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Trebue 'W sa facem politică?! M~moriull!Rsociatiei ~enerale 8Inuatltoril~r". 
De câtva timp această chestiune se 

agitA atăt tu gazete, cât ,1 la cercurile 
'şi reuniunile invăţatoreştl, preoţeşti etc .•• 
Cu atlUa emfază se discută pe această 

'tema, ca şi când preoţii şi tnvăţătorii 

• ar putea să facă politică; fAră sa mai 
vorbesc de ceilalţil .. Ştiu, că mulţi -
'anlmaţl de 00 ego1sm vanItos - vor 
'dmbl ironic cetlnd aceste rândurI, 
fIInd depllnl convinşi că persoana lor 
dacA nu este chiar "central Univer
sului", totuşi destal de aproape pentru 
a fi mândri că s'au năs~utt. .. 

[1 inteleg ... Atitudinea lor este intru 
totul justificată, dacă luăm ca adevA
rată afirmaţia că RomAnul pOlt-betlc 
este dornic de parvenire. 

Ştiut esle, că tendinţa de parvenire 
nu face parte din fiinta etnicA a po
porului Roman, deoarece strămoşII 

noştri - prin forta condiţlunilor de 
viata tn cari trăiau - erau un popor 
aşezat ce· şi baza existenţa pe munca 
braţelor lor, Această tendinţa fIInd o 
1nsuşlre exclusiv evreiască, ,1· a făcut 
loc in societatea românească prin aşa 
zişII .jidăniW', oameni fără scrupule 
morale, lipsiţi de orice sentimente su
perioare, cari - conştlenU sau Incon
ştienţi - fac parte din diferite socie
tăţi oculte jldăneşU de fracmuoni etc,. 

. "'&.reA şi la celelalte popoare s'a ob
servat ia dE'cursul vremurilor epoCi in 
cari domniA setea de parvenire, acea
sta nu era decât tn mod simptomatic; 
o stare Inormală, bolnă.vlcioasă. 

.lnternaţlonallsmul'" ca formulă ma
gică a acestor societAţl oculte a fas 
cinat pânA lotr'atata societatea romA
oeascl, tncât fără să-Şi dea seama 
merge cu paşi repezi spre dezastru 1... 

Intocmai ca oplum-ul care omoară 
lent dar sigur pe cel care il tntrebu~ 
luţează, producându-i o moarte lerl
cită cu visuri plăcute, aşa "tnterna
ţlonllllsmul fl omoară in mod analog 
fIInţa ~oporult11 Romtin dlstrugtnd un 
sentiment a cărui necealtate se simte 
mal mult ca oricând: nationalismul. 
Aşa fiind starea de lapt, Intelectualul 

dela sate in care Naţiunea işl pune 
toate speranţel~ sile de viitor, in mod 
fataJ - este Influenţat şi el de Ideo
logia generali a societatii omeneşti 
evoluttvet fără a-şi da seama. 

Puţin oameni aunt clar-văzătorl al 
pericolului national spre care mergem, 
dar sunt!. ReactIunea deci le Impune 
ca o supremA datorie nationalA. 

Fraţi Romani, din patra unghiuri 
ale Tărll, lăsaţi preocupările meschIne 
,1 amagtrlle deşarte căci Natiunea 
este tn pericol. 

Intelectuali de pretutindeni J. Oael 
mal exllti cAt de putin! conştiintă a 
misiunII ce avem, să ne unim 8fortă
rIIe Sub steagul naţionalismului pentru 
a salva vIItorul Naţiunel până no-1 
prea tlrz.lu 1 •• 

Noi luntem o fortA IncalculabIl!, 
adânc Introdus! i'n masa poporului -
puternici prin aceasta - ,1 vina e 
Dumal a noastrA daci Naţiunea merge 
apre dezastru. 

SA lisăm la o parte vorbirea seacl 
fi neproductlvl. SI f.cem li iocettze 

certorile dintre fraţi căct "Cr-tatea care 
se desbInă va pier}", Să nu ne mai 
iatrebăm dacă trebue să facem poli
tică sau nu, căci nu aceasta este me

"Asocialia generaM a invdţdtorifor din România" a intocmit me
moriul de mai jos, pe care l'a Înaintat guvernului şi tuturor 

membrilor Parlamentului. 
nirea noastră. Iar dacă cel dornici de lnvătătorii cer o Imediată imbunl
mărire vor să ştie şi acest lucru, le apu- tltlre a situatIei lor materiale pentru 
Ilem fără frica de a fi desmlnţit: fie următoarele motive: 
că trebue să facem pol!tiCă, fIe că nu EI sunt cel mai rău plătitl, dintre 
trebue. noi nil putem face. toţi funcţionarii ţării. comparatiV cu 

Avem drepturi politice I:âşt!gate cu rolul ce-I au în organizaţia statutului 
suprema jertfă de sine a Înaintaşilor cu munca ce 11 se cere, cu trebuln
noştri şi trebue să ne folosim de ele. tele lor culturale, cu jertfele ce tre

