trăeşte 
lângă sufletul neîntinat al p o 
poralul, îl Înţelege, îl iubeşte, 
se contopeşte în el. IVacea 
opera Iul poartă pecetea auîe*- 
Icltăţll nepervertite şl a Idea

lismului. Cât de adânc grăefte 
moţul — acest imens rezervor d* 
uuflet naţional — în poezia 
InvAtătorului V. Copllu-Cheatrl 
şl rut de tumultos gâlgăe slut- 
ţlr»R românească In versurile 
Iul 1. l). Pietrari.

Ce miros de brazdă, Iubită 
şl preţuită sincer, se răsfrânge 
din poeila lui B. Frunte, înră- 
ţător la Siliştea in jud. Neamţ

Cine n'a auzit şl n'a cetit cu 
emoţie pe Ion Adam, Ion Cio
cârlan, G. Tutoveanu şi atâţia 
alţii, pentru a ne apropia de feno
menul I. Creangă fost toată viata 
învăţător ? Dacă învăţătorul, e* 
vieaţa şt apostolatul său, a ins
pirat creaţii literare nepieritoare 
(„Dăscăliţa" de Octavlan Goga, 
„Domnu Busuioc" de Mihail 
Sadoveanu ş. a.), apoi nu-i mai! 
puţin adevărat că sufletul lut 
idealist s'a inspirat el însuţi 
dela cele mai curate lsvoare
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ale neamului., dând opere, care 
au ocupat loc, printre cele de 
frunte, în cultura noastră.

La aceasta frumoasă bogăţie 
de suffet, pe care învâţătorimea 
a dârueşte neamului fără intre' 
repere aşa cum şi-a vărsat cu 
•roism sângele pentru apărarea 
patriei, adăogăm o nouă bucu
rie: învăţătorul scriitor B. Ior
dan a ‘ost sărbătorit în Bucureşti, 
la Ateneul Român, la ’ mpiinlrea 
a 10 ani dela apariţia primului 
i&u roman: Normallştil. Scriitor 
consacrat — este membru al 
Societăţii Scriitorilor Rămâni — 
deşi tânăr— n’are încă 40 ani— 
s scris până acum 10 opere,

care au ajuns în masele largi 
ale cetitorilor.

Subiectele cărţilor d-lul Iordan 
sunt variate, insă în toate este 
prezent, până la evidenţa, su
fletului învăţătorului.

Aspecte din vleaţa de nor- 
malist, de învăţător, romane 
sociale şl până la „Decebal" 
(ultima cartej toate au o strânsă 
contingenţă cu permanenţele 
uoasht spirituale, dîn care 
neamul îşi trage forţele, pentrm 
afirmarea drepturilor sale.

In plini ascensiune, d-1 Iordan 
este departe de a ne fl dat tot 
ce bogăţia Iul de suflet şl talent 
ne poate da.

A.

^ o0oO<S®®®Ooo^



Al. Lascan v Moldovcnu: „Sus 
Inimile11 şl» Vieaţa Sfântului Ioan 
cel Nouu. D-l l-ascarov-Moldo- 
vana este unul dlo cele mal 
cunoscute şt mai Iubite nume 
în pătura noat»trk . u.tă şl mai 
aies în lumea ceh'r ce oster esc 
pe ogorul lnţetan'î al culturii 
populare. Această drrgoî.*e 5* 
adâncă preţuire şi-a câştigut-G 
pin ectivitatea-i de scriitor ol 
prin aceea de răscolitor al 
sufletelor şi neîntrecut ziditor 
spiritual. Înzestrat de Dumnezeu 
cu un suflet larg şi generos şi 
cu un verb cald şl plin de o 
nespusă dulceaţă, răscoleşte şi 
zideşte spiritualiceşte de ani de 
zile, cutreierând ţara în lung 
şi în lat, ca inspector general 
în Fundaţia Culturală „Regele 
Mlhai I" ori pe undele nevăzute 
ale văzduhului, dela postul de 
radio, în cadrul orei statului.

Ca scriitor, d-l L?.scarov-Mol- 
dovanu urmează aceeaşi cale 
de lumină. Scrierile sale au 
aceesşl dulceaţă ca şi vorbirile, 
căci şl unele şi altele pornesc 
din acelsş Isvor: învăţătura creş
tini. Căci aceasta este nota 
caracteristică şl fundamentală a 
scriitorului şl omului Lascarov- 
M oldovanu .* creştinismul ade- 
rărat şl profund. Prin aceasta, 
d-«a ocupă o  poziţie aproape

singulară in lumea literelor
noastre, pe care şl-o menţine ctt 
perseverentă discreţie şl modes
tie, nelăsându-se ademenit de 
obişnuitul „tanvtam,, al faunal 
noastre literare.

Cele două volume amintite 
fiuti au aoelefi^l calităţi şl 

îndeplinesc aceef y.t îaaltă operă 
de zidire sufletească, aiât de 
necesară oricând, dar mai alee
Io zluu de astăzi. In volumul 
„Sus Inimile" sunt adunate un 
m*nunchtu dlflP cuvântările ros
tite la radio. Dela un capăt la 
altul este străbătut de fiorul 
profund al u n e i  convingeri 
adânci. Simţi îndată că acolo 
vorbeşte însăşi inima omului, 
întreaga lui fiinţă, nu numai 
buzele, cum e obiceiul la mulţi 
cuvântători, cari vorbesc numai 
sşi, ca să se atle şi ei în treabă. 
Din toate iradiază o dragoste 
fără margini pentru viteaza 
noastră armată, o conştiiţă lim
pede a dreptăţii cauzei pentrtt 
care luptăm şl încrederea ne- 
sdruncinată în blruloţă. Prim 
aceasta d-sa a pus la îndemâna 
învăţătorilor, preoţilor şl tutu
ror celor ce lucrează pe ogorul 
culturii la sate, o armă puter
nică şl minunat de eficace, 
împotriva acţiunii de propa* 
gandă a vrăjmaşilor. Nu rămâne
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aliîceva, decât să fie întrebuin
ţată de cel ce au datoria de a 
îapta împotriva acţiunii de de
zagregare morală, pe care o 
încearcă vrăjmaşul.

