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B ibliograf i e
Cârti, ziare, reviste
A m primit l a r e d acţie :
„Viaţa Românească"
anul XXV,
nrele 10 şi 11 (dela 31 Oct. şi 15 Noemvrie). Revista bucureşteană de mare
reputaţie, a început să apară de
două ori pe lună, desigur pentru a
consolida legături m a i puternice cu
lumea cititoare şi a-şi create astfel
tirajul. Literatură aleasă, stu Iii i n 
teresante, cronici bogate.
Adevărul
literar şi artistic
apare
regulat săptămânal şi deţine ce! mai
mare tiraj dintre toate revistele din
ţ a r ă . •Colaboratorii cei m a i de supra
faţă din literatură şi artă în frunte
c u Gala Galaction, loan Pet~ovici, Mi
hail Sadoveanu, Tudor Arghe-zi, G.
Călinescu, N. Davidoscu. A început
să dea loc şi problemelor sociaie.
Vremea, anul VI, apare săptămâ
nal şi e o tribună deschisă condeelor
tinere. Printre colaboratorii nrelor ul
time semnalăm următoarele nume:
Eugen Relgis, Mircea Eliade, Ton Călugăru, F. Aderca, Sergiu Da.n, Emil
•Cioran, A. Donescu, Alex. Sania. Cro
nici culturale şi literare
totdeauna
îngrijite şi susţinute.
Boabe de Grâu anul IV, apare re
gulat lunar sub direcţiunea dlui Em.
Bucuţa. conţinând înfăţişarea bogă
ţiilor artistice ale diferitelor ins^ituţiuni culturale si colecţii particulare.
"Revista lmftitvtvliii
Social
BavatGrisana T i m b r a r ă , anul I, nrele ?—5
aduce comunicări tot m a i importante
şi documentare de ale membrilor săi.
Roma, revistă de cultură italiană,
a n u l XIII, no 3, închinat dlui prof.
Ramiro Ortiz de către seminarul de
literatură italiană, cu prilejul plecă
rii din România a cunoscutului filoromân.
Revista de studii sociologice şi mun
citoreşti anul I no 2, de sub direcţia
dlui N. N. Matheescu publică fonrte
utile studii asupra mişcărilor sociale.
Ţara Bărsei anul V, no 6 (Nov —
Dec.) aduce detalii asupra festivităţi
lor dela Braşov cu prilejul adunării
generalo a Astrei şi interesante cer
cetări istorice. Deasemenea d ă exten
siune m a i mare părţii literare.
Şantier este titlul unei noi reviste
social-literare care apare de două ori
pe lună sub direcţia literatului fin
şi omului de gust Ion P a s . Primim
al 5-lea n u m ă r cu articole semnate da
Ion P a s , Eugen Relgis, Lotar Radăceanu, N. Deleanu, Serban Voinea, I.
Şt. Ioachinescu. P u n e l a curent cu
gândirea socialistă din tară .şi din
streinătate. E u n îndreptar util
Gândul vremii a început să a p a r ă
l u n a r în 15 Nov. şi-şi propune s ă
desbată chestiuni filosofice şi socio
logice. Semnează dd. Uţa, Gr. T. Po
pa. P . P . Stănescu
Parlamentul
Românesc
anul IV,
Octomvrie 1933, ia colaborarea nume
lor ilustre pentru a c t u a l i t a t e ! proble
melor şcolare (Onicescu, VâlcovicL
Ionescu—Şişeşti, Tudor Vianu, I. C
Petrescu, GîureBCU, Sorlcu ş. a.).
Gând Românesc, a n u l I nrele 5 ş i

6 (Sept. şi Octomvrie; — revista
Astrei
Buletinul
demografic al
României
anul II, no 9, director Sabin Manuilă.
Şcoala Mehedinţului
anul IV, seria
II, no 2 cu probleme didactice îngri
jit puse.
Libertatea anul I, apare de două ori
pe lună. Director: I. Gigurtu. P.:'oble
rne variate economice şi sociale. Abo
nament anual lei 300.
Viaţa Basarabiei, anul II, Octom
vrie. apare lunar, abonamentul anual
lei 120. Chişinău
Gazeta ilustrată, revistă lunară, apare de u n an de zile sub conducerea
zeloasă a dlui Petru Borteş. E o og
lindă fidelă a actualităţii prinse în
numeroase clişee reuşite. Publică ar
ticole de actualitate d i n peana unor
publicişti cu nume. E o revistă buni?
de familie care merită să fie abonată.
Abonamentul a n u a l lei 150.
Ziarul „Cuvântul' a scos u n n u m ă r
foarte bogat cu prilejul unui deceniu
de existenţă. Dintre ziarişti de mar
fă ai acestui ziar amintim pe dd
Nae Ionescu, Dem. Teodorescu, Per
pessicius. Vladimir Ionescu, Ion Călugăru, Mircea Eliade, Titu Devechi,
Octav Onirescu, Mihail Sebastian, Nestor. I s a i i Tolan.
Braşovul literar an. II no 13 apare
la Braşov sub direcţia maestrului epigramist şi poet Cincinat l'avelescu.
Notăm cu bucurie u n n u m e nou în
literatura ardeleană Ion Foeşenaanu,
care în fiecare n u m ă r al acestei re
viste semnează versuri şi studii do
cumentate.
Mai colaborează: P a u l Constant.,
Aurel Marin, Emil Giurgiuoi etc.
Cronici bogate şi susţinute.
Hotarul a n I Noemvrie
La Arad
datorită scriitorului Al. Negură, u n
grup de intelectuali a u dat viaţă re
vistei
„Hotarul1.
Cu fiecare n u m ă r ce apare aduce
u n preţios aport pe terenul litera?
în Ardeal. Material variat şi select
Lanuri an I no 2. Mediaşul centru
săsesc lipsit de viaţă românească ne
trimite o revistă în care pulsează in
tenţii frumoase. Colaborează dnii Vasile Marinaş, Mihai Axente, George
Popa, Ion Th. Ilea, I. Al. B r a n Lemeny.
Az Ut, e titlul unei reviste maghia
re ce apare la Oradea îngrijită de tâ
nărul poet Gyalay Mihâly.
Azi (Octomvrie 1933.)
Excelenta revistă a generaţiei tine
re şi-a reînceput apariţia regulată cu
n u m ă r u l de fată. Apare în aceeaşi ţi
nută demnă cu u n variat material,
Somn^a^ă versuri: Vladimir Streinu,
Camil Baltazar. Măria Bamis, Ion
Th. Ilea Al. Causianu, Cicerone Thervdorescu Paul Sterian. I. Valerian,
Prasms Vrfinreanu. R. H a n . Ion Pillat Zaharia Stancu. I l a r v Vnrrm-a
^Voza, pstn sustifută r>e R^rnidus
Dianu. Radu Boureanu, Mihail Cellarii-nu.
Aduce şi o bogată cronică, din care
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remarcăm cele două recenzii asupra
lui Lucian Blaga (La cumpăna ape
lor) şi G. M. Zamfirescu (Maidanul cu
•dragoste), a dlui Octav. Şuluţiu, pre
cum şi recenzia dlui Mircea Eliade.
Purgatorul,
în traducerea dlui Al.
Marcu.
„Viaţa Literară" (Anul VIII no 148)
Harnica şi apreciata revistă bucu
reşteană stăruie în a oferi publicu
lui cititor aceeaşi literatură aleasă,
cu care ne-a obişnuit, — pe lângă bo
gate informaţii şi recenzii.
Remarcăm în acest număr, în spe
cial versurile semnate de V. Voic-ulescu, V. Ciocâlteu şi Ion Th. Ilea, —
precum şi bucăţile în proză ale Dior
O. Şuluţiu şi A. Ceuşanu.
Se pare că u n val de tinereţe a cu
prins selecta revistă, care promite
aprecierea şi a talentelor iîln provin
cie.
„Viaţa Literară" deschide coloane
le oricărui talent, — fapt ce va con
tribui mult, suntem siguri, la bunul
renume de care se bucură.
Asociaţia Scriitorilor
români
inde
pendenţi cu ramificaţii în toată ţara,
desvoltă o activitate ce se impune tot
mai mult atenţiei pumice.
Aceasta
s'a văzut si cu ocazia şezătorilor li
terare organizate la Braşov, Sibiu,
Oradea şi Timişoara, desfăşurate într'un elan de nedeserts.
Privim cu multă încredere această,
acţiune, menită a deştepta interesul
colectiv pentru literatură.
Pnetul Inn Th. HeOr
va scoate de sub tipar noul său vo
lum Gloata.
Volumul va descoperi
tuturor iubitorilor de frumos u n re
marcabil talent, ce se manifestă printr'o poezie de o izbitoare noutate şi
de o factură cu totul originală.
Prin imaginile de frumuseţe rară,
prin energia şi vigoarea concepţiei,
acest poet, frate al stâncilor ardelene,
nare a fi expresia însăşi a noului su
flet ardelean, sbuciumat şi dornic de
a se manifesta.
In urma primirii frumoase de care
s'a bucurat întâiul volum: ..Inventar
rural şi sentimental", aşteptăm cu
motivat interes apariţia noului vo
lum.
Volumul va fi ilustrat de talentatul
pictor Cornel Cenan.
Cartea dlui Petre
Tartha,: „Pen
umbre", cu subtitlul afişat pe coper
t ă : romane î n fragmente, şi a p ă r u t ă
de curând în editura „Orient" d i n
Dej,
ne-a procurat o plăcută sur
priză.
Si n u pe nedreptul. Lectura celor
228 pg. o savurezi cu o plăcere cres
cândă şi n u ştii ce să admiri m a i
mult: stilul sprinten, îmbrăcat în
imagini de o factură nouă şi fericită,
din care n u lipseşte nota locală, —
ori umanismul cald, impregnat într'un realism ce nu-şi depăşeşte n u 
mirea. De remarcat, Sn special bucă
ţile: In spital, Rodul muncii şi Supri
mat.
Cronicari fideli, o înregistrăm eu
plăcere.
M.
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Căminul şcolar
Icleia căminului şcolar nu este nouă, dar direc
torul „Societăţii de Mâine", dl I. Clopoţel are meri
t u l de o fi adus-o din nou în discuţie publică şi de
• a ifi căutat realizarea ei în cadrul Asociaţiunei. Astra.
Toată lumea caută o (formulă nouă pentru acti
varea vieţii culturale la sate. Cine citeşte broşura
dini 1. Clopoţel „Un program de culturalimre a şa
lelor'" găseşte în Căminele şcolare, preconizate în
aceasta, broşură, formula căutată. Nimeni nu poate
nega, binecuvântările ce s'ar revărsa asupra ţinuturi. lor 'îţi cari s'ar înfiinţa căminele şcolare.
Când este vorba de întruchiparea acestei idei,
părerile pot fi diferite. Experienţele trecutului ne-au
dovedit cât de greu se înfăptueşte ceva şi cât de uşor
se nimicesc şi cele mai solide instituţiuni, între îm
prejurări schimbate, daoă nu au fost aşezate în un
cadru potrivit. Cu Io ani în urmă nu mi-aşi fi putut
închipui ca cea mai veche şi mai de model şcoală de
fete din Ardeal, şcoala ân care a crescut cea mai mare
parte a doamnelor cari conduc astăzi societatea, şcoa
la civilă a Asociatiunii, cu internatul atât de cunos
cut şi .apreciat şi în „Ţară", să se desfiinţeze flupă
războiu şi să rămână din toată înfăptuirea Asocia
ţiunei un simplu internat ca oricare altul. Gu toate
ca .mijloacele materiale ale Asociaţiunei, câţiva ani
după războiu erau superioare anilor înainte de 1918,
Ascciaţiunea a lăsat bucuros să treacă şcoala civilă
de fete şi să continue ca liceu de fete susţinut de stat,
Ne. pare şi normal ,aee>st lucru. La întemeierea şeoalei nu aveam alt organ, care s'ar fi putut îngriji de
susţinerea unei scoale române i nterconfesionale şi
Asociaţiunea era singura instituţiune care o putea
patrona. Scopul Asociaţiunei „Astra" nu era susţi
nerea scoalelor şi îndată ce s'a. găsit un alt organ
care să o substitue, a cedat aceasta şcoală. „Astra"
nu a creiat pe teren şcolar nimic deosebit, nimic ce
ar fi putut rămâne,, ceva specific ce ar fi trebuit să
.fie continuat. Din acest motiv cred că nici căminul
işcolav nu poate fi ataşat acestei institulţiuni.
E chiar de mixare cum toate ideile bune şi noi,
necesare desvoltării normale a neamului nostru,
pentru întruchiparea lor nu caută un cadru normal,
corespunzător scopului «e-i luirmiănesel /Manea pro^
blemă a educaţiei fizice, care la alţii au societăţi şi
organizaţii puternice, la noi a încercat să se aciuiaşcă în cadrul unei secţii a Asociaţiunei. In o vreine
„Astra",..• întemeiată pentru promovarea culturei şi
literaturii române ; în Ardeal, credea că trebuie «ă
facă biQpoli'tica, deoarece literatură şi cultură s'a făcut
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destulă. Iar acum încercăm să mai înglobăm în ac
tivitatea Astrei şi Căminele şcolare.
Noi nu prea vrem să vedem metehnele acestei
Asociaţiuni. Nu voim să recunoaştem că ne-am abă
tut dela scopul fundamental al acestei instituţiuni.
Până a trăit A. Bârseanu „Astra" a mers pe drumul
ei tradiţional de muncă continuă şi dezinteresată, cu
evoluţie lentă îşi reală, încurajând între împrejurările
dale, literatura română din Ardeal şi întregind acti
vitatea culturală a celor 2 biserici şi a scoalelor con
fesionale. După moartea lui Andrei 'Bârseanu prin
cipiile conducătoare şi tradiţionale ale Astrei sunt
înlocuite, cu loterie, cinematografie, muzee, imari pla
nuri de reforme, cari au înghiţit cea mai mare parte
a subvenţiilor dela stat, serbări, reclame în presă,
cuvântări, secţii reorganizate şi statute modificate
Asociaţiunea nu mai este schitul cultural, în oare se
retrăi? proeminenţii, cari vor să-şi jertfească o parte
a vieţii lor în serviciul culturalizării masselor. în
drumarea literaturii şi a gustului de cetit nici nu mal
es/te între scopurile Asociatiunii şi până la înfiripa
rea „Gândului românesc" al câtorva entuziaşti, cari
nici ei nu prea au strânse legături cu „Astra", acea
sta societate, închinată literaturii româneşti, nu are
nimic comun cu literatura. In schimb lipsa de acti
vitatea a acestui onorabil cadru a fost compîectat cu
problemele biopoliticei, educaţiei fizice şi de câte ori
se n.ai iveşte câte o ideie bună şi mântuitoare caută
ocrotirea primitoarei Asţre.
.
;'
O societate care îşi schimbă ţintele. activităţii
sale şi care discută awwil structura scopului si niijhxieele sale, nu dă prea m u l a siguranţă pentru nouile
înfăptuiri, cari nu sunt în tradiţia nici în statutele
acelei societăţi. Credem că mai curând sau mai târ
ziu, educaţia fizică se va putea desvolta în o imare
societate independentă ide Astra şi tot astfel se vor
grupa în societăţi separate şi alte secţiuni ale vechei
Astre.
—
Problema Căminurilor şcolare la sate este o
chestiune destul de importantă şi de complexa ca să
nu aibă nevoie sa fie pusă sub tutela unei alte insti
tuţiuni culturale.
Problema învăţământului primar aparţine sta
tului. Statul are şi obligaţia şi posibilitatea să reizolve
aceasta problemă atât de însemnată. Căminele şco
lare se vor îngloba învăţământului primar şi astfel
întemeierea lor aparţine tot statului, singurul în"mă
sură să le susţină şi să le dea vieaţă.
întemeierea Căminelor şcolare, ar mai rezolva
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îucă o problemă d mare însemnătate: pregătirea Si li s'ar îngloba şi educarea practică a şteolv#flţi|pf
normalişti s'ar face cea mai mare şi mai aeţivă operă
practică a învăţătorilor pentru vieata satelor.
învăţătorii noştri părăsesc şcoalele normale în educativă.
etatşa de 19 ani, atunci când încă nu sunt îndeajuns
Prin desfiinţarea unor scoale nopmşlâ am ayea
formaţi să reziste influienţelor diverse ale mediului (profesorii necesari - pentru conducerea căinţnp}0r şeosătesc. Cei mai idealişti dintre tinerii învăţători se lare. Sub conducerea acestor profesori a» putea face
izbesc de mizeria în care sunt aruncaţi şi de indo practică pentru şcoala vieţii 12—15 învăţători diplo
lenţa masselor săteşti. In loc să fie ei educatorii sa maţi, învăţând 150—200 elevi. In cămine anul ar
telor, în loc ca ei să ridice nivelul cultural al satelor, putea dura 5 luni şi astfel aceste cămine ar putea
adeseori coboară ei nivelul moral al satului şi sunt cuprinde anual 300—400 elevi. Fiind elevii ocupaţi
cei dintâiu cari cad jertfă în o luptă pentru care nu toată ziua în mod sisltematic, fără pierdere de timp,
sunt îndeajuns pregătiţi şi în care nu sunt îndeajuns cele 5 luni de învoţământ Vor fi mai efective decât
ajutaţi. Ei renunţă dela început la orice efort şi se cele 10 luni ale anului şcolar din satele împrăştiate,
acomodează lumei din jur.
în văile munţilor.
Tinerii învăţători vor putea în liniştea acestor
Un absolvent normalist ar trebui să facă prac
tică, de, 3-—'i ani ca învăţător practicant cu leafa în căminuri şi sub directa conducere a (profesorilor, în
un mediu reconfortant pentru viitoarea lui misiune, grija cărora sunt daţi, să facă practică şi să se in
învăţătorii diplomaţi şomeri, în loc să sie mai pregă struiască şi ei, fauniliarizândurs© cu diferitele pro
tească pentru viitoarea lor carieră de apostoli ai lu- bleme culturale, cu munca ştiinitifică şl - educativă,
mţnei, bat la uşile tuturora pentru posturi de supli cu metodele prin cari vor putea acţiona în satele
nitori §i-si oţelesc sufletele cu refuzurile şi nedreptă noastre. O parte dintre candidaţi vor putea ca învă
ţile ce le îndură, uită ce au învăţat în şcoală şi se ţători ambulanţi, învăţa pe teren, în satele risipite
în jurul căminului, stând câte 2—3 săptămâni pe Ia
adâncesc în alte posibilităţi de traiu.
Un maestru diplomat al unei scoale de arte şi elevii pe cari i-au avut în şcoală cu un semestru sau
meserii nu poate lucra independent până nu-şi însu cu ani mai înainte, familiarizându-se astfel cu pro
şeşte metodele de lucru în o uzină, sau în un atelier blemele satelor aşi continuând instrucţia elevilor pe
particular în care va pune în practică ceea ce a în la casele acestora. La întoarcerea lor de pe teren ar
văţat în şcoală. Numai după aceasta practică în şcoa putea discuta cu profesorii lor diferitele probleme ce
,i *
la, Ţiţţii va deveni un bun industriaş. La fel un învă şi-au pus.
ţător eşit din şcoala normală va trebui să treacă în
învăţătorii astfel pregătiţi îi vom putea trimite
O. uzină în care să pună în practică ceeace a învă în orice localitate, ei nu şe vor mai pierde. întăriţi în
ţat în şcoală şi numai după aceasta practică a vieţii focul sacru al misiunei lor vor fi folositori si vor- pu
ya li un bun si pregătit învăţător. Şcoalele de apli tea ridica învăţământul primar al ţării cu cei mai
caţii de pe lângă işooalele normale sunt numai ca mulţi analfabeţi.
atelierele şcoalelor de arte şi meserii, nu pot înlocui
Prin desfiinţarea şcoalelor normale de prisos şi
uzinele şi atelierele particulare necesare formării prin concentrarea unor posturi de învăţători din re
unui bun industriaş. Aceste uzine pentru şcoalele nor- giunile în cari s'ar înfiinţa aceste cămine, s'ar găsi şi
ţnale. ar putea fi Căminele săteşti.
mijloacele necesare ridicării căminelor săteşti de în
Un absolvent normalist ar trebui să facă practică cercare.
de 3—4 ani în un mediu reconfortant pentru viitoa
rea lux misiime. Dacă s'ar înfiinţa căminele săteşti
VICTOR STANCM

Legislaţia noastră sanitară nivelează
calea „Căminului şcolar"
,.
Dl Clopoţel in studiul d-sale, referitor la problema de o capitală importanţă şi o eoyârşkoare, aeitia4
litate: < Un program de culturalizare a satelor" scrie: „Denumirea complectă a instituţiuni nţa fi. Ciţ$inţ# "şpolat
$ţ casa de ocrotire a localităţii respective din două consideraţiuni: a) în acest chip îşi lărgeşte sfera,, djâ eşflpaciiate asupra întregei societăţi comunale; după cum vom vedea hi partea doUa a studiului de faţă, cândţ voi
exaînina alte şase grupuri de chestiuni în strânsă atâfnare de izbânda ihstituţiunii *- Şi b) se va putea mtra
cât se poate de nimerit în prevederile legii sanitare*.
Noi în articolul de faţă ne prdpunem să stabilim punctele de contact între căminul şcolar ca insti*
tuţie complexă şi anumite probleme de ordin sanitar.
Consultând o parte a legiferărilor noastre de până acum găsim la capitolul „ocrotirea cbjyiloţ tre1
cuţi. de, 7 arii, avizaţi la ajutorul public" art. XXI. 1901 § 2 şi 3; (vezi codiil Ministerului Sănătăţii şi Ocrotiri
lor Sociale de Alexandru Al Pretorian, dedicat dlui N. N. Sâveanu, întâiul ministru îtî noul Departamental
Sănătăţii şi ocrotirilor Sociale, cu prefaţă de prof-l dr. Titu Gane, f. Secretar general, ahUl' i*§26; pa& 365)
dispoziţii In sensul cărora azileie de copii ale Statului vor interveni ca acel copii cari stau ftaa- âţi JHM'fc* le^
gaturile lor şi sunt talentaţi să fie primiţi în locurile gratuite pela diferitele iasiitutiuni d*> învăţământ al» statului spre a li se da posibilitatea unei desvoltări corespunzătoare, Amintim conţinutul acestei dispoziţii ifcgJsla1Ve nu pentru că am intenţiona să apelăm la „locurile gratuite pe cari am dorj să le vedem ocupate cu copii
'
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ă căror soarte ne-a fost încredinţata noul, ci pur şi simplu pentru a scoate în evidenţă punctul de contact pe
ea*e inslituţiunile noastre de protecţiune infantilă le-âu stabilit încă cu decenii în urmă cu instituţiile culturale
şi de educaţie. In sensul § 3 din aceiaş lege se prevede ca comunele de apartinenţă ale copiilor declaraţi de
părăsiţi şi cari au Împlinit vârsta de, 7 ani, să restitue statului prin intermediul azilelor de copii anumite ta: e
de ifltreţinere cari pe timpul ministeriatului de interhe al lui Oct. Ooga au fost urcate la suma de 250 lei lunar,
pentru un copil. Deşi statul prin aiilele de copii face sacrificii imense pentru ocrotirea copiilor sub 7 ani, cari
pol fi de provenienţă şi din comunele de apartinenţă ale copiilor cari au împlinit vârsta de 7 ani — cei diri
armă constituind o etapă evolutivă foftrte naturală a celor dintâiu — şi suportă cheltueli enorme cu îmbfaciârea şi şcolarizarea tuturor categoriilor de copii asistaţi până la vârsta de 15 ani, o dispoziţiune cu multă în
ţelegere pentru culturalizarea copiilor părăsiţi ar putea dispune trecerea cel puţin în parte a taxelor restituite
de către comune — presupunând că aceste din urmă vor satisface cu mai multă promptitudiue obligaţiunile 16r
de ordin financiar, ca şi în prezent — asupra căminelor şcolare în schimbul serviciului pe care aceste cămine
^ftr putea presta prin acceptarea câtorva copii asistaţi, plasaţi actualmente pela crescători şi cari ar ajunge în
cereul de acţiune al căminelor şcolare prtiectate. Copii „părăsiţi" sau mai bine zis cei asistaţi de către stat ar
putea stabili o modalitate de colaborare între ministerul sănătăţii, muncii şi ocrotirilor sociale şi între căminele
şeelare, cari s'ar susţine reciproc, acestora din urmă asigur ându-li-se şi un ajutor pecuniar în proporţia spriji
nului pe care l-ar putea oferi ele copiilor părăsiţi.
Legea sanitară şi de ocrotire din 1030 (a proj-luiăr. /uliu Moldovan) la capitolul V articolul 149 şi
150 Intre altele stabileşte aCasei de ocrotire" scopul, de a servi în deosebi în mediul rural ca instituţie sani
tar*, de ocrotire şi de educaţie, dispunând de un dispensar mixt pentru consultaţiuni generale, examinarea co
tiţilor de şcoală şi combaterea mortalităţii infantile, sala dispensarului putând servi şi ca sală de conferinţe*
Apoi rfCasa de ocrotire" va mai dispune de ah cămin de zi pentru copii, o sală pentru intervenţii chirurgicale
argente, un salon pentru bolnavii de urgenţă, o bae duş, locuinţă pentru sora sau surorile de ocrotire, birou ad
ministrativ. La nevoie casei de ocrotire i-s'ar putea ataşa şi un local pentru izolarea boalelor contagioase, Aeeste dispoziţiuni prevăzute în legea din 1930 prin scopul său „de ocrotire şi educaţie", prin * dispensarul său",
ptiti examinarea copiilor de şcoală; prin „căminul de zi pentru copii," prin baia cu duş, prin locuinţele perso^naiului său şi biroului administrativ, precum şi prin localul facultativ de izolare a boalelor contagioase-prestiptmftnd că aceste prevederi ar fi traduse în realizări concrete, ar putea suplini şi satisface în parte şi eii*
tentele căminelor şcolare. Realizările pe teren impun însă anumite precauţiuni. Aşa, localul de izolare pentru
boaiele contagioase nî-se pare foarte potrivit funcţionând în legătură cu un internat sau instituţie inchisâ, aşa
după cum se preconizează căminul şcolar făcând însă parte dintr'un complex mai amplu de instituţiuni cu ra
mificaţii vaste şi contact repetat în mediul familiar, ar putea constitui — în cazul că nu se vor lua cele mai
rigafofise măsuri 8e profilaxie şi cari m mediul rural sunt mai greu de luat o sursă de contaminare pentru
restul populaţiei ale cărei interese de ordin sanitar intenţionează să-le deservească. Din personalul căminului ş c c
Iar ar putea să facă parte şi sora de ocrotire cu condiţiunea însă că acest agent de ocrotire socială îşi va com
plecta cunoştinţele sale în materie de medicină preventivă şi curativă şi cu cele de ordin psichoiogic şi peda
gogie rra numai în med<teoretic după cum se întâmplă azi — întrucât ştim noi — ci tăcând practică prealâ*
M ă şi în istituţiîle*§' educaţie şi câştigându^şi cunoştinţe şi în domeniul pedagogiei aplicate fără de care încă
azi nu-şi mai poate îndeplini menirea şi rolul său de factor social şi de asistenţă. Dar nu numai atât. Psiehologîa, psichiatri», psihoterapia şi pedagogia aplicate pe teren constituesc azi imperative categorice şi puncte de
intimă conexiune intre operele de asistenţă şi cele de educaţie, de care nu se mai poate lipsi nici pediatrul ca
specialist, dar nici chiar medical igienist ori de circumscripţie, căruia evoluţia cerinţelor din ce în ce mai ac
centuate ale vieţii din mediul nostru rural îi impune amplificarea: tot mai pronunţată a atribuţiunilor sale şi
prin urmare a cunoştinţelor sale şi noui obligaţiuii pentru ca stă poată face faţa exigenţelor vieţii dela ţară, care
vede în medicul său pe unul dintre factorii culturali esenţiali dela faţa locului.
Dar legea din 1930 mai prevede la articolul 529 şi anumite dispoziţiuni dintre cari unele ar putea
deasemenea să asigure în parte acoperirea nevoi'or bugetare ale căminelor şcolare. Astfel din fondul sanitar judfeţeân şi comunal 8% vor da! sumele necesare construirii instituţiilor sanitare şi de ocrotire, se vor achita speSeîŞ materiale ale ârhb\ilat6riil6r, dfispe'h'sâreto^, laboratoarelor, caselor de sănătate şi ocrotire, se vor achita spe*el« d» rhWefîrr«îf# ale eopîiM părăsiţi, ăM' detectivilor, bolnavilor incurabili, vagabonzilor şi ceişitorilor, fie m
instituţie fie în familii particulare, se vor achita 1/2 din taxele de îngrijire după bolnavii contagioşi trataţi în
spitalele publice, se vor achita toate spesele pentru profilaxia boalelor infecţioase şi se va contribui la com
baterea' bolilor sociale, se vor afecta sumele necesare pentru protecţia mamei şi a copilului pentru băi poputere,' cantine şcolare, se vor achita taxele de transport ale muşcaţilor de câini turbaţi, ale alienaţilor şi tuber*
culoşilor. Bat fiind faptuly că unul din motivele principale cari au determinat preconizarea căminului şcolar a
fost distanţa prea mare dintre casa părintească şi şcoală, alimentaţia insuficientă ba de multeori inexistentă şi
imposibilitatea de deplasate a elevului la amiazi până la domiciliu, înafară de intemperii, lipsa de îmbrăcămin
te şi alte Consideraţii invocate, deci în primul rând rolul de „cantina şcolară," credem că nici nu este nevoie
d© Weo ihterpretare mai largă- a acestui articol de lege pentrucp bugetul căminului şeolar să se vadă îndrepilţjii- la* ajutorul pe care ar putea' să-T obţină apelând la fondul sanitar judaţean şi de ocrotire. Este adevărat
ţS* «feeea1 c# âeesfr fond în multe părţi este încă inexistent sau că el există numai în parte şi că înfiinţarea luîîn
toate* păV^te ţării pe timpurile actuale de serioasă depresiune economică ni se pare chiar o imposibilitate. Nu
este însă mai puţin adevărat că unele judeţe au înfiinţat acest fond cel puţin în parte. Acesta chiar şi în actua*
18$ dc-iMîţîttffi' de existenţă âr putea* cohtribui la întregirea bugetului căminului şcolar, care ar rămâne să se
completeze *ecurgâmişi la alte resurse preconizate atât de dl Clopoţel, cât şi de personalităţile marcante cari
şi-au spus cuvântul chiar şi până acum, în această, materie* Deoarece însă şi căminelor le prevedem o evo
luţie treptată şi progresivă numai, credem, că la înfiinţarea lor se va putea ţine seamă şi de realităţile buge*