Exercitarea acestor dreplUrl, DU ne bue să facă, 
dă dreptul să zicem că facem POIlUcă1 UD Învăţător primeşte la inceputul 
pentru că IlU putem. carierei 2920 lei lunar, egal cu un 
Dacă politica este arta de a cou- sergent de jandarmI. Ori dne poate 

duce popoarele in prezent şi a le pre- vedea că suma aceasta costltue un 
găti I ziceşte viltorul este dela sine I salar de mizerie. Dia această cauză 
inţeles că omul politic de elită se naştt. stlf~rlDţde tinerilor invăfătorl sunt de 
Poată să şi devină insă printr'un lung neinchIpuit. . 
şIr de grele incercărl, după un timp EI indură toate umilinţele şi sunt 
şi o PH gătlre indelungată, dar nicio- 5 I 1 Iti să recurgă la tot felul de 
dati de taUa celui innăscut. expedlente ca să poată trăi. 

Ar fi o nebuole deci să creadă cl
nt'va că Intelectualul - ceilalţI cu 
atât mal puţin - dela sate şi oraşe 

poate face polltlcă, pentrucA nu are 
nici una nici alta dIn cele amintite 
mal IUS. Intelectualilor to genere nu 
11 se pot atribui decât convingeri sau 
acţIuni politice - dacă le au - tot
deauna Insutlate de omul politic cu 
adevărat. 

IntelectualII sunt tn toc mat ca sa
teliţtl cari gravitează imprejural unui 
astru luminos care este omul politiC. 
Este aşa de adevArat că Intelectualii 
in genere DU pot face politică În in
telesul strict al cuvântului, dupa cum 
e adevărat că ei pot Influenţa latr'o 
măsură, ideile politice ale celor deslg
naţl pentru aceasta. 

OaatA clartflcat acest lucru, trebue 
să Intrăm In adevAratul rol ce ni l-a 
Indicat natura şt pregătIrea noaitrA. 
Actiunea Doastră comuDă este Impe
ri08 cerutA de scumpa noastră Patrie 
care cu glasul aproape Itms de des
nădejde, cere sprljtnul celor mal buni 
fii al EI. 

Omul politic ca UDU] ce este pus 
ln slujba poporDlul, trebue sA lucreze 
Domat pentru propăşirea poporului. 

Intelectualii form:tnd pAtura - mai 
mult sau mat puţin - cODştlrntA. au 
datoria reciprocă de control şi ac
tiune productivA. 

MulţImea poporului muncitor care 
dă lupta grea cu viaţa, intr"o mă
sură acceptabilA. Indepllneşte rolal 
turmeI. Rolul multlmet ca atare, ia 
afară de acela pe care il au ,. albi
nele in stup,. este Umltat ori la Isbuc
nlrl exsaltate de veselie şi extaz, ori 
la Ieşiri sâJgeroase alimentate de torta 
animalleă a Instinctului de conservare 
atunci când n'a mal patut răbda. Nor
mal poporul e liniştit şi ascultator. 

DacA din când in clind acest popor 
se m'şcA, este Dumal dIn cauza para
ZItilor sau ele 1lentelor strelne cari 
caută 51-1 tulbure liniştea lui prJduc
tlvă. 

Nu abuzatl de rAbdarea acestat po
por blând, ospitalier ,1 prietenos 1 .. 

(. Ungur.an. 

InvatAtorii cu gradatii stau şi el 
Bob povara unei mari nedreplatl: !lU 

It se aplică acelaş corficent la 6arlul 
intreg alcătuit din salariul de bază şi 
gradatie, el un coeficient la salariul 
de bazA şI altul mal mic la gradatie. 
Măsura aceasta prevâzutA in lege nu
mai pentru aoul 1921 continuă să se 
a:'!\ce şi astăzi, constituind pentru 
corpul didactic o flagrantă jusHtie. 

In afară de aceasta, coeficientul 
aplicat salariilor corpului dIdactic eite 
mal mic ca al ofIţerilor şi magistra
ţilor ceeace-I pune pe o IicarA de in
ferioritate, fată de aceste douA cate
iorU de salariaţi al statului - Infe
rioritate ce nu se mai poate tolera: 
Iar suplimentul de localitate care se 
acordă magistraţilor şi ofiţerilor in 
comunele rurale - DU se dă şi in
văţătorllor. 

Ce suflet pot da şcoHi fovătâtorli 

io aceste dureroase conditii de viaţA 

materială şi cum li se poate cere să
şi pună toată energia şi tot entuz.las
mul in slujba ofensivei culturale care 
este astăzt pentru neamul românesc 
cea mat poruncltoare trebulntă? 

De aceea cerem conducătorilor sta
tului, &ă r~zolve fAră nIci o intârzlere, 
Şi[rava problemă a situatiei materiale 
a tnvăţătClrtJor, câcl dacă ulei acum -
câ.nd tflvdtdtorimea a ajuns la limita 
posibilitdţiJor de rilbdare ~I de re:lis
tentd - nu se va tloe seama de cea 
mal dreaptă dintre cauze - conseclnţl 

din cele mal triste se pot aştepta peY
tru şcoală ş' deci pentru viitorul na
ţiunel. 