„ Vieafa Sfântului loan cel 
Noau, după cum însuşi titlul 
urată, tratează cu adâncă evla' 
rle creştină, vleaţa sfântului 
născut pe ţărmurile îndepărtate 
»Se mării Negre, spre Asia Mică, 
spre a pHml cununa de martir 
pe ţărmurile româneşti ale ace- 
ieeaşi rrârl, la Cetr.tea-Albă.

întregul vclum e un adevărat 
inm al virtuţilor creştine, fiind 
prin aceasta o minunată unealtă 
de educaţie şl zidire sufletească. 
No poate 11 un mai fericit mij
loc de educaţie, decât acela al 
exemplului v i e ţ i i oamenilor 
Iluştri. Vleaţa multor oameni a 
fost determinată de o anumită 
carte citită în adolescenţă, atunci 
când încep a se preciza drumu
rile  vieţii sufleteşti. Dorinţa de 
cuceriri şi fapte măreţe a lui 
Alexandru Macedon a fost tre
zită, după propria-l mărturisire, 
«3e lectura cărţii Iul Piutarch: 
^Vleaţa oamenilor iluştri". D-l 
Lascarov-Moldovanu, prin volu
mele sale anterioare de vieţi 
ale sfinţilor, cât şl prin această 
„Vleaţă a Sf. loan cel Nou", 
pune la îndemâna tineretului 
ader&rate comori, din a căror 
cercetare, e imposibil ca cineva 
să nu rămână cu o cât de mică 
armă în suilet. Totul este ca aceste 
eărţl să aj iingă în mâna tlnere- 
toHal, şi să fie citite.

Asopra acestui punct (citirea 
âe către tineret a acestor cărţi)

*39

aş avea o obiecţie de făcut. D-l 
Lascarov-Moldovanu întrebuin
ţează in aceste cărţi un stil de 
vechi cazanii şl bucoavnef un 
stil bisericesc ca să zic aşa, 
care, desigur are un farmec 
deosebit şl porneşte din con
vingerea curată şl adâncă a unui 
suflet evlavios. Tineretul nostro 
însă, crescut în şcolile noastre 
acreştlne şi sub influenţa unul 
mediu asemănător, cum va putea 
el oare să f'uste un asemenea 
stil ? Nimic din zestrea lui 
morală şl intelectuală nu-1 poale 
apropia, nici un element apercep
tiv nu-l va ajuta. Şi atunci, 
desigur că va arunca aceste 
nepreţuite comori, cari sunt 
cărţile d-sale,

«Astfel de cKrţl sunt scrise 
„(spune cu multă dreptateGlovani 
„Papinl despre cărţile în genul 
„celor scrise de d-l Moldovanu) 
„pentru cei care cred ia Chrlstos, 
„adică pentru acei cari, într’un 
„anumit înţrlrs, ar putea să se 
„lipsească de ele. Dar laicii, 
„Indiferenţii, profanii, artiştii, 
„cel cari «unt obişnuiţi cu mâre- 
„ţla celor vechi şl cu noutatea 
„celor moderni, nu cercetează 
„aceste volume, ori le părăsesc 
„îndată ce le-au găsit. Ori tocmai 
„aceştia sunt cititorii cari ar 
„trebui ci cerlţl, căci tocmai ei 
„ s u n t  cei p e r d u ţ i pentru 
.Chrlstos".

Având in vedere scopul su
prem, acela de a putea atrage 
tineretul spre lectura acestor 
nepreţuite cărţi, cred că ar fi 
bine ca d-l Lascarov-Moldovanu 
să-şi revizuiască acest stil, care,
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ieşi e atât de plin de farmec 
y£ de grăitor pentru adevăraţii 
creştini, nu spune nimic şl e 
respingător pentru „laici", pentru 
.profani", pentru intelectuali 
!®tru'un singur cuvânt.

Prin aceasta n'ar abdica dela 
convingerea sa de bun creştin, 
căci însuşi Sf. Apostol Pavel
* pace : Cu Iudei) am fost ca un 
Iudeu, ca să-i câştig pe Iudei. 
Cu cel fără lege. m'am făcut ca 
imul fără lege, ca să-l câştig pe 
eei ce nu au legea. Cu cel slabi 
» 'am  făcut slab, ca şt pe ce) 
slabi să-i câştig. Ci toate le fac 
pentru evangelle. (Corlntenl Cap. 
9 v. 20-23).

Mihai Constantinescu : , Mor
mântul Urieşilor“ (Editnra „Car
tea M oldovei"! Văzând în vitrină 
acest nou volum al d-lui Cons- 
îantinescu, mi-am amintit Imediat 
cile poanta epigramei cu care 
d-I A. C. Cuza întâmpinase un 
alt volum al d-sale, care se 
i a m l i  „Gânduri barbare" * 
J s  barbare, dar nu-s gânduri“ , 
decreta caustic maestrul epi
gramei româneşti. Din această 
pricină părerea mea despre noul 
▼olum al d-lul Constantinescu 
era deja formată, fără să fl citit 
măcar un rând şi exprimată in 
cuvinte, dups maniera d-lui A.
C, Cuza, suna astfel:

„Numele ce i l-ai dat,
Nu-i deloc adevărat 

C&cl, ce mii la deal la vale,
E mormântul dumltale"

Curiozitatea m'a împins totuşi 
să deschid cartea, să văd în ce 
măsură era adevărată răută
cioasa părere. Şl, odată ajuns 
aici, la deschiderea cărţii, nu 
m'am mal putut opri decât la 
ultima filă, ceeace este desigur, 
şl un merit al d-lui Constantl- 
nescu, nu numai al meu.