tare amintite mai suc,
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Opinia publică

de; Oonst. Sudeţeantl,

Printre faptele, de care ne dăm seama în viaţa puţin, în jurul nostru se desbat, pe planul naţional
de toată ziua din jurul nostru, nu este niciunul mai şi pe planul internaţional, atâtea probleme care nu ne
neprecis şi chiar mai elastic decât ceea ce numim mai pot lăsa indiferenţi, ci care solicită atenţia noastră
obişnuit cu termenul de opinia publică. Iar felurile, în la *iecare pas şi aşteaptă o rezolvire în funcţie "de
care se înţelege rostul acestei noţiuni — tot în uzajul opiv.ia publică. Cercul necesităţilor de toate ordinile
curent — sunt atât de multe încât înţelegerea aceasta se strnâge tot mai mult în jurul nostru şi opinia pub
ajunge aproape o chestiune de apreciere personală. lică ca un reflex al corelaţiilor de fapte în care trăim,
Opinia publică este adică apreciată în cadrul opiniei devine tot m^i mult o realitate, de care trebuie sase
individuale a celui care vorbeşte şi în perspectiva sub ţină seama. Nici n'ar putea să f.e altfel, dacă ne gân
iectivă a momentului. E poate firesc să fie aşi, până dim că o epocă a democraţiei, cum este a noastră
la un punct, căci aprecierea, pe care o facem asupra este o epocă de discuţie liberă şi ridică sau suscită
opiniei publice, este şi ea de aceiaşi natură sau are mereu alte chestiuni şi alte puncte de vedere, reduc
acelaş sens ca şi ob ectul, asupra căruia se exercită tibile în ultima analiză la atitudini ale opiniei publice.
aprecierea noastră. Ea se resimte te ambianţa, în care Astfel spune sociologul italian Filippo Carii că în de
pluteşte faptul, de care vrem să ne dăm seama, — mocraţie orcare individ are o opinie şi posibilitatea
faptul opiniei publice. Cum este opinia publică, aşa de a o exprimă.») Chestiuni economice, chestiuni poli
este şi opinia fiecăruia asupra ei, — totul este numai tice, culturale toate vin în fala opiniei publice, dacă
opinie. Nimic mai schimbător decât opinia publică şi nu pleacă de Ia ea. Dar în acest caz ele sunt ches
deci nimic mai schimbător decât opinia ce ne facem tiuni atâta timp cât interesul opiniei publice le -ţine
despre ea. De aceea nici nu este teren sau aspect din la suprafaţă. Iată cum este de cea mai mare însemnă
viaţa socială mai puţin consistent, mai fluid,1 care să tate a ne da seama despre fenomenul acesta al opi
ne scape mai mult printre degete ca aceasta. ) Opinia niei publice, iar cadrul nedefinit al fenomenului face
publica este sau mai bine se subtilizează prin tot ce că lucrul cel mai greu este să găsim un fir conducă
ne înconjoară în societate şi nim c nu este mai ase tor al cercetării.
menea ei decât vremea, iar spre a o compara, nică
De sigur că spre a prinde un capăt al acestui
ieri nu găsim o apropiere sau asemănare mai isbifir, ar trebui să încep-m prin a ne întreba în ce con
toare decât în domeniul meteorologiei.
stă acest proces al opiniei publice, să-i determinăm
Ea este ca şi vremea şi noi ne gândim la ea, funcţiunea ei, ce este ea.
spune sociologul
American Park, ca la un fel de
Intr'adevăr, ce deşteaptă de fapt în mintea noavreme socială.2) In ea trec curente şi se schimbă ca s'ră noţiunea de opinie publică? Da ă o întâlnim în
şi curenţii în atmosferă. Nu e de mirare atunci că în orşice societate -- cel puţin principial — şi tot.ce se
aprecierea ei găsim cele mai isbitoare contraste de la petrece în socittate se referă, îşi găseşte un - ecou
defăimarea vulgară până la celebrarea virtuţilor ei, — sau, putem zice, este deferit opiniei publice, urmează
o gamă infinită de simţiri în cele mai conturate expre că opinia publică, în funcţiunea; ei cea mai largă,
sii! Căci ce nu este opinia publică? De aceea un studiu oglindeşte toate manifestările, sociale, este o imagthe
ştiinţific sau conceput ştiinţificeşte este atât de greu mai limpede sau mai ştearsă a cuprinsului unei socie
în acest domeniu. Totuş e adevărat că o încercare tăţi Dar în felul acesta, arătându-ne ce «e petrece
de a trata despre opinia publică într'un chip ştiinţfic înlăuntiul societăţii, ea se ridică prin aceasta. dea
ar putea fi de un interes deosebit iotdeauna, dar mai supra ei şi stă ca o pavăză, un scut sub care socie
ales acum fiind date condiţiile vieţii actuale. Pentru tatea se desfăşoară.
ce aceasta ? Este uşor de văzut că, de la un timp cel
») V. şi Sighele — La Foule criminelle — Essai de Psychologie collective edit. 2a fr. Alean 1901. pag. 212—18.
2
) Park and Burgess — Introduction tothe Science of Sociology. pag. 791 ed. II. 1924. The Universily of Chicago Press.

(Vă urma.)
0 Introduzione allâ Sociologia generale (Curs ţinut la UinversitateadinPadova tn anul 1924 - 1925); ed.Zariichellii'Bologna

Articolul nostru de faţă are menirea să indice modalitatea pătnmderei căminului şcolar în agrenajul vieţii noastre dela ţară, — presupunând că aceasta va lua aspectul prevăzut în legea sanitară — şi a unor
resurse pecuniare cu condiţia expresă că seva reuşi a câştiga toată bunăvoinţa autorităţilor judeţene şi comunale.
îmbrăţişarea chestiunei şi de către autorităţile noastre centrale ar fi de natură să asigure. şL mai
mult înjghebarea şi buna funcţionare a «Căminului şcolar." Evident, că prin cele amintite, nu, avem. câtuşi de
puţin pretenţiunea să fi epuizat toate posibilităţile de adunare a fondurilor. Rămâne încă un vast câmp decon*
tribuţie benevolă iniţiativei particulare, care a putut prezenta şi în trecut realizări dintre cele mai meritorii. Dl
Oiura invoca exemplul plin de sacrificii al Sibiului şi Blajului. Dl Prof. Ohibu citează cazurile Lugojului, şi OraViţei unde s'a reuşit să se înfinţeze „cantine şcolare." Noi am mai putea da ca exemplu: Braşovul, unde ma
la studenţească care poartă numele mult regretatului nostru director Virgil Oniţiu, combinată cu internatul
sceului, reprezintă foarte mult din programul dlui Clopoţel, constituind în acelaş timp o dovadă eclatantă des
pre realizările pe care le poate efeptui o iniţiativă particulară bine întreţinută, căreia i-se mai asociază în a*
celaş timp şi concursul autorităţilor noastre bisericeşti.
Docent univ. Dr. AXENTE IAN CU
Medic primar-director al Azilului de copii din Cluj
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MOMENTUL FASCIST
şit, dictatura lui Dollfuss, pusă1 se ivesc de pe acum zorile unei ere
sub protecţia bisericii, aire un co când din nou această societate nu
lorit religios.
va cunoaşte constrângerile unei
In fiece feră, fascismul se pre forţe publice, căci legile vor fi scri
zintă cu o notă particulară — du se în sufletele oamenilor.
pă nevoile burgheziei respective.
Statul, cu toate anexele sale oDar, oricât de variate ar fi forme biective (închisori şi alte stabili
le acestea, există caractere comu mente de constrângere) apare de
ne, cari ele eonstitue esenţialul.
odată cu divizarea societăţii în
Mussolini şi Hitler pot concepe clase, divizare devenită necesară
în mod diferit statul, căci asta într'un anumit stadiu; al desvoltănu-i împiedecă, în practica guver rii economice. Rezultă, deci, că
nării, să tindă deopotrivă, prin existenta lui este inseparabil legată
toate mijloacele, la întărirea lui. de fiinţa claselor sociale, că deoda
Fascismul este, în esenţă, hiper tă cu lichidarea acestora, se va
trofia statului. Nimic mai caraete- stinge şi statul.
" ristic pentru epoca de după război
De unde această corelaţie?
decât că puterea executivă confis
JExistenţa claselor „.implică__ concă mereu, în folosul său, funcţiu tradîcţiîle"şT luptele sociale, iar sta
nile puterii legislative. Fenomenul tul e necesar spre a împiedecă de
e astăzi aşa de generalizat încât generarea conflictelor îu războaie
se poate spune că nici-o ţară n'a civile.
scăpat neatinsa do dânsul. Chiar
"Maşina de stat însă nu o un ar
în Statele Unite —• ţara burgheză bitru în conflictele dintru clase,
cu cea mai organică democraţie, cum ipretind politicianii burghezi,
din cauza lipsei de tradiţii aristo căci în cazul acesta de mult ar fi
cratice si militariste —• preşedin dispărut nedreptăţile sociale şi, cu
tele Roose'welt este învestit cu ast ele, însuş statul. Forţa piiblică este
fel de puteri .dictatoriale încât in instrumentul de dominaţie, cu care
stituţia parlamentară .a devenit o clasa mai puternică tine în supusimplă ficţiune. In Anglia, iţara cu nere păturile sociale mai slabe. Daregimul parlamentar cel mai ve- "ca clasa "dominaivtăCaw^"sarTn tr echiu, există, în sânul cabinetului, ţină în popor iluzia unui "tat-arun consiliu restrâns de 3—4 mi bitru, planând deasupra claselor,
niştri, care decide în chestiunile se procedează astfel din interesul,
cele mai importante.
uşor de recunoscut, de a face ac
Evident, se prea poate ca ţări ceptabilă o situaţie în sine clesagle occidentale să nu ajungă nici reabilă. In acest «cop, orice bur
odată în faza fascismului integral, ghezie va menţine bucuros regi
ca opinia publică de acolo sa nu mul parlamentar, creind aparenţa
tolereze arderea pe rug a cărţilor unei guvernări ieşite din voinţa
socialiste şi chiar pacifiste. (Bar populară.
baria hitleristă nu s'ar putea ex
Statul burghez._demoora,tic eşte^
plica fără prezenţa aşa de activă o dictatură înmănusatâ. dar o dicia puternicelor resturi feudale din __ tatura. Este mărturisirea că con
Prusia.) Dar, integral «au nu, cu tradicţiile din sânul societăţii nu
confiscarea totală sau numai ipar- se pot soluţiona, ele iztvorând din
ţială a puterii 'legislative, fascis însăşi structura acesteia. Pentru
mul există pretutindeni. Acolo un orice burghezie, starea normală
de raporturile de forţe îi sunt fa este lupta, pe deoparte cu clasele
vorabile, el serbează orgiile teroa- oprimate din interior, pe de <altă
rei.
parte cu burgheziile vecine şi ri«vale.
Despre o pace sinceră şi du
Rămâne, deci. să ne lămurim:'
de unde vine şi ce indica statul' rabilă nu poate fi vorba, din mo
umflat, caro se confundă cu fiinţa ment ce la baza societăţii este pro
prietatea privata, cu inevitabila
fascismului?
împărţire a oamenilor în bogaţi şi i
*
săraci.
Statul, după cum observă EnCând! existenţa unei burghezii
gels, nu există din eternitate. Or
ganizaţia gentilică, de pildă, nu este ameninţată de unul din duş
cunoscut. Mii de ani, societatea mani sau de amândoi deodată, ur
întreg globul. In Austria, în sfâr 1-a
omenească a trăit ifără dânsul şi mează negreşit hipertrofierea sta-

-In anii de după război, elemen
tele burgheze liberale au fost sur
prinse de creşterea neîncetată a
febrei fasciste. Nedumerită şi in
dignată la început, democraţia
burgheză a protestat, a înfierat
n miile metode de guvernare, dar,
dobândind tot mal mult conştiinţa
neputinţei, is'a resemnat ca în fa
ta inevitabilului. In Sept. 1933, can
celarul Dollfuss şi-a putut instala
dictatură cu asentimentul Parisu
lui şi al Londrei, deci al marilor
democraţii occidentale. Şi cazul
Austriei este cu atât mai simpto
matic, cu cât s'a recurs la o nu
anţă (italiană) a faseisni'ului spre
a se putea combate o altă nuanţă
fascistă (cea hitleristă).
Dacă ţările burgheze sunt rând
pe rând cucerite de mişcarea fas
cistă, explicaţia nu poate fi alta
decât că fenomenul are cauze a
danci, pe cari societatea capitalis
tă nu le poate suprima. In cazul
acesta,, s'ar putea vorbi de o pe
rioadă (politică cu o anumită mar
că, de un moment fascist. Şi, de
fapt, democraţiile occidentale au
adoptat şi ele metode dictatoriale,
cari pot fi socotite ca o prefaţă a
fascismului. Ba .însuşi Scaunul Pa
pal, atât de prudent în orientările
sale politice, se arată dispus să dea
binecuvântarea sa regimurilor fas
ciste, dupăce, numai cu doi ani
mai înainte, condamnase hitlerismul.
Ce s'a putut întâmpla ca să asis
tăm la agonia democraţiei burghe
ze?
* **
Fascismul n'are o doctrină.
Dacă Mussolini, inspirându-se
din Maehiavelli, a făcut din stat
o entitate, un scop al acţiunii de
guvern, pentru Rosenberg, teore
ticianul aiaţionail^socialismului ger
man, statul e un simplu mijloc, iar
demiurgul (creatorul) realităţii so
ciale, este sângele sau rassa. Dacă
Mussolini îşi alege bucuros cola
boratorii dintre evrei (Balbo şi
.Tungi) Germania învinsă în războ
iul mondial, crezându-se trădată
de finanţa interna ţi anală!, poartă
o teribilă rancună evreilor. In Ja
ponia, fascismul, ca să legitimeze
fantastice ambiţii imperialiste, afirma că are o misiune, dată de
providenţă, ca să facă ordine pe
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tul ui. Nu numai că se întăresc în mul se închide într'un cerc vicios, tr'un punct, dar r ă m â n tot extre
mod considerabil armata, poliţia în care trebue sa se sufoce. Mşi mităţi. Dictatura proletară expri
şi jandarmeria, dar puterea execu mult: întărind aparatul represiv al mă; şi Qa voinţa fermă a unei ctose
tivă îşi însuşeşte atribuţiile corpu statului, creind miliţii speciale, el Sociale, dar rămâne opusă dicta^
rilor legiuitoare. Şi mai m u l t : p r i n încarcă bugetul şi sporeşte numă tur ii fasciste. I n ce priveşte conţi
forţa lucrurilor, sTâliir/liipj?Hrofiaţ_ rul elementelor im productive. Fis nutul sopial, o imeBşX i^şefeir* le.
se iEentîflca' cu interesele clasei calitatea excesivă şi reducerea con separă, tina reprezintă wania to
pe când ce&laţtţ
dominante. lata, ce spune Engels tinuă a salariilor, aduc mizeria in nei minorităţi,
este,
îu
fond,
o
democraţie,
şi f n c |
suportabilă.
In
Germania,
suma
ln^ăceăâiîa~privinlă: „Ea (forfa pu
Gfoiar eâftdi
blică) se întăreşte însă în măsura, salariilor a scăzut dela 934 mii. una de tip superior.
în care se înăspresc conflictele de mărci în Ian. la 875 mii. în Iulie, contrarevoluţionare şi reuşind astclasă înlăuntrul statului îşi în care (V-si pe de altă parte presa hitleris- lozinci revoluţionare şi reuşind alt
măsură statele învecinate devin tă anunţă scăderea şomajului. In fel să, se camufleze, determină .0
Italia —• salariile cele mai scăzute mişcare de masse, ea nu câştigă »- '
mai m a r i şi mai populia'te".
deziunea majorităţii. FxempjuraaNoi trăim tocmai un
moment din Europa.
este
jErandiosTcânt minciuna, se năruie
Dată fiind interdependenţa eco ţional-S'Ociaîismului german
concludent.
I
n
schimb,
proletaria
prin excesul ei şi când ţoatp lucru nomică dintre state, societatea orile îsi definesc adevăratul oarac- menească constitue un tot, oare nu' tul găsindu-se în alianţă cu ţăra
t e r . i n aceasta demascare generala, mai poate trăi fără ordine. O re nul sărac şi mijlociu, elementele
mulţimile întrezăresc iresorturille cunosc de altfel şi fasciştii prin ostile (mari proprietari, burghezi
ascunse, cari mişcă malşina de stat. faptul că participă la toate confe şi ţ ă r a n i înstăriţi) conştiitue numeCriza economică, urmată de cea rinţele internaţionale. N u e mal riceşte o infimă minoritate. Dacă
politică, a scos la supra/flaţă toate puţin adevărat însă, că acasă pro- majoritatea condusă de ^proleta
antagonismele latente. întâi a dis imiaiă altfel de idei «şi că toate con riat, recurge la dictat ură•\-=L un lu
părut liberalismul! economic, fă ferinţele eşuează, în primul rând cru, recunoaştem, destul de para
când loc războiului vamal si ten din vina lor. In practică, fascismul d o x a l " ^ ] o face, fiindcă în primele
Jn
dinţelor autarehice. Apoi a venit fiind forma patologică a egoismu momengjse~ alfflă Reorganizată
'ândul corespondentului său poli lui naţional, este incompatibil
cu
tic, democraţiei parlamentare, oare ordinea internaţională. Cine ar pu 'cuTosi".'posedând mai multă expea cedai în fata fascismului. J n atâ tea nega că, raaralej cu răspândi 'rTelîftriiîr^iflHră. ('După aprecierile
tea ţări- libertăţile cetăţeneşti nu rea fascismului, tensiunea dintre lui Herriot, în Rusia sovietică, nu
mai sunt decât o amintire. I n statele capitaliste creste *şi ea?
mărul oamenilor lipsiţi de drep
schimb, conflictele" "pe" "pl.ân'"niatiOr
Deagropând prejudecăţi ador turi civice nu trece de 4 la s.ută.;
nai ca şi internaţional, constituie mite, suăţinânjdi instituţii, anacror totuşi el e suficient ca să, prici
un adevărat nod gordian. Fiece ~hice, prigonind cu furie ideile noui nuiască regimului încă multe neaburghezie naţională, simţindu-se*" "si salvatoare. Jaişcişn^uj face inevi.-... . juusuri).
încolţită din toate părţile, îşi s t r â n - ' " ^ K g ^ s Ş E ^ ^ - X L ă ^ n ţ ă ^ ^ ^ j A mod ___ Dacă statul fascist a p ă r ă un sis
ere carapacea în jurul corpului, se" "inconştient, el prepară revoîujia — tem învechit şi o societate putredă,
înarmează nebuneşte, chiar cu ris precedată, probabil, de război.
statul proletar e o pârglhie a pro T
1
cul de a se asfixia sub povara ar
Observaţiile lui R a r i Marx. în greşului. Fruct al unei revoluţii, e
mamentului.
legătură cu Comuna din, Paris, scoate omenirea dintr'un impas,
Din această situaţie obiectivă, de sunt valabile si astăzi. Revoluţia, deschizând noui drumuri evoluţiei.
c u r s cele două preocupări „ideolo zice el. procedează, metodic. întâi. Dacă statul fascist a pierdut orice
gice" constante: exaltarea senti desăvârşeşte puterea
legislativă, justificare istorică, cel proletar a
mentului naţional şi combaiertea care, aiuns-ând Ia excese, este răs dobândit-o întreagă. Şi iarăşi nu
socialismului. Jn ambele direcţii, turnată. (Peste această fază, a tre mai oameni fără judecată pot pu
regimul hitterist. a bătut recordlTl. cut toata societatea burgheză). Vi ne un cadavru şi un foetus pe acereu-şinn işa oevina odios BirWifloI ne apoi rândul puterii executive, las plan al drepturilor.
Tn..aoeJag „timin — t cemee ţe în'tâm- care, împinsă «i ea la excese. îşi
De sigur că în sânul burgheziei
macină baza socială, se izolează, de mai suni destui indivizi adaptabili
P m <*?n m,m i fnT,i ' lp L
popor, până când: revoluţia, con si cu avânturi generoase. Ca clasă
> - "nW'ifnra fascistă e n tiranie fă centrând împotriva ei toate forţele însă buraihezia şi r a pierdut elanul
ră seupule. Când ^ decide la aceasta distrugerii, o, strangulează.
vital, devenind captiva unui egpr
Ne îndreptăm sau nu spre acest ism orb, incapabil să, imai conside
— şi nu o face fără ezitări — b u r 
ghezia recunoaşte că şi-a consumat moment?
re marile interese sociale. P r i n dic
toate, rezervele şi şi-a epuizat toate
tatura fascistă ea se încleştează die
*
*
formulele. 0 guvernare ce se rezu
ordinea actuală, fără să-i pese de
*
mă la aplicarea forţei brutale, in
Pentru, o perioadă de tranziţie, mizeria celorlalte clase. Antenele
dică o gravă criză a corpului so socialismul .se serveşte şi el de stat ei de mult nu mai prind muzica
cial şi anunţă doar o apropiată si încă de unul hipertrofiat, care viitorului.
rimtură a echilibrului acestuia.
îsi propune să dirijeze activitatea
Pentru proletariat, idealul este
Fascismul, de fapt. nu numai că economică a colectivităţii. Numai societatea fără clase îşi fără stat.
nu rezolvă nimic, d a r agravează nişte miop! însă nu pot face dis /deci exploatare si conştrângemJ_Ei_
situaţia societăţii capitaliste.
tincţii între dictatura fascistă şi cea instajpază o dictatură ca „sg §£
Chemat să apere proprietatea proletară. între horcăitul unei ago- tranşfornţe si să asimileze. Pe mă,privată cn toiate. anexele ei, fascis pi-i s! durerile facerii.
" sură ce, îsi schimbă, fiinia şi obligă
Extremităţile c e ipoţ atinge în
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Un istoriograf roman despre politica noastră
contemporană
$. Lirius despre: dictatură, fascism, naţional-sociaHsm(iiazi)
de
prof. Camilla Kaul
Mişcările politice care stăpânesc
Europa* postbelică îşi trag forţa
principală, din pretinsa lor origi
nalitate. Tineretul este şi a fost tot
deauna „novarum rerum cupidus",
dornic de ceva nou, dorind să do
vedească astfel sie-işi îşi celor mai
bătrâni, rostul lui an viată şi în
lame. De aci farmecul tendinţelor
revoluţionare de dreapta şi de
stângă: amândouă pretind doar
„răsturnarea" stării vechi.

şi la soare, pe urmă, a murit, în
cetul cu încetul, de moarte n a t u r a 
lă, făcând Ioc altora, lăsând însă
vlăstare tinere, ce la timpul lor
aveau să se ridice m â n d r u pe trun
chiul istovit. Istoria romană pare
a cuprinde totalitatea fenomenelor
care se găsesc numai parţial în ce
lelalte istorii naţionale 1 ). Astfel
fiecare epoca regăseşte ceva din
esenţa proprie în Urbea eternă: J.
J. Rousseau şi revoluţia franceză;
secolul al 20-lea: luptele sale so
ciale.

oarea venizeliştilor de a institui o
„dictatură antimonarhistă" în Gre
cia; de „dictatura de stângă a Iui
Pilsradski, instituită în Poloiiia cu
ajutorul socialiştilor (greva cefe
riştilor ete.)
Instituţia dictaturii „dela Râm
se trage". Ouim a u ajuns Romanii
la ea?
Liviu (II. 18—21) povesteşte că
după izgonirea regilor din Roma,
se teşeau intrigi ascunse coirtra;
noului regim. O parte a clasei pri
vilegiate, mai ales patricienii ti
neri, regreta splendoarea regalită
ţii pierdută. Insuş un consul, fi
reşte şi el aristocrat, pare suspect.
Reacţionarii se unesc cu duşmani
externi ai statului (şi de altfel is
toria arată că „dreapta" nu se sfieşte de t r ă d a r e : emigranţii fran
cezi după 1789!). Al doilea consul,
credincios republicei, abdică, ceea-"
ce anula şi puterea trădătorului ;
apoi, o personalitate sigură fiind
învestită cu putere „absoluţi", adi
că neîngrădită nici de principiul
colegialităţii nici de adunarea le
gislativă, „dictatura" zdrobeşte duş
manii interni şi externi (497 în', de
Hr.). Deci, dictatura ar fi fost in
stituită mai întâi ca m ă s u r ă „con
tra dreptei".