DAndu-ne seama de greuU111e finan
ciare prin care trece ţara, no putem 
să urmarim in tmprejurarile actuale 
satisfacerea tuturor revendicArilor noas
tre materiale. din care nu-I totuşI mA~ 
car una care să no fie tndreptA1ltA. 

Câteva din ele no pot suferi nici o . 
amânare şi prin bugetul "Utor trebue 
să capete compleetă satisfacţie. Acel- . 
tea sunt: 

1) Invlţătorll d, fie tncadratrtD legea 
armonizării care trebue pusa ro apU;. 
care Imediat astfel: 

1. InvlţătorU ajutorl tip 4, leI 175 
aur. 

2. InvatAtorII prov. tip 5,lef 200 aur. 
3. Invătorit definit. tIp 6, lei 250 aar. 
4. lnvătătorii gr. II tip. 7, lei 300 aur. 
5. InvAtătorli gr. I tip 8, Iei 350 aur. 
II) SA se aplice acelaşi coeficient 

gradat!ilor ca şi salariilor de baza. 
gradaţia filnd parte lntegrantă din sa
lariu. 

111) Coeflcentul de salariu să fie 
acelaş ca la magistraţi şi ofiţeri. 

IV) Să se plăteaSCă suplimentul de 
familie conform legei armonizărei. 

V) Sporul de 50 la sută sa se so
cotescă in zone-le eteroglote din ·sala. 
riul intreg-salar de bază şi accesoriI 
- 11U Dumal din salariul de bază. 

VI) Să se acorde şi lnvăţătorlior 
supllmtotul de 10 :alltate precum ,. 
Indemofzaţie pentru desplalărt con
form art. 16 din statutul funcţIonari
lor şi 28 din legea armonidril. 

,~. 44'" » 4 

Un pas spre dreptate 
Săptdmâna 'Jiitoare vom avea la Bu

cureşti congresul gmeral al tuturor 
membrilor corpului didactic din ţard. 

Scopul congresului tste de a se protesta 
contra guvernului cart nu respectă legea. 

Da aşa este, fiindcă în realitatt con
duedtorU fărU nu dau şcoliI insemnd
tatea cuvemtă 1 

Situaţia materialil in care ne gasim 
noi, InviiţtJtorii de azi, este mal muU 
decât tragicd. Sunt,m puşi pe picior 
de inferioritate cu jandormul simplu $1 
suntem cerşetorti de toate zilele, cari 
trtbMle să cerşim bucăţica de pâine ca 
$d putem t,ai. 

In schimb, faţă de ţară ne facem 
datoria şi pe zi ce trece ni se cere tot 
mal mult. Obligaţiunile se imultfsc ,~ 

pe Ilingă suflet, trebue să jertfim ,1 
trupul... 

Şi de zece ani, suferim şi rdbdăm. 
De Zice ani de zile trăim tn speranţe 
ca cei "mari" vor indrepta odată aceste 
dultroase şi triste albIt. Zece ani in 
şir, ddsc4limea româna rabdd cele mai 
groZ{Jve chinuri. luptând cu mlurlJle 
v/eIU, aşa cum nu o ştie Intrece nici o 
alta buasla din tara, numai în nădej
dea cd va sosi ceasul rdspleltiril şi 

dreptdlil. 
Nici un semn. nici o speranţd J Ba 

din ,ontld, astăzi, am ajuns mai 111.". 
Niei CI ni s'a impus plin leee nu pri
mim. Falimentul politiC, ce l-au adus 
PQrtldek noastre politice de pâna acum 
bitIei noastre ţă11 se razbună parCă 
pe noi. 

Fali de aceastd nemaipomenita bat
jocurd laM. însd cd fruntaş~l ddscdlimli 
au luat o hotdrâre. 

70t corpul didactic este chemat sa. 
protesteze şi sd pretindă intrarea în le
galitate şi In va/a tor/mea întreagă sa 
fie consideraM şt răspldtJtă dupa munca 
tncndinţatd. 

lniliativa band. coreelă, ce lunlt m 
siguri IIa da roade favorabile. J 

lOR Vierul. 



Pag.2. GAZETA INVAŢATORILOR 

Problema şcoâlei de copii • • 
miCI. Cetind şi comentând. 

Animatla sufletească, ce ml~o pro
cură cetltul organu lui "Gazeta Invi!ţă
torllor-, mă solicltă a Vă adresa ci
teva rânduri de incurajare, dar tOlod ati 
şi sfătuitoare. 

(Contilluare) • Ven1ţi, să trăim pentru copiii 
noştri 1- - Epitaful de pe mOf

mântui lui f. V. Frobe!. 

Până când legea maghiarA despre 
organizarea şcoalelor de copU mici, 
citată mal sus, se păzea să milrturl
seas-:ă adev~ratul scop pentru care 
aceitea aD fost tnfiintate şi sustlnute~ 

pedagogII Jor DU ie dlau să mărturi~ 
sească pe faţă aceit scop. Iată ce scrie 
pedagogul şi directorul mai multor 
,coaie normale, M;hal Ung, io cartea 
la .Metodica şcoalel de copii micl u

: 

.. Educatia naţională maghIară a şcoa
lei ar de copII miel are datorInta să 

InmulteascA Naţiunea maghIari. Ca să 
ajungem IiIct'utd ţintă, trebueşte să ne 
implinim datorlnţele atât in şcoalele 

de copH mici, cat şi in viaţa socială. 