D 1 M. Constantinescu reuneşte 
între coperţlle acestui volum un 
număr de şapte nuvele, deosebite 
ca nume, cadru şl acţiune, dar 
comune ca 1svor de Inspiraţie. 
In adevăr toate nuvelele din 
acest volum au ca temă deose
bitele aspecte ale psihologiei 
patologice. Prin aceasta d-l 
Constantinescu şl-a luat asapră-şi 
cel mal Inţelenit ogor din câmpul 
nuvelei psihologice. E o sarcină 
grea aceasta, extrem de grea, 
deoarece, in acest domeniu orice 
pas inainte, Înseamnă un pas pe 
piscuri ascuţtte şl margini de 
prăpăstii adânci, cari pot cu 
uşurinţă să prăbuşlască pe în- 
drăsneţul explorator.

In marşul acesta fantastic peste 
genunile sufletului omenesc, d-l 
Constantinescu nu s’a prăbuşit, 
dar nici tocmai pe piscuri nu 
s'a menţinut. Dela un capăt la 
altul al volumului, în aproape 
toate nuvelele persistă o atmos
feră de artificialitate, de lucru 
„tras de păr“, cum spune atât 
de plastic poporul. Aceasta se 
datoreşte faptului că angrenajul 
cauză-efect funcţionează defec
tuos, că efectele sunt dispropor
ţionate faţă de cauzele cari Ic 
produc.

Dar să exemplificăm.



APOSTOLUL

Iată de pildă prima nuvelă, 
„Mormântul Urieşilor". Eroul 
principal Condrea e un tip 
„ieşit de pe şine", Aleargă în 
patru labe şl paşte iarba cu 
dinţii. Cauza e faptul că a 
întâlnit odată la Cheile Bicazulul 
o fată sălbatecă şi şuie de care 
a'a îndrăgostit şl cu care a 
împărţit dragostea, dar care s’a 
prăbuşit apoi în prăpastie. Oricât 
ar ii ţinut la această fată săl
batecă, totuşi ncest fapt nu e 
suficient să justifice nebunia O 
simte şi autorul şl otuncl, la 
sfârşitul nuvele! îl dărurşte o 
criză de epilepsie. Numai că 
aceasta In loc sî! dreagă, mal 
rău strica, deoarece îa modul 
acesta criza în loc să apară ca 
o cauză, dă impresia de efecî. 
Dar mai sunt şi alte momente 
nemotivate în această nuvelă. 
De pildă îndrăgostirea Ellei de 
Condrea. Nimic nu justifică acest 
fapt. Condrea n'a săvârşit nici 
un act de bărbăţie. Nu s'a putut 
ţinea de- dânsa în cursele ei 
fantastice pe colţurile stâncilor, 
proba la care îşi supunea Ella 
adoratorii. A fost tot atât de 
bleg ca toţi ceilalţi, cari îşi 
aflaseră moartea prin fundul 
prâpăstlllor. Şi totuşi, într’o bună 
zi îi cade în braţe. Se vede că 
s'o fi gândit să intre şl ea în 
rândul lumii, căci alt motiv nu 
se întrezăreşte. Tot atât de 
nepotrivit este şl numele munte
lui Ţohard, care după anecdota 
posestită de d-sa ar veni dela 
nemţescul „zu hart“ . Dacă ar fi 
aşa atunci ar însemna că Românii 
n’au apărut în Carpaţi decât
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după ce un împărat d*?Ia Vlens 
a trimis aici, la Cheile Bicazului, 
un savant care să studieze dacâ 
piatra acelor stânci poate fi 
cioplită !

A  doua nuvelă — „Smaranda 
lui Ştefan" — începe prin îndră
gostirea unei fetiţe de 14 ani
— Smaranda — de un ofticos 
•— Ştefan — în răstimpul unei 
pene de cauciuc întâmplată unul 
autobuz ce trecea priutr'un sul 
de munte. Oricât am trăi in 
secolul vitezei şl oricât ne-ar fl 
obişnuit o anumită literatu ă cu 
indrf gof=tirile.,â conp de foudre", 
totuşi ni se pare cu totul absurd 
acest fapt. D-l Constantlnescu, 
care îşi pedepseşte cu nebunii 
pe aproape toţi eroii d-sale, de 
data aceasta e indulgent şl-i 
legă pe d-l Ştefan să ducâ o 
existenţă de penstoaar veteran al 
sanatorillor d*- tuberculoşi, deşi 
a pricinuit moartea Smarandel. 
Eu 1—a şl fl omorât imediat 
ce afla de moartea Smarandel. 
Depresiunea morală, adăugită 
celei fizice provocată de boală; 
ml-ar fi uşur«t mult sarcina de 
călău şi mi-ar fi prilejuit câteva 
pagini mişcătoare cu acest prilej.

Pentru arhitectura bucăţii se 
simte tare mult lipsa unui contur 
social al Smarandel. Smaranda
— ca de altfel mulţi din eroii 
d-lui Const ntinescu — nu e 
integrată unui mediu social. E 
o abstracţiune, un h brid social 
ceeace dă impresie acută şi ne
plăcută de artificialitate.