P a r e însă ciudat că aceste feno
men* notti--noufe au fost botezate
eu- termeni împrumutaţi unui poDeschizând primele cărţi (2-10)
pot* vech-hi: Romanii. Nu numai ale Iui T. Liviu, ne izbeşte actua
falscismul italian, ci chiar panger- litatea !şi ..contemporaneitatea" amanul si „mrmtai —• genmianul". cerbelor lupte de clase, descrise de
Hitler şisa poreclit mişcarea cu un anticul istoriograf. Psihologia gru
miriwr latin, Dela „dictatura prole purilor şi partidelor, fenomenele
tariatului" cea: moscovită p â n ă Ia politice sunt surprinzător de ase
„-Na:zibnal-sofriaH»nî"-ul • teuton se mănătoare cu ale noastre 2 ). Ins
întinde domnia umbrei marele tinctul politicianilor şi al gazeta
oăTe* se cheamă istoria romană. rilor a adulmecat parcă această
Căci toată lumea îşi dă seama, mai analogie, adoptând şi redeşteptând
ffluîf său mai puţin conştient, că cuvinte ca:
sMgura- istorie naţională pe deplin
DICTATURA
„desvbîtată" e cea. a oraşului veş
nic. Roma1 e ca un copac care a
Ca orice termen practic, şi ace
avut posibilitatea de a se desfăsur"â întiei. organic si cte a realiza sta se întrebuinţează cam vag. Câ
coHwlet tot destinul său cuprins în teodată se confundă cu fascismul:
sâmbure, „entelehia" sa în sens dictatura lui Mussolini, precum,
Această concentrare a întregii
aristotelic; a crescut, s'a întins, a impropriu, dictatura militară, „jun
suprimat pe vecinii rivali Ia viaţă ta'' lui Primo de Rivera, s'a nu puteri executive (şi numai a ace
mit „faşism". Pedealtă parte, adi steia) în manile unui bărbat sigur,
neaori chiar s'a vorbit de încer- era în caz de primejdie, un corec
şi pe celelalte categorii sociale să
tiv excelent al sistemului „consti
.«R schimbe în sensul său. el se con
*) „Istoria romană reuneşte toate ele tuţional": republica nu îngăduia
fundă' cu întreg ponorul, reali zân- mentele: agricultura şi industria, a- inimicilor ei să abuzeze de liberta
(Tti-se1 astfel o unitate psicholagică. ristooratia. monarhia si republica, o tea acordată de dânsa, î n c o n t r a e i .
Dictatura lui e o leee de fier. sub înaltă cultură ii armele, arta si drep 0 concepţie justă, care face onoare
tul, filosofiia si religia, revoluţia şi
oare ^ltemeTifrîe parazitare sau se tradiţia,
în interior sforţarea revolu simţului politic al poporului r o 
f/ansforrttă în pYbductîve sau pier. ţionară si în exterior opera de expan man . Liviu declară că este o lege a
TW' rrir>d! eomsliwf si voluntar. r>ro- siune, toate interesele nractice şi toate luptelor interne să devii sau cio
T^fVrrlflfiţl RP licnirfaază ca clasă si asniratiile ideale" G. Ferrero.
can sau nicovală: „nedreptatea ca
*) Adevărul intrinsec al celor poves re ne displace treime s'o facem a-1M ' Iîchidpa7ă sî dictatura. OnnMtler&hdtt-se un instrument al isto tite de L. e bătător la ochi pentru tnra sau s'o. suferim noi înşine .
martorul întânmlărilnr de astăzi. Cât
riei, el puiie* fotul la dispoziţia a- de naivă pare inprcritica profesorilor. '"Ue'voluîia dela l'7§9" ntoşfenmd melT'
cesteia şi astfel pdate oferi soluţii d. ex. a. lui Teuffel '•ar-e contestă au- talitatea romană, a a p a r a t demo
;
la toate problemele zilei de azi şi fenfV'itatea luî I,.. f i"rlră 'mole da'e craţia prin „Teroare". A" ptfocGdft
şi
cifre
le
par
exagerate.
Desigur că altfel, înseamnă a se sinucid©' po
dff nt&ine*.
Liviu vedea începuturile minuscule,
liticeşte. Exemple negative sunt
Pe când socialismul oonstrueşte, ale Romei, prin microscopul impor
slăbiciunea fatală a Iui Kerensfci
tantei
ei
posterioare
Dar
un
cinstit
fascismul e veşnic în căutare de di-,-1
dascăl supus M. S. Wilhelm al II-lea, faţă de anarhie. îşi toleranţa, sJtăbltversiuni. E o deosebire ce ia din \ nu putea. ..înşiraţi" adevărul psiholo
'noagă a republicei germane ..Weizi în zi forme mai concrete.
! gic al năprasnicelor războaie sociale
zugrăvite de Roman.
Ilie Cristea
mar-cana , care din respect pen..., • * » '
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Sociologia franceză şi valoarea ştiinţii
Cu toată rezerva sociologiei contem
porane faţă de viitor, raţionalismul ce
ao degajă pe urma oricărei rcpriviri
a culturii franceze îndrumă spre cu
vintele lui Renan: „Ştiinţa şi numai
ştiinţa poate să ofere umanităţii ceeace îi e indispenzafoil: un simbol şi o
lege. Nu e deloc o exageraţie a .spune
că ştiinţa închide în ea viitorul ome
nirii, «ă ea singură se poate rosti
asupra destinului ei şi o poate învăţa
mijlocul de a-işi atinge scopul1).
Reducând particularul la general,
compusul la simplu, contingentul la
necesar, faţă de capriciile imaginaţiei
naive, ştiinţa înseamnă cercetarea m©"
todică a legilor naturale prin deter
minarea şi sistematizarea cauzelor,
încercările ei, în raţport cu altele, nu
sunt mai avantajoase pentru vieaţa
noastră materială ca şi spirituală, in
dividuală ca şi socială.
Dacă filosofii clasici accentuează
mai mult valoarea teoretică a ştiinţei,
făcând din ea cunoştinţa legitimă a
realului, «savanţii moderni în relati
vismul lor subliniază utilitatea prac
tică a legilor ştiinţifice.
Punctul de vedere sociologic tinde
spre o tehnică (normativă în întreg do
meniul moralului, dupăce recunoaşte
ca ilogică teza care ar susţine că pro
cedee artificiale, care n'au nici o ana
logie cu realitatea, ar putea să fie a*) E. Renan, Avemir do la science,
tru „libertate", lăsa duşmanilor ei
libertatea de a o nimici. La fel, fa
chirii din India socotesc ca păcat
mortal de a ucide o viperă, oare •—•
săraca —' a r e şi dânsa u n „drept"
la viaţă!
Dictatura romană, era deci n u 
mai de ordin executiv şi de scurtă
durată. Totuşi, priimiejdia abuzului
unei puteri nelimitate avea să se
arat© în curând Instituţia invenJ a t ă contra Teaefiunii. devine în
curând o a r m ă contra moporulni si
... a democraţiei. Când de exemplu
bântuie""'o foametea patricienii iso^"
cotese că în f r o n t e a ^ t a t u l u l " i ţ r e bue un „bărbaT^d^esâT^Je"' caîvP

sele legilor ; intîZŞ^nŢjd.^r.,

se

' ""^im^eXTaTeT'ca astăzi: contra şo"-*"
'ffiâT^uTuT
alura. Ori decateori
• - •|.t"iini.

-

""'T "l'llwil,lţi|iwn.w.n.<n.

honinmea deslanţuia războaie ex
terne ca paliativ contra nemulţ'umirilor interne u n mijloc devenit
parte integrantă din
programul
politician — temându-se de ener

plicate cu succes faptelor naturale.
Deci, legile ştiinţii dau rezultate în
real datorită faptului că sune şl ele
relaţii reale sau pe cale de a atinge
adevărul. Una din trăsăturile esen
ţiale ale cugetării franceze este toc
mai afirmarea „puterii sufleteşti" în
mod gradat, probabilist. încrederea li
mitată în „progresul adevărului" re
vine ca un leit-motiv la sfârşitul fie
cărui esseu dela Montesquieu la Jean
Jaures, aproape toţi precursorii socio
logiei prezentului au avut un pro
gram de transformări radicale, sus
ţinut cu meliorismul caracteristic re
formatorilor.
Reliefând profilul lui Proudhon, C.
Bougle vede în „această pre-sociologle
care o constitue sistemele unui de Bonald şi Saint Simon., unui F.rourier şi
A. Comte2) o tendinţă mai mult indi
vidualistă. L. Brunschvig, încercâind
să construiască un fel de punte între
înălţimile veacurilor, care ar culmina
în filosofia de azi „a cohştiinţii", sub
liniază importanţa „sociologiei pro
gresului" Montesquieu, Condorcet) şi
a celei ,a ordinei" (de Bonald, de
Maistre) pentrucă au pus în lumină
forţa cercetărilor ştiinţifice în „directivarea vieţii colective, supremaţia voinţii generale 'asupra dorinţelor încoherente ale indivizilor"3)
2

) Bougle: La Sociologie de Proud
hon. 1911 p. 329.
conscience .1927 p . 512.
3
) Brudschvieg: Le Progrfe de la
chap. II.

gica împotrivire a tribunilor ple
bei care plătea socoteala acestor di
versiuni, militarisanul găsia în dicatură un mijl'OC excelent Ţwnitl'ri a "
înăbuşi orice opoziţie. Un exemplu
tipic e povestea acelui Quinetius
Gincmatus, care e reprezentat copiilor de işcoală ca model de virtu
te civică şi ide modestie. Acest duş
man acerb al -democraţiei, fiind
ales consul, găsi că ţăranii dornici
de pământ au nevoie de o m â n ă de
fier, ca să simtă „că nu există apel
contra dictatorului". Dar
chiar
dictatura populară e împinsă de un
destin imanent să evolueze într'o
dictatură asupra si contra masselor. Un exemplu instructiv sunt
evenimentele anului 450 in. de Chr.
"Când plebea, desperă de a obţine
reforme sociale sub regimul nor
mal, u n n u m ă r de ambiţioşi îi pro
mit salvarea printr'o „mână tare".
Dar Appius Olandius şi ceilalţi
„decemviri" demagogi aleşi contra
190

Ceeace a m ţinut să relevăm noi în
partea istorică a acestui studiu este
tentativa îndrăsneaţă a pozitiviştilor
de a ieşi din criza post-revoluţionară
prin conciliere, prin îmbinarea raţio
nalismului din sec. XVIII cu roman
tismul sec. XIX.
— Fie că se inspiră dela republica
matemaiicianilor lui Saimt Simon, fie
că n u recunoaşte decât influenţa ri
gurozităţii! lud Condorcet,
Auguste
Comte aştea.ptă rezolvarea corelatului •
individ-societate n u m a i dela sinteza
secolelor precedente, clădită dupăce
savanţii vor ridica politica la rangul
ştiinţelor de observaţie. Spiritul ştiin
ţific duce aici la sociologie ca discip
lină autonomă, iar aceasta instaurea
ză ştiinţa ca formă a culturii în drep
turile ei incontestabile. Reciprocitate
analoagă cu aceea arhicunoscută: po
litica filosofică
todrarităţeşte
socia
lismul, socialismul susţinând mani
festările superioare ale spiritului.
întemeind sociologia ca ştiinţă, pen
tru timpul său Comte reia chestiunea
valorii practice a ştiinţii, ca pe u r m ă
Durkheim să -deschidă drumul inves
tigaţiilor de resortul ştiinţelor sociale
asupra ştiinţii ca valoare colectivă.
Tot a t â t de obiectiv şi metoduc ca ma
estrul său, Bougle o plasează întrecelelalte creaţii ideale (arta, morala, re
ligia), considerând-o ca, pe cel mai de
seamă, mijloc de satisfacere a colec
tivităţii.
In felul acesta examenul sociologic

obligarhiei tradiţionale şi inves
tiţi cu putere absolută, graţie aju
torului elementelor radicale, repe
de „întorc cojocul" 'şi se asociază
aristocraţiei; călcând fără milă
prostimea ce-i ridicase. Mişcarea
dictaturii din secolul V în. de Chr.
corespunde exact experienţelor, fă
cute de veacul al XX|rlea. Evolu
ţia aceasta merge necesarmente de
la stânga la dreapta. Pretinsa „dic
tatură a proletariatului" în Rusia
a devenit repede o dictatură asu
p r a şi contra proletariatului, in
clusiv „tovarăşii comunişti; apoi
procedeul trusesc e reluat „mutatis
mutandis" de reaeţiune, în Spania,
Italia, Germania. Clhiar Pilsudski,
care se înconjura s e de „tovarăşi so~
cialişti" pentru lovitura Iui de stat.
îi înlocui în curând, ca răposatul
Appius Claudius, cu diverşii prin
cipi, Radziovill şi alţi magnaţi.

(Va urma)
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130,000!
Există în capitala ţării un Oficiu demografic, de statistică sâni ară şi ocrotire, care începe să dea,
de un timp încoace, frumoase semne de viaţă. Organizat cu concursul Fundaţiei Rockefelier, după cele mai
moderne principii, acest oficiu lucrează actualmente mai ales la datele recensământului din 1930, cel mai
bine realizat dintre toate câte s'au făcut în România. Din când în când, opinia publică a luat cunoştinţă de
unele rezultate ale acestui recensământ. Cu mai multă nerăbdare se aşteaptă cifrele privitoare la situaţia etnică
a României, Vrând să dea un tablou cât se poate exact al lor Oficiul amână mereu publicarea. Ele însă nu
vor mai întârzia mult. Mă face să cred aceasta faptul că, directorul Oficiului, dl Dr. Sabin Manuilă într'o
extrem de interesantă conferinţă, ţinută la Braşov, cu prilejul Adunării generale a Astrei, a comunicat, în
lijBtt generale, situaţia etnică a României, insistând mai ales asupra Transilvaniei. Deci aceste date nu sunt
— cuta se spune, de ^uri interesate, care vreau să creeze o atmosferă falsă în jurul lor — un secret. întâr
zierea lor nu se explică decât prin conştienţiozitatea cu care se lucrează la ele. Ceeace s'a cules în 19%
se verifică mereu, uneori la faţa locului, pentruca să iese la lumină purul adevăr, să nu se mai debiteze pe
seama situaţiei etnice a Ardealului o mulţime de minciuni.
Dar până la publicarea acelor date, opinia publică a primit dela Oficiu, prin Buletinul său, alte
cifre, care ar trebuie săi dee multă bătaie de cap. Aşa sunt datele privitoare la mişcarea populaţiei în Ro
mânia: natalitate, mortalitate, cu diferitele lor rubrici extrem de instructive. Buletinul publică lună de lună
aceste date, pentru fiecare judeţ, pentru fiecare regiune a ţării.
Caetele acestea cu coperta cenuşie sunt pline, dela un capăt la altul, de cifre şi de tablouri gra
fice. Ei bine, puţine cifre sunt atât de elocvente ca acestea. Puţine cifre cuprind atâta viaţă, atâtea bucurii
şi, mai ales, atâtea tragedii,
Îmi place să răsfoesc, lună de lună, acest Buletin, să mă pierd în desişul lui de cifre, pentru a
descoperi ce vierme mai roade la rădăcina acestui arbore imens al colectivităţii umane din ţara mea, sau ce
lădiţe proaspete, pline de nădejdi, apar pe trunchiul lui. Şi m'aş bucura foarte mult, dacă exemplul meu ar
fi urmat de fiecare intelectual al acestei ţâri. Pentruca cifrele aceste spun lucruri cari trebuie ştiute de toţi.
Cel puţin unele dintre ele, ar trebui scrise in toate inimile, afişate la toate drumurile, căci numai astfel, printf'e mare mişcare în conştiinţa publică, vom reuşi să le modificăm înspre bine.
Dintre toate mai mult mă doare — şi cred că ar trebui să doară pe orice inimă de Român —>
fantastica cifră a mortalităţii infantile.
Suntem ţara cu cea mai mare natalitate, din Europa, dar şi cu cea mai mare mortalitate, Ce prl*
mim dintr'o parte dăm într'altă, cu o risipă criminală. La cele 18 milioane şi jumătate de locuitori ai ţarii,
mor anual nu mai puţin de 130,000 copii până la un an*). Din 400,000 de morţi mai mult de un sfert îi alcătuesc copii, la varsia aceasta crudă. Una sută treizeci de mii de vieţi se sting, când abia încep să pâlpâiască, cel puţin jumătate din ele din pricina proastei organizaţii a asistenţei noastre sanitare şi a mentali
tăţii criminale, care persistă încă, mai ales la poporul de rând.
Căci ponosul acestei cifre catastrofale îl poartă şi statul ca şi indivizii. Statul pentru opera lui de
ocrotire şi asistenţă socială, care, în lumina acestor cifre, vedem cât de mincinoasă e, iar societatea, pentruca
lasă să persiste în sânul ei această mentalitate cu privire la vieţiile celor mici, care este o adevărată ruşine
naţională. Căci să nu credeţi că mortalitatea aceasta infantilă excesivă e cauzată numai de mizerie. Dacă răsfoim
Buletinul constatăm că e tot atât de urcată in mediul rural (18.4 la sută) ca şi în cel urban (I8.t>); că în
regnuri atât de înfloritoare, ca Banatul, unde natalitatea scăzută ar indica un „progres" (—0*2), mortalitatea
e tot atât de mare ca'n restul ţârii, mai mare chiar decât în Transilvania şi Muntenia.
Perzistă încă îndeosebi la ţăranul nostru, o mentalitate cu privire la viaţa copiilor săi, care ar
trebui arsa cu ferul roş. Sunt foarte mulţi ţărani, cari deplâng mai mult moartea unui viţel decât moartea
c&pilului lor, sânge din sângele Ion Copilul, la vârsta aceasta plăpândă, când nu aduce nici un câştig, nu
este — mai ales când sunt mai mulţi — o viaţă umană în toată sfinţenia ei, pe care trebuie să te nizueşti,
eu preţul oricăror jertfe, să o păstrezi. La toate naţiile civilizate viaţa copilului e cea mai sfântă dintre vieţi
La toate naţiunile civilizate există un cult al copilului, care este una din cele mai frumoase viituţi ale urna
uitaţii Noi nu-1 avem acest cult, decât într'o foarte mică măsură în clasa cultă. El nu este o funcţiune a so
cietăţii noastre.
Aici văd eu pricina cea dintăiu a acestei înfiorâtoaie mortalităţi infantile din România. De aceea
*) Pentru date amănunţite a se vedea mai ales Buletinul demograficul României, pe Ianuarie 1932 şi Maiu 1933;
al Valorii riu numai că depăşeşte acea
învechită ..warttheorie" cu care în
cheia fiecare psiholog eu pretenţii de
descălecare, cti contribue şi la lărgi
rea perspectivelor •teoriei cunoştinţli.
După o teorie filosofică a cunoaşterii
urmează o teorie psihologică, o teorie
biologică şi la u r m ă o teorie sociolo
gică ofasefvă just... . M. Ralea.

Menţionăm, â,n această ordirie ide
idei, că Durkiheim şd Tarde, dar mai
ales Ch. Blondei, cu atitudinea lui
mijlocie ,şi comprehensivă, realizează
ceva, din visul luii Comite de a face
din noua r a m u r ă u n coronament — o
„eulturologie". Şi fiindcă istoria for
mării ideilor şi valorilor culturale
eliberează — că 6 fevenire ilumina191

toare .pentru conştiinţa individuală;
profesori «onteimporani de talia unui
Leon Brunschvieg Isi exprimă spe
r a n ţ a că poate prin desvoltarea Soeio;
logiei secolul al XX-a va ajunge Să
p u n ă la adăpost de orice „retrogra
dare mitologică" integralismul Kan
tian, consolidând definitiv u n anumit
idealism raţional.
T. Muăiţ
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Despre calităţile actorului adevărat
trebuie să. şi-l însuşească, iar, dacă
nu-l găseşte destul ne încăpător e liber
să şi-l lărgească, fără de-a stânjeni
câtuşi de puţin succesul piesei prin
acest procedeu. Valoarea piesei o ridică
şi o fixează actorul. De câteori uu s'a
întâmplat, că un actor slab a degradat
cea mai celebră piesă, pe când un actor
bun, contopind cu personalitatea sa ro
lul ce i s'a încredinţat, a dat avânt
neaşteptat celei mai slabe opere. Acest
fenomen s'ar putea compara cu un text
faimos latinesc, ori grecesc, care, dacă
s'ar traduce verbal, în loc sâ-i cu
noaştem conţinutul şi frumuseţile reale,
ar da naştere la non sens, pe când,
interpretându-se liber, am obţine ade
văratul înţeles. Acelaşi lucru putem re
marca şi la poeţi. Ei niciodată nu-şi
vor putea exprima toate sentimentele,
Isu odată am avut prilejul să con
tocmai prin faptul că sunt prea mult
stat, şi chiar din partea unor persoane,
legaţi de formă. Cu atât mai uşor se
cari îşi revendicau cu tărie titlul de
va putea însă manifesta
prozatorul,
critic, că un artist, sau altul, are ne
care n'are de luptat
cu obstacolele
bănuite calităţi de descindere în oricare
aruncate în calea poetului. De aceea,
suflet omenesc, imităndu-l întru toate
actorul adevărat va fi condus mai mult
şi recoltând astfel din partea publicului
de şoaptele eului său, renunţând la
cele mai pronunţate elogii. Foarte ero
toate celelalte consideraţii,
cari i-ar
nate păreri!
Un astfel de ci itic nu se
putea răpi, sau influenţa
personalita
deosebeşte prin nimic de un auditoriu
tea. De aici împrejurarea, că la roluri
cu judecăţi reduse. Căci actorul de va
nu se pot admite abordările extrinsece.
loare nu e acela, care isbuteşte să imiFie trebuie să se îmbine armonios cu
teze pe cineva, nici acela care ştie să se
întreg felul de a fi al fiecărui
actor.
strecure în sufletul unui personagiu, cu
Deci acelaşi rol va lua alte şi alte as
totul străin de facultăţile sale, ci cel
pecte la fiecare actor, fără să sufere
ce învingându-se pe sine însuşi în faţa
denaturări prin aceste mijloace de rea
publicului, reuşeşte sâ-şi arate în palmă.
lizare, cari nu sunt altceva, decât si
propriul său suflet, cu toate vibraţiile
mulacrul natural al actorului.
lui necunoscute. Iar, dacă aceasta e
adevărat, concluziile sunt
următoarele:
Dar actorul adevărat rtrebuie să
c neasemuit mai uşor să scrii o piesă,
fie în aeelaş timp şi un vizionar.
decât s'o joci. Am putea afirma chiar,
Un vizionar, care să n u se aventu
că actorul n'are nimic comun cu auloreze la curbe nepotrivite cu situa
ru, afară de textul (rolul) pe care
ţia rolului său. Nu-i m a i puţin
Fără îndoială, există nenumărate con
cepţii asupra rolurilor de teatru, cari
au fost şi sunt încă interpretate şi azi,
până la saturaţie. Să poţi insă discuta
obiectiv despre însuşirile, ori tainele
artei adevărate, nu e suficient să te
bucuri numai de un oarecare spirit
critic, ci înainte de toate, trebuie să fii
şi un artist. Deci, despre cine se afir
mă cu dinadinsul că e critic celebrii,
îmi închipui, ba mai mult; sunt con
vins, că deşi nu e artist de meserie,
totuşi ascunde
aptitudini
admirabile
pentru una dintre cele 5 arte liberale.
Altfel, nu i-aşi atribui calităţile unui
critic adevărat, ale cărui principii să
se poată urma ca norme, deşi nu eterne, dar cel puţin durabile, în do
meniul artei,

adevărat, că riguroasa verifioart
de actor celebru o constituieşite îşi
facilitatea cu care autorul ştie s ă
se înfăţişeze publicului. De pe faţa
unui actor adevărat n u eiste îngă
duit să se desprindă nici cele m â i
uşoare semne ale emoţiei. Ga s ă
mă folosesc de-o asemănare poeti
că — după cum adierea
nu-şi
simte suflul, tot
artistul tre
buie să joace, fără să-si simtă jo
cul, lăsând sentimentele în seama
celor ce-1 gustă. Ba m a i m u l t : ac
torul, nici pentr'o clipă nu se va
gândi la publicul ce-1 priveşte şi-l
ascultă. P e n t r u un actor, publicul
trebuie să fie întotdeauna ceva in
existent. I n cursul jocului, el e bi
ne să se închipuie în mijlocul ce
lui mai rafinat artist: î n mijlocul
Naturii, unde nu-l vede şi nu-l
a.ude nimeni şi atunci cu siguran
ţă va triumiifa. Altfel ise va expune
unui cabotinism, ce va nemulţumi
publicul înţelegător de artă, stâr
nind un eşec ridicol cu greu de r e 
parat.
Octavîan Şireagn

EPIGRAMA
Confratelui

I.

Valerian

cu ocazia unei şezători
literare în
Timişoara,
Eu am cetit acum un an
Ceva semnat de Valerian
$i~am adormit ca înir'o pană...
Par'c' aşi fi luat Valeriană
M. Ar. Dan,

trebuie să ne nizuim prin toate puler le să dăm societăţii româneşti acest cult al copilului. Şcoala, biserica,
societăţile de cultură, medicul, legta să colaboreze toate pentru întroducerea Iui. In regiuni ca Banatul el să
fie cea dintâi problemă de ordin public, de care să se vorbească în toate casele, la toate convenirile. Aş
întrebuinţa, mai ales acolo, sistemul de propagandă american sau rusesc făcând sa vorbească şi pietrile de
această calamitate naţională.
Pentrucă nici una din problemele Banatului nu este atât de gravă ca problema populaţiei. Datele
Buletinului demografic aşează Banatul Ja enormă distinţă înapoia celorlalte provincii*).
Bine înţeles că şi datoria statului este imensă. El ar trebui să mărească considerabil capitolul
asistenţei publice, să vină cu legiuiri drastice de ocrotire socială, să împânzească ţara cu medici bine pre
gătiţi, la înălţimea datoriei ior. Campania pentru combaterea mortalităţii infantile să fie una din marile noastre
probleme naţionale; toate partidele politice să-şi facă un titlu de onoare din promovarea ei. Pentrucă nu
există palmă mai aspră pe obrazul aşazisei noastre democraţii decât acest procentaj enorm al mortalităţii
infantile şi al analfabetismului. Cu amândouă ne aşezăm în fruntea popoarelor Europeh Sunt două recorduri,
cari, înafară de hotare, trebuie să ne umple de ruşine, iar înlăuntru, de îngrijorare. Dacă mai există în noi
o picătură de demnitate naţională şi de răspundere pentru viitorul ţării.
TITUS BUMEA
*) De pildă, pentru 1932, Oltenia prezintă un excedent natural de 15.3 la mia de locuitori, Muntenia de 18.3 la mie
Dobrogea de 20.6, Moldova de 17,6, Basarabia de 15.8, Bucovina de 11.4, Transilvania de 10,3, Crişana şi Maramureşul dfe 8 $
singur Banatul de —0.2 la mie (minus!).
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Ion Al. Lapedatu
1844-1878
Sunt câţiva ani, de când o duioasă pomenire
filială din cetatea Braşovului a rechiemat în conştiinţa
noastră, profilul unuia din cei mai de seamă reprezentanţi ai sufletului românesc din Ardealul de ieri.
Comemorarea discretă de atunci dăduse prilej
pressei să contureze, în linii veridice, dar aproape
sumare, personalitatea lui Ion Lapedatu, aşa cum ea
se desprindea, luminoasă şi expresivă, dintr'o activitate, a cărei bogăţie uimitoare în cadrul unui scurt
deceniu de creaţiune, eră poate mai mult bănuită, decât cunoscută.
S'a putut înţelege atunci valoarea profesorului
şi importanţa literatului, dar nu s'a sublin at aproape
de loc vrednicia gazetarului, care dela înălţimea celor
două tribune publice — Orientul Latin şi Albina Carpatilor — ştiuse împrumută ziaristicei noastre presti-