Nllrnărul Naţlunel maghiare Il tnmul
tim prin promovarea !nstitutlllor sani
tare şI prin Ilţlrea graiului maghiarI!. 
- •• ". Daci am fi avut şco ale de 
copii mici şi tn frnntea acestora invă-
tAtoare pAtrunle de sfintele sentimente 
patriotice, cari Il acţlonez.e ca ingeri 
păzitori, Cu siguranţă, s'ar fi putut 
mult salva". -"Ţinta educaţiei natl
onală din şcoalele de copII mici este, 
ca il ridice numărul Natiunei, prin 
Iăţlrea graiului maghiar. Ungaria nu
mai pâni atunci va fi stat autonom, 
poporul maghiar numai pânA atllncl 
va fi NaţIune liberă, până când t,1 va 
pazi eghemonla preste multele popoare 
de alte lImbl cad locuesc pe acest pA
mlnt. C21ld ,coala de copit mici IA
te"te graiul maghIar cu cea mal mare 
perseveranţl, nu voeşte alta, de cAt sA 
rec:ucereascA pentru Natiune pe sfră

vechU maghiari Jlovaclzatl şI valabl
zat!:- (U!lg M!ha.!y. A Ktsdedneveh~s 
modszertana. Arad HH 1~ pag. 36, 38 ,i 39). 

In felul acesta se prezinta atmosfera 
In carea .Iucran'" nu numai şcoalele 
maghiare de copti mlcli, ci chiar toate, 
de toate gradele. 

Scopul mărturisit sIncer de cAtrl 
oamen II de specialitate, era sustl~ 

nut şi de oficialitate, ca o devizA 
pentru realizarea căreia DU se cruţau 
olcl cele mai neinch!pulte sac·rlflcll. 

Natural t naţlonalItăţlle Ungariei de 
pe vremuri au reacţionat, protestand 
energic prin presă, adunări poporale, 
diferite meetinguri, in contra indrăsne
tulul atentat ce se făcea prin aducerea 
Art. de lege XV. din J891, de a le des
naţlonallza prin şcoald, profesându 4 1e 
tot atunci principiile jriJbeUane, pline 
de Ideal. 

RomânU s'au dIstins in aceasta 111-
ptll de conservare etnicii, carea a pro-

Predarea scris-cetitului 
in şcoala primară. 

de D. Olarla subrevizor ,eolat'. 
(Continuare) 

Reţinem acI, că .până la Ioan A
mOl ComeDlus nici un pedagog DU a 
arătat prin mijloace concrete, ci ab
Itractlunlle pedagogice formLHate de 
el le putem vedea fntrto unitate defi
nitiv! generali traducându-se tu fapt 
prlo mişcarea şi capablIItatea de 3-

perceplere a copilului. Metodele lor 
Itrăloe de princlplul Intuitielt nu a· 
veau tlmbral de unitate şi oicl putew 

rea de coeziune, cari ar tr~bu1 să u
nească fazele perlodulul de educaUunc 
a elevulult cu legătura de v!rstl şi de 
desvoltarea sa fizică". 

La Inceputul Jecolalut XVIII ,coala 
primI un noa indrumator, tn persoana 
lui Ioan Iacob Rousseau. Toate prin
cipiile sale pedagolllce se bazeazl. pe 
Daturl, drept aceea t recomâDdl ren-

vocat ~I mai mult rezistenta saturată 

de indârjire şi mândrie nationala, pre· 
cum şi rezistenţa pasivă f1ţă de no
ulle peplniere de maghiarlzare nena
turăl1 ,1 fortată, create de oficialita
tea şi Institutiile maghiare. Dintre toate 
nation~litătile cOlllocultoare, germanii 
,1 şvabll dIn Bănat şi Crlşana cedară 
ma! de grabă şi astfel. el deveniră cel 
mai malea.bH element acceslbfl pla
nurilor dlaboll-:e de desnationallzare, 
menit să ingroaşe rândurile prea stră

vezI! ale l'alcătuitorllor de Natiune", 
susţinute de egh emonll dela Budapesta. 

In timpul din urmă tendinţa de ma
ghiarlure a naţionalităţilor prin şcoa
lele de copII mici devenise atât de pro
nuntată, in cât la aceasta se rallală 

toţi factorii vi etil publice maghiare, 
lntreaga ceată a renegatllor; toate or
ganele administrative incepând de sus, 
până la cel mal neinsemnat sluj baş 
comunal; toti tnvăţătorH de stat, co
munaU, particulari, confesional! nero
m!nl şi in fIne, toţt aceia, cari voiau 
sil se prezinte 8uperlorilor lor, cu sco
pul de aşi satisface anumite asplraţi

uni personale. Putem zlc~, că oamenii 
erau consideraţi de dupd. vehementa 
cu cart se î"jugau şi staruiau in fa
vorul .opere/" de maghiarizare a na
tionalitatilor. 
Aşa erau pervertlte şi speculate fru

mosele prlnclpH ale marelui F. V. Fro 
bel de clUră cel mai şovinl asupritori 
din Europa, până când cataclismul mon
dial din deceniul trecut - provoca
tot de cUră grandomania ,1 ambIţiile 

Ilarlante ale acestora, - a culminat 
în grandioasa rectlflcare istorică din 
t918-1919, ocuparea Budapesta. ,1 
pacea dela Trianon! 