îndrăgostirea Almei de Sandu
— in bucata „Minunea Sfântului 
Andrei“ e, desigur, firească, cu
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toată diferent*» de rang social 
(Alma e f^ta de moşier, Iar 
Sandu an flăcău de ţară, frumos
şl cânt&rct) Ceeace este nefiresc 
e faptul cS Sandu nu pleacă 
la Hermezlu, după Alma îndr.tă ce 
îl trimite vozbă c# se află acolo 
cl eşteapB o lună şl mai bine 
spre a pleca pe un viscol 
cumplit, tn noaptea sfântului 
Andrei. Nici o justificare. Actori 
do^r de n do prilej autorului 
să ne povestească ceva eredi l'n 
legătură cu strigoii, ceeace a 
crezut d-sa că va adăuga poves
tirii o notă de fantastic şl o 
va fncc mal palpitantă. A rămas 
doar o credinţă, căci în fata 
fant "(Icului din nuvela d-sale, 
nu sl"i{i nimic din emotUle ce 
tl l* procură o lectură din 
Hoffmnn, Dlkens, sau Mlrcea 
Ellnde.

in „ Tronul 42" nebunia eroinei 
este d"*tnl de justificată prin 
anteccden'ele ereditare, fiind 
fiica unu< be(lv tnveterat Ceeace 
e nefirt ic nici e vocabularul 
nebunei Nu po^te vorbi astfel 
fat i ţinui perceptor betlv, chiar 
nebună fMnd, când nu putem 
deduce da nlcăleH că st avea
o brumă de cultură. Se vede 
însi că d-l Constantinescu nu 
cu-onştc rnnxlma populară care 
spune aş;; d-- frumos: „Ori te 
poartă cum tl-1 vorb», ori vor- 
beşte cum tl-1 portul" Din păcate, 
ca şl Smarand i, tofl eroii acestei 
nuvele sunt lipsiţi de Identitatea 
socială, despre care vorbeam 
mai înainte şl din această pri
cină al impresia că atât eroii

cât «1 acţiunea, au cam fo»t 
„traşi de păr".

Nici wM'iica Evdochia\ una 
din cele mai frumoase nuvele 
ale volumului, nu e scutită de 
situaţii artificiu le, neflreytl. Simp
lul fapt a) gustării din pomul 
oprit la vârsta de 14 ani nu 
justifică crizele senzuale şl n> 1 
ales pe cele sufleteşti « lt  KIcloI. 
E prea frumoasă retrag*) •» cl 
la mltnă.’flirc ca bA pontă 11 
adevdrată Ne-am fl aşteptat 
mnl curând să o găslo: într’un 
bordel, ori soţie într’o aşa zla& 
„familie modernă*, care tot cam 
acelaş lucru este.

Tot atât de nefirească e şl 
retragerea Iul Euseblu la ţară 
şl transformarea lui într'un ţăran» 
numai spre a putea sta în 
preajma schitului în care desco
perise pe Elena, sub haina măi
cuţei Evdochle. Mă întreb care 
din milioanele noastre de tineri 
sănătoşi şi-ar sdrobi viata numai 
pentru faptul de a fi gustat 
primul din farmecele trupeşti 
ale unei fetiţe de 14 ani t Şl aş 
mal avea o obiecţie de făcut. 
Aceasta în legătură cu stilul. 
Are în această nuvelă d-l Con- 
stintlnescu o figură de stil, care 
Impresionează tare neplăcut, 
constituind o adevărată profa
nare. Iată cum răspunde Elena 
lui Euseblu, când acesta tl 
reproşează destrăbălarea i... „Şi- 
spot iubirea e o taină care *• 
cere săvârşită de mal mu HI 
preoţi; asta pentru măretln el. 
Ai văzut altar cu un singur 
slujitor şl crâşmă cu nn singur 
băutor ? Naivule, află o l d*
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mult timp nu mal eşti nlc! sin
gurul preot, nici singurul bău
tor"... Altarul comparat cu o 
cârciumă şl cu trupul unei femei 
scufundat în mocirla celor mal 
jo«nlce patimi! Ar fi mers 
această comparaţie pe vremea 
când Venera îşi avea t'emolele 
şl preoţii el, dar astăzi consti
tuie un sacrilegiu, care e cu 
atât mal mare cu cât vine din 
partea unul scriitor creşttn, nu 
din partea unul fiu al Israelului, 
când Iarăşi ar avea o  explicaţie.

Rugăm pe d-l Conslantlnescu 
ca la prima edWe ce va urma 
(căci noi avem credinţa că vor 
urma mal multe) să scoată acea
stă nefer’ dtă comnaraţ'e. să o 
lase mimol pe aooea rn cârciuma.

„B^idea Ion Damian" tratează 
dram*» dezrădăcinării şl a nos" 
talglel. Deşi angrenajul cauză- 
efect e şl a'cl nuţln forţat, totuşi 
ace-s^ă nuvelă e cea mal hună 
din punct de vedere al arhitec
turii literare. Iar in ceeace pri
veşte stilul sl sentimentul naturii, 
e o adevărată perlă. Nu-ml 
amintesc să fl citit cândva o 
evocare mal cald* şl mal vi
brant* a vleţM simple, a adevă
ratei vieţi, care e aceea trăită 
în mijlocul naturii, deşi sunt 
destul autori cari au pledat 
întoarcerea la natură.