lui vioaie fusese o surpriză pentru neamţul dela catedră, şi la îndemnul lui generos, tânărul de 16 ani
luă încrezător drumul liceului romano-catolic din Sibiu.
Cetatea de pe malurile Cibinului, cu tradiţiile ei
de cultură germană şi de metropolă necontestată a
vieţii româneşti, îngăduise lui Ion Lapedatu să facă
nu numai studii eminente, dar să şi depăşească mult
limita lor oficială, prin maturitatea vârstei şi strălucirea calităţilor sale. O pasiune congenitală pentru
carte îl zoriâ să pătrundă cu rodnică neodihnă în
cunoaşterea literaturii germane si în descifrarea emoţionantă a tiparului românesc, înfiripându-i acel solid
tezaur sufletesc, din cari aveau să răsară, foarte curând, înaltele bucurii ale gestaţiunilor sale poetice şi
culturale.
Căci după propriile-i confesiuni din volumul
„încercări în literatură" (1874), îi plăcean versurile,
deprinzându-se de mic copil cu compunerile în metri,
şi altfel el ajunge, încă de pe băncile liceului, un
colaborator simpatic şi constant al Familiei lui losif
Vulcan. Un poet ardelean apărea acum sfios în seceta
literară a epocii sale, şi talentul ce vibra în cele din
tâi versuri d<n revista dela Budapesta, îi atrăsese pre
ţuirea genialului Eminescu, care semnă şi el în pagi
nile aceleaşi publicaţii literare. De aceea, nu ne vom
miră, aflând din însemnările inedite ale lui Ştefan
Cacoveanu, că la 1866, când nemuritorul cântăreţ
ajunge în peregrinările sale şi la Sibiu, el este pri
mit şi găzduit, alături de Nicolae Densuşianu, tocmai
de Ion Lapedatu. întâlnirea celor doi tineri se topi
într'o duioasă prietenie, cu aprinse discuţii literare şi
recitări entusiaste din poezia germană, ce-i încântase
dealungul atâtor nopţi de lecturi vrăjite.
In freamătul melancolic al frunzelor de toamnă ei
colindă visători ungherele cetăţii medievale, din cari
se desprindeau şoapte de vremuri apuse şi îndemnuri
de năzuinţi româneşti, întrupate aici în figura de mit
popular a mitropolitului Saguna. Apoi paşii lor rătă
cesc fericiţi prin lumea de basme a satelor din umbra
Carpaţilor, ca să îngenunche înfioraţi, într'un sim
bolic apus de soare, sub crucea marelui iluminat din
giul unui talent real şi prodigios. Pe cât de mult se Avrlgul binecuvântărilor divine. Acolo'n tainica lu^
crede, că reputaţia ce şi-a stabilit-o în istoria cultu- mină a bolţilor albastre, cei doi pelerini vor fi simţit
rii româneşti se datoreşte exclusiv operei sale didac- plutind peste ei tot misterul unui apostolat înălţător,
tice şi poetice, pe atât de legitimă este constatarea, ce a deschis neamlui nostru perspectivele senine
probabil surprinzătoare pentru neiniţiaţi, că Ion Lape- ale renaşterii sale culturale.
datu ni se înfăţişează cel puţin tot atât de meritos
Şi în această înoitoare suflare a eternităţii, prieşi în domeniul cuprinzător al publicisticei ardelene.
tenii de totdeauna se despărţiră înlăcrimaţi, spre a-şi
Dând la iveală acest uitat aspect al vieţii sale, urma, ca printr'o juruinţă tăcută, drumul lor de avândesăvârşim nu numai o biografie vagă şi incomplectă, turi astrale şi risipiri sufleteşti cutezătoare,
dar sporim în acelaş timp şi marea frescă a ziarisII.
ticei naţionale de dincoace de Carpaţi, cu una din
Ion Lapedatu rămâne încă doi ani la Sibiu
cele mai proeminte figuri din câte au ilustrat-o în spre a-şi termină, în elogiile profesorilor, cursurile de
cursul veacului al XlX-lea.
liceu. Biruind greutăţi materiale prin lecţii particulare,
In destinul Iui Ion Lapedatu spre cărturărie lărginde-şi avid orizonturile intelectuale din cărţile
pare a fi intervenit, ca în atâtea cazuri simillre, noro- prezentului şi cronicile trecutului, el fu repede descul unor inspiraţiuni străine. Copilul bălai, aşa de coperit, la examenale anuale, de ochiul pătrunzător
chipeş în sănătatea lui rustică, din Glâmboaca Oltu- al mitropolitului Saguna. Si dacă inclinaţiile lui străine
lui, vechea aşezare ţărănească străjuită în faţă de de teologie nu i-au putut 'aduce bursa, ce de sigur i
Avrigul lui Gheorghe Lazăr, n'aveâ să rămână un se va fi oferit, în schimb neuitatul protector al taleniscusit cărmuitor al satului — cum probabil inten- telor active, ştiuse să-I susţină victorios câteva luni
ţionâ o modestă aspiraţie, paternă - când îl duse mai târziu, când tănârul bacalaureat îşi îndreptă prila şcoala săsească din Hosmanul vecin. Inteligenţa virile înfrigurate spre Bucureştii nădejdilor sale.
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Puţinele scrisori din aceste zile de răspântie ne de puţin nota de rară modestie, atât de esenţială su
lasă să întrevedem gândul lui central, de-a-şi urma fletului său. Dotat cu un perfect simţ al proporţiilor,
studiile universitare în Italia. Eră fascinaţia Romei şi el scria unui prieten din acele zile, că „nu este din
gloria latinităţii, prilejuite, fără îndoială, de citirea tre acei înfumuraţi, cari ridică nasul până la culmile
istoricilor ardeleni, ca şi de curentul literar filo-ita- Parnasului, îndată ce şi-au văzut numele di«josu!
lian, ce stăpânia atunci viaţa românească sub influ unei cârpituri literare". Iar câţiva ani în urmă, când
enţa lui Eliade, Asachi şi Bolintineanu. El trecu deci publica cel dintâi volum de versuri, simţind nevoia
CarpajH^u visul lui alintat şi sosind în capitală, avu unei justificări, spunea în prefaţa de prezintare, că
"n6T6fcuTneaşteptat să ia o meditaţie în casa lui Nico- „în asemănare cu cele ce se scriu astăzi la noi ceşti
lae Romanescu — prietenul Brătien'lor — şi o slujbă de dincoace de munţi, încercările mele încă şi-ar
efemeră în Ministerul Cultelor. Siciehtea „Transil putea găsi un loc în literatura română, fie măcar şi
vania", care luase fiinţă tocmai în acel an, anunţă daoă uşă... Ivească-se numai adevăratele talente.
trei burse pentru Franţa; dar nici una din ele nu arate-so geniile şi noi pigmeii vom reîntra, iute şi
eră destinată studiilor de filologie clasică, la cari se de grabă, în obscuritatea din care am ieşit." Şi totuş,
gândea Ion Lapedatu. Totuş, el încercă şi graţie debu în ciuda acestor rânduri de subpreţuire exagerată.
turilor sale din „Familia", cum şi recomandărilor lui Ion Lapedaiu a rămas singur pe culmile ooeziei ar
Şaguna către Iosif Hodoş, obţinu în mod excepţional, delene, oână să se înalţe în zare — târziu după
stipendiul aspiraţiilor către cultura latină.
moartea lui — profilul încântător al Iui Gheorgfte
Astfelîn toamna anului 1868 îşi luă sborul spre Coşbuc.
Paris, neregretând probabil această intervertire de
Nu este locul să fac analiza operei poetice, 4ar
obiective geografice, ce avea să-i dea atâtea din ne privindu-o sub aspect publicistic, se cuvine să sub
trecătoarele bucurii ale spiritelor de elită. E uşor de liniez influenta remarcabilă ce a exercitat-o asupra
altfel să ne imaginăm, ce însemnă pentru Ion Lape contemporanilor şi mai ales a tineretului şcolar, îndatu realitatea negândită de a-şi putea dobândi cul călzind'i i conştiinţa naţională, Drin vraja unui patrio
tura academică — poate ca cel dintăi ardelean — tism înflăcărat şi cuceritor. Atâtea generaţii am crescut
chiar în metropola civilizaţiei mondiale.
prin satele şi oraşele ardelene, în recitarea acelei
Cei doi ani de viaţă intensă trăită de el aici, viguroase poezii „Dumnezeul nostru", care în armo
au fost o neîntrecută primăvară sufletească isvorâtă nizarea religioasă a maestrului Vidu sub titlul suges
din minunile acelui cadru de clină şi autentică roma tiv de „Polieleu naţional", se prefăcuse într'o pătrun
nitate, pe care-o căută cu atâta pasiune arzătoare. zătoare rugăciune populară a neamului în suferinţă.
Valurile de lumină, ce-1 inundau din toate părţile sub
Şi câte inimi calde n'au tresărit în pacea serilor
vasta cupolă a gloriilor umanităţii, splendoarea monu înstelate, de farmecul imaginilor şi duioşia simtirillor,
mentelor evocative şi strălucirea creaţiunilor spirituale, ce colorau în tonuri atât de dulci versurile lui înf oerau tot atâtea elemente de fascinaţie nemărginită rite! Lirismul lor atinge înălţimi de rară in'p'raţie r în
pentru sensibilitatea tănâru'ui, smuls din simplitatea sDlend'da poezie închinată Mamei, care prin maca
vieţii de pe plaiurile Daciei pastorale.
ei valoare etică şi artistică poate ilustra orice an'olmpresurarea neaşteptată a Parisului de către logie. alături de creaţiunile similare cele mai bune
armatele germane a tulburat brusc această superb? din literatura românească.
atmosferă de formaţie intelectuală. Spre a nu întrerupe o
III.
pregătire ştiinţifică şi artistică, urmată cu atâtea sacri
Dar, Ia Paris Ion Lapedatu n'a plutit în ceasu
ficii bucuroase în condiţii optime de cadru latin, el rile libere, numai oe aripile fanteziei poetice.
ceru şi obţinu învoirea societăţii Transilvania de a
Sufletul lui, legat prin toate fibrele ex'stenţel de
trece la Bruxela, unde în vara anului 1871 avu satis pământul strămoşesc, era în contact permanent cu
facţia supreiftă-să-şi ia titlul de doctor în litere „cu întreg sbuciumul vieţii de acasă. Conştient de dato
mart distincţiune".
riile mari la cari îl chiemau rosturile Iui viitoare, el
Dar aceste studii excepţionale, ieşite din mar urmăria cu neobosit interes desvoltarea politici, so
încordări, nu l-au putut opri pe Ion Laoedatu să fie cială şi culturală a neamului, căutând, prin judecata
concomitent la fel de laborios şi în domeniul sedu matură a celor 27 ani, să-i pătrundă senzul şl direc
cător al vechilor sale preocupări literare. El trimite tivele în perspectiva largi a misiunii lui în tone.
în 1869 ziarului Traian de sub direcţia lui B. P. Din scrisorile, adresate de aici credinciosului prie
Haşdeu o serie de poezii (Vitejii Daciei, Provedinţa, tin Francisc Hossu Longin, pe atunci redactor la Fa
La ardeleni, Dumnezeul nostru. Ruga sclavului, Gla milia — scrisori păstrate de acesta cu adevărată ev
sul Străbunilor, Junimea română), cari vibrează în lavie pană în zilele noastre — desprindem limpede
accente puternice de conştiinţă şi mândrie româ ideile şi credinţele generoase, ce agitau mintea lui
nească. In acelaş timp însă, păstrează devotat legă Ion Laoedatu. Stăpânit de grandeţa imensului labora
turile cu Familia, faţă de care — sounea el — se tor intelectual de pe Sena, ce clocotia. pe urma răz
simte obligat la o colaborare perpetuă, deoarece a- boaielor recente, într'o necurmată frământare de gân
ceasta i-a deschis cariera literară. Astfel îi va dărui diri înalte şi viziuni îndrăzneţe, ci se simţea îndem
din străinătate un şirag de balade alese, şi în deo nat să scrie, că „în câţiva ani de zile o să se
sebi drama în 3 acte Tribunul, care împrospătând un schimbe tot cadrul politic şi social al Europei, iar
colt din volbura dela 48, insoirase redacţiei temeri oamenii viitorului vor fi alţi oameni decât ai prezen
legitime faţă de neînblânzita cenzură ungurească.
tului. Naţiunea noastră încă va avea lipsă de astfel
Oricât de favorabil era primită afirmarea talen de oameni ai viitorului. Atari oameni nu pot fi recru
tului său poetic, aproape unic pe atunci în literatura taţi decât din generaftunea jnnă". Studiul evenimente
Ardealului, — căci nu se ivise alt poet de seamă lor hotărâtoare din viaţa popoarelor l-au încredinţai,
d?la Andrei Murăşianu încoace, — aprecierile publice evident, că înfăptuirea lor eroică constituie un privi
şi ditirambii admiratorilor nu i-au putut eclipsa câtuş legiu al tinereţii. (Va urma).
Prof. Sen M«t«io.
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REFORMA MONETARA
'Asistăm: la încercări disperate
de a opri desechilihrul economicfinanciar. Probabilităţile redresă
rii sunt foarte mici. Şi se reduc
<din zi în zi. Stabilizarea leului nu
a dat rezultatele dorite, încât unii
politiciani propun acum serios o
inflaţie şi o stabilizare la valoare
mai mica. Efectul e problematic,
dubios. Pe u r m a unei experimen
t ă r i analoge mai degrabă ne pu
tem aştepta la. rău decât la bine.
Cu paliative nu suprimăim mala
dia epidemicăS'a recurs la 'reducerea impor
tului şi intensificarea exportului,
cu sacrificii din partea eonsumartorilor interni. Dar şi m ă s u r a acea
sta a;re o limită, elastică ce e drept
d a r limită. In definitiv, oe s'ar în
tâmpla, dacă toate statele ar pro
hibi importul şi a r intensifica ex
portul? Unde şi ce să exporteze?
Cu multe reglementări putem
ajunge la absurd.
Ceeace constatăm la noi, putem
constata în toate ţările civilizate.
Pretutindeni: dibuiri, experimen
tări in'fructoase, cu elşecuri lamen
tabile.
Debandada se accentuează,
se
respândeşte ca -o pandemie.
Fenomenul e explicabil.
Cauza dezechilibrului e profund
umană şi culturală. Mai pe sus,
sau mai pe jos, de toate veleităţile
şi şovinismele naţionale, trăim cu
. mii de fibre într'o reţea de rapor
t u r i interdependente,
internaţio
nale, sociale, în sensul cel mai
•larg. Toate popoarele sunt avizate
unele la altele şi ar rtrebui să tră
iască toate în armonie. Numai Sa
tana, prin u r a lui, le tulbură min
tea, vederea clară. Şi apoi ne mi
r ă m de efecte! Dacă sămănăm
vânt, secerăm furtună- Sub rapor
tul moralei generale, al înfrăţirii
popoarelor, prăbuşirile economice
din zilele noastre sunt o lecţie
drastică dovedind că nimic mate
rial nu e sigur pe pământ. Şi du
pă toate semnele, lecţia va mai
dura, căci conducătorii popoarelor
nu vreau să o înţeleagă.
Criza economică actuală fiinid
de natură profund omenească şi
culturală, deci internaţională, ea
nu se poate remedia prin măsuri '.
izolate,, naţionale. Nu se poate re
dresa nici Anglia singură, nici America singură, cu toate rezervele ,
ţ i posibilităţile lor imense. Numai

prin acorduri generale, prin a r 
monizări internaţionale, mondiale,
s'ar putea reorganiza vşi remedia
radical întreagă viaţa economică.
După părerea mea, din capul lo
cului se impune o reorganizare şi
reglementare internaţională
a cir
culaţiei
monetare.
I n acest scop, pe la începutul lui
Sept. crt., eu am înaintat. Ligei Na
ţiunilor o serie de propuneri con
crete, clare, simple. Nu aiş dori
să ajung în cazul: „Idei maa-i dela
oameni mici", cu propunerile la —
archivă, ci luând în vedere dicto
nul ,Non quis sed quid" si dând
propunerilor ceva publicitate, spea'
că pot să fie discutate, controlate,
completate şi — realizate.
Etalon

neutru,

invariabil-

Plec dela constatarea veche şl
simplă că „banii aceia sunt buni,
carii umblă i n toate ţările" —
cum ni-ise spune în „Predoslovia"
Noului
Testament de Băl grad
(1648).
Intre producător şi consumator,
vânzător şi cumpărător ar trebui
să existe un etalon neutru fix, ne
supus fluctuaţilor de preţ. Acest
etalon a r trebui să fie un ban fără
nici o restricţie vamală, de cure
general (mondial). De ce? Fiindcă
totdeauna avem să măsurăm cu el
aceleaşi bunuri economice, aceleaşi
valori: fie aceste obiecte de prima
necesitate, fie obiecte de lux.
Cerealele, fructele, textilele, bi
juteriile, uneltele etc. fiind inva
riabile, ca materie
fundamentală,
pe toaită .suprafaţa globului, u r m a 
rea logică ar fi ca şi etalonul, ade
că măsurătorul valorii lor, să fie
acelas pretutindenea: etalon neu
tru, invariabil.
Aurul

şi

argintul.

Moneta aceasta internatilonală,
denumită pe scurt Mon sau Monă
(după firea limbei) va aveai ca acoperire metalică 10% aur*), deIn scopul acesta şi al altor- lu
crări reclamate de cauză, se va în
fiinţa pe lângă L. N. un institut
central de control si coordonare
precum şi de emisiune a biletelor
internaţionale.
Mona va fi înserată în sistemul
metric-decadiic, lîntrucât
moneta
fundamentală sau moneta-tip va
arvea o greutate de 10 (zece) gra
me, cu 9 grame a u r fin la 1 gram
cupru, valorând cam 30 franci el
veţieni, după cursul de azi.
Pentru circulaţie, Institutul cen
tral va emite bilete de 1, 2, 5, 10,
20, '50 şi 100 mone, p u n a n d u - l e l a
dispoziţia ţărilor aderente în p r o 
porţia stocului de a u r depozitat la
băncile lor naţionale.
Moneta

naţională.

Pentru circulaţia internă, băn
cile naţionale ale statelor aderen
te vor bate moneta divizionară de
argint.
Moneta-tip de argint va fi echi
valentă cu o zecime (1/10) a moriei
internaţionale, putând fi denumi
tă după bunul plac al naţiunilor
respective. Pentru prezent să-i zi
cem: taler.
Observăm că talerul încă se în
serează în sistemiul metric-de^adic.
Din consideraţii practice, se vor
emite bilete de 5 taleri şi se vor
bate piese de argint de 1 taler şi
de % talerPentru trebuinţele mărunte, bilonul va fi:
de nickel, în piese de 1/10 şi 2/10
taler (să zicem de 10 şi 20 de
bani).
apoi din bronz, în piese de
1/100, 2/100 şl 5/00 sau de 1 ban,
2 bani şi 5 bani.

Popoarele civilizate a u ajuns să
adopte ca etalon în prima linie
Aplicare.
aurul, iar în linie secundară ar
Să luăm cazul ţarii noastre.
gintul.
Dacă Banca Naţională a r disNu discut motivele determinante.
Adopt şi eu aurul şi argintul la
*) Eventual ceva mai multă, după
baza monetei internaţionale.
Ce înţeleg prin manetă
interna necesităţile traficului internaţional ^i
după acordul comun.
ţională"?
înţeleg un mijloc fiduciar de pozitat la băncile de emisiune ale
schimb, convenţional, istaitorit de statelor aderente, sub control in
comun acord, să zicem prin Liga ternaţionali.
-•
Naţiunilor, şi acceptat de tonte sta- pune — precum rezultă din bilanteel aderente, cari a>r constitui o tele ei — de aproximativ 54.000
Uniune monetară
universalăkg. = 54.000.000 gr.ame * de a u r .
195

©B.C.U. Cluj

SOCIETATEA

DE

MÂINE

Arheologi străini în Dacia
Nevoia cunoaşterii mai de aproape — de visu —• a numeroa
selor descoperiri şi muzee arheo
logice din ţările ce se înşiră dealungul împărătescului (fluviu al Eu
ropei 'Centrale, Dunărea; a fost de
mult simţită de toţi cari se ocupă
cu studierea arheologică a trecutu
lui acestor regiuni. F ă r ă îndoială,
că o înţelegere deplină a variate
lor manifestări de cultură şi civi
lizaţie preistorică, clasică şi postclasică ce s'au perindat pe acest
întins teritoriu al basmului danu
bian nu este posibilă decât prin o
examinare temeinică, la faţa locu
lui, a urmelor pe care le-au lăsat
aceste civilizaţii.
O explicare logică vşi istorică a
atâtor fenomene culturale şi de ci
vilizaţie din o anumită regiune ră
mânea, foarte adeseta, infructuoa
să, privite izolat, fără recunoaşte
rea legăturilor intime şi a influen
ţelor reciproce cu ţinuturile învecinaite.
Deşi, prin călătorii individuale
şi vizitarea muzeelor m a i însem
nate de către .fiecare din cei ce se
ocupau cu deslegiairea vreunei pro
bleme arheologice se împlinea;, într'o anumită măsură, această ne
cesitate, o privire sistematică şi
sintetică a complexului unei cul
turi sau civilizaţii, în fond şi for
mă, nu se putea obţine. Lăsând 'la

o parte greutăţile de ordin finan
ciar ce implică asemenea cercetări
individuale — capitol important
în activitatea unui arheolog, înde
obşte sărac —, Cercetările indivi
duale sufereau, mai ales,, prin ex
cluderea unei discuţii ample asu
p r a diferitelor probleme ce se ive
a u la fiecare pas. — Obişnuitele
congrese dle arheologie nu reme
diau de loc, sau foarte puţin, acest
neajuns, discuţiile de aici fiind, în
cele mai multe cazuri,, abstracte şi
nepermiţând controlul imediat şi
nemlijlocilt al audiltotrijlox.
însăşi
chestiunile desbătute la asemenea
congrese se prezintă, de obicei, dis
perate şi lipsite de o firească în
lănţuire.
E meritul Comisiunii
RomanoGermane de la Franfefurt a. M. de
a fi găsit, în chip norocos, soluţionareia cea mai bună a problemei
cunoaşterii în amsaimblu a arheolo
giei dunărene. îmbinând cele două
elemente esenţiale ale studiului
arheologic observarea şi schimbul
de păreri, acela stă iComisiune a or
ganizat, în anii de d u p ă războiu,
aşa numitele excursiii ştiinţifice ale
aTheologijlior' dijn ţinuturile dună
rene, în realitate un fel de con
grese •ambulante, clare a u loc, tot
la doi ani, în câte u n a din regiu
nile teritoriului menit să fie stu
diat.

•ea. a r avea drept ia 54 milioane de
mone (sau miliarde lei socotind la
cursul de azi al monedei noastre).
Obiecţii.
Se va zice: iată o utopie! Unde
a i m a i văzut im viaţa normală bi
lete de bancă cu 10% acoperire de
aur?
Răspund: I n anumit sens, toa
te propunerile de schimbare a ordinei existente a lucrurilor sunt
sau par a fi utopii.
I n cazul monetei internaţionale
nu aurul e decisiv, ci mai mult în
crederea generalăDacă la Uniunea monetară a r adera toate statele civilizate, deja
înţelesul acesta în sine a r constitui
o garanţie a biletelor ce s'ar emi
te, fiind asigurată circulaţia lor
liberă pe teritorul Uniunei.
Rezerva de 10% a u r a r servi mai
mult ca o limită regulatoare, ca o
frână automată în calea tiparniţe,f
U" de bilete.

In plus, moneda naţională de
argint a r servi ca o supra-garanţie a biletelor şi totodată ca a r m ă
contra maniacilor de a tezauriza
banul de metal. Poftească aceştia
şi aiscundă „bani alibi pentru zile
negre", scoţându-i din circulaţie!
Cu mania lor ar contribui să nu
se deprecieze argintul, ci să-şi men
ţină relaţia de cel puţin 1:18 faţă
de arar.
Epilog.
P ă r e r e a mea este, că Liga Na
ţiunilor ar trebui să p u n ă în desbatere problema aceasta, decumva
nu a pus-o p â n ă acuma. I a r în
ţelepţii conducători ai statelor să
o accepte imediat, în toată clari
tatea şi simplitatea ei. Eu ored că
ar promova în m ă s u r ă enormă so
luţionarea norocoasă a celor mai
grave probleme economice si finan
ciare, cari ne apasă azi şi ni-se
par inextricaibile.G^Vfl/L TODICA
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A cincea excursie, organizată în
acest am, cu participlarea unui în
semnat n u m ă r de arheologi din
toate ţările Europei 'de Vest şi
Centrale, a aivut drept obiectiv vi
zitarea îşi studierea arheologiei din
Ungaria şi Jugioslavia de Nord,
atingând, în aoelaiş timp. şi coIti.il
Sud-Vestic al ţării noastre, ;:u ora
şul antic Brabsta de la TiirnuSeverin şi. Băile Herculane, unde
programul oficial al excursiei a
luai sfârşit.
E, d u p ă cât ştiu, pentru prima
dată că un n u m ă r atât de impor
tant de arheologi cu reputaţie mon
dială vizitează comorile arheolo
gice ale ţării româneşti. Cu toate
că. în urma împrejurărilor, Ro
mânia întră în bogatul program
al excursiei oficiale numai cu splen
didele resturi de la Turnu-Severin,
arheologii români au ţinut să fa
că distinşilor colegi streini o pri
mire din cele mai călduroase.
I n fruntea, celor ce a u avut mai
ma-re merit la primirea îşi călăuzi
rea excursiei în Drobeta şi Băile
Herculane stă harnicul arheolog de
la Turnu-Severin, d. AI. Bărcăcilă,
directorul Muzeului arheologic aii
Porţilor de Fier şi însufleţitul cer
cetător al ruinelor castrului d r o betan. Institutul arheologic Oltean
din Craiova era reprezentat prin
preşedintele său, cunoscutul cerce
tător d. Moolaeseu-Plopşor. Din
partea Muzeului Naţional de Anti
chităţi din Bucureşti se atfla t â n ă 
rul arheolog d. I. Ngstar şi d. do
cent univ. Radu VLulpe. Institutul
de Studii Clasice al Universităţii
clujene încă îşi avea delegatul său
în persoana dlui conferenţiar ( L
Daicmaciu
""
Vizitarea ruinelor importantu
lui castru de la Drobeta a fost din
tre cele mai instructive. Conduşi si
călăuziţi de d. Al. Bărcăcilă, vizi
tatorii au putut u r m ă r i şi studia,
pe ba,za luminoaselor explicaiţii d a 
te de d. Bărcăcilă, cele trei faze
principale prin care a trecut acest
important punct de a p ă r a r e al Da
ciei: planul original al lui Traian,
modificările interesante din punct
de vedere al apărălrii din epoca lui
Constantin îşi ultima perioadă, da
torită lui Iustinian, care se mulţu
mise să întărească u n colţ al cas
trului spre a forma u n puternic
bastion de apărare.
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JN"U mai puţin interesantă şi uti
l ă a fost vizitarea săpăturilor pre
istorice organizate de Institutul a r 
heologic Oltean, chiar î n vederea
acestei excursii, la Ostrovul Corbu
lui. Făcute sub priceputa direcţie
a, dlui Nestor, care a şi dat lămuri
rile cuvenite, aceste săpături au demonstrat în chip neîndoios o lun
gă perioadă de viaţă pe această in
sulă în diferite epoci şi subepoci
preistorice, dovedind, în aeelaiş
timp, legăturile de civilizaţie ce
aceşti primitivi ai preistoriei avu
seseră cu ţinuturile de la dreapta
Dunării.
Cercetarea Duzeelor din TurnuSeverin — a Muzeului Porţilor de
Fier de sub direcţia dlui Al. Bărcăcilă şi a muzeului Istraite Capsa
de sub conducerea dlui Ov. Costes•cu — au întregit în mod fericit
icoana trecutului acestui colţ de ţi
nut dunărean.
Ar fi nedrept să nu pomenim,
tot aici, înţelegerea deplină pe care
autorităţile din Turnu-Severin şi
Băile Herculane a u arătat-o cu p r i 
lejul acesta, Primirea şi găzduirea
frumoasă, de oare toţi participanţii
au avut parte, au făcut cinste bu
nului renume ospitalier al româ
nului .
Cu Băile Hierculane, unde în afără de micul muzeu arheologic din
localitate, congresilştii s'au putut
bucura de recreatoarea putere a apei tămăduitoare şi de o minunată
zi de toamnă în cadrul unei încân
tătoare regiuni, excursia oficială
s'a terminat.
Un grup de 12 inşi, însă, dor
nici de a cunoaşte şi celelalte des
coperiri arheologice făcute de la
Unire în Transilvania, călăuziţi de
d. conferenţia*—,C, Daicovlcîu^ îşi
continuă drumul de studii, îndreptându-se spre capitala romană a
Daciei, Sarmisegetuza. Impunătoa
rele ruini descoperite aici: de d.
Daieoviciu şi puse în valoare de
explicaţiile arheologului de la Cluj
provoacă nu nxumai interesantele
discuţii asupra, unor profoleme de
ordin arheologic şi arhitectonic
• dar au şi darul de a evidenţia în
, mod convingător, p r i n presanta
- lor în acest cotit îndepărtat al -ro
manităţii, puterea de creaţie şi
sforţarea conştientă a Roimei de a
impune, prin realizări de m a r i opere de civilizaţie şi de artă, ne
strămutata sa voinţă de a romani
za o provincie cucerită printre cele
din urmă. Dar 'descoperirile arhe- < ologiee, împreună cu micul muzeu,

înfiinţat în comună, vor mai fi do
vedit, poate, si o altă voinţă : aceia
românească de a, creia şi lucra ne
obosit pe tărâmul universal al
ştiinţei.
Desigur că această imipresie vi
zitatorii streini şi-au întărit-o la
vederea măreţeior resturi ale cetă
ţii dacice desgrop'ate de 'uV_p_ri>f. DM. Teodoreşcu. de la Universitatea
din Cluj, la Gosteştii, lângă Orăştie. Conduşi personal de d. prof.
Teodorescu şi cu ajutorul explica
ţiilor competente ale acestui emerit
arheolog, puterea şi civilizaţia stră
moşilor daci apare în ochii arheo
logilor streini în o lumină cu totul
nouă şi nebănuită. Zidurile cetăţii,
sistemele de construcţie, măestria
tehnicei şi iscusita aranjare stra
tegică a acestui cudb de prinţ, dac,
mărturisesc nu numai o putere po
litică neînchip'uită d a r şi o bogăţie
puţin obişnuită la ..barbarii" ace
ştia cari învaţă de la 'Greci şi ţin
legături strânse cu civilizaţia ine
dite raniană.
Discuţiile sunt aprinse, ideile se
frământă, părerile se schimbă cu
înfrigurarea spiritelor puse în fie
care clipă în faţa unei noi şi aştep
tate descoperiri. Admiraţia îi cu
prinde, însă, fără alegere, pe toţi.
Imperiul lui Boirebista, dârzenia
şi mândria regească a lui Deceba,l
îşi găsesc explicaţia şi justificarea
numai privind această cetate cu.
seria de întăritorii .similare ce se
înşiră spre Sud, pe creasta munţilului.
Ultimele trei zile a u fost consa.cregilor daci de pe vârful Muncelor, până la regeasca1 reşedinţă a;
rate vizitării muzeelor din Albalulia, Aiud şi Cluj, cu un material
extrem de bogtat din toate epocile
preistorice şi clasice. La Cluj, obi
ectele aduse de la Cetatea dacă de
la Gosteştii., întregesc icoana civilizaîţiei dacice, câştigată la vizitarea
ruinelor.
O excursie la limesul roman de
la Poieni ei la castrul de la Bologa încheie. în ziua de 7 Oct., fru
moasa şi instructiva călătorie de
studii a arheologilor streini.
Prelungirea excursiei In cele câ
teva centre arheologice din Româ
nia de sigur că a fost pentru ei de
un real folos. Dar pa-esenţa lor în
tară a dat şi pe seama noastră un
bogat rod de învăţăminte. Dacă pe
streini cunoaşterea 1 unei părţi a de
scoperirilor arheologice din Ro
mânia a putut să-i întărească în
hotărîrea de. a organiza viitoarea
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excursie oficială .din anul 1935 în.
România, modul acesta de & studia
antichităţile ne poate servi îşi nouă,
arheologilor români, cu o învăţă
tură pentru felul cum a r trebui să
cunoaştem mai temeinic şi m a i
bine arheologia ţării noastre. Or
ganizând, anual, câte o excursie de
studii arheologice în una din r e 
giunile ţării, nu numai că am câş
tiga- cu toţii, o privire generală! a~
supra întregului complex de a r 
heologie românească dar, prin con
cursul şi discuţiile corn ane,, a m pu
tea găsi deslegarea mai repede şi
mai bună a atâtor probleme de or
din ştiinţific şi tehnic.
Bacicus
»»••••••••»•••••••••••••»•<

Baladă
Luceafărul
De-asupra

a răsărit
câmpului pe cer.