RomânII din fosta Ungarie incercară 
a infIInta şi susţine şi el şcoale de 
coplf mici, ClI carader confeslollal şi 

cu limba de ocupaţie română, in pat 
rohlile mal tarl~ dar despre o infl1n-

Stau la masă şi cetesc .. Revista ge
nerală a tnvătărnântulul". Cetesc arti
colul diui 1. R. Ionescu "Pregătirea 
superioară a Învăţătorului" şi comen
tând asupra principiilor sănătoase din 
acest articol, mă gândesc la apelul de 
incuraj are a d lui "dolar" t făcut gene
raţiei ti~re şi tin să fac unele con
statări şi aprecieri. 

"ScrietI băeţl oricum, numai scrleţIl M 

zicea pârl ntele literaturii noastre şi cu 
el zice şi d. "dol;'lr", învăţătorIlor tI
ner!. Frumos apel, şi frumoasă incura
jare 1 Dar dela sfat, până la faptă, mai 
trebuie olţell 

Intre a scrie "orI şI cum- - dar nu 
"ori şi ce '". - este mare deosebire. 
Pentru a aşterne ceva pe hârtie, ceeace 
ar Interesa pe lectorit foU noastre, se 
necesită in rândul prim o bună orien
tare şi o cunoaştere la curent a fră
mâniărllor şi sforţărflor ce se dau in 
vIaţa dăscălească, pentru obţinerea 

unei ameliorAri de ordIn material şi 
coltural. 

Generaţia tlnără slmteşte cu conM 

steroare situaţia critică in care trebuie 
să-şi desfăşoare puterile pentru luptă .. 
dar n'are energIa cuvenită pentru in
frângerea duşmanului de veacuri: des
considerarea dăscăllmU in urma pre
găUrII insuficiente. Dreptce rămâne şi 
pe mal departe .. ca condee de caHhrul 
dlul.dolar"', să se răfulască cu duşma
nul neînvins, Iar Unerlmea il va ttrml!. 

"Gazeta tnvăţătorllor- este chemată 
in râodul prim, de-a purta o luptă dârză 
pentru schimbarea situatiei actuale in 
spre ma~ bine, dreptce se cere a con· 
viDge pe tlnătorit de putere despre 
dreptatea cauzei noastre. 

Cred de mai consult, că până când 
generaţia tin eră ar face probe şi în
cercări de lupte - şi dupăce majori
tatea acesteia e pela periferie. ba la 
spatele lui O-zeut unde luptă cu multă 
mlz.erle şi n'are posibilitatea a fi cu

tare tn massă a acestor fel de şcoale noscutA cu frământărUe noastre dăs
nu putu fi vorbă, din cauza sărăciei căieşti _ sfetnIcii noştri, bătrâni, dar 
,i mal cu seamă a Impozitelor bene~ d~sto!nfcl şi probatl in Juote, să lase 
voie suportate de comunele bisericeşt.I polemicele la o parte şi tnfrătlt' pen
in scopul susţlnerll numeroaselor şcoale tru Ideal să prindă condeele tn mână 
primare confesionale, ~rln carI nl-s'o1 şi să scr'le; dar sA scrie neincetat şi 
conservat Neamul şi sa prtgătlt tere- sA ceară pentru vlftorul ducăl: o cul
nu] pentru iofâptufrea Idealului nostru tură universitară şi o situaţie materl-
national. ală lipSită de grija de mâine 

O. OJariu Oi.lzeta noastră, după cum ii spune 
Bubrevlzor şcolar. si numele, e o gazetă şi nu revistă 

(Va urma) de specialitate, deci articolele de in
drumare profeSională işl au locul tn 

toarcerea ornenlmel la starea sa na· 
turală prlmordlaHt In cartea sa .Emll"', 
sau despre educatlune, prezintă UD sis
tem c:omplect de educatIe naturalis
tlcA, sustlnând, că trebuesc intrebuln
tate şi exercitate toate senzurlle, spre 
a prlc~pe ce este natura. Elevul va 
devenI juclrla pArerilor altora, dacA 
se va tncerca prin autoritate a îolocui 
fo 8ufletul lui cauzele şi aşa, nu va 
fi capabil să ratloneze. Prin urmare. 
nici o carte, decât natura, nici UD tn
vâtătOf. decât numaf faptele sale insăş. 
Rousseau ureşte cărţile, pentrucă aCe
stea ne tovatl să vorbIm despre lu· 
erurl, pe cari nu le cunoaştem. Nu 
admite nici cetltul, decât numai atunc', 
când elevul va simti Devola acestuia. 
Ca primA carte de cetit reco:nâlldă pe 
• Robinson Crusoe", pentra că .acea
sta arată cum s'a ridicat omul din 
sbrea sa naturali origInală, până la 
civilizaţie" • 