Tot atât de bună este „O 
noapte fără somn", în care e 
admirabil analizată psihologia 
geloziei masculine şi, dacă n'ar 
fi pe Ici pe colo câte una din 
obişnuitele sale exagerări, ar 
fl o capo d'operă a genului, 
superioară „Omului din vis" al

iul Cezar Pefreseu. Sunt sigur 
că dacă eroul principal n'ar 
avea nefericitul nume de Rauch- 
wergher, ar rămâne în literatura 
româneasc* tipul clasic al gelo
sului, un fel de 0 ‘helo autohton, 
născut alei în România.

Ajungi la sfârşitul volumului 
ne revine datoria unul rezumat 
sintetic sl a concluzlunllor.

1. Defecfnl mare al d-lul 
Conatantlnpscu este, ca să zicem 
aşa, de natură nrh'tecturală. Nu 
are în^ă dexteritatea unei cf>n- 
structH glohale, deşi reuş°şte 
să ne d»a foarte bune tipuri 
Individuale. Aceasta pe"trucă 
n’are încă s'mtul proporţiilor 
şl ceeace numlam angrenajul 
cauză efect.

2. Are frumoase $1 promiţă
toare calităţi,'llnfre care notăm !

a) O naraţiune vie şl atrăgă
toare b) 0  descripţie aproape 
picturală a naturii şl n elemen
telor el. c) Un sentiment al 
naturii, profund, emoţ'onant... 
in concluzie prev»d d-1ul Cong- 
tantinescu o frumoasă carieră 
scrlltorlcensc», dacă va munci 
să şl sporească talentul pe care
1 l-a dftrult Dumnezeu. Cu acea
stă nădejde încheiem astfel:

„Numele ce 1 1-al dat,
Nu-1 deloc adevărat;

Nu-1 un mormânt ucigaş, 
Cl-1 leagăn de uriaş*,.,

N. David-Ghindăoani.
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Voinţa Şcoalei, re-Hsta de 
cultura şl pedagogie a învăţă
torilor din provinclî- Bucovina, 
pe luna Iunie 1943, se prezintă 
ca iormă şi conţinut la înălţimea 
frumuseţilor din Ţara fagilor.

Respiră din conţinutul acestei . 
reviste un suflu de temeinică 
preocupare profesională atât 
din Interesantul articol al d-lul 
N. C. Enescu, Intitulat „Cultură 
şl practlcls 11" unde aceste două 
noţiuni sunt perfect lămurite 
şl adaptate noii concep ţii Inte- 
grahste, cat yi d*n articolul d~lul 
Emil Boca intitulat »Expoziţii 
şcolara“ şl d-lul A’ l ’unzarm 
„Muzeul şcolar",

Partea literară cuprlndc o 
treime din paginile revistei, in- 
mănunchtnd printre oile nume 
şl pe Teofil Liana cu frumosul 
poetn „La Capul câ m p u lu iLu
crarea d-lul G. Comicescu, In
titulată „Problema întregului, in 
psihologie în raporturile ei cu 
educafia", este interesa ni prezen
tata de recenzia d-lui I. V. Goraş. 
Cu această ocazie recomandăm 
şl noi colegilor cartea d-lul 
Comicescu, care e menită să 
Întregească cultura noastră pro
fesională.

Remarcăm preţi)asa contri
buţie a unui buchet de Inspec
tori cari prin prezeoţa lor 
certifică pe deplin pregătirea 
profesională a acestor cadre* 
Dorinţa noastră e ca pretutin
deni aceste elite să se manifeste 
ca in Bucovina.

Revista Bucovinei, anul II 
Nr. 8 August 1943.

Cu oca?.ia Împlinirii a 120 ani 
de la naşterea lui Alecu Hurmu- 
zachi, d-l C. Loghin evocă figura 
acestui mare cărturar şl luptător 
bucovinean, în jurul căruia a 
gravitat toată mişcarea cultu
rală şl naţională dintre 1840— 
1870.

Divorţul literar dintre noii 
mănuitorl de slovă bucovineană 
ori „vechii iconari*, este îndulcit 
prin .Scrisoarea* ce d-l Traian 
('hclariu o dresează acestora din 
urmă, deşi activitatea tinerilor 
bucovineni nu o mal prejos de 
a celor de la .Iconar"* Ne-o 
dovedesc pe deplin versurile 
pline de prospecţiune ale d-lul 
Ghedeon Coca şl proza suculentă 
a d-lui Traian Cantemir.

Reproducem din poezia d-lul 
Ghedeon Coca, intitulată „Ră
mas bun", primele două strofe:
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Rămas ban, casă ca prispele de lut,
Pe care am dormit noaptea de-atăteaori,
Cânt* ardeau luminile stelelor, — surori 
Pe streaşina ca fruntea lăsată spre trecut I

Ea plec de-acam, departe, intr’un oraş, 
Să-mi caut o slujbă de Stat sau la comună 
$i singură te las să fii, sub lună 
Şi sub cerul rotund şi alb, ca un răvers,
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D-l Augustin Z. N. Pop, A tlfi frumoss4 şi poezia d-lui 
scriind despre *Intâia carte de N. 1 ^utu, intitulata „Secetă",
intenţie poetică" psaltirea ia “ ’“ r f| jat“ cef tă. ch‘ar ^, , , _  ,N , sfârşit de ultimele doua versuriversuri a lui Dosoftei) se dove- llpsite de decen{4 celedta> peatru
deşte acelaş competent obser- edificare, reproducem ultima
vator literar. strofă:

„N'a mai plouat. Doamne te-am chemat,
Nu ne mai auzi ? Glasurile s'au uscat,
D^r din colbul trupurilor noastre de mâine,
Fă, Doamne, îngerilor Tăi pâine"...

DiSgraţios şl Inestetic, ori de 
câtă revo tă ar fl capabil un 
munctor mistuit de s e c e t a  
nemiloasă.