Tu sângeri, blânde
cavaler,
Sufletul meu venit din cer.
De sus luceafărul
lucea
t'e-obrajii mei uscaţi de plâns
Intr'un buchet frumos de nea.
Tu ai fugit tintr'un
minut
Cu fusta 'n mălini ca la un joc
Şi ce fricos w,ă 'nvârt în loc:
U nu mai râde mândra
mea.
Si mă agăţ de nenoroc
Ga un copil de-un felinar.
Şi-apuc de uşi, şi-ascult în jur
Cu ochii muri şi desfăcuţi
Pe chipul meu, ca două sere
Cu flori de luceafăr în ele.
La sânul tău mă las greoi
Cu capu'n piept peste mărgele.
Mărgelele se rup cu noi —
Bece te duci, dece te duci?
Tu 'n veac de veac nai fost « mea
Ca o femee, cu o stea!
Luceafărul sclipeşte sus
Cu ţara lui şi dreptul lui,
Trecând prin steilele verzui.
[
In piejrtul câmpului
înfipt
Stă 'ntreg oraşul, floare dalbă,
Cu casele de zid
mărunt.
Noi coborîm pe scări în jos
Tu cu pantofi scumpi şi-alunecoşi, <
Cu rochia ca o za spre poale
Lucind pe picioarele tale
De parcă sunt în umbră
goale.
Şi-mi spui să lac şi mă apuci
Râzând de umeri — şi te duci...
Şi dormi in câmp cu faţa 'n Jos
Cu trupul din pământ
crescut
Cu flori de nori şi flori de-argint.
Adio draga mea pe veci,
Adio. adio, draga mea!
Luceafărul pe cer murea
Ca o c/rădină 'n toamna grea.
Dragoş
Vrânceanu
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Veturia 1. Lapedatu
Rândurile de pioasa amintire.
sorise cu atâta creştinească duio
şie de Dl Prof. <univ. Lupaş; pa•mstasul dela Sibiu, la care elevii
liceului (<h. Lazăr au auzit cuvin
te de caldă aducere aminte despre
.aceea, oare a fost sprijini'toaTea
lor, cu o perseverenţă nedesminţită — mi-au adus înaintea ochi
lor chipul frumos, cu ochii de scân
tei, al Veturei I. I/xpedaiu,
stin
să din viaţă acu 7 luni. Plecată cu
trupul din această lume, căci cu
-sufletul de mult se desprinsese, fi
inţa ei se conturează, stăruie, ca
şi cum aevea.ar mai fi undeval pe
pământul acestei ţări, harnică, vi
oaie, cu bucurie în ochi, cu acel
surâs, pe oare nu-1 voiu uita nici
odată îşi' căruia, cu greu, aişi putea
să-i găsesc pereche ori asemănare.

devărate epopee: nu rareori, profe
soară şi eleve, urmăriam, cu la
crimi în ochi, împlinirea celor ce
aveau să vie .. .
Aveam şi colege ori camarade
ardelence. Multe însă, cu părinţii
stabiliţii î n „ţară", i a r ele aclima
tizate cu felul nostru de a fi. Mi
aduc aminte că prima apariţie
exotică de ardeleancă, debarcată de
peste Garpaţd la Bucureşti, şi încă
venită de departe, dela Dej, a fost
Livia Far caş, azi Dna Pordea, clin
Cluj. 0 priviam cu inuMă curiozi-

Am cunoscut-o, la Sibiu, din
primele săptămâni, când am venit
în Ardealul visurilor noastre, că
!
tre care ni se îndreptaseră toate
nădejdile, în marile suferinţe ale
războiului. In Basarabia,, trăisem
pentru întâia dată, în mediul de
preocupări ardeleneşti. După h r a 
na spirituală a accentelor de d u r e 
r e ori revoltă ale u n u i Octavimi
Goga; după clocotul, de proaspătă
însufleţire, al bătrânului „Po>pa"
Lucaciu, pentru prima oairă ve
deam oamenii, cari erau realmen
te şi cotidian frământaţi de prob
leme de politică naţională. Eu cu
noşteam problemele literare şi re
ligioase, cari puseseră stăpânire
pe sufletul meu. Cărţile, din cari
îmi îmbogăţiam mintea, erau pa
siunea mea. Politică militantă în taie: frumoasă, cu o pieliţă de lap
familie, la cei de aproape ai mei, te şi ochii albaştri, făcea un con
n u am văzut, 'Câteva nume, cu re- trast izbitor cu fondul mai mult
laţiunii de rudenie, prin alianţă, oacheş al şcoalei. Dar, mai cu sea
îmi impuneau mare respect — Cos- măn. Limba ei era un izvor ele de
tică Boeresou, Barbu Delavrancea liciu pentru toată lumea: urechile
— dar îi vedeam aşa de rar, încât noastre, obişnuite cu melodia cal
în copilăria mea amintirea lor nici dă a dialectului muntenesc, pe ici
nu se desemnează precis. Printre pe colo înmllădiat de dulceaţa! gra
Ardeleni am văzui însă întâia oa iului moldovean al colegelor de
ră oameni cari ştiau pune,
mai peste Milcov, erau izbite de noutatea
presus de toate, politica
naţională. accentului aspru şi apăsat, care aDespre Ardeal, am .învăţat în ducea parfum de luptă dârză şi
şcoală. Niciodată n u se va putea cerbicie românească, înfrăţită cu
reproşa pleiadei
de profesori, codrul, în clima aprigă a plaiuri
câni au dăscălit generaţia mea, că lor. Camarada noastră de şcoală,
nu ne-au insuflat o veneraţie, o era un simbol pentru noi. Ea în
dragoste şi un dor nemărginit pen truchipa curajul ardelenesc, de
tru Ardealul, care zăcea în robie. sub urgia ungurească; era o solie
Lecţiile de istoria Românilor ale venită chiar de „dincolo" unde eDnei Constanţa Evolceanu (de alt rau flori şi fluturi, lacrimi şi jale
fel ardeleancă de naştere) erau a- şi n ă d e j d i . . .
• .. .

Grupul de ardeleni din Chişinău,
a fost, pentru mine, . o revelaţieînati complectă, a firii transcarpa
tine. Ducând o viaţă de lipsă ne
închipuită, jertfindu-şi sănătaifcea,
şi odihna nopţilor, plecaţi ore dearândul cu condeiul în m â n ă şi
turnând în tiparniţă rusească slo
vă şi simţire românească, ei au*
fost adevăraţii deşteptători ai Ba
sarabiei. Cu chipurile palide şimâinile moi de anemici, ei îşi r ă s 
pândeau sufletul în cuvântări şi
articole însufleţite. Cărturari şî

i
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preoţi, în pribegia din Rusia., p u 
seseră m â n a şi pe ferăstrău, s ă
taie lemne . . .
îmi ziceam: „Straşnici oameni,
Ardelenii!"
Şi-mi adăogam: „Iată dela cine
va veni înnoirea moravurilor
noas
tre".
*
La Sibiu, unde a m cunoscut-opeYeiuria TMpedatu ea a răspuns., cu
desăvârşire, la idealul, ce-mi fău
risem despre femeia din Ardeal.
Sufleteşte. Ca aparenţă, m'a sur
prins: era oacheşă, cu ochii vii, cu
o gură de u n desen cum r a r am
întâlnit,, şi care d a un farmec ne
spus surâsului ei. Sprâncenele stu
foase şi un p ă r zburdalnic, trădaumali mult un tip meridional. Miş
cările ei erau aşa de armonioaseşi. vorba atât. de iuite şi de colora-'
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tă, încât, ascultând-o, mă credeam
la „taifas" cu vreo prietenă ,,regăteană"...
:Dair sufleteşte? Era dârză şi dintr'o bucată şi aişa de lipsită de ori
ce pu-tinţă de coraprmiiis, încât nu
mai cunoscând-o pe ea;, vedeai şi
înţelegeai întregul trecut al Ardealului. Femei ca ea, şi-au crescut
în veacurile trecute copiii în reli
gia neamului. Femei ca eai, au in
trat în iîndhisc>rile ungureşti pentrucă au purtat la brâu tricolorul
român 'la zile de sărbătoare. Femei
ca ©a, au aruncat în fata inspecto
rilor maghiari,, alfirmaiţiuni de ro
mânism, cari încremeniau pe cei
lalţi colegi de catedră, prin îndrăz
neala! lor neînchipuită. Femei ca
ea, au dus casă gospodărească, cu
mijloace materiale mai mult decât
modeste, domnind ca nişte adevă
rate regim© peste căttninuil lor. Fe
mei ca ea„ aiu aşteptat cu neşovăire împlinirea aapiraiţiundlor mile
nare îşi au bătut pragul bisericilor
în aşteptarea zilelor mari ale în
vierii. Femei ca ea au privit, odi
nioară, furcile în fată, fără şovă
ire...
Veturkt Lapedatu avea un su
flet de o unitate înfricoşată. Odată
nu am văzut-o contrazicându^se;
odaia nu am văzut-o cedând îna
inte de a înţelege dece, cât timp
PITI avut bucuria de a' lucra
cu
dânsa la Soc. Orfanilor de Războiiu. Odată n'am văzut-o luând ori
aprobând o măsură pe jumătate.
Odată nu aim văzut-o ocolind ade
vărul, oricât de aspru îşi de crud
ar fi fost el! Sinceritatea ei era ca
o Ifortă primitivă: nimicea orice
complezentă, orice făţărnicie. Oda
tă nu am auzit-o criticând oameni
pe chestiuni personale: însă cri
tica el destpre timpurile noastre
era fără cruţare!
Nu ştiu, dacă mă'nşel, dar mie
mi s'a părut, că a fost adânc jig
nită, de multele nepotriviri ale realitălţii cu visurile e i . .. Era, poa
te, prin firea ei atât 'de massivă,
puţin înclinată să facă anumite
concesii, pe oairi, vai! via>ţa ni le
cere atât de des! Concesia de a aştepki muU mai puţin ăela oameni,
şi de a nădăidui neelintM în puierm Timpului...
. . . §i în mila lui Dumnezeu,
care nu îngăduie multă vreme, ca
făpturile omeneşti să murdărească.
prin nevrednicia lor, darurile Sale
nenreţuite...
Eu cred, că spre sfârşitul vdeţei
sate, se «înfiripase şi la ea gândul,

că încă e scris în cartea neamu
lui nostru, ca România mare să
devină şi o Românie nouă...
*
Dela Sibiu, nu ne-am mai întâl
nit aproape de loc. In amintirea
mea a stăruit chipul ei frumos şi
sufletul ei atât de vajnic. 'Din câte
auziiiama insă, ştiam că soarta se
revărsase cu ploaie de bogăţie pes
te căiminul ei, dar că ea. rămăsese
aceeaşi, simplă, modestă în îmbră
căminte., gospodină perfectă, soţie
ideală şi mamă admirabilă. Ce echilibru 'Sufletesc sublim, oare nu
s'a clătit nici în fatai celei mai
mari iiispite — Aurul —• căruia i se
închină cei imai mulţi! . ..
Când într'o zi.. .
Era o seară liniştită; pe străzile
Capitalei, lumea forfotea, în ace
ea, promiscuitate, care îti dă cel
mai complect sentiment de singu
rătate. M'iam oprit să citesc suma
rul ziarelor de seară. Oh. . .
In litere groase era anunţată
trăgeam, prietenei mele: moartea
fulgerătoare, niiimicitoare a unei ti
nereţi, ce abia înflorise: 'fiul ei,
singurul 'ei fiu. se sinucisese . .. Am
simţit mă un e-nl în jurul meu. în
mine lînsumî. întrebările îmi loviau năDrasnic fruntea. Nu ştiu,
rând fl'm mai privit mai adânc în
abilii v'etii decât atunci, încreme
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nită pe o margine de trotoar, lân
gă un chioşc de ziare, în forfoteala
străzii... Am alergat la hotel, unde
se întâmplase nenorocirea. Fireşte
nu am pututt iaatra . . ,
Nu mi-o puteaim închipui peVeturia Lapedatu, cu sufletul ei de
granit. Mi-ani zis:
—• Sufletul ei astăzi s'a prăbu
şit ca o stâncă, desprinsă de pe
culme. Astăzi, Veturia Lapedatu a
murit...
*
Si iasă a fost.
Ce are aface dacă trupul ei, ne
mişcat după atâta sbucium, a luat
druimul Beiuşului, mai târziu, în
tr'o zi de Martie, când primăvara
aducea iar o solie de nădejde!
Veturiiat Lapedatu nu mai era,
de mult!
Fa nu s'a mai putut reclădi din
fărâmiturile unui suflet, pentru
care lumea întreagă se închisese
în cămin şi în dragostea de copiii.
Dar bogăţia muncii ei fără de pre
get pentru copiii, cari nu aveau
căldura, unui cămin sfânt, ca al ei
şi se adunau, sub oblăduirea ma
anelor străine la masa „studenţi
lor", va rămâne deapururi.
S;. deaipururi va rămâne şi în
aminVire^, acelora,, cari au iubit-i
şi. iubind-o. au putut s'o înţeleagă
şi, finţefeg<ând-o,' au admitat-o.. .
SANDA I. MATETU

Aur ctivenît
In câmp plugurile cu munca se 'nfră(esc
Tăind din soare azimu 'n ogor.
Codri-s roşii... colinele, se 'ngălbenesc,
<ve-un drum colbuit trec moţi cu ciubărele lor.
TAI răsărit un şir de munţi cuprind toamna de braţ,
în tară se urnesc rotile nemulţumirii,
iar în adânc de mine, muşchi mcordaU
scorm/niesc aur stăpânirii...
Moţi!... Hei!.... MoUH... Glas de tulnic
din nou cidreere "ntiwsul văilor,
cu furci şi coase, mare şi mic,
moţi, mineri, pălmaşi — obidit popor —
înainte!.. . în ochi cu zorii dimineţii
spre aurul cuvenit prin cumpăna dmptâtii..
ION Th, ILEA

Epigrama
In, poezie-i
Găsesc la
Dar cană
Eacasperat,

Confratelui
Ion Th. Mea
nutm'ul poeziei „matnM"
literat de seamă
el accente—o'ntreavjă
gamă
încearcă el vre-o
epigramă
en strig atnncia.
..
mamă!
M. Ar.

DAN
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DISCUŢII ŞI RECENSII
Falimentul democraţiei!
Care este destinul democraţii"
lor? Vom avea un crepuscul al
lor? Cari sunt slăbiciunile, lacu
nele şi necunoscutele 'Sistemului
democratic?
O analiză savantă a fenomene
lor sociale a încercat-o însuş II. G,
Wells, autorul celebrului trăitat de
. istorie (universală, care şi-a strâns
câteva conferinţe sintetice rostite
în ultimii trei ani înltr'un volum
(tradus în franţuzeşte în colecţia
„La vie d'aujourd'lhui" anul ace
sta).
Dupace face procesul liberalis
mului, ou toate bogatele rezultate
în favoarea masselor, şi al con
servatismului englez susţinător al
monopolurilor clasei înstărite, tre
ce la scrutarea fabianismului şi do
vedeşte, că mişcările democratice
«'au oprit la jumătatea drumului.
Nu s'au tras ftoate consecinţele. Li
beralismul şi socialismul englez au
tolerat 'prioritatea
economiştilor,
sub regimul cărora şomajul creşte,
massele mor de foame, criminali
tatea găseşte tot mai mult teren,
iar învăţământul • şi cercetările
ştiinţifice scad văzând cu ochii,.
Salvarea? Numai în deriziunea
fermă de a înscăuna ,,regia com
petenţii", 'de a trece conducerea
treburilor publice în mâna grupu
rilor de oameni convinşi >şi discip
linaţi, capabili să impună o nouă
unitate de vederi lumii. E necesa
ră o monedă unitară, o înflorirea
circulaţiei monetare, căci imperiul
roman a fost dărâmat de către de
bitorii desperaţi. Deci abondenţă
de monedă, pentruca să crească
producţia, să existe posibilitate de
muncă. Peste tot H. G. Wells cere:
să fie a p ă r a t ă cu toate mijloacele
libertatea gândirii şi a condeiului,
să fie revizuite metodele şi conven
ţiile monetare ajungându-se la in
staurarea unei organizaiţii banca
re universale, să se intensifice producţiunea imateriilor prime, să se
reducă. înarmările sfatifieând fa
bricaţia traficului de arme, să se
' a s i g u r e ' u n minim de educaţie ge
nerală pentru fiecare om. să se
stimuleze .întreprinderile colective
şi să se socializeze forţele econo
mice.
E o râvnă după mâna tare. du
pă administratorii competenţi. Aşa

zisele democraţii au fost invadate
de toate nulităţile politicianismu
lui, astfel încât i-au ruinat teme
iurile morale.
E material preţios de reflecţie.
Prea mult ţinem la sistemul de
mocratic decât să nu-i dorim re
surecţia.
Capitalism de stat sau
socialism democratic?
In ultima sa carte cu «titlul de
mai sus bătrânul socialist belgian
Emil Vandervelde întreprinde o
vastă anchetă asupra.' fizionomiei
actuale a statelor şi caută să fixe
ze pozitiunea socialismiului. Ou
exemple hoitărâtoare dovedeşte că
socialismul a influenţat
profund
gândirea contemporană. Capi de
tară. guvernanţi de suprafaţă, ba
însus papa şi-au însuşit limbajul
tehnic propriu sociallismului. Asu
pra mentalităţii ţăranului rus dă
informaţiuni inedite de deosebită
valoare, căci rezistenta simţului de
proprietate cedează greu, iar con
cesiunile au trebuit să fie făcute
în favoarea târgului liber; ruşii au
precedat industrializarea de 'revo
luţie, câtă vreme marxismul pre
vede revoluţia precedată de indu
strializare. Foarte interesante sunt
înfăţişările socialiste în diferite
ţări. Chiar acolo unde sunt guver
ne socialiste, acestea nu se spriji
nă decât pe minorităţi parlamentarp astfel încât încercările de so
cializare sunt cu totul timide. Dă
dreptate lui Henri Marin, că, în
stadiul actual, ur.elo guverne bur
gheze mai multe si mai îndrăzneţe
reforme socialiste introduc în viata
publică decât guvernele muncitoreşitî. Aista ca o dovadă de 'înrâu
rirea puternică şi în continuă creş
tere a clasei muncitoreşti. Vander
velde încheagă o icoană complectă
asupra zilei de astăzi cu tulbura
rea si gireutatea problemelor spo
rite. Gâlt de neputincioase sunt con
ferinţele internaţionale Si cât de
platonice sunt declaraţiile Sociietătr? raţiunilor! Nemulţumirea um'vei.AiîS- creşte necontenit. Gaoitalismul îşi aşteaptă sfârşitul. Nu
este însă nimic sigur despre felul
cum va naşte lumea nonă. Putem
însă prevedea, că socialismul va
supravieţui frământărilor epocale
întocmai ca şi creştinismul f a ţ a d e
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societăţile antice. Cine nu aşteaptă
cu respiraţia încordată încetarea
crizei şi nu e curios de felul sfâr
şitului ei?
O lacună a învăţământului
D. Teodor Neş directorul liceu
lui „Gojdu" din Oradea/ estet un
distins fizician si un migălos cer
cetător de probleme. I n fruntea anuanului ultim al liceului publică
un studiu de o uimitoare origina
litate: se strădueşte să descifreze
sensul notelor, sprijinit pe un vast
imaterial documentar. Cu diagra
me complexe ilustrează felul cum
se face notaţia răspunsurilor. I n 
vestigaţia se bifurcă: pe deoparte
priveşte direct pe elevul cu un fond
emotiv atât de indlividual-varia't,
iar pe de aJta se opreşte la profe
sor care Si el sufere de subiecti
vism. E deci o chestiune cât se
poate de frrea să deslegî enigmele
construcţiilor sufleteşti şi ale tem
peramentelor.
Va trebui astfel surprinsă dina
mica spirituală în evoluţie a copi
lului şi lămurită personalitatea
profesorujui. Etapa mintală a co
pilului poate fi constatată de sca
ra metrică, de studiul testelor. D.
Teodor Neş consultă o vastă biblioigirafie în toate limbile moder
ne pentru a culege indicatiunile
cele mai veridice.
Ce câmp vast de noi realităţi se
desprinde în faţa noastră! Câte in
certitudini trebuesc risipite!
A pătrunde în n a t u r a intimă a
elevului care trăeşte tradiţia şi spi
ritul familiei, scoalei si regiunii si
a cunoaşte calificativele celor 5 ti
puri de profesori îniseamnă a da
de cheia atâtor secrete, fără desvelirea cărora nu se pot întocmi
metode de învăţământ şi programe
analitice.
Cu un aparat de savant d. T.
Neş procedează la înlăturarea ne
cunoscutului, aducând contribuţiuni de înaltă valoare pentru vii
torul şcoalei.
II felicităm pentru curajul în
treprinderii şi perseverenţa pro
prie învăţatului
îndrăgostit
de
probleme,

Ion Clopoţel
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Priii l'usta şi Maraiiiiues
Vie nu., — uevâd bucuros această
metropola mtMiei uu, a.*e t a r e i vecin
puiaie ţi monumente sunt cuprinse ue
uiocuri luminoase, ue artere aerisite,
ue parcuri cari, m acest nnez ue toam
na, îşi păstrează irugezimea sub soaîeie potolit, s â n t nisa notarât s-opă
răsesc diseara — şi orele trec repede,
in curse preiungiie sa visite de reve
dere; i-am regăsit, pe camarazi şi amici, la postul lor, ae m u n c ă şi de
luptă. .Legaturile sufleteşti au devenit
mai strânse; încrederea m ţelul comun
ne-a deschis şi inima, după împărtă
şirile morale, ţii, când a m pornit spre
gara de Est, am dus cu mane u n nou
stoc de gânduri şi de simţăminte fră
ţeşti. . .
ou-ttuat Burgerianuul. Vagonul e tixit u© ainpicua.^ şi meseriaşi cari pă
răsesc vitsna pentru ouinna ele uumiiiiCa. Unu trec g r a m t a , la iiegyeshalom, sâ-şi revadă familiile, prin satele
ungureşti.
Uyor. Miez de noapte, rrisi.'ţe re
semnată a iunei gări provinciale, in aşteptarea trenului de Budapesta. Inlumina gălbuie, pe peron, prin coridoa
re, dormitează târgoveţi şi săteni, lân
gă saoii m a r i cu merinde şi cuşti cu
păsări. Vor să le vândă î n capitala
maghiară, pentru celelalte nevoi ale
lor, m a i ales pentru birurile u n u i re
gim de magnaţi, pentru oari Horthy
veghează c u regimentele lui de sbird.
Bar şi trenul care vine e supraîncăr"
cat cu săteni şi târgoveţi. Şi m a i e o
soldăţime căreia i-se lasă locurile cele
mad bune — căreia i-se oferă ţigări şi
chiar câte o bucată de pâine c u slăni
nă sau brânză din traistele îndesate.
Poporul e bun, dar a învăţat cum să
îmbuneze pe micii tirani în uniformă.
Intr'un colţ, o familie întreagă: soţi,
copii şi bunici, reîntoarsă din Ameri
ca, după ce — muncind um sfert de
Veac — şi-a împlinit suma pentru o re
tragere în satul natal. Părinţii îşi pi
păie din când în când portmoneul, po
şeta, Copiii vorbesc englezeşte şi strâm
bă din nas: s'au desvăţat de duhoarea
pingelelor şi palmelor noduroase. Bu
nicii par însă bucuroşi să-şi sfârşea
scă zilele în ţ a r a lor — ceiace nu-1
împiedică pe controlor să le caute nod
în papură, pehtrucă să Se aleagă cu
un dolar, că „amintire".
Ora patrd dimineaţa. La staţiile mă
runte urcă mereu săteni, ou bidoane
Cu lapte, coşuri cu fructe, saci cu le-

gume, pentru capitala bogată şi nesă
ţioasa, mgiiesuicuu cumplita, pe• care o
suport, cu toata oboseala ce a început
sa m a roadă. Urmăresc n g u r n e po
pulare: seci, ungmuiare, pământii, adesea cu pomen mongoli. Vacarmul
vocilor domină huruitul roţilor; o lim
bă colţuroasă şi ea, guturală, cu
scrâşnete printre vocalele groase, pre
lungi. Şi m ă interesează prea mult aceşti oameni elementari, auri, cu por
tul lor specific, dar identic în destinul
lor umil, esenţial, cu ţărănimea de
pretutindeni, legată de ogor, de pădu
re, de t u r m ă —• pentru ca să nu m ă
împotrivesc toropelii ce vrea să-mi în
chidă ochii în aerul a c r u ae iiianorcu,
de alcool şi sudoare, deşi fereastra e
ueschisă.
topun: m ă interesează — şd aceasta
nu e o „condescendentă", c u m ar cre
de naţionaliiştii cari fabrică discursuri
populare şi patriotice la birouri eoniode şi la banchete copioase. Interesul
meu porneşte ain omenia mea, pe care
n o pot r e t r a n ş a în mine însumi, ci o
iuţind, în tăcere (căci n u .ştiu o boabă
ungureşte şi nimeni n u m ă întreabă)
spre omenia rudimentară, viguroasă,
îndelung îndurătoare a acestor ţărani
în straie semi-orăşăneşti. Resimt ace
le şanţuri ©u spini si ape otrăvite, cari
stăruie între citadin şi sătean, între
creer şd muşchi, între speculă şi tru
dă, într'o societate ce m a i păstrează
fetişismul rangului, dualismul barbar:
stăpân şi slugă. Dar iştiu că toate ce
tăţile strălucitoare a r încremeni de te
roare şi de foame la gestul de răscoa
lă, la braţele încroicişate ale acestor
mulţimi legate de p ă m â n t ca vita de
iarbă, ca iarba de rădăcini în h u m a
atothrănitoare. Şi m a i ştiu că din stra
turile adânci, întunecate, străbătute
de fiorii vieţii primitive, se ivesc mlădiţele eroilor, ale geniilor, ale mântui- 1
torilor. Câţi dintre copiii acestor săteni
nu sânt u n Petofd, u n Ady, u n Madâch
în putinţă sau î n devenire? Câţi nu
vor putea fi fruntaşi a i tehnicei, ai me
dicinii, ai cul/tunii universale?...
Şi în zorile livide ale acestei Du
minici, încercuit, îndesat în m a s s a acestor ţ ă r a n i , s u r p r i n d totuşi o altă
lumină — â unei alte lumi, fără cla
se antagoniste, f ă r ă zidurile orgoliu
lui şi treptele arivismului; o lume ca
re nu va fi uniformă, sub tăvălugul
egalităţii economice, ci armonioasă
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în felurimea figurilor şi operelor, în
gradaţia puterilor intelectuale şi a
elanurilor spirituale — toate sorbindu-işi însă h r a n a elementara a m Alina
Mater pe care o fecundează plugul
viguros...
Budapesta.
Ghirlandele eletclr.ee ale
Rudei mai sclipesc in negura uiniiueiii, ca rămăşiţele unei orgii. Dună
rea, zărită intre loburguri, e tulbure,
m necurmata ei lunecare . . .
uana
cobor în cele din urmă, încheeturile
inii sânt dureroase: mii simt oasere
ca intr'un sac — şi urechile Îmi vâ
jâie: huruitul trenului s a a d u n a t in
mine ca m u r m u r u l mării într'o scoi
că. Portarul galonat m ă lămureşte că
mai am două ore p â n ă la trenul "ur
mător. Morga lui, ue vecniu valet' al
unei monanchii răposate, inii pare ri
dicolă. Când a p a r e vre-un călător din
noua aristacraţie a Banului, plecă
ciunea lui e solemnă, uşa e larg des
chisă. I n sala de aşteptare, rezervată
altădată grofilor, m ă ghemuesc pe
canapea — şi, înainte de-a aţipi, ză
resc intr'un colţ, pe u n comis — vo
iajor care îşi schimbă pantalonii, ca
la el a c a s ă . . .
Pornesc iarăşi. Duminica se vesteş
te calmă, însorită. Ţarinile se a r a t ă
repede, nude, cu recolta strânsă. Sa
tele au vestmânt de odihnă: norodul
înoit, se îndreaptă cu flori şi lumiănări^ spre biserica sveltă. Totuşi, pealoouri, câte un plugar, în u r m a calu
lui, r ă s t o a r n ă brazda. P u s t a u n g a r ă
se roteşte lent în jurul trenului, tip
sie cu muchia pierdută î n zarea lim
pede. P ă m â n t u l e gras, negru, pregă
tit pentru semănăturile de toamnă,
Cu aşternutul său neted, unitar, im
pecabil. P ă m â n t de latifundii, .aparţi
n â n d câtorva familii de magnaţi. Nu
mai t â n ă r u l conte Esterhazy s'a po
menit moştenitor cu o cincime din
Ungaria de aail
Şi pusta e de-o uimitoare netezime,
fără nici o cută, doar cu borduri de
arbori cari, departe, în lumina albă (
îşi a r a t ă frunzişul ciuruit. Adesea)
profilul unei fâjntani eu (cumpănă :
gât de pasere întins spre cer. Şi gi
rezi de paie, în şiruri, ca
nişte
blocuri aurii; prin pârloage, vite cu
coarne în semicerc, pasc rămăşiţele
lanurilor. Priveliştea e curioasă, fas
cinantă, mereu plană, liniată fără
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Porţi încuiate
In toamnă, străzile Metropolei se
scăldau in pulberea sângerie a soareiui anemic, lot oraşul parcă era
pregătit de plecare. Arbori scheletici
i&naau ultimele paraşute vegetale m
bătaia vântului tomnatic. Lumea aierga în marş febril. Maşinete circuiau în tempo accelerat spre melea
guri necunoscute. Uruit urban şi şuer
strident de klaxoane. O întreagă ar
mată în mers, fără destinaţie. Toţi
şi toate, pulsau sub impulsul chemăriloir de plecare. Încotro? Nimeni nu
a'a întrebat nicicând. Spre margini
de oraş, spre gară — pentru plecări
le mari — în necunoscut, spre drumu
rile fără liman, în neant. Fiecare pas,
sunat pe .trotuarele imobile, păstra ce
va din otrava plecărilor tomnatice. O
veşnică alergare fără ţel, în atmosfe
ra nostalgică a toamnei urbane, un
veşnic marş desprins din porunca să
dită în foile zimţuite cu rugină, fle
cari dureroase, mute şi uniforme. Ple
cau toţi parcă, din oraşul prăbuşit în
toamnă. Metropola .asista uriaşă, cu
uzinele şi cu străzile moarte, la des
făşurarea dramei. Oraşul plângea în
adâncuri neştiut şi neauzit de nimeni.
II dureau, din greu, rănile.
lin piaţa din centrul oraşului — Pia
ţa Unirii — copiii oraşului, înfrăţiţi
cu destinele lui, studenţii, treceau, unifoum, în ritm de plimbări banale,
©colind pătratul din jurul catedralei
cu povara veacurilor săpată în zidu
rile şterse de vremuri. Studenţii erau
nostalgici ca oraşul şi purtau Jn ochi
icoana prăbuşirilor. Studenţii plecau
în prag de vară, când sosiau alţii- Şi
toamna, în ceasul tuturor plecărilor,
copiii oraşului se reîntorceau, să nu
rămână metropola singură. Oraşul
hlare şi studenţii.,. Două destine idennici o greşală, circulară: disc suspen
dat în nesfârşire; Arare un cuptor de
cărămizi, o gară pitită sub un bu
chet de arbori. Şi soarele radiază din
plin, prevestitor al Sudului, întârziând în această toamnă obosită de
rodnicia ei. Rodnicie, ce nu rămâne
însă la cei oari locuese în căsuţele
pierdute prin pustă, cu prispe albe şi
cu spinare şindrilită, în jurul cărora
s'aU risipit, minuscule, oile şi curcile
şi gâştele — ca nişte jucării prin
iarbă şi prin tufişuri...
Imcfi o gară mică, împopoţonată eâşl numele ei. Puspofelftdâny. Şi, la mie
zul zllii, Debreţin — on&ş neted şi el,
din cttre nil se văd decât vârfuri de

tice. Nu-1 părăsiau nicicând. Unii
plecau si alţii le luau locul. Filmul
era acelaş: oraşul şi studenţii... Nu
mai actorii se schimbau în răstim
puri. Veniau studenţi noui, cei vechi
plecau din gara oraşului. Spre alte
gări, spre alte porturi, spre alte ora
şe. Plecau spre gările şi porturile
vieţii.
Studenţii se plimbau mereu m ini
ma metropolei, de dimineaţa până sea
ra. Cu pas legănat, alene, după scrip
tura plimbărilor din cartea vieţii stu
denţeşti.
De sus, depe soclu, majestos, îi pri
vea, —- cu ochi de bronz în împietrire,
— statuia lui Matei Corvinul. Ceasul
bătrânei catedrale din spaiele statuei
le cronometra acţiunile. Când ceasor
nicul bătea rar, din .şarpele unduitor
al convoiului ee desprindea o grupă:
studenţii sentimentali, cu lavalieră.
Alergau spre margini de oraş, sâ-şi
verse sensibilitatea romaiiucâ sub
straja aleilor desfrunzite din parc.
La altă bătaie, o nouă tresărire: stu
denţii muncitori alergau spre cârtiie
cu file deschise. Ora repaosului s'a
scurs. Altă bătaie, o nouă mişcare.
Alte grupuri pompau spre arena spor
tivă, spre cafenele, la rertdez-vous-uri
banale. Şi, însfânşit, seara târziu, bă
taia tuturor, simfonia metalică a clo
potelor. Cântau clopotele mult, nesfâr
şit de mult. Bătea ceasul plecării. Se
distrăma, încet, întreg convoiul. Pă
tratul din Piaţa Unirii rămânea pus
tiu. Rar, vreun student întârziat, mă
sura îngândurat, cu pas legănat, lun
gimea trotuarului. Era ora când sosia şi Dinu Voina, să *e piimbe, în
singurătate, la braţ cu Sandu Pietrafu sau cu alt prieten. Azi a eşit sin
gur. Cu părul fluturat în vânt, trecea
biserici şi câteva coşuri. Trenul e in
vadat iar de ţărani, cari şi-au vân
dut mărfurile de Duminică. In faţa
mea, o femeie desculţă, rubiconda,
şi-a deşertat în poală punga şi rândueşte filerii şi pengoii, numărând,
răsnumărând până ce i-se potriveşte
socoteala. îşi pune averea în sân. Cu
surâs fericit, îmi spune câteva vorbe.
I;i răspund cu un gest de admiraţie :
desigUr, va- avea cu ce să-şi înţoleas
că copiii şi Va pune destul la păstrare,
sub grinda din podul casei sale!