m. 
Tot in secolul XVIII aplru pe fir-

manentul şcoalel an luceafăr: Ioan 
Henric Pestalozzl (1745-1827), inte
meietorul pedagogiel moderne. In o
pera sa .Leonald şi Gertruda- şi-a 

expus toate princIpiile pedagogice ,1 
de mânecare metodică. ftlAcestea
zice dâosul - nu sunt a se face, ci 
a se căuta, căci ele zac in insAşl na
tura omului". Insuş invătămbtul nu 
este altceva. de,;:!t arta de a intlod e 
naturei mâna de ajutor in nizulnţa sa 
de a se desvolta; iar aceasta artă se 
bazeazA pe proportlooalltatea şi ar
monia impresiunllor cari urmează a 
se intări in sufletul copilului, cu gra .. 
du1 determinat al puterl10r sale. 

Dânsul a stabilit principiul suprem 
al tnvd/dmântului prin ftcunoaştetea 
intuiţiel, ca fundamentul absolut a toata 
cunoştinţa . 

Peslulozzi c1aseazl sllnetele tn su
nete vorbIte şi cAntate. Rostirea ce
lor dintâl se va incepe dela voc.lr, 
Iar a cOllsonantelor se va face cu a
j utorul câte unei vocale. 

Nr. 1: -
revistele lor, Iar "dela gazeta noastra 
cerem" gazetărie. 

Nu zic, că nu ne lipseşte cunoaşte. 

rea copilului român~ şi prlnclpllL 
Onel MJntessori dar gazeta noastră si 
facă şi politică pur dăscălească, pro· 
şlă vind pe cei ce ne Îadreptătesc ,1 
legând Ia stâ:pul Infa'Illel pe cei ce-şI 
bat joc de crrzul nostru dă ;călesc. 

De hml de zile, dă~căllrnea din ţarA 
nu~şi primeşte salariui regulat, dar pen· 
tru aceea, tn gazeta noastră, n'am cetit 
a se fi protestat contra dom 'lUor re· 
vizorl, cari nu compun statele la timp 
Sau ,.Oaz~ta Invătătorllor" e un organ 
esclusiv al Învătătorlmll din jud. Arad " 
Cred că nu I 

Ptntru a face gazetărie, se cer con· 
dee deitoinlce, dreptce suntem în drepi 
a ruga pe dnH colegi mii ia vrâsta 
să nu ne lase dlb:lIOd tn aceste zll! 
de grea tncercare, ci luând condeel! 
tn mână, să nu le lase, până au vor 
face ca pe cerul nostra inorat sA rA· 
sară un soare nou: o pregătire supe· 
rloară şi un tralu mal bun! 

Noi iosă Vă vom ti recunoscători' 

Chesin1anul 
.................... • 4*h' - •• 0· o.. ~ 

Reforma invăIămânlulul nostru. 
la răspunsul la mesaj, din şedlnţl 

Senatului d. prof. Rădulescu Motru rei • 
feritor la reforma invăţământului a SpUI 
următoarele: 

Pe nici un alt teren al activităţii ,J 

noastre publice, lipsa unor trad1ill si· " 
nătoase nu a adus o mai repetată in·, 4 

terveDţle a leglultorlului, ca pe terenul 
fnvătământului publfc. Nevoia in cau 
s'a găsit poporul nostru să·~1 aproplt 
intruD timp relativ scurt bunarlle cu~ , 
tura le. pe cari alte popoare le obt1nu· 
seră in decurs de secole. a Impus deh ~ 
inceput la noi reforme dese şcolare, .i 

uneori reforme străIlle de cerinţele Sit .• 

fleteştl ale poporuluI. 
Statul nostru DU are tncă un tipI 

de şcoală elementară practică In cat! j 
aptitudinile copilului de tăransi SI .( 

descătuşeze de rutloa care ,raestTn" ~ 
sărăciei: ia schimb, Statul nostru ar~ I 
tn multe exemplerae, tipul şcoalel d! 
lux, in care se formează cadrele func· 
ţionarllor şi a profeslonlşt1lor IIbHI. ; 

;ti 
O reformă radicală se aşteaptă. PAnl .cj 

ce insă opin!a publică să fle pe de
plin câştlgată unei asemeni reforme " 
guvernul a crezut necesar BA inlăture 
neajunsurile pe cari le prezintă orga· ~ 
nlzatla eXistentă a invAtământulul su· ti 
perlor de toate specialităţile. 