Asta nu împiedică câtuşi de 
puţin ca „Revista Bucovinei" 
să fie printre cele mai bune 
reviste literare din ţară, atât 
prin valoarea lucrărilor pu
blicate cât şl prin regionalismul 
ei autentic.

Două reproduceri picturale: 
„Păstoriţa" de Grigorescu şl 
„Cerşetorul* de Luchlan, împo
dobesc şi mai mult buchetul 
revistei şl intenţia conducăto
rilor ei.

Viaţa Basarabiei, anul XII 
Nr. 6, Iunie 1944.

întemeiată şl condusă de D. 
Pan Hclippa, această revistă 
continuă sa fie cea mal bucă 
revistă a Basarabiei.

Din 1941 încoace e redactată 
de d-l Octav Sargeţiu, un Inimos 
şi inepuizabil condeier, care s’a 
afirmat in ultimul timp cu 
volume de poezii „Cântece în 
Singurătate", premiat de Socie
tatea Scriitorilor Români.

Ia numărul de faţă, d-sa pub
lică  două poezii i „ Veghe* şi

„Pocni", ambele clocotind de 
simţire aleasă şl pline de ima
gini noul.

D-l Pan Halippc arată eLegă- 
turile vechi între Ardeal şi
Basarabia". M a i semnează :
Teodor Răşcanu, Şiefan Păun— 
Rovine, doun frumoasa poeme 
de războiu, Nicolae T. Neaga,
D. Anastaseicu — Diana, V. 
Luţcan, C. V. Soare, Alfred 
Tibereanu, N. Popovschi şi S. 
Bezviconi.

Cronica literarâ susţinută cu 
nerv de tânărul scriitor Alex. 
Lungu.

Convorbiri Literare, anul 76
— Ianuarie şi Februarie 1943.

Organul Juniunii continuă să 
trăiascfl, Iml'tâcat şt în aceste 
vremuri de criză, în cea mai 
sărbătorească haină ce*o poate 
da hârtia.

Sacrificiile deslnteresate fă
cute de d-l I. E. Touroufiu, 
demonstrează că se mal găseşte 
şi astăzi câte un Mecena al 
literelor româneşti.

Numărul din Ianuarie, prin 
pana dăruită de ciio d lui I. 
Lupaş, lămureşte „Repercursiu-
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nile congresului de la Berlin in 
istoria Komănihru.

Ambasadorul nostru cUltnral 
la Sofia, d-l N. Crevedia, acest

mâncător de stele cu mămăligă, 
descântă vraj • „Fetei din Viii/fl- 
hia", a cărei nostalgie se infră- 
ţtşte cu hartu mutilată a Ţării:

„Câte-un oraş, cum e o aluniţă,
Iar albul —  acuma mângâe sidef s 
Sunt sănii — munţii mici in relief 
Şi Dunărea — o joardă, ca de viţă.

In fericiri, aici, oricât de gol 
De umărul colin, mi-aduc aminte 
Şi inima ţi.o simt, pe-a ta, ferbinte, 
Cu o bătae — adâncă de petrol.

D-l I. Touroutiu, continuă 
„Bdiţd critice Eminescu", stabi
lind noi adevăruri în lumina
căroru trebue judecată cPera 
marelui nostru poet. Puterea de 
discernământ şl meticulozitatea 
cu cure d-l Tourouţlu coboară 
In analiza unei opere literare, 
face din domnia-sa cel mai 
competent critic de formă şl 
fond literar şl ce regretăm, e 
că prea Îşi mărgineşte posibili
tăţile numai in istoriografie, 
când ştim sigur că de ar întâr
zia mai mult şi în actualitatea 
frământărilor literare, ne-ar fl 
steaua polară şi busola, ca 
înaintaşul său Maîorescu.

Numărul de ps Februarie pub
lică în in/regime „Poemul crea- 
ţiunii“ (versuri), datorit d-lul 
Grigore Sălceanu, care depăşeşte

astfel graniţele titulaturii de 
bord al Tomisului. Ne mărturi
sim, cu această ocazie bucuria 
de a fi putut savura mal înainte 
de publicare, licoarea celestă 
picurată de acest poem, la şeză- 
lorile „Dobrogei literare" orga
nizată cu multă însufleţire şl 
atmosferă poetica, la Constanţa 
de d-l Grigore Sălceanu. „Poemul 
Creaţiunii11 este un urcuş spre 
nemărginirea Dumnezeirili şi 
frământarea unui poet pentru 
apropierea omului de Marele 
Creator.

D̂ -l Teodor Al. Munteanu, unul 
din redactorii „Convorbirilor” 
publica o frumoasă „Elegia" in 
cate prin repetarea unor cuvinte, 
accentuiazâ imaginea şl câştigi 
ca efect.

B. Frunte
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DIN JUDEŢUL NEAMţ

I) Dela Asociaţia Generală.
Asocla{la Generală a Învăţă

torilor din România, a hotărât 
să ţină la curent colegii din 
ţară, asupra realizărilor înfăp
tuite, ia flecare lână. Noi vom 
publica aceste lucruri ia fiecare 
aumăr al revistei noastre.

Iată prima serie de realizări:
— Căminul Asociaţiei din str. 

Sf. Apostoli 14 Bucureşti, a fost 
mărit dela 10 la 17 paturi. Cos
tul de lei 100 pentru găzduirea 
unei persoane nu corespunde 
decât serviciului de întreţinere.

— Răspunzând unei necesităţi 
imediate, Asociaţia a înfiinţat 
pe lângă acest Cămin şi o cau- 
tlnă, care îocepe să fuacţlonoze 
dela 1 Decembrie crt., unge vor 
putea lua masa compusă, deo
camdată, din mâncări reci şi la 
condlţluni avantajoase, colegii 
veniţi cu treburi îa Capitală.