**- Va urma *Mugttn tlelgis

m

fantomatic, în ritmul sfâşierilor au
tumnale. Arcuşul toamnei ii psalmo
dia, în surdină. Simfonii obositoare
pe viorile sufletului sens:nîi. Dinu
Voina era copilul toamnei. Era trist
ca toamna, frământat, nostalgic, în
fiorat, obosit, ca toate toamnele. Toam
na — vadul răstignirilor — îi revar
să potop de ţipete haotice pe panta
amintirilor. In stânca visurilor de eri,
au lovit mereu apele toamnei. Şi-au
ros slova săpată în stei. Pe tabla de
piatră n'a mai rămas un singur cu
vânt, s'a şters totul. Toamna a fost
zăgazul în faţa căruia s'au prăbuşit
toate nizuinţele şi îndemnurile. Pe
crucile toamnei, hainii — au răstig
nit cele din urmă visuri. Şi totuşi îi
era dragă toamna. In poala ei de ru
gină şi-a potolit arsura rănilor. In
ţara toamnei a cunoscut voluptatea
durerii...
lira străin ca toamna. Trecea, gră
bit, aşa cum trace toamna pe drumu
rile vieţii... O uşă se închidea în ur
ma lui şi era gata să descnidă aha.
Totdeauna, în ritm de plecare. L»ecând s'a trezit, un singur îndemn i-a
fost stăpân peste gânduri: plecarea.
Veşnica plecare. <. Şi el veşnic călă
tor pe toate drumurile, prin loate uşile, spre toate răspântiile... Cu fie
care tren ce se urriia, greoi, din fie
care gară, pleca şi eh
Dinu Voina purta în suflet bleste
mul plecărilor, aşa cum îl poartă to
amna. Iarna şi vara sunt anotimpu
rile tuturor. Primăvara e stăpâna în
drăgostiţilor. Numai toamna e a celor
puţini. Doar câţiva di înţeleg sensul,
şi cresc, fulgerător, în stânca desti
nului ei. Dinu Voina e'a identificat
cu toamna. Din galeria toamnelor de
totdeauna, — toate toamnele -sunt la
fel, — toamna zărilor de brumă, toam
na de azi, avea să fie cea mai tristă,
cea mai grea. Simţia atât de bine
Dinu. Creştea în el lujerul otrăvit al
florilor negre de mâine.
Despicau drum în carnea iui isto
vită. Dar niciun nor de teamă sau
împotrivire nu s'a furişat în gflndui
lui. Aştepta, impietrit, deslănţuirea
furtunii. Voia să se macine lent. Un
fel de sinucidere în rate. Ar fi vrut »3
fie ftizie, să scuipe sânge, să fie abă*
tut şi să pleoe cu .cea din urmă toam3
nă să nu se mai întoarcă. Unde? Desj
tinaţia se contura vag, tled efinit. In
neant, poate, departe, (tot mai departe,
spre lUmi hebănUite. 11 toropiaU gftn^

durtle şi'ii svâciietul lor de febră, tt'e-
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Rugă de

Îngrijorare

Dece te risipeşti cu funigeii *n zări?
In primăvara care mă prejmuie bogată
Jndură-te şi vino din albe depărtări
Si lăcrimează rouă pe brazda mea uitată,
Că-S bobul semănat târziu Şi-abia 'neolfii
Aştept să mă ridic şi să 'nfloresc- în soare;
Când spicul va fi greu de rodul
târguit,
Vom îndrăzni să-U cer m-m\ fi culegătoare.

'Bang! Bang!
'
De azi de dimineaţă
bat-mereu
In biserica de peste drum
Clopotele şi o toacă...
-r-' Părinte,

spune-le

să tacă •..

Gândurile au sbucnit din •stup afară
Lăsând goale carcere de ceară.
Ochii • trecătorilor aiuriţi \pe stradă
Se căsnesc prin fum să vadă.

Se leagănă râul
Si cântă în scoc,
Pe câmpuri cu grâul.
In soare, mă coc.
Tu vin' şi-mi adună
Belşugu'n
hambar,
Si'n brazdele toamnei
Mă sea-mănă iar.

Rugă de

In baraca strâmbă, peste drum.
Un'fer ar ce fluer a lucrând
A încremenit în aerul ce sună
Cu mâinile, -crăcifrânte de [furtună.

.

-

'

-

•

Rugă de iarnă

i

;

îngeri scutură livezi.
Cai din cer crengufi
de-argint.
Inima fără alint
Azi tt-o dau s'o vezi.
Uite mâinile zălog.
Mi-au roit în suflet fluturi
Pomii-s albi, să nu mi-i scuturi.
Boar atât te rog...
ZAHARIA

•Chiamă noaptea să porneşti
drumeţii
Pe calea neclintitelor
tăceri.
In pas de umbre înşirue
convoiul.
Si, la ureche 'n şoapte imbie călăretri
Să mâe carul, plin din locurile aceste
Încet...
fără să grindă cei cari dorm de ceste.
I.
cea absent, ocolind mereu pătratul.
Când bătea ornicul, în cadenţă meta
lică, se trezia din treerul icoanelor ne
desluşite. Pe stradă, nici ţipenie de
om. In liniştea nopţiii, dormia cate
drala şi tstaituia impozantă. Dormia
tot oraşul. Numai ornicul era. treaz.
Ornicul era ochiul oraşului mare.
Dinu Voina a pornit ca un strigoi
spre Calea Victoriei. In colţ s:a întâl
nit cu Ion Vilea, poetul unei reviste
social-economice din Cluj. Venia la
braţ cu alţii, turmentat. A vrut să-i
ocolească, dar grupul cu pricina i-a
surprins intenţia.
— Mă, Voina, aşteaptă-ne. Să-ţi
arai splendoarea lunii. Uite luna, Di
nule... Se scaldă oraşul în argintul
ei pur. Luna, Dinule... Hei, luna-.,
luna.... luna .. .
Ion Vilea se balansa caraghios. Lui
Dinu îi venia rău.
— Noroc, Vilea, sunt grăbit. Mă duc
până la Sandu.

toamnă

Acum când haite rele pândesc răscruci de seară.
Când codru-şi plânge 'n vânt frunzişul galben ceară
Când picură amurgul în linuri stropi de sânge.
Vino şi 'nchkle-mi ochii, să nu mai poată plânge.
Din gură smulge 'mi limba să nu te mal blesteme.
Si inima, că iarăş se sbuciumă si geme
Si lasă-mi numai gândul să te păstrez în el
Cu fluer de mierlă şi sbor de porumbel.

Braţe de îngheţuri s'au pornit-,
Pe surâsurile din suflet
Trăgând uşe de granit.
Inima sub ele doar de se mm bale
Timpul ciocănind în
placă..
spune-le să tacă...

..

Rugă de vară

Azi vecinul ce zăcea in colt
A tăcut. Acum-se
mută.
•Stinge, taică
lumânările.
Înveleşte clopotele 'n plută.

—- Părinte

primăvară

VALERIAN

ŞTAN.CU

Dar Vilea nu se dedea bătut. Cu
ochii ridicaţi. spre turnul catedralei şi
cu mâna ridicată în direcţia lunii,
declama mereu, masaorându-şi limba
turmentată.

nă şi s'a oprit cu întrebările în ochi.
— Nu-i nimic, Sandule. O simplă
plimbare nocturnă.
— Bine, dar puteai să mă chemi şi
pe mine. Uite un bilet dela deputatul
Dan Florescu. Te roagă sa treci mâi
— Vezi, mă Dinule, m'am îmbătat
ne pela el. '
ca' un porc. Dar nu-mi pare rău. In
Dinu a parcurs slova flntortachiată
faţa paharelor cu vin, vezi "lumea mai
a bileţelului şi 1-a svârlit într'un colţ
clar şi visurila aievea. Dar cine mă de cameră.
înţelege Dinule? Măgarii ăştia care
— Cine ştie, Sandule, ce mai vrea
s'au - îmbătat fără să cunoască semni
şi potentatul ăsta cu mine?
ficaţia bieţiei ? Tu m'ai putea înţe
— Ce să vrea, dragă? Foarte sim
lege, dar tu eşti grăbit. Du-te, Dinule,
plu: un articol ditirambic sau, în tot
du-ta... Dar admiră luna.. . E prea cazul, ceva asemănător. Dar, până
frumoasă luna, Dinule...
una alta, să ne lungim orizontal, cum
Şi, bălăbănindu-se caraghios, Ion zici tu, e vremea să ne dăm somnu
Vilea s'a pierdut în lungul străzii. La lui cel puţin în revărsat de zori.
colţ, Dinu Voina a cotit pe Calea Vic
Dinu a adormit cu jarul întrebări
toriei şi a pornit-o în jos.
lor în gând. Era pentru întâia oară
Mergea absent şi când s'a pomenit când îl chema deputatul cu vorbă fru
în faţa casei parcă s'a trezit dintr'un moasă şi cu suflet negru... Cine
vis. Sandu citea neliniştit. Când 1-a ştie . . .
'
Valerhi Cârdu
văzut pe Dinu, a lăsat cartea din mâ
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tuirea dela Pi
In toamna aceasta a avut loc în
capitală o consfătuire
între
câţiva
scriitori şi publicişti din Bucureşti şi
provincie. Vom reda mai jos motivele
cari au prilejuit-o
şi scopul ei.
Dl Ion Th. Ilea dela revista
clujea.
nă „Societatea de mâine" a făcut intr'o zi un drum prin Banat. Popo
sind în Timişoara, acest tânăr poet
al Ardealului nou a ţinut să ia con
tact cu d. Constantin Miu-Letrca, pe
care-l cunoscuse întâi din opiniile fa
vorabile pe cari le citise >asupra volu.
mului de poezii al 'acestuia
intitulat
„Biblice", sub semnătura dlui Adrian
Maniu cât şi din ale ziarelor „Cu
rentul" şi „Cuvântul" sub
semnătu
rile dd. Bomulus Dianu Şi Perpessicius, ducă nu mă î*nşe\ înaintea că
lătoriei sale prin Banat, adică
mai
nainte de-a se fi întâlnii cu d. C. MiuLerca, — d. Ion Th. Ilea avusese cu
d. Zaharia Stancu prima
întrevedere
din care a luat naştere ideia colabo
rării 'unor mânuitori
de condeiu din
toate unghiw'ile
ţării. Astfel s'a proectat consfătuirea
de\la Picddilly
la
care au participat dnil Zaharia Stan
cu, Romulus
Dianu,
Ion
Valerixtn.
Dragoş Vrânceană, C. Miu-Lerca, Ion
Th. Ilea, George A. Petre şi subsem
natul.
De remarcat că bucureştenii cari au
ost de faţă la discuţiuni sunt aproa
pe toţi membrii în Societatea
Scrii
torilor Români, însă cu toate acestea
au înfiinţat împreună cu alţi scriitori
tineri „Asociaţia Scriitorilor Indepen
denţi" din foarte seriosul motiv
că
prin câţiva scriitori bătrâni din S.
s. R.t această
grupare
a
devenit
un organism mort,
Estte vorba de
complecta dezinteresare
a celor „ajunşi" faţă de soarta scriitorilor ti
nerei generaţii, în special faţă de
a celor din provincie, cari deşi ade
sea mai fecunzi decât bătrânii con
sacraţi, sunt totuşi sortiţi unui ano
nimat de nemeritată
durată,
prin
simplul fapt că domiciliază in pro
vincie şi o demnitate
caracteristică
valorMor reale le provoacă desgust Ic
ffânâul unei validitări pe calea plo
conelilor.
Dl JRi Dianu arată printre altele că
in vederea realizării acestui scop al
A. S. L, d-sa o avut o întrevedere cu
d. ministru
GusH, al cărei
rezultat
concret este un fond de 140.000 Lei,
obţinut pentru premierea operelor în
manuscris ale scriitorilor tineri
iar
nu după tipărire, ca în trecut, când
scriitorul, oricât de valoros, dacă era

îtîpsit de mijloace materiale se afla
sub ameninţarea nu de a nu i-se pre
mia lucrarea ci de a sucomba
prin
intoxicare cu ambrozie chioară
mai
nainte ca volumul să vadă
tiparul.
In scopul strângerii legăturilor cu
publicul din provinci, A. S. I. a şi
început, îndată după consfătuirea
de
la 'Piccadilhj, să ţie şezători în cen
trele regionale şi va ţine chiar în ora
şele mai mici. Astfel, după
şezătoa
rea dela Oradea a avut loc cea dela
Timişoara.

•

element orientat, cdfâW sg «r«l* eu
bnntimţ un ăfufrî ce i se pară bun,
acelora ie acasă câH voini a
pornească pe o c«J«, dar m&ftă, etf prwicipale, alte preocupări decât pe aceea
de exploratori, stan neftofâftţi l» răs
pântii; va trebui să fie
avantgarda
care verifică dacă drumul pe c&re a
pornit şi pe care inde&mtiă pe alţii,
duce priit frumos la ti&etâr.

Cei dim. reăăciitie reffionmt m mo
nopolizează pentru ei dreptul de a
publica in revistele â%n Căpii&lă. —
Din potrivă: suiht tfeiăie toi vederea
Aşa dar ceiace n'au putut face par
unei diviziuni a muncU, pinfrU a se
tidele palitice şi. scriitorii bătrâni, în
putea apteca cu mai imfe
atenţie
vederea
unificării
sufleteşti,
prin
asupra
manuscriselor
ce
le
sosesc
din
exaltarea energiilor creatoare,
prin1
provincie decât âr putea t«te
acest
tr'o apropiere dezisteresată între rolucru pe tdn0 toată bmăvoihţă
cel
m.âraii de pretutindeni,
vor face scrii
din redacţia centrată ă Cărei activi
torii tineri, operă pe cât de impor
tate va fi astfel mMt ţaciiitătă
e4prltanta pe atât de grea dacă scrutând
mind numai manuscrise
selecţionate,
realizările în această direcţie din in
iar nu aglomeraţie &e hârtie
inutilă.
tervalul de timp ce a trecui dela uni
Astfei descongesttoriaie tedaicţiile cen
re încoace, te vezi nevoit să constaţi
trale vor putea să se ocupe mai pu
că nici chiar atotputernica presă n'a
ţin de bucătăria revistei si mâţ inputut s'o înfăptuiască.
$i cum ar fi
tens de partea re'd'acfâonaiă.
putut când putinţa de înţelegere
a
Două reviste bucureştene — „Azi"
reporterilor pe cari îi au în provincii
şi „Viaţa Literară*, ce vor apare degazetele bucureştene. se reduce în ma
acum prin efortul comun al celor area majoritate
a cazurilor, la înre
minţiţi — vor fi oglinzile (n rare se
gistrarea 'faptului divers, trecând ală
va restrânge imagiUved vie şi multi
turi de fenomenul
local?
coloră a unei sinteze turmfe d litera
De prisos să mai spunem că nu ne turii din ţară. cu atât maţ
generat
gândim la gazetele de doctrină ci la românească cu cât. compusă Wn to
ziarele prostimii, la cele pur
infor talitatea sever selecţionată
a riuanmative, cari departe de a fade edu ţ dor specifice creiapiilor fiecărei pro
caţie, exploatează pornirile
Inferioare vincii, va conţine vibraţiunlle
celor
afacere cu atât mai rentabilă cu cât mai eterice străvezimi
ale
variatei
întotdeauna
au existat multe
bucătă spiritualităţi
autohtone.
rese si putini
intelectuali.
Astfel prin forţa radio-activ A a ade
Cu revistele lucrurile stau cu totul văratei cunoaşteri
reciproce
ziăurUe
altfel — cu acelea, bine 'nţeles, cari, de pană acum ale tristelor
ignorări
ca cele de cari ne ocupăm, fac nu diferenţiatoare
vor deveni mai trans
numai literatură
pură
ci,
intr'un parente: ceiace este din cutare parte
program întocmit dinadins mai ela a despărţituri*
se va confunda
cu
stic, se silesc să cuprindă şi proble ceiace din cealaltă parte şi vice oermele pe cari acea parte a presei ce sa: creindu-se o fericită ingreunare a
nv.-şi cunoaşte rosturile, le neglifea- posibilităţilor
de separaţiune,
idr
7.M. Aci colaboratorul
din
provincii sub puterea căldurii crescânde a suf
este ales după criteriile cari a r tre letelor astfel 'apropiate digurile des
bui să stea la baza numirii
corespon părţitoare
contopindM-se cu elemen-'
denţilor de gazetă. Pe când cel din
tele pe cari le zăgăzuiau si absorbinurmă poate fi un certat cu ortogra du-se cu ele osmotic
prin
fireasca
fia — de ce există oare acea neferi tendinţă ancestrală
a
interpenetracită creatură numit secretar de re ţiunii fraterne, va rezulta din fră
dacţie dacă nu spre a-şi smulge
si mântarea acestui complex
de feno
puţinul păr ce deobiceiu îi Mal ră mene pasta noului
suflet
românesc
mâne 'n cap, ca să afle ce a vrut să organic contopit, formând un tot uni
spue domnul corespondent
şi pentru tar armonic şi ideal înghegat. cu ton
a-i reface complect
„articolul'1
(în
te oaracteristirdte
consistenţelor
de
cazul că nu vrea să-şi
compromită finitive.
gazeta) cel dintâi va trebui să fie un
LIVIU
JURCHESCU
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De vorbă cu Romulus Dianu
întâlnind la Oradea pe dl Romulus
Dianu iniţiatorul Asociaţiei Scriitorilor
Independent şi unul dintre conducătorii
mai activi ai Asociaţiei, am profitat de
prilej pentru a-I Invita să spună citi
torilor revistei „Societatea de mâine",
câteva cuvinte despre noua mişcare lite
rară şi culturală pornită în Ardeal şi
Banat. Dl Romulus Dianu ne-a cV ur
mătorul răspuns:
„Asociaţia Scriitorilor Independenţi s'a
născut din nevoia celor ce poartă răs
punderile viitorului, de-a comunica între
ei şi de-a întruni o mare şi singură
familie, emancipată de servituti politice
ca şi de tirania sforăriei confecţionată
în cafenele şi în locurile unde inevita
bil se ratează şi se înăcreşte o tinereţe
cu vocaţie pentru alte idealuri "
„Am început acţiunea noastră prin
două conferinţe şi şezători, astă primă
vară, prima Ia Braşov, a doua ia Sibiu.
Marea manifestaţie dela Oradea a scrii
torilor români independenţi e o conse
cinţă directă a acţiunii noastre şi o con
firmare a drumului bun pe care l-am
apucat"
„Suntem în continuare."
„Am găsit la confraţii noştri din Ar
deal o înţelegere fără rezervă şi o prie
tenie neprecupeţită. Vom căuta mijloacele
cele mai energice şi mai eficace pentru
a face din Asociaţia Scriitorilor Inde
pendenţi un organ de colaborare între
acest stat confiscat de partidele politice
şi oamenii de cultură ai viitorului, de
care parveniţii cluburilor se desinteresează."
„Vom continua ciclul reuniunilor
noastre literare din toamna aeeasta.
până la primăvara viitoare. Veţi avea
prilejul să ne cunoaşteţi la lucru pe
şantierele noastre."

Scriitorul Romulus Dianu ca rep
rezentant viguros al scrisului din tânăra
geneiaiie a simţit necesitatea unei cola
borări între scriitorii bucureşteni şi cei
din provincie pen'rj a tăia împreună
brazdă de aur (elinei rămase în pără
sire
Noi tinerii scriitori ardeleni îi sun
tem recunoscători şi ne alăturăm ace
stei iniţiative menită să deschidă noul
orizonturi literaturii noastre- Ea va fi
puntea de legătură Intre ieri şi mâine.
Publicul înţelegător ne va urma.
Sunt multe de spus şi multe de făcutDeci, înainte pe drumul realizărilor!
Scriitorii tineri trebue să fie apostoli
şi să se manifeste. De altfel frumoasa
primire plină de entusiasm făcută scrii
torilor independenţi de publicul orădan
şi timişorean cu ocazia festivalurilor lite
rare ţinute în 15 şi 29 Octomvrie,
dovedeşte că totuş mai există dragoste
pentru literatură.
Insă cu toate acestea scriitorul tânăr
e neajutat, e lăsat pradă neajunsurilor.
Chiar acum cu ocazia aşa ziselor
premii de ajutorare a scriitorilor tineri
date de un fost ministru al culturii,
felul cum au fost propuse denotă că
există o parţialitate, o simpatie mai
mult pentru eseu, proza şi poesia sunt
neglijate.
Provincia şi de data aceasta va fi
uitată.
Deci, rolul Asociaţiei Scriitorilor
Independenţi e rrult mai mare decât se
crede,. Ia trebue să vegheze şi să rupă
o tradiţie veche care simpatizează un
anumit cerc restrâns, neglijând valori
cari e necesar să fie luate în conside
rare. Ardealul şi Banatul nu va tăcea...
Glasuri se vor ridica la timp.
ION TH. ILEA

Deschiderea stagiunii
Potrivit unei tradiţii, — la care
s'ar putea renunţa fără a se aduce
nici un prejudiciu atât artei cât şi
literaturei dramatice autohtone, —•
Teatrul din Oluj, (pe care nu-lmai
putem numi naţional, fiind conce
sionat), ,şi-a deschis porţile ridicându-şi cortina printr'o piesă is
torică: ,,Ovidiu" de V. Alexandri.
Din toată literatura dramatică
autohtonă, care pune în versuri,
— n u totdeauna bune, — sforăelile, patriotice, o singură piesă meri
tă, să vadă lumina rampei: „Vlaicu
vodă" de A l Da vila. Şi iată pentru
ce nu înţelelgieim îndărătnicia con

ducătorilor de teatru, cairi ţin cu
orice preţ să deschidă stagiunea cu
piese istorice. Or fi ele spectaculoa
se, cu persoane multe, cu figuraţie
urlătGtare, cu costume epocale, dair
publicul, precum se vede, nu mai
poate ..compătimi" cu eroii de oa<rton oftăreti si declamatori.
..Ovidiu" nu e una dintre cele
mai proaste piese istorice, deşi
poartă în ea toate scăderile ineren
te acestui gen. Versul alexandrin,
curgător, sonor, uneori plin de
avânt si ipoezie, alte ori spiritual
şi sprinten, poate fi ascultat fără
plictiseală, d a r şi fără emoţie.
205
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Sfârşitul melodramatic, când Ovi
diu în pragul morţei, la Tomis, are
viziuni de renaştere latină e bttn
pentru elevi şi domnişoare senti
mentale.
Interpretarea a reulşit să ne dea
un spectacol bun în toată accepţia
cuvântului, ca decor, oa atmosferă
'Si ca ritm. Figuraţia mişcată in- )
teligent şi versul sous frumos de |
toţi interpreţii- D. Zaharie Bârsan, 1
directorul de scenă, poate fi m&n- ^
dru.
D. Nae Dimitriu în rolul titular
a subliniat cu meşteşug <şi inteliisjentă pasagiile importante şi a fost
convingător şi emotiv în final. Bsa
ştie să is|pună versuri cu călduiră
şi avânt, B. Zaharia Bârsan, acest
excelent artist pentru costum şi
teatru clasic, a fost un admirabil
Cezar. Bna Viorica Lapteş a fost o
îndrăgostită sinceră, călduroasă,,cu
admirabile momente de revoltă. Pe
aceeaşi linie se fixează şi Bna Vio
rica Dimitriu. D. Titus Lapteş a
fost un intrigant stilat îşi respingă
tor. Din restul interpreţiloir amin
tim pe dnii Potcoavă .şi Mateescu.
Şi cu toate acestea publicul nu
s'a îmbulzit la casă. Teatrul, p e j u mă.tiaife gol la deschiderea stagiunei, dă nota simptomatică a celor
afirmate do noi.