Senatul va fi alături de guvern, ti II 
căutarea celei mai buue legI care si 11 
pună în conditII prielnice de desvol· 1 
tare: invăţămantul superIor unlvers1tar, a 
invăţământul din şcoalele superioare I 
politehnice, precum şi tnvăţământu: 
artistic, care astăzi se dl in şcolf, c€ t! 

unele functioneazA pomai pe baza re' 
gulamentelor şi a deciziilor mlnlste· r 
rlale. ţ. 

s 
La seri ere, se va arăta litera pe { 

câte o bucată de carlon. 'u 
Cetirea să face ~rio silafJizare, de c 

pe tabla cea mare. Ace"sta decurge c 
tn cor) la comandă, după care ur-
m~azl cetirea din Abecedar. il 

Moştenirea ştilnllfJcă pedagogică 101· ti 
satA omentmel de acest mare cuge- p 
tător şI cunoscător al sufletului copl~ [ 
lulul a fost apoi bine chlvernisltă du' a 
pA moartea sa de cătrl pedagogii cu D 

renume mondial, cum au fost: Frlde· 1, 

rie Herbart, Dlesterweg, Herbert Spell· ,Z, 

cer (cet. Spenser)t VHhelm Reia şi d 
altII, iar din capitalul acestei chlver- a 
olseJ! s'a nlscut pedagogla ştiinţIfici e 
modernă de azi, aeceptată şi locali· D 

zat! de toate popoarele civilizate· 
IV. .1 

Dacă până aci am trecut tn revIstA 
toate frămAntărlJe omenimel fn co- ti 
nexlune cu teza care a s'a pus, fie-mi fI 
permis să fac O reprlvlre generală şi 
asupri nlzulntelor cultarale specifice t. 
ale Neamului nostra E 
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fl~unarea lener~IH a s~ctiei ju~~tene Hra~ 
a n~8~~iHtiei In~~utnrilor". 

ASPECTE. 
_ Dupc. scurgerea alar patru ani E sortit poate AsocIaţiei noastre să 

săraci in evenimente demrze de relevat treacă prIn crize ce scad până şi op-
timls'oul cel mal Înfiăcărat! Comitetul 

in viaţ" AsOCiatiei noastre judetene. alt:s din elementt' valoroase ale ruem-
in sfârş!t s'a ivit prilegiul manifestărilor brilor; spre constemarea multlmU, a 
.unÎce a tnvdţâtorUor, plin adunarea arătat că est~ departe de a se putea 
generalel dia 21 Noemvrie a. c b.lcura illtre ei de O armonie recerută. 

"Ora spovedaniei" a celor ce purtau Căci nu mai p'Jtin decât şapte mem
răspunderea incredinţărilor date - el br/l dIn cel mai capabili şi-au prezen-

tat demisIa in mod irevocabil. Din ce 
înşişi neîncrezători În scuzele ce trebuiau motive? Atunci, când Aso~tata reclamă 
$(1 le arate obştei - iatel că a sosit, o j mensă şi v~guro.tsă putere de re
şt printr'o oarecare fntorsătură nora- iuoire şi va !!ditare. când ei au fost 
coasa a lmprejurarilor să li se ierte aleşi spre a ne fi "îndrumători" ce 
totul caintr'un "elan de însufleţire- din la putut oare Îndemna să demisioneze 

şI Îacă in mod Irevocabil? nou să fie ... investiţi cu conducerea Aso-
ciaţieI Or. de un an mereu, fle prin con-

, ... . ferinţe, fIe prin pr~d s'a ceNt o re-
In d~cursul desbaterJlof adunării, stau/are _ după noi o reinviere-

"massa" compactd a Învăţatorilor n-a· a Asociaţlef. Dorlnţd tutllror era doar 
făcut altceva, decât a dovedit Incăoduta să se injghebeze odată organizaţia 
.~ este aceea~i şi c(1 nici anii petrecuţi noastră. ia cadrele căreia o nod viaţă 
in lipsa de activitate n'au fost În stare să pună temelie idealului nostru!. 
a distruge sol/daritalta re dainuia tncd Dar suntem "epig:)Ui~· timpului de 

.. . . faţă căci spunern uoa Şl facem altal. 
.d~ pe tlmpunle de Iris ti! ammtlrel In Din toate pepturlle se ridicau glasuri: 
discuţiile produse, un SUflU nou de .Afară ca politica din ş:oalăI~ Si uite 
·vlaţa a cuprins inimile tuturor, spu- că azi ne pregătim s'o vârâm şi mal 
,ntJndi1-şl fiecare părerile, tn cilvântări mult, otrâvlnd cu ea suUetele tinere 
.• academlciane., aducând argumente şi neştlutoare ale învăţătorilor. 
plauzibile menite să dea o nouă tndfu- Comitetul ales s'a tmpărtlt in două 

. '" tabere adverse numai dIn cauză poll~ 
ma.re şcoalel ŞI mVdlămantului nostru tlcăI E trist dar adevăratl. Că din a-
pTlmar I ceste două tabere care va pune m:,.l 

Invalătorli si-au făcut pe deplin presus interesele invătAtoreştl de ct'le 
·datorla 1.. polft:ce. viitorul va dovedl·ol.. Vrem 

Căci manifestdrile de simpatie Izvo- ÎOsa, să ştim, că to situaţia aceasta 
râte din adâncul conştiinţei' dovedesc i~1 va incepe "Aso:laţla" activitatea, 
cu prisosinld credinţa in ..• : viitoruL îlltrând in ogaşul a~evărat, ori vor mat 
.Asocia/lel. dura tncă patru anI de stagnare du~ 

* reroasă?.. Nu facem prevestiri rele, 

AzI, dupăce a trecut delirul ceasurl~ 
lor din adurlarea generală a sectiei 
judeţene a Asociaţiei Arad patem ju
.deca mal calm cxamlnâad cele petre-

- cme- NJ se strânge iDlma şi par'că 
simtim cum indoelIIe pun stăpânire 
peste sufletele noastre. 

dar nici nu putem să ne ascundem 
temerile chiar cu rlzlcul de a mal fi 
Invinuit că tn acest organ se dă loc 
atacurilor persoaale. 