—  Urmărlad punerea la punct 
a organizării interioare, Asocia
ţia a imprimat carnete de legiti
maţie pentru toţi membrii Aso
ciaţiei. Cu adresa Nr. 1729 a 
trimes stocul necesar judeţului 
nostru cu lămuririle necesare. 
Pe viitor, fiecare membru al 
Asociaţiei va fi prevăzut cu 
această legitimaţie vizată de 
căi re conducerea Secţiunii res
pective, pentru a ne bizui pe o

numărătoare exactă a puterilor 
noastre profesionale.

— Revista Şcoala şl vieaţa, 
reorganizată redacţional pentru 
a fl un inatrament de cultură 
profesională în ştii de şcoală şi 
vieafă, va apare cu regularitate 
odată la două luni. N-rul i din 
aaul XIV va apare pe lunile 
Septembrie — Decembrie î a 
aumăr dublu de pagini şi va fi 
expediat Secţiunilor între 5—20 
Decembrie. In prezent admini
straţia revistei studiază modali
tatea expediţiei revistei direct 
abonaţilor del t centru, pentru 
evitarea cheltuelilor şi întârzierii 
expedierii.

— Sub tipar avem Almanahul 
învăţătorilor pe anul 1944, care 
va fi o tipăritură de propagandă 
şi util, tipAiită în condiţlun- 
teholce şi redacţionale excepţlio 
nale. Cu o copertă îa culori, ia 
160 pagini format mare, cu 
numeroase reproduceri artistice 
în text şi 120 clişee, tipărite pe 
hârtie kunst-druck străină, Al
manahul învăţătorilor pe 1944 
va fl inchlnat problemei de 
actualitate a misionarismului 
învăţătorilor. Preţul unul exem
plar al acestei c*rţl-enclclopedle 
este de lei 500 şl se reţin 
exemplarele de pe acum, anua- 
ţându-se Asociaţia.



— Biblioteca Asociaţiei va 
deveni fn curând o realitate 
culturală de prestigiu învăţăto- 
resc şl pentru îmbogăţirea el 
facem apel la toţi fruntaşii 
dSscSllmlI.

— Pe linia aceloraşi preocu
pări de păstrare a tezaurului 
splr'tual din trecutu' luptelor 
Asociatei, n Început organiza
rea muzeului documeutsr al 
Asocia ţ'el.

Biblioteca şl Museul trebuie 
să devină două aşezăminte pro
fesionale, colegii din toată ţara, 
deţinători de cărtl privind miş
carea învBţătore^scă privită sub 
toate aspectele. corespondentă 
dintre învxftori ş1 ma^ll onmenl 
de ş^o^lă, fotografii documen
tare şl orice vestigiu d*n trecut 
ş' prezent, să le doneze mus*u- 
lul Asocl^t*el. Aici îşi va avea 
locul şl g>lerla de onoare n 
erol’ or noştri, pentru » căror 
slăvire se pregăteşte lucrarea 
de mari pronortll, Albumul 
învăţătorilor Eroi.

Donatele acestea vorfl păstrate 
cu evlavie, rânduite îa vitrine 
şl purtând nume'e donatorilor,

— In cadrul Expoziţie1 Docu
mentare a învăţământului Prac
tic organizată de către Ministe
rul Culturii Natloneleîn Capitală, 
Asociaţia noastră a fost pre
zentă prin standul Intitulat 
„Mereu învăţătorii1*, care a 
demonstrat documentar opiniei 
publice creaţlunlle solidarităţii 
profesionale sub toate aspectele.

IT) Tnvâtfitorii vor asculta nu- 
mai de organele lor de control.

Dăm mal jos, în copie, ordi
nul M. C. N. şl C. dat Ins
pectoratelor şcolare cu privire 
la convocarea învăţătorilor în 
alte localităţi:

„In coniormilate cu hotărtrea 
Domnului Mareşal. în legătură 
cu chemarea învăţătorilor la 
diferite consfătuiri de către 
autorităţile ad-tlve, avem onoare 
a vă face cunoscut următoarele 
dlspozlţlunl s

învăţătorii nu au voie să pără
sească şcoala spre a se deplasa 
în alte localităţi Indiferent de 
cine ar fl convocaţi.

Inspectorii şcolari nu vor 
chema la reşedinţa plăşll sau 
a judeţului pe învăţători pentru 
Instrucţiuni sau în Interes de 
serviciu. OHce dlspozlţ’uni ce 
au de comunicat, vor fi trans
mise pe calea corespondenţei 
sau teîefonlo. Se exceptează 
cazul când Ministerul hotărăşte 
anumite convocări în cercuri 
restrAnue, pentru îndrumările ce 
trebuiesc date In legătură cu 
bunul mers al scoţiei.

Orgnnele administrative (ore- 
fecţl, pretori, primari, sau notari) 
nu nu voie să convoace pe 
învăţători In alte localităţi.

Dac* totuşi aceste convocări 
sunt absolut necegare pentru 
organizarea sau hunul mers ai 
serviciilor I. O. V., Consilii de 
colaborare, Sfaturi Comunale, 
etc., ele se vor face numai cu 
ştirea Inspectoratului şcolar şl 
fără să se abuzeze cu deplasarea 
invăţ&torilor.
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Ia aceste cazuri, învSţStorilor, 
care sunt convocaţi şl trebuie 
sS se deplaseze în alte localităţi,
li se va plăti diurna respectivă 
şl cheltuielile de transport, aga 
cum H se plăteşte si celorlalţi 
funcţionari comunsl!.