„Cuceritorii*
Piesă în trei act* rJte CJ». M&si
rnfr'o familie de 'parveniiiaihasnului. — cuceritorii
timpurilor
noastre, —• isbucneste un conflict.
Tatăl si cei doi fii. insensibili şi cu
gândul numai la aifaceri şi la Bani.
vreau să jupoae pe-un t â n ă r no
bil, sărăcit si mălăet. Faita se în
drăgosteşte de '"nobilul-victimă" şi
părăseşte ifiaunllia.
Pe această osatură dramatică
autorul pune musculatura celor trei
acte, oare am acţiune bine dozată,
«nene de veritabilă dramă, gradatiune inteligentă culminând: în ac
tul ultim. —• cel mai bun. —• dîaIntr viu si inWxwuit. Bacă. pe lân
gă aceste calităţi, n ' a r avea şi unele defecte prea vizibile, piesa ar
fi foarte reuşită. Nobilul mălaeţ e
numai creionat de autor, ceia ce
slăbeşte şi scade conflictul dintre
el şi tatăl fetei. Scenele inutile de
povestire, cu sentimentalism dul
ceag şi de factură veche, dintre cei
doi îndrăgostiţi, scade interesul şi
acţiunea, iar sfârşitul de melodra-
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mă eftină şi plângăreaţă, oa mo
rală trasă de păr, tocmai de un
„cuceritor" oare, în toată viaţa n'a
visat de cât banul şi învingerea
celor slabi, este fals.
Cu toate acestea piesa, nu e rea
şi trabuc să fie văzută, mai ales
pentru interpretare.
D. Neamtu-Ottoinel a făcut o ma
sivă creaţie din rolul bătrânului.
Meticulos ca totdeauna, conştiin
cios în studiarea celor mai neîn
semnate amănunte, cai talentul îşi
rutina sa, a redat emotiv momen
tele de revoltă, de durere şi de du
ioasă învingere. D. I. Vaneiu a fost
sincer, natural şi degajat. Dsa ne-a
făcut dovada că poate juca dramă
cu deplin succes, nu numai roluri
de comedie bufă şi işarjă cu care
ne obişnuise distribuţiile din trecut.
Una Lica Rădulescu, în singurul
rol femenin, a dovedit nu numai
talent dar şi pricepere care o ri
dică aproape de prima treaptă a
interpretelor de dramă. Suntem si
guri că îşi va menţine locul cuce
rit. D. Rădulescu n'a fost tocmai
convins de rol, deşi l'a jucat corect.
Dnii Simionescu şi Gonstantinescu
foarte bine în rolurile abia estom
pate de autor.
Regia dlui Neaimţ.u, perfectă.
Spectacol bun, oare merita să fie
văzut.*
'
Publicul însă, după Marghioala
din Mangop n'a avut încredere în
această premieră şi rău a făcut.
Vladimir Nicoară

Oboseală de toamnă
Ploaia calcă frunze bolnave de gripa
Şi eu aş dori să cânt.
Visul tremură cu, capul sub aripă,
Pe ramul lovit de vânt.
Ştiu ră zările s'au mistuit
sgură
Şi nu mai aprind ecou.
Cântecul mi-ar muri glod în f/« ra '
Fără sfârşit nou.
Mă, plouă linişti seci de răsuflet
Ca 'ntr'un amurg- de veci.
Doar iu-mi treci uneori prin suflet
Cu paşi desculţi şi reci.
"

&6r florile 'n vis şi-au dat duhul
Şi pasările •triste î-au dus.
Te-aş căuta iar, şi-i orb văzduhul
De răsărit şi de apus.
GEORGE A,

PETRE

'i

Ceasurile întoarcerii
Boltite'n ecouri sonor ca pădurile'
Ni's întâlnirile aproape zilnice:
Suind cu sumbre ovale din moarte, • • •
Ce chinuri silnice
Îmi dau figurile
Care mă sângeră, fiecare in
parte..,

'•

Azururile vi S'MU coclit!
De nicăeri, dintre ele.
Nu mai porneşte, fără sfârşit
Aşa cum părea, grindina cu stele.

—

Fulgerului îi scapă piciorul
Prin nori, prin blocurile
Crăpate — în prăbuşire:
Gândul revede cu teamă — si norul
Lui gătue — locurile
Păstrate'n surâs şi uimire.

•.

'

'

Dar amintirea umflă, duce
baloane...
Cu, toane.
Bucuria ochilor c de copil.
... Abrupt, virhl,
Ce corn vă trezeşte şi care herold,
In palmă,
suspinul
Netezit de liane.
Cuprins în creştere, rotund, ca un şold?
Deodată pe toate şi pe fiecare,
•
CxCngheţ pe suflare.
Pe mâini cu mătase —
. .
V'd! am, trosnind în strdnsori, vă îndoi.
Trestii
languroase,
Snopi curbi de ploi,
Fire bătute de preţioase
In beţie de falduri, — spiralul meu
De biciu de vânt
După voi,
Vă cuprinde mereu ...
CICERONE
THEODOEESCU

Lucrătorii
Cu geamătul mnşinilor în graiu,
mai aspri ca potlogul palmelor prăjite,
cu sufletul şi fetele 'negrite,
lucrătorii, turmă răbclăioai-e,
îşi toarnă 'n fontă <şi sudoare
bleskmatul traiu.
Vară dorinii.
'
'
' .
sVm înfrăţit cu clocotul cuptoarelor fierbinţi
pentru o gură
de pită,
dospită
în sgură,
osfoindu-şi în pravăte de aur,
sărăcia si puterile de taur,
pentru u donmiatnă,
(h Dîtmnezen fără teamă.
G. MIU-LERGA
— Dată fiind asprimea
vremuri
lor îndemnăm pe toţi oameni ăe ini
mă şi cu dare de mână să nu pre
gete a oferi din prisosul lor cât de
puţin pentru marele număr de şo
meri ale căror familii acum în fata
iernii îndură negrăite suferinţe
din
lipsă de alimente
şi
inbrăcăminţe.
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îndeosebi
cartierele
periferice
ale
oraşelor îndură enorme
privaţiuni.
Organizarea
de mese gratuite şi le
giferarea
ajutorului
de
şotnaj
sunt măsuri indispensabile
în cum
plita criză de acum. Toată
lumea
să priceapă
aceste lucruri
elemen
tare, pentru a se preîntâmpina
răy,ţ.
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Deschiderea stagiunii 1033-1934 la Opera
Română din Cluj
Cu o exactitate îmbucurătoare, opera română diri •-când arta cântului era la apogeu, când aşa zisul „KunstCluj si-a deschis porţie la 1 Octombrie, prezentând gesang" cu tot cortegiul lui de acrobaţii vocale era
a spectacol de inaugurare a stagiunei 1933—34 pre -O cerinţă a gustului vremii cea ce influenţa vădit cornmiera „FJautul MagteSUde^Mozarte*
poziţiurtii în utilizarea; excesivă a technicei vocale în
Mai mult ca ori şi când acest prim spectacol a operile lor, fapt care in muzica zilelor noastre a deve
fost un mare şi sincer succes. Printr'un surprinzător nit o raritate şi peste a "cărui dificultate nu se poale
şî fericit hazard, toate variatele şi multiplele elemente trece cu vederea.
constituitoare a succesului sigur au colaborat armo
lată deci elementele 6e cari trebue să ţinem seamă
nios şi simultan pentru realizarea aproape ideală a când recenzăm admirativ reprezentarea operei „Flautul
unui adevărat spectacol de gală. Totul a fost la ace magic* la opera română din Cluj.
laşi diapazon ridicat — mai întâi de toate însăşi pre
Suntem conştienţi că acest spectacol model a
miera, fapt care trezeşte aşteptare şi interes deosebit — însumat un maximum de sforţări intelectuale de efor
apoi executarea peste aşteptări de frumoasă a acestui turi conştiente în realizarea specificului „stil mozartian".
filigran de artă ce se cheamă Mozart — şî in sfârşit
La locul de onoare stă incontestabil realizarea pur
o sală arhiplină în care strălucirea mătâsurilor şi a muzicală şi aici e locul de a aduce laudele noastre
zâmbetelor vrăjea o lume de basm şi feerie. A fost entusiaste maestrului Bobt seu pentru arta cu adevărat
o seară frumoasa, în tot, fără nici o umbră de diso superioară cu care a înmănunchiat şi omogenizat va
nanţă, şi am dori din inima ca acest pas tăcut cu riatele şi atât de numeroasele elemente vocale şiinstru
dreptul să fie de bun augur pentru întreaga stagiune. mentale, într'un tot de o puritate impunătoare. Poate
Wolfgang Amedeus Mozart se odihneşte aproape că niciodată n'am simţit ca, cu prilegiul acesta pasio
de un veac după o viaţă scurtă şi dureroasă ca un nata grijă cu care a cântărit maestru Bobescu fiecare
vis rău — dar luminozitatea şi nobleţă sfâşietoare a ton al acestei prodigioase partituri. Influenţa puternicei
frazei lui muzicale a rămas în mâinile posterităţii ca sale muzicalităţi, care-1 face apt de a înţelege cu egală
o bijuterie fragilă şi de preţ, şi cei ce )'au iubit şi congenialitate un Verdi, un Mozart sau un Moussorgski,
înţeles mai mult l'au numit scriind epopeea tragică a s'a resimţit peste tot, în interpretarea fiecăruia dintre
artişti, în dozarea preţioasă a efectelor lirice şi dra
vieţii lui „divinul".
matice,
în păstrarea continuă a liniei melodice, creând
A fost comparat cu Raffael pentru puritatea an
gelică a inspiraţiunei sale melodice şi generaţii după şi însufleţind acel imponderabil, propriu adevăratei
generaţii căutătorii de frumos s'au adăpat Ia isvorul arte, ce se cheamă „stil",
limpede al muzicei sale, admirând extatic perfecţiunea
Şi a fost secondat în această misiune artistică a
celestă a operelor acestui copil - minune. Şi cu cât sa de o pleiadă de artişti, cari de la primul până la
viaţa a urmat chemărilor ei întunecate şi înţelesul artei ultimul au fost excepţionalLdebine, formând un an
a căutat a pătrunde tot mai adânc în bezna pasiuni samblu vrednic de neprecupeţiie laude. Doamnele Ana
lor, muzica Iul Mozart s'a ridicat prin contrast tot mai R6zsa, Silvia Tiron, Dobranskaja, Cojocariu, Ducu,
sus, încât azi după efuziunile isterice a romantismului, Capellaro, Mihai Istrate şi Albisy, domnii Ştefânescudupă sfâşierile pătimaşe ale naturalismului şi după Goangă, Spătaffi/Ujeicu, Simione^cm. Moarcâş.Znamiirizările enervante ale modernismului, acordurile mo- rowsky, pot fi mândrii de tefuTcum au realizat această
zartiene picură ca stropi rari de lumină, ca ecouri capo-d-operă muzicală.
pierdute din cerul copilăriei. Şi chiar pentiu această
Nu mai puţină grijă a depus şi domnul Constan
cauză, pentru preţiozitatea proporţii or sale de o geo tin Pavel în deslegarea deosebit de grea a problemei
metrie divină, pentru detaşarea sa de acel ceva prea regisorale. Flautul magic e o feerie „pur sang" şi
carnal, pentru acel zâmbet printre lacrămi, muzica lui punerea ei în scenă cere o fantezie de o deosebită
Mozart a ajuns pentru sufletul omului contemporan — vizualitate şi intuiţie stilistică. Personagiile suntfabuo problemă, foarte greu de deslegat. Pentru muzicianul Iistice: o regină a nopţ i, 3 zâne, un personagiu mis
zilelor noastre a fi simplu este greu de tot şi are ne- terios Sarastio, preot egiptean înconjurat de clerul său,
eoe de toate resursele intuiţiei sale artistice pentru a un om îmbrăcat în pene, un prinţ etc. Domnul Pavel
exprima prin mijloace puţine un sentiment profund. a rezolvit această problemă într'o manieră surprinză
Prea s'a îmbătat de profunziunea multicoloră a diso toare şi originală: a imaginat un fel de spectacol de
nanţelor rafinate din muzica straussiană, prea i-au gală la curtea imperială din Viena din timpul Măriei
clătinat echilibrul ritmic sincopele barbarisante ale Thereza şi a Iui Mozart cu doamne în crinoline un
iazzului african, pentru a mai putea simţi cu toată duioase şi peruci pudrate, cu prinţi în habituri brodate
intensitatea frumuseţe supremă a simplicilăţii.
în fir şi bucle lungi, reuşind să situeze afmosfera intre
Aşa se explică de ce muzicianul de azi se aproapie fantastic şi gust al epocii, ambianţă armonioasă şi plină
de Mozart cu oarecare teamă, şi de ce un spectacol de un savuros rafinament. A dat spectacolului o teinbun ale uneia din operile sale angelice constitue un tură de subtil joc de marionete, de glumă spirituală
care se îmbină cu vraja basir.elor lui Grim.
titlu de. glorie chiar pentru marile scene din apus.
II felicităm pentru fastuoasa montare, pentru dis
La Salzburg, oraşul natal a lui Mozart, se recru
tează pentru serbările muzicale anuale cei mai mari cretul joc de scenă a tuturor interpreţilor cât şi pentru
cântăreţi ai Germauiei şi Austriei pentru realizarea perfecţia technică cu care s'a efectuat schimbările de
unui adevărat ansamblu mozartian — iar cel ce exce decor — în timpul cel mai scurt posibil.
lează se numeşte admirativ „Mozartsănger". Mai trebue
adăugat că operile lui Mozart sunt scrise într'un timp
ANA VOILEANU-NICOARĂ.
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AUTiSîtCJS
Ca Astra la Braşov
Am asistat p â n ă acum la cinci a
d u n â r i a,e Astrei, în anii de după
razlioiu. nici una din eie insă nu «
puate compara, pi *n strălucire şi con
ţinut sufletesc, cu cea ţinuta, in anu
acesta, ia Biaşov. ii avut actastă >a
dunăre atmosfera de patriotism sin
cer, de sîantă solidaritate naţională t
congreselor ae dinainte de râzDoiu, dar
ţi o măreţie pe care numai o n o m ă
ine liberă şi-o ipoate taa. Pentrucâ
dacă înainte de războiu puteai să vez
la astfel de manifestări pe toţi con
ducătorii Ardealului, la auunarea aeeasta a venit, pe lângă aceştia, ş«fuJ
suprem al naţîunei române, şi repie
zentanţi din cele mai îndepărtate col
ţtrri ale ţării.
Aceasta in ce priveşte strălucirea
sărbătorii romaneşti ueia Bnaşov. fJar
şi în privinţa conţinutului ei sufle
tesc s'a putut constata o înrjogăţire
simţitoare. Toate cuvântările, confe
rinţele şi discuţiile a u fost ţinute la
u n nivel toalt şi izvonite din cele mai
arzătoare necesităţi ale actualităţii
româneşti. Să amintim, pe rând, câ
teva din ele.
Dl Dr. Iuliu Moldovan, Preşedintele
Asociaţiei, kt frumosul dsale discurs
inaugural, me-a convins pe toţi cât
de necesare sunt şi astăzi atâtea din
marile virtuţi aJe Astrei de dinainte
d e unire. Cu a r m e noi trebuie să lup
tam mereu pentru aceleaşi virtuţi: ae
conservare etnica, de creştere a for
ţelor biologice si spirituale ale na
ţiei, de solidaritate patriotică şi milă
socială. Să inoculăm aceste virtuţi —
a spus d»a — mai ales tineretului. Să
creăm vlăstarelor proaspete ale naţiu
nii o atmosferă de sănătate morală
şi fiâiicâ, să c ă u t ă m să le aseirvim in
tereselor permanente ale neamului.
Ne-a mişcat adânc, pe toţi cei de fa
ţă, cuvintele în cari înţeleptul preşe
dinte al Astrei a făcut apel la soJidarrflate şi a preamărit puterea de via
ţ a a- poporului românesc. Dar mai
mult decât toate a m pus la inimă
cuvintele, în cari a preamărit ţără
nimea română, eterna noastră rezer
vă dfe energie şi mărire.
tJn discurs s t r ă b ă t u t de acelaş su
fli» .patriotic, bogat în idei, elegant
în ţinută, înţelegător pentru- marile
tradiţii ardeleneşti a fost, cel pe care
1-»' rostit dl Dim,- Guşti, Ministrul
IaSsUyueţiUftii, Dsa a găsit potrivit acest prilej pentru prezentarea unui

bogat program cultural de guvernă

mânt. Ii vor permite împrejurările
politice yi economice să-i realizeze,
măcar în parte/ Ne îndoim. Miirlcă
e vorba de Astea, noi i-am dori să in
troducă în realitate cel puţin capito
lul din discurs, in care a vorbit de
organizarea culturii. Ar fi o fază
nouă în desvoltarea noastră cultura
lă, din care Astra n'ar putea decât
să câştige.
Cum priveşte Asociaţia acest proeet, idesbătut şi amendat de secţiile şi
conducerea ei, a arătat-o Dl Silviu
Ţeposu, în comunicarea pe care a făcut-o, a doua zi, la consfătuirea pre
şedinţilor de despărţăminte. Din aeeaistă comunicare s a putut vedea
cât de geloasă este Astra ide indepen
denţa şi tradiţia ei, dar, în acelaş
timp, cât de gata este să colaboieze
la orice iniţiativă culturală bine in
tenţionată. iŞi proectul dlui Guşti îm
pacă admirabil iniţiativa individuală,
respectând-o şi încurajând-o cu ac
ţiunea de armonizare a statului. Ne
miră c u m dl lorga — care încă a
asistat la desfoaterile congresului —
contestă eficacitatea acestui
proect,
refuzând sprijinul Ligei Culturale la
realizarea lui.
La aceeaşi consfătuire a preşedin
ţilor de despărţăminte de ar. Iuiiu
triţieganiu, mtrepidul preşedinte 'al
desp. Cluj, şi conducător al „Şoimi
lor Carpaţilor", a desvoitat un foarte
ingenios şi bogat „Program de mun
că pentru despărţăminte şi cercuri
culturale". Piropunerile practice, hră
nite de o bogată experienţă în acest
domeniu, pătrunderea cu
care este
surprins psihologia poporului nostru
în ceeace are m a i caracteristic, pre
cum şi sesizarea celor mai vitale pro
bleme de actualitate, fac din acest
program u n adevărat model în acest
domeniu. Dacă el ar fi aplicat cu ri
goare de Astra a r însemna o adevă
rată revoluţie în desvoltarea ei; a r
insemna desrobirea de diletantism şi
frazeologie şi Intrarea în făgaşul rea
lizărilor concrete.
Bogate au fost şi sugestiile şi con
tribuţiile date de discuţia celor două
comunicări, în consfătuirea din du
pă masa zilei a doua. Cu toate că
nici de astă dată nu- s'au putut evi
ta oratorii care taie frunză la câini
— speţa lor e destul de bogată la noi
—• totuşi* discuţiile; a u dat dovadă de
un progres intelectual în de&vorta-rea
Astrei.
Tot urt progres a însemnat şi con
ferinţa despre „Problema populaţiei
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in România" ţinută de dl Dr. S. M«nu'ila, la şedinţa festivă a Secţiilor.
<-U această ocazie se ţineau de* t)iii^e.u eoiîuerinţe istorice cU o paliuă
legătură cu actualitatea. Oe astadata
conferenţiarul a atacat, întemeiat pe
o mulţime de doveii şfiitifice, Una aih
cele mai acute profclerne din ţ a r a
noastră. Vorbind într'un oraş ttiii
Ardeal, dsa a dat mai multă atenţie
problemelor demografice de dincoace
ae munţi, p u n â n d în adevărata ei lu
mină proniemâ nâţionaiitâidibr. Cuin
mare parte din datele, cdmUnte'&ie u*
dsa sânt inedite, ele vor face o ade
v ă r a t ă senzaţie, atunei când voi' fi
date publicităţii.
Tuturor acestor desbateri Braşovul
le-a creat 0 atmosfera, cdfti rid i*e pu
tea mai potrivită. Des-păr(ămâ'nfui fc<?
acolo nu şi-a desminţit bunul s*uhu
me, de fruntaş între despărtâm-mtele
Astrei. Numeroşilor oaspeţi li s'a fă
cut o primire aleasă, iar programul
a fost înfrtim'seţilt cu o serie depUncte admirabil armonizate cu scoipurrie
Astrei. Nu ştii p e care să .% iăuzi
mai mult: Impunătorul einduct etno
gi afic, în care Junii braşoveni au iest
o apariţie de basm, cele două specta
cole de operă şi muzică instrumeiifală
şi vocală din cele două seri, susţFrrtrte.
la un nivel de a r t ă înaltă, Sătr cele
trei expoziţii (Mişcări naţionale la
Ilomâni din Ardeal şi Braşovul în fo
tografii şi expoziţia de vânătoave);
alcătuite cu a t â t a gust şi pfîcepe'fe,
desvâluind o mulţime de piese* rare
şi de frumuseţi.
Toate au dat dovadă de o impre
sionantă renaştere culturală, âi» acest
oraş de provincie. Forţele locale se
trezesc la viaţă nouă, nTzuiiridU-s'e' să
dea acestui vechdu centru afdeîe'nesc
strălucirea de altă dată. B Mne' că
în inima preocupărilor lor au aşeîîat
Asociaţiunea. Ea ofere un teren de
frăţească solidaritate şi de muncă
neostoită p e n t r u progresul cuTtu'ră,
atât al celor de sus cât şi aT mulţi
milor legate de glie(

WantWfW-Ja wtfetacolelol'
jlertfi* ţJffaril
Revenind în ffuntea instituţie*, că
reia i-a dat cea m a i frumoasă parte
dltt Viaţa s& âl : căJ«Uii: prestigiu' l a
înălţat atfât de sus; dl Cdrifet&ntS» £ « '
Vel şi-a deschis stagiunea prin o fap*
tă nouă: teatrul ţărănesc. In colabo-
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{•are cu Aştrii, ciiij&fiL, dsa vă orga
niza câte un spectacol lunar, exclu
siv pentru ;arani si soldaţi, cu un
program anume alcătuit, executat de
artiştii teatrului şi ai operei. Soldaţii
sunt cei ain garnizoana Cluj, iar ţă
ranii din judej. Intrarea este absolut
gratuită, iar caracterul exclusiv ţără
nesc al spectatorilor va fi respectat
cu sfinţenie.
Iată o idee admirabilă, pe care o
aplaudăm cu toată puterea. Ne mi
ţă.» cuca n'a fost realizată p£in& acum. Ar | j bine «a exemplul aela Cluj
să fie urmat de toate teatrele noa
stre naţinale.
P*ntruca atunci aceste instituţii
cari înghit atâtea, milioane din bu
getul anemic al statului, n ar mai ave& ftţa-t de pronunţat caracter de utUitRte exclusiv burgfteza. lntr'adevar
tra. revoltător ca cei mai numeroşi
cojqtryiuabUi fti ţârii să nu se imparta^ea.scă cu ninuc din activitatea, ,atut oe scump plătită, a teatrelor şi
operelor noastre. Cea mai mare parte
a bugetului culturii o consumă doar
a.c*at© instituţii, rezervate pană acum numai oraşelor.
aceasta taie numai o lăture a ciiesUunei — cţe dreptate sociaia. uar ea
UJ&I are şi altele, iot a u i ue impor
tanţe, i. mai iniui tea culturala,
(spectacolul, btne organizat, este un
%umiraţ>U mijloc de eaucaiie. iii pre
zintă vuaia, m toata puipiiavia ei, de
aceea exercita o impresie covârşitoa
re, mai aie& asupra ceior simpli şi a
copiilor. Cine a urmărit publicul ace
la Ş«oi?eec, numai ocni şi urechi, din
JJumiHeca aceea, s a putut convinge
cât de iflaprestomant este acest adevăr.
Ficţiunea de pe scenă era trăită, în
toata mit>i>siiai.ta ei. ceeace s a văzut
iituaei nu ie mai u.iă şi va fi po
vestit şi iiitora, cari n'au putut Jiua
l^arte 1* uncantâioarea arătare.
Şi
cat© lucruri frumoase nu poate învă
ţa, un om simplu de pe scenă: cum
sa se îmbrace, cum să se poarte, fru
moasa limbă românească, pentru a
AU mai vorbi de- cultura sufletească
propriu aisă. Centru ca spectacolele
acestea să-si ajungă scopul e neeew însă ca programele sâ fie alcă
tuit» ct* o profundă cunoaştere a sufletelui spectatorilor. Altfel nu numai
că nu ajută, dar sunt foarte dăunătoare. "ţăranilor nu le poţi da orice,
ca. intelectualilor.
Foarte utile sunt aceste reprezen
taţii, şi pentru înfrăţirea sufletească
între sutei© de ţărani, alergaţi la ©le,
<M«. şat« diferitei Ţăranii se mai în
tâi©*®? şi la târguri, sau cu alte oca
zii, nici un mo m ent nu e atât de po
trivit însă ca., aceste reprezentaţii.
Şi. poftise teatrul acesta ţărănesc va
înswawa, #.' o renaştere a spectacole
lor;- de djietanţj de la sate. Căci inte
resul pentru teatru al ţăranilor a fost
totdeaiuna viu,, de când- au prins a-I
cunoaşte, n'a progresat însă din
punct de vedere a l artei
pentrucă
niajis ay.ut modele adevărate, pe care
să, ie, urineze..
întâiul spectacol, pentru, ţărani a
fost; alcăjwit dintr/o cuvântare a diui
fe Iuliu IJaideg.aî>u> am cântece şi
declamaţi şi din Şezătoarea dhţi; î i beriu Brediceanu, program destui de
pine alcătuit.

Credem că ar fi bine să se dea mici
explicaţii pentru punctele din progvam mai dificile.
Teatrul pentru şcolărime
creat la Cluj tot de dl Pavel, a fost
inaugurat şi el. Despre utilitatea lui
am vorbit de atâtea ori to paginile
revistei noastre. Regretabil e că mij
loacele nu permit alcătuirea unor pro
grame speciale pentru publicul ace
sta, iraged la trup şi ia minte. Nic:
acestuia nu i se poate da orice, ca
şi ţăranilor. Ar fi mne ca au.ecymaKa
teatrului să nu aranjeze, toiuşi, pro
gramele cu 01.ee şi cu oiicme, ci sa
aitaga din repertoriul leairunui şi ai
Upeiei piese, in care arta şi educati
vul sunt împăcate îmtr'un mod feri
cit. Ne gândim mai ales la lepertoriul clasic, cu prooiemele lui proiund
umane, cu poezia lui care găseşte uneori mii mult ecou în sufletul ado
lescenţilor, de cât într'al adulţilor.
Pen-Clubul maghiar ardelean
Pen-Clubul românesc are şi o sec
ţiune a scriitorilor maghiari ardeleni,
intemeiată în anul trecut, ha şi-a
inaugurat activitatea publică, in atest
an, printr"un gest cât se poate ue
lăudabil, în spiritul de iubii e şi ade
văr, care stă la baza acestei organi
zaţii internaţionale a scriitorilor. O
seamă de publicişti maghiari vor ţi
nea o serie de conferinţe la Cluj în
care vor face cunoscut conaţionalilor
lor raporturile spirituale românomaghiare, precum şi câteva aspecte
ale literaturii române. întâia confe
rinţă, ţinută de dl A. Bitay, a fost un
preambul istoric, bogat ilustrat prin
î&pte din toate domeniile, ui Bitay
este unui ain cei mai buni cunosca.^.1 ai rapoatumor culturale dintre
cele două popoare. înzestrat eu o me
morie surprinzător de densă, dsa a
expus auditorului select atâtea ges
turi 4e apropiere şi înţelegere încât
a dat lucruri nouă chiar şi cunoscă
torilor specialişti ai chestiuni.
A arătat, mai ales, că în trecutul
acestor naţiuni, în necontenită încleş
tare, sunt şi punţi de apropierej nu
numai prăpăstii de despărţire.
Şi poate a sosit timpul ca să ne
amintim mai mult de punţi decât de
prăpăstii, şi să le înmulţim şi întă
rim pe cele dintâiu, încât să nu mai
existe nici una din cele din urmă.
Concetăţenii noştri maghiari, dacă
sunt sinceri, trebuie să recunoască
Românilor meritul de a fi lucrat cu
mai multă râvnă pentru această apropiere. Opinia publică maghiară
este intoxicată de o presă, care nu
vrea să vadă în tabăra românească
decât răul şi încă şi acela exagerat
peste măsură. Este rândul scriitori
lor de a arăta acestei opinii, ca na
ţiunea românească nu este nici atât
de barbară, nici atât de stricată cum
o. cred conaţionalii lor. Este rolul jor
să» arate- că avem şi noi o literatură
şi o artă de nobilă calitate, că neam
îndeplinit, gi noi datoria. în lupta pen
tru, jffogres a. omenire*. Esta, rândul
lor să arate, mai ales, că poporul ro
mânesc are admirabile virtuţi de con
vieţuire si munca, comuna. Noi nu le
ŞQ8

cerein altceva decât privirea în fată
a adevărului, fiind siguri că recunoa
şterea dreaptă a lui nu poate decât
folosi şi unora şi altora. Şi cel din
tâiu lucru pe care ni-1 spune acest
adevăr este realitatea acestor aouă
naţiuni. Jiie trâesc de atâtea veacuri
alăturea şi sunt sortite să trăiască 111
contact veşnic. De ce contactul acesta
să însemne numai pierderi, şi de o
parte şi de alta, iar nu câştiguri aut
leteşti si materiale?
f Ainos Frâncu.
„Tribunul moţilor" nu mai este. In
jurul numelui său era totdeauna tu
mult. Urupuri de tineri dl înconjurau
cu stimă şi admiraţiune. be bucura
de prestigiul trecutului său de iuptă
împotriva regimului maghiar, când
s a ilustrat ca un avocat inimos şi
gata de orice risc. In vârstă de 07 ae
ani moare omul, al cărui nume evo
ca intensnv trista soartă a populaţiundi din Munţii Apuseni. Amos Frân
cu a fost un romantic şi un iluzio
nist. Un voluntarist, care evita să fa
că cor cu toată lumea. Această fire
liberă provoca adesea conflicte. Toatu insa i-se îngăduiau pentru dra
gostea sa nemărginită pentru moţi.
Guvernul a ordonat meritate funera
lii naţionale.
Titraeai „Societăţi de m â l W .
I n acest Ardeal cu atât t b arkte
cultură, am. putut rezista zetie ani
cultură, au putut rezista zece ani,
Numai noi ştim câte eforturi neau trebuit şi câtă energie ne-a cos
tat această încăpăţînată dăinuire 1
La capătul primului deceniu ne
am hotărît să facem pe placul atâJtor oameni de inimă cari doria.u
să ne vadă şi în carne şi oase. Şi
câtă satisfactiune şi xeconifortare
ne-a cucerit sufletul la cea dintâi
atingere eu publicul mare! I n Sighet, Satumare fi Oradea ne-au
primit săli pline, calde, enituzdaste.
Ziariştii Marina, Podariu şi Vornicu ne-au încărcat cu nemeritatt
elogii — pe caxi le-am trecut, fi
reşte, imediat asupra colaborato
rilor şi cititorilor — căci ei ne-au
thotărît într'adevăr destinul! Atmos
fera plăcută care ne-a înfăşurat
la cel dintâi acces cu periferia ne-a
îmbărbătat.
Suntem decişi deci să onorăm si
celelalte invitaţiuni, în măsura înBăduinţelor timpului care este
foarte avar ou oatroenii săraci.
Vasăzică timp de aece a n i „So
cietatea de mâine" s'a legat de su
flete, şi pentru folosul cât de mo
dest oferit de luminile paginilor
noastre ni se a r a t ă atâta simpatie'
şi atâta ataşare.
E o îmbărbătare şi 0 răsplătire
pentru toată Golgotâ întâiului de
ceniu.
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OBSERVAŢIUŞI
Palatul „AdeTărului" şi „Dimineţii"
. \ln ziua de 12 Noemvrie
a apărut
un supliment al ziarului „iDitruineaţa"
cu o surprinzătoare
privire
retrospec
tivă asupra desvoltării ziarelor „Ade
vărul" si ,,Diimineaţak' pânăce au pu
tut ajunge la uimitoarea
ascensiune
de astăzi când dispun de un splen
did palat in slr. Sărindar nrele 5—9,
în subsolurile căruia este instalată o
uzină tipografică
ce rivalizează
cu
marile ateliere ale ziarelor streine. Ca
'oameni de condeiu ne bucurăm
din
toată inima de acest progres al tipa.tului românesc.
Palatul modern al
„Adevărului"
şi „Dimineţii* este de
altfel un titlu de mândrie pentru teh
nica, grafică şi civilizaţia
României.
Oricâte greutăţi s'au irt'ii în decur
sul timpului în calea ziarelor,
n'a
slăbit efortul continuu de a le utila
şi asigura
prosperitatea.
Când vezi creşterea vertiginoasă
a
acestei instituţiuni
de presă, pare că
ai imagina materială, a însăş desvnliării rapide a României!
E dealtfel o legătură organică între
mărirea patriei şi modernizarea
pre
sei. Presa de Bucureşti deţine azi un
tiraj, un nivel gazetăresc şi un apa
rat administrativ,
pe lângă cari si
tuaţia lor antebelică
păleşte.
Organizarea
atât de temeinica şi
ramificată
a întreprinderilor
de edi
tură „Adevărul" şi „Dimineaţa"
măr
turisesc elocvent iniâm, de toate de
spre răsunetul
deşteptat
în
opinia
publică românească.
Interesele
gene
rale ale obşlei au {ost şi sunt servite
cu conştiinţă, cumpăt şi
obiectivitate.
XJn bun simţ, o măsură, dreaptă, un
cântar just apreciază nalorile. , Ade
vărul" a devenit tribuna de pe care
îşi poate spune cuvântul oricare om
politic sau scriitor, indiferent,
cărui
partid politic îi aparţine. Trmrea şti
rilor face din „Dimineaţa" un preţios
informator.
Aceste
două
coMdiane
sunt un corector permanent
împotri
va superficialului,
împotr\iva\
abuzu
lui şi injuriei, ' ' ,
'
"