Ioan Drecin. 

Şedinta de dimineată. 
Joi, 21 Noemvrle a. c., la ora 9, in 

ula mare a Primăriei, d N. Cristea, 
-deschide şedinţa, salutâad pe cel 
prezf'ntl. 

O-sa arată că, după rhbolul mon
dial, a urmat o scoborâre a nivelului 
moral dar corpul didactic a luptat 
mereu impotriva acestei tendinţe ge
nera�e. Ia această luptă, pentru stăvi
lirea coborâril moralltătlf, învătătorli 
au dat dovadă că formează o mare, 
armată pusă to slujba păcII şi tnfră-

Colonizarea Dacie! cu elemente 
romane aduse din italia şi dIn alte 
ţări apartlnătoare Imperiului roman, 
s'a făcut indată după iogenunchluea 
Dacilor. Colontşttl aduseră cu el şi 
un oarecare grad de cultură, pe urma 
căreia tşl aranjară şi organlzară tara 
eAt se poate de bine. 
După a. 270, până pe la a. 1238 

urmează năvăllril~ barbare, in care 
timp DU numai că nil se făcu nimic 
pe teren cultural, cllncă s'a regresat. 
La năvăllrta Goţllor, inttmplatA (ntre 
anII 240-270, aceştia aflară la Ro
mAni drumuri bUDe, teatre, băI şi o
raşe frumoase, ducând o viaţă clvfll
zată, ştiind scrie şi cetl. Când:au Inun
dat insă Tatarll teritoriile locuite de 
aceştia, intre aoll 1238-1241. oraşele 
erau nimicite, ,oselele şi toate Intoc
tnirlle cari făceau dovada civilizatiei, 
rulnate, iar insu, poporul trila intr'o 
stare de totală decadentă! 

Aceasta situatie a durat până la 
fncrrştlnarea Bulgarilor prin călugărII 
romAni Clrll şi Metodlu, intImplat! 
In secolul IX. RomAnII unindu-se cu 
BulgarII in Imperiul româna-bulgar, 

tlrll. In vremurile de az1, dela peda
gog:a ce vor ştI cu totii s'o aplice Vi 

depinde şi unificarea sufleteas:ă a 
României de mâine. 

Mulţumeşte reprezentantIlor presei 
pentru prelenta lor in mlj locu] das
căli mii din judeţ. 
După vorbIrea d. Cristea, se dă cu

vântul d. D. Popovlci, director şcolar, 
care aduce la cunoştllnţă Q.rmâtlluele 
a) membrII nu sunt in majoritate pre
zenti, din cauza partlcipărll lor J a 

recunoscură suprematia bisericei bul
gare, introduseră Iimb1 slavon! in ad
ministratie şi tn biserică şi lăpădân

du-se de alfabetul latin, acceptarA pe 
cel clrilic, aflat de călugă.ral Clrl!. 
Intre astfel de imprejurărl, limba na
tională a urmat a se păstra aumal h 
familII şi in casele poporului de rand, 
până prin secolul XV. 
După aceasta perioadă, se Ivesc JI. 

cărlrl de carte românească, după cum 
mărturisesc hrIsoavele, din cari aflăm. 
că Neagoe Vodă Buarab a scris ln 
româneşte: .lnvătătură cătră fiul meu 
Teodosle." Tot aşa scrie Petraşcu 
Vodă tatr'un hrlsov: "ŞI eu micul 10l 

scris ,1 am invătat tn scaunul oraşu
lui Bu(,.ureştl." Pe urmă MIhai Vodă: 
.. ŞI am scris eu, Teurus cel mic, ca
re am invăţat in scaunul oraşului Bu~ 
cure,tl." Deducem din toate cele pre
merse. că s'au infiripat câteva şcoa]e 
româneşti pe aceea vreme, dar ne de
termină să sllsţlnem aceasta, unitatea 
de Jlmbă ,1 tDdeospbl a ortografiei 
~ontl mporane. 

(Va Iltma) 

cercurile ctllturale b) d. N. Cristea, 
nu poate să prezideze adunarea "ene
rală deoarece nu este preşedintele 

sectiei judetene, actualul comitet, cont. 
statutelor, fiind considerat illcă de acum 
un an disolvat. c) Adunarea de azi, 
nu a fost convo cată în termenul legal, 
adică cu 2 luni m ai inainte şi cere 
ca adunarea generalII să fie amânată 
pentru altă dată. 

Ll propunerea aceasta, din mal multe 
părţi ale