Aceste same vor fi plătite 
d in  fondurile p r i m ă r i e i  
resnecHve.

Aceste dlspoziţiuni au fost 
comunicate şi Ministerului Afa
cerilor Interne pentru a fi aduse 
la cunoştinţa organelor admi
nistrative, spre a se respecta 
întocmai.

Dvs., vet! supraveghea ca nici 
personalul de control să nu 
abuzeze de chemarea învăţători
lor în alte localităţi sore a nu-1 
nl'l să fac* cheltuieli inutile cu 
deplasarea1'.
Ministru Subsecretar de Stat,

(ss) I. C. PETRESCU
Director

(ss) Marin Nicvlesca
III) Sancţiunile vor fi aplicate 

numai de organele Ministerului 
Culturii Naţionale.

Publicăm copia ordinului, prin 
care se precizează că învsţ torli 
nu pot fi sancţion ţi decât de 
organele Min1 sterului Culturii 
Naţionale şl Cultelor,'

„Avem onoare a vă aduce la 
cunoştinţă că, Domnul Ministru 
al Afacerilor Interne cu ordinul 
Nr. 22,184/943 sduce la cunoş
tinţa domnilor Prefecţi, că nu 
mai au dreptul de a aplica nici 
o pedeapsă, membrilor corpului

didactic primar, fără avlzui 
domnilor inspectori şcolari,

Blnevolfi a comunica celor 
în drept."

Dl reci or, 
fss) M. Niculescu

Şeful Serviciului 
fss) M. Ionescu

IV) Dela Asociaţia Judeţeană.
Pentru a cruţa in cât mai 

bune condlţluni casa învăţători
lor din Piatra Neamţ şi a o pune 
tn stare să fie cât mai de folos 
tutoror colfgllor din judeţ, se 
v o r  f a c e  u r m ă t o a r e l e  
îmbunătăţiri :

— Reparaţia Instalaţiei sani
tară (apă, bale, < losete etc.) aşa 
fel ca să funcţioneze normal 
şl permanent.

— Construiri» unul grajd 
pentru cal, cu droşcărie pentru 
trăsuri, ca să nllift unde adăposti 
acestea, colicii cftnd vin în or? ş.

Lucrările vor începe în primă
vară. Până a>tunel vor fi adunate 
fondurl'e necesare şt pregătite 
proiectele.

Realizări ce sa vor înfăptui 
imediat:

— înmulţirea puţurilor dela 
6 la 11, pentru a da ca pa cit) te 
mai mare Căminului şl a avea 
posibilitatea «ă fie gAzdulţl colegii 
cari fac concentrări !n Pla<ra, 
la casa noastră, in cond ţlunl 
speciale,

— Alcătuirea unei galerii a 
înaintaşilor, in holl-ul casei 
lovătătorilor, şl a unul colţ i los 
al Eroilor învăţători din judeţ, 
căzuţi pe câmpul de onoare.
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In acest scop, toţi colegH(ele) 
din judeţ sunt rugaţt cu stăru
inţă a ne trimite orice materl; 1 
în legătură cu ^rleaţa şl jertfa 
celor pe care trebuie să-l cinstim 
cu sfinţenie : fotografii, scrisori 
fapte săvârşite, ua memorln 
asupra activităţii şl realizărilor 
ca învăţător etc. j j

Deasemenl şl câte un tablou 
dela d-nll colegi pensionari.

— Conform hotărîrli luate la 
a d u n a r e a  generală a aso
ciaţiei generale, din Bucureşti, 
de a se Începe o acţiune de 
propagandă, bine susţinută în 
jurul activităţii jertfelnice a 
învăţătorului român în aceste 
timpuri, vom îngriji ca învăţă- 
torimea nemţanâ să aibă regulat 
locul ei în publicaţiile de presă, 
Deaceea toţi colegli(ele) sunt 
rugaţi(e) a comunica, pe scurt, 
la Asociaţia, fapte şl realizări 
ale învăţătorilor, cari vor apărea 
în mod permanent.

— In curând va Intra în 
funcţiune biblioteca Asociaţiei, 
la casa învăţătorilor. Până acum 
avem vr'o 500 volume — adunate 
de d-l Constanlin Luchian pe 
când era revizor şcolar — dar 
vom îmbogăţl-o prin t o a t e  
mijlocele.

Unul din acestea este donaţia

şl rugăm pe colegi ca din căr
ţile personale sau cari pot obţine 
dela d-nli colegi pensionari — 
sunt unii cari ar putea să ne 
dea biblioteci întregi — să le 
dăruiască bibliotecii Asociaţiei.

— Colegii din judeţ sunt rugaţi 
a înştiinţa Asoclaţ'a despre orice 
reuniune sau manifestare din 
regiune, unde Asociaţia noastră 
trebue să fie prezentă, pentru a 
trimite delegaţi,

Deasemenl a ne ţine la curent, 
pe calea corespondenţei, despre 
tot ce trebue să ne impărUşlm 
unii altora în scopul întăririi 
solidarităţii noastre învăţătoreştl.

— La librăriile din Piatra 
Neamţ, se găsesc de vânzare 
următourele cărţi ale colegilor 
învăţători scriitori i

B. Frunte, Ogoare şi Luceferi. 
100 lei.

Octav Sargeţlu „Cântece în 
Singurătate11 (versuri) 100 lei.

„I. D. Pietrlnl: Spre zăpezi 
(versuri) 100 lei.

L. Incobescu „Visul lui Syeu“ 
(povestiri pentru copil) 240 lei.

Gr. Sereda: „ M i c i i  Coo
peratori" 100 iei.