Iar pentru gazetari, „Adevărul'- lui
Beldimann şi C. MMe, ca şi „Adevă
rul" şi „Dimineaţa" de azi de sub
conducerea viguroasa a dlor
Canst.
Graur Em, Socor, Emil Vauker şi B.
Brănişteanu,
au fost o
permanentă
şcoală ziaristică- de .înalt nivel şi de
onestitate
profesională.
Le urăm din inimă: la mulţi ani!
Hgria
Trandafir
— „Societatea
de mâine"
încheie
cu numărul
viitor zece ani de exis
tenţă. Numărul
nostru jubiliar
va
apare în cel puţin
52 pagini şi va
cuprinde studii, articole
şi
cronici
de cea mai mare
actualitate.
Părintele episcop Nlcolae h a n

Uniţi în fapta primejdiei
Socialiştii cehoslovaci din republica
vecină erau separat organizaţi de so
cialiştii germani. Evenimentele' preci
pitate din ultima vreme din Germania, a îndemnat însă ambele partide
să-şi dea m â n a pentru a întăiri fron
tul împotriva primejdiei agravante.
Ei de altfel colaborează la guvern, fac
parte din coaliţia care conduce desti
nele Cehoslovaciei cu atâta pricepere
în nişte vremuri ca acestea. Partidele
burgheze cehoslovace n'iau nesocotit
niciodată forţa morală a socialismu
lui şi şi-au asociat-o la guvern făcând
concesiuni in favoarea binelui obş
tesc. Iată u n model de democraţie. Aci
in vecini. Şi totuş plutocraţiia dela noi
mi învaţă nimic! Deaceea ţ a r a e în
potmolită şi desorientată!

Toate plugurile umblă
îşi vede .împlinit planul grandios de
D. Ioan Lupaş profesor universitar
construcţie a catedrei româneşti în
mijlocul cetăţii feudale a magnaţilor şi fost ministru a fost sărbătorit de
de ieri, care era Clujul. In 5 Noemvrie intelectualitatea sibiană care şi-a adus
aminte, că sunt 25 de ani decând dsa
catedrala -a fost târnosită de către insuş patriarhul Miron în asistenţa re a fost închis timp de trei luni în Segelui, a autorităţilor şi a publicului ghedin pentru un vânjos articol 3<iis
mare. Catedrala este apreciată de în- la 1 Aprilie 1907 în foaia poporală *i
suş d. Alex. Lapedatu, istoricul nostru Astrei „Ţara Noastră". Articolul se
de vază, ca cel mai de seamă monu întitula: „Toate plugurile umblă", frân
tură dintr'un vers poporal care se
ment arhitectonic bisericesc dela Uni
compleetează imediat astfel: „NumTal
re încoace. Cu atât m a i multă laud!
Articolul, în
se cuvine neîntrecutului ctitor cari . meu sade la umbră".
este părintele episcop Ivan. împotriva formă blândă, e plin de subînţelesuri
vârstei înaintate, -Vlădica reînviatei politice cari n ' a u scăpat vigilenţii pro
episcopii a Vadului şi Feleacuiui îşi curorului ungur. Acesta a văzut în e]
păstrează intactă vigoarea inteligenţii un indemn la răzvrătire. Pentru a re
şi a sufletului, precum şi marele său memora cititorilor noştri esenţa ace
talent de organizator. Neobosit şi per lui articol istoric, reproducem câtevt
fect informa.t despre toate amănunte rânduri din el:
le lucrărilor, a prezidat şi controlat
„Aţi auzit cu toţii, ce lucruri fio
execuţia clădirii de către întreprinde roase s'au întâmplat prin Moldova şi
rile arhitectului Tiiheriu Eremia prin Ţ a r a Românească, din pricina truinginerii harnici Cristinel şi Dorclea, fiei proaste şi îngâmfă.rei păcătoase a
iar cu frescele interioare a încredin boierilor şi veneticilor hrăpăreţi.
ţat pe doi pictori de talent: A. De„In asemenea cazuri sapa şi coasa
mian şi Catul Bogdan. Graţie tenaci şi îmblăciile şi toate uneltele dela lu
tăţii fără pereche a părintelui epis
crul câmpului, se prefac ,în arme îr
cop Ivan românii ortodocşi ai metro m â n a plugarilor, cu sufletul plin de
polei a u de a c u m u n loc de închinare chinuri şi de amar, în arme cari ucid
potrivit aspiraţiunilor celor m a i mă năpraznic, — în arme prin cari ţă
reţe la cari puteau râvna. Pentru în ranii îşi apără moişia ori cearcă să
tregul popor românesc noua catedra dobândească şi ei un drept la viaţă
lă înseamnă o biruinţă şi o reparare şi o stăpânire dreaptă peste moşia
faţă de trecutul tuturor apăsărilor si strămoşească. Atunci blândeţea d<
umilirilor. Vlădica dela Cluj îşi pri miel al Domnului se poate preface în
meşte prin aceasta realizare cea mari sălbăţăcie de tigru" . . .
înaltă dintre satisfacţiuni. Şi p â n ă la
Articolul era deci un comentar al
u r m ă să aibe grije de cei mici, de cei răscoalei din 1907 din vechiul regal
fără ajutor şi loviţi de soarta neîndu Si u n avertisment pentru unguri, că
rată. Pentruca biserica eă revină la .şi ai oi putem avea u n 1907 dacă po
vechea ei menire de alinătoare a su porul mu va fi satisfăcut în dolean
ferinţelor.
, ,
ţele salel

210

î
-~

v
;

;
-•
\
*

.'.

•;

^
\

©B.C.U. Cluj

SOCIETATEA
Părintele l.upaş este un meşter is•cusii, al condeiului, un scriitor stăpân
,pe toate tainele armoniei şd culorii
Este o adevărată savoare să citeşti
fraza-i limpede, curgătoare şi atât de
curat românească.
Rememorarea curajosului articol dia:
1907 e un prilej pentru ziaristica ro
mânească de dincoace să exprime pu
blicistului neînfricat şi permanent in
s p i r a t oare e părintele Lupaş bunele
u r ă r i şi să-l felicite călduros.
Blasco Ibanez in patrie
Marele scriitor spaniol a murat in
«urghiiun. Tirania, monarhismului ab
solutist şi aristocraţiei feudale nu \-i
tolerat în graniţele ţării, al cărei ge
nial fiu era. Deci reprezentantul ,cel
m a i autorizat al cugetării şi simţirii
.spaniole era .redus la muţenie sau
nevoit să se expatrieze, pecând toate
secăturile, toţi snobii şi fonfii confis
caseră demnităţile statului şi epuizau
sursele de energie ale unui popor.
Niciodată intelectualii n'au dat o lup
t ă mai aprigă pentru drepturile po
porului decât în Spania. L a m u r a scri
itorilor, savanţilor, studenţilor, artiş
tilor, poeţilor s'a î n a r m a t cu puterea
cuvântului şi a izgonit un regim. ,şi ur
rege autocrat. Din laboratoarele ştiinţii universitare şi din birourile oa
menilor de condeiu a pornit nebiruit?
campanie die înlăturare a potentaţilor
abuzivi. Arma aleasă a fost exclusiv
•cea a cuvântului. Scriitorii expulsaţi
Ji'au cedat pânăce au închis ochii. Aşt:
a lost şi cazul celebrului romancier
Blasco Ibanez. A murit la Menton In
F r a n ţ a . Acum naţia recunoscătoare îi
desgroapă osemintele. In drum de
triumf îl transportă în patrie pentru
«.-l aşeza în p ă m â n t u l natal. Ce emo
ţionant exemplu de jertfă oferă admi
rabila gardă de intelectuali socialişti
a i Spaniei!
Monografii ziaristice
Ziariştii români din Ardeal şi Ba.nat a u reuşit însfârşit, după u n vechiu sbuoium, să-şi întemeieze un aşezământ solid, capabil să le ocrotiască toate interesele profesionale. Acest
aşezământ al Sindicatului lor este Că
minul din str. mareşal Foch 23 în
Cluj. întâiul lor gând se îndreaptă
a c u m spre cei de ieri, spre înaintaşii
cari au dus adesea o viaţă de martiri
chinuiţi de privaţiuni, dar cărora li
.se datore.şte trecutul de luptă idea
listă gi de afirmare a nevoilor celor
• de jos. Sindicatul începe o sanie de
• confinţe monografice în acest scop.
iar materialul strâns va fi publicat
într'o bibliotecă pe care o va edita cu
toată grija cuvenită, Cele dintâi mo
nografii vor fi scrise de către d. prof.
univ. dr. Ion Mateiu, eminentul publi
cist oare s'a consacrat cu dinadinsul
cercetărilor de evocare a măreţelor fi
guri de altă dată. Dsa va da mono
grafiile frumoaselor figuri din presa
•de altădată: Bechnitz, Nicolae Cristea
şi Ion Lapedatu. Părintele episcop
Roman Ciorogariu ne va descoperi o
parte din trecutul eroic al „Tribunei".
D. Victor Branisce, excelentul ziarist
din Braşov va conferenţia în Cluj de
spre patru gazetari cu un tragic des

tin cari au făcut parte din redacţia
„Gazetei Transilvaniei''din Braşov. D.
Ion Clopoţel preşedintele Sindicatului
va da un portret al dlui Vasile Goldiş ca ziarist. Asupra unor figuri din
Blaj va scrie distinsul publicist d
Alex. Lupeanu-Melin._ încetul cu încetuT~vrJhT7procedfl la închegarea marei
galerii de fondatori ai foilor, de pa
sionaţi ai scrisului, de martiri .şi de
biruitori. Asupra presei româneşti din
Banat va vorbi d. Sever Bocu, deţină
torul unei adevărate comori de infor
maţi una despre epoca de glorie a ti
parului românesc. Perspectiva timpu
lui Ingădue o îmbrăţişare obiectivă a
materiei fie acest fel. Toţi câţi iau de
spus în această privinţă, câte ceva.
sunt rutraţi să dea concurs Sindicatu
lui.
Socialismul în ţările nordice
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pentru unitatea limbii româneşti însăş. Trebue să se cunoască odată ade
vărul întreg şi să se dea presei popo
rale româneşti din aceste teritori toată recunoaşterea şi deplina consideraţiune. Nu e lucru uşor să scrii pe în
ţelesul tuturora, să te cobori la gra
dul de înţelegere al celor cari abia
silabisesc. Părintele Moţa a fost ne
întrecutul meşter de a se adresa pă
turii dela glia strămoşiască într'ur
graiu curat şi plin de savoare, cum
n'a fost egalat încă de cineva atâta
vreme. Azi când părintele Moţa împli
neşte 40 ani de gazetărie militantă,,
copleşit de bătrâneţe şi boală, se cu
vine să ne aducem aminte de îmbel
şugatele roade ale activităţii sale zia
ristice pentru viaţa sufletească a na
ţiei sale şi sâ-i exprimăm toată admi
raţiunea şi gratitudinea faţă de un
trecut de luptă atât ae frumos şi de
demn.

Vijelia năpraznică a fascismului şi
hitlerismului, -abătută a s u p r a unor
Ingratitudine
ţări cu organismul slăbit şi mâncat
Când se vorbeşte de unguri şi de
de toate abuzurile şi anarhiile morale,
parecă întunecă orizontul întreg şi Ungaria, de multe ori adoarme sim
fascinează pe creduli. Se uită prea u- ţul critic chiar la cei mai bine iintenţioşor, că socialismul a dat şi d ă uma naţi. Distincţiunile insa irebuesc fă
nităţii o contribuţiune hotărâtoare la cute! E o chestiune elementară de oorganizarea ideală a societăţii. înşişi nestitate. Au fost a n u m e unguri car:
Mussolini şi Hitler se prevalează de n'au dorit robirea românilor. Cei de sea
socialism, însă îl falsifică, botezân- m a luminatului Mocsâry. Mai ales so
du-1 de naţional-socialism şi-i schim cialiştii unguri s'au declarat, bravând
bă directivele şi sensurile. Intre co toate atacurile şi insultele, în favoa
lectivismul socialist şi cel fascist este rea naţionalităţilor 'oprimate,, Grofii
o prăpastie adâncă. Socialismul în şi nemeşii erau însă orbi ,şi incorigi
F r a n ţ a este extrem de puternic, iar bili. U.n ziarist socialist de mare ta
fracţiunea Renaudel nu 1-a sdrunci- lent s'a dat pe partea dlui Alex. Vaida
nat; el a oprit scăderea lefurilor func Voevod în 18 Oct. 1918, aprobându-lr
era Fenyes Lâszlo. Iar istoria încă nu
ţionarilor publici, este deci o forţă
formidabilă. In Viena a realizat cele a făcut dreptate complectă celor do:
mai ideale dnstituţiumi sociale, în, frun distinşi iconducători socialişti: Kunfi
te cu palatele muncitoreişt J şi şcoala şi Garami. Ed ne-au iubit şi ne-au în
modernă. In Belgia socialismul a se ţeles. Ei au renunţat la Ardeal în fa
cerat m a r i izbânzi în alegerile comu voarea poporului român. Martorii vre
mii au cuvântul. E un capitol de is
nale. In Suedia şi Danemarca socia
lismul a cucerit noi poziţii. Iar cea torie care trebue pus în lumină, E ©mai splendidă dintre birudnti este cea flificător. Scuteşte de greşeli. Corec
înregistrată de socialism în alegerile tează tendinţa exclusivistă şi totalicomunale din Anglia. Trecerea lui Mac- 1ară a celor neiniţiaţi cari se îndreap
Donald de partea plutocraţiei engleze, tă global, general, împotriva unguri
n'a desorientat păturile poporului în lor. Nu e permis să se comită erori.
m ă s u r a în care s'a scontat. Chiar şi Acei unguri caii a u cinstit drepturile
în Scoţia numărul mandatelor socia la viaţă şi cultură ale românilor, tre
buesc stimaţi şi scutiţi de ofensa gra
liste a sporit considerabil Ca învăţă
tură: socialismul este o înviorare, r tuită şi superficială. Să nu se comită
înălţare a standardului de viaţă al infracţiunea la ingratitudine. De d r a 
celor de jos. Iar România are nevoe gul adevărului.
de socialism pentru a se primeni, a
se regenera, a se impune, a-şi creşte
f Victor Bontescn.
civilizaţia, a-şi m ă r i fondul culturaL
Numai socialismul dă ţării noastre
In floarea vârstei s'a stins Victor
marea vigoare de înălţare şi întărire, Boirtescu, un nume dintre cele mai
de prosperare şi impunere ca forţă mo "cunoscute şl m â i popularizate. „Solia
rală şi biologică.
dreptăţii" din Orăştie vorbeşte de
spre o boală care 1-a mistuit nu mai
Patruzeci ani de ziaristică poporală puţin decât zece ani. Viaţa acestei fi
guri îndată după Unire p a r e a fi fost
necurmat turmentată, dezechilibrată
Părintele Ioan Moţa din
Orăştie
ţine condeiul în m â n ă neîncetat de chiar. Atât ca iniţiator de instituţiuni
p a t r u decenii. Ce activitate m ă n o a s ă bancare şi industriale în perioada
pentru popor, însă puţin înţeleasă şi Consiliului Dirigent din care a făcut
preţuită de către cei de sus. Părintele parte ca şef ni resortului de industrie
şi comerţ (Banca Centrală, Banca,
Moţa s'a dedicat acelui gen de gaze
tărie, care este specific regiunilor ar Agrară, întreprinderile Forestiere Ro
mâne), cât şi ca ministru al Indu
delene şi bănăţene: gazetăriei popo
rale. Ce rol imens a avut această ga striei şi Comerţului în Bucureşti, azetărie pentru cultivarea lumii dela poi ca prefect şi parlamentar Victor
Bontescu n u şi-a găsit rostul unei
taxă. pentru sfaturile economice r ă s
pândite, pentru educaţia politică dată, activităţi concentrate. Cu totul altfel
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se înfăţişa el înainte de Unire. Deţi
nea faima de strălucit avocat în Ha
ţeg. Se remarcase ,ca. un orator de avânt, care răpia massele. Scria arti
cole de m a r e curaj. E r a unui din ti
nerii : cei mai dotaţi, de cultură şi de
condeiu. Printre însuşirile scrisului
său sclipiau ironia ,şi sarcasmul. Per
sonalitatea sa creştea continuu în
ochii tuturora, se mişca ipe o linie
u n i t a r ă şi armonică. Promitea extra
ordinar. Dovada ascensiunii incon
testabile ne-o dă însăş împrejurarea,
că la constituirea guvernului provi
zoriu dela Sibiu lui Victor Bontesou
i s'a dat locul de egalitate, alături de
Goldiş, Vlad, Goga, Branişte, Vaida.
Om de cultură, de talent oratoric,
economist şi publicist (a fondat zia
rul „Voinţa" în Cluj) Victor Bontescu a înmănunchiat un buchet de ca
lităţi, cari au dat numelui său o aoreolă ce va dăinui multă vreme.
Tineri sau bătrâni .'
Pe cari îi preferăm '.' Discuţiunea
•durează de prea multă vreme, fără să
se fi ajuns la u n te-rnien final. Mai
corect este să se vorbiască
despre
distincţlunile dintre generaţii. Şi această chestiune e dificilă, căci cu
greu pot fi delimitate, în mod gene
ral valabil, frontierele dintre ele. O
generaţie însemnează cam treizeci de
ani de activitate m a t u r ă şi efectivă,
deci ar putea fi vorba în mod precis
despre eontribuţiunile cu un caracter
distinctiv ale intelectualilor in vârsta
dintre 20—50 ani, 25—55 ani, 30—60
ani. Delimitările sunx prea adesea
artificiale şi exagerate. In mod colec
tiv ' e mai uşor să se tragă hotarele.
Ştim precis ce a fost epoca lui Şagun a în biserică. Revoluţia lui Horia,
Cloşca şi Crişan în 1784 şi a lui Av
r a m Iancu în 1848 deschid apoce. Cu
sfârşitul războiului mondial începe o
epocă nouă. In mod individual însă
judecând oamenii, e aproape imposi
bil să se proclame primatul tinerilor
sau al bătrânilor. Pentru
motivul
simplu, că atâţia tineri imiberbi, iîndrăsneţi şi nepregătiţi nu pot sta ală
t u r i de bătrânii modeşti, veşnic cer
cetători, iubitori de morală şi cu manie
re blânde şi civilizate. Fanfaronada
desgustăto&re a tineretului pretenţios
şi sterp trebuie înfierată energic. Şi
iarăş, sunt tineri, cari chiar din vărs
ta de 15 ani, dovedesc caracter tare,
voinţă dârză, inteligenţă ascuţită;
moralitate solidă, curiozitate crescân
dă de a cunoaşte şi a^şi însuşi ade
vărurile ştiinţifice; ei bine, este evi
dentă superioritatea lor faţă de atâ
ţia bătrâni molateci, cari .şf-au uitat
cu totul de datoria autoinstruirii şi
perfecţionării şi duc o existenţă pur
vegetativă. Cum totul este relativ!
Pentru cultura noastră modernă gă
sim deci şi printre tineri şi printre
b ă t r â n i splendide elemente cari 'aşi
tnoiesc neîncetat fondul cultural dupăeumiex'istă, regretabil prea numeroise
exemplare detestabile şi printre tiner'
şi printre bătrâni cari se mulţumesc
eă consume, să'-şi târască un traiu
leneş şi îngust. Preferăm deci formu
la: bătrâni cu suflet t â n ă r şi raţiunt
deschisă inovaţiilor, .şi tineri cu ati
tudine matură, ,bătiânească".

Premiul Nobel pentru literatură a
fost decernat pentru 1933 scriitorului
rus Ivan Alexeievici Bunin, cară este
emigrat deja din vremea revoluţie
din 1918. Trăeşfe la Berlin şi la P a
ris. E născut în Voroneş în 10 Oct
1870. Cea mai mare parte a operelor
sale surit scrise înainte de războiu ş
s'a înfăţişat ca un cunoscător al suif
letului ţăranului .rus şi maestru al
descrierii naturii.
Premiul Nobel pentru fizică 1932 a
fost atribuit tânărului savant al uni
versităţii din Lipsea Werner
Heisenbi'rij. El abia are 31 de ani. Deja la
20 ani era profesor titular de fizică
teoretică. Academia suedeză de ştiin
ţe şi-a dat seama de valoarea activi
tăţii genialului . cercetător, care de
curând fusese decorat cu medalia
Planck de către societatea fizicienilor
germani. S'a remarcat prin stabilirea
legii despre „Quantenmechanik". ,
Premiul Nobel pentru fizică din
1933 a fost dat profesorului
Ervin
Schrodi.nger care este acum la Oxford
şi profesorului Dirac dela universita
tea din Cambridge. Ambii s'au dis
tins pi in lucrări de mecanică şi ma
tematică superioară. Au desvoltat teo
ria atomilcr.
Academia suedeză a hotărât ca pre
miul pentru chimie să nu se decearnă anul acesta. Ia:- premiul Nobel
pentru pace va fi cunoscut abia îr
Decemvrie.
,
1)1 prof. univ. Onisifor Glii Im
e sărbătorit de excelenta revistă a
dlor profesori Iencica .şi D. Goga:
„Satul şi şcoala" din Cluj cu prilejul
aniversării a 50-a dela naştere. Dd
Lupaş, D. Lăpădat, D. Goga şi C. Ien
cica ne vorbesc în articole pline de
elogii despre laborioasa activitate a
dlui Ghibu începând cu anul 1909 când
fusese angajat inspector şcolar al mi
tropoliei ortodoxe din Sibiu, Ce tre
cut frumos de luptă! Cât talent de
organizator! înainte de războiu a dat
un mare impuls şcolii primare roma
neşti, a atacat problema bilingvismu
lui, a popularizat metodele pedagogi
ce moderne, a sistematizat conferin
ţele învăţătoreşti şi a dat a l a r m a îm
potriva încercărilor de maghiarizare.
In timpul războiului, în refugiu s'f
consacrat publicisticei politice şi în
deosebi problemei basarabene înteme
ind ziarul ,,România Nouă" împreu
n ă cu d. prof. I, Mateiu. După răz
boiu a deţinut partea leului în orga
nizarea învăţământului de toate gra
dele în Transilvania, fiind colabora, îrul de m â n a dreaptă a jefilor cW
resort Goldiş şi Branisce. S'a distin<
îndeosebi prin grija selectării perso
nalului didactic şi prin consolidarea
rapidă a şcoli româneşti înfiinţânc
cursuri speciale pentru învăţătorii de
merit capabili să intre în învăţămân
tul secundar. După instalarea guver
nelor de partide însă nu s'a mai re
curs la priceperea şi energia rară d(
organizator a dlui Ghibu, care n'a
făcut nicio zi parte din conducerea
administrathinii ministerului de in
strucţiune. Politicianismul a mazilit
şi această forţă excepţională de mun-

că. D. O. Ghibu nu s'a dat bătut, ci
şi-a concentrat cercetările îndeosebi
în două direcţiuni: cunoaşterea Basa
rabiei şi reparaţia istorică cu care
datdreşte instituţiunea feudală a Statuşului catolic din Ardeal. Bogăţia in
formaţiilor şi documentelor este ui
mitoare şi neegalabilă de către altei
neva. La meritele sale pe teren şcolar,
bisericesc, cultural şi politic, ne per
mitem a adaogă poate pe cel m a i de
seamă: ziaristic-publicistic. D. Onisi
for Ghibu se ilustrează întâiu de toate
printr'o fecundă gazetărie militantă.
In „Telegraful român", la „Luceafâ
rul", la „Lupta", Tribuna" şi „Roma
n u l ' , la „Neamul Românesc" .şi „Via
ţa Românească", la „România Nouă"
şi „Societatea de mâine" a scris ne
numărate studii, articole şi cronic"
din domenii foarte felurite. E u n con
deiu de agitaţie şi convingere, a r g u
mentat pe temeiuri solide, pe raţiun
bine alese şi pe statistici. ,D. Onisifot
Ghibu este unul dintre gazetarii- ş'
publiciştii cei mai de seamă ai nea
mului. Ne asociem cu bucurie sărbă
toririi dlui Ghibu şi-i dorini viaţă
lungă .şi izbândă.
REDACŢIONALE.
Domnii, colabora
tori sunt rugaţi a ne trimite
inateriv
pentru nru,i nostru jubUlar cel mai >
târziu intre 3—8 Decemvrie.

Am primit la redacţie:
N. Daşcovici: INTRE
CAPITALISM
SI BOLŞEVISM.
Depozit general la
„Caftea Românească" Lei 100.
Iosif I. Gabreu: Şcoala românească
(structura şi politica ei) 1921—1932,
Editura Institutului pedagogic român.
Bucureşti. Lei. 80.
I. M. Raşcu: Cum, se desorganizează
învăţământul.
Bucureşti 1933. Lei 30.
Dr. Romul Gh. Pop:
BUGETELE
COMUNALE, veniturile şi cheltuelila
comunale, Oradea, 1931. Lei 250. Edi
t u r a propvie.
Dr Romul Gh. Pop:
ASANAREA
DATORIILOR
AGRICOLE.
Oradea.
1932, lei 60, ed. II-n.
Dr. Romul Gh. Pop:
SCADENŢA,
PROTESTUL
şi preschimbarea cambulor debitorilor agricoli. Conferinţă,
Oradea, 1932.
Dr. Romul Gh. Pop: CODUL FI
NANŢELOR
LOCALE, 1933, lei 150.
Dr. Romul Gh Pop: REFORMA FI
NANŢELOR
LOCALE, discurs în par
lament 1933.
Dr. Grigore Gh. Comsa
episcopul
Aradului:
TINERETUL
ROMÂNIEI, Arad, Ti
pografia Diecezană. Lei 75.
Dr. Grigore Gh. Comşa: Ortodoxia
şi Românismul în treeutul nostru.
A-.-ad, 1933. Lei 50.
Z. Sandu: SILUETE
FILOSOFICE,
Cartea Românească, lei 80.
/. Dermer si 1. Marin:
MARAMU
REŞUL ROMANESC.
Cartea Românescă. Lei. 98.
Ion Maiorescu'", anul III. nrele 7—8
(Sept. şi Oct.) revista elevilor liceului
„Carol I" din Craiova. N u m ă r festiv
cu prilejul centenarului liceului (2<î
Oct, 1933).
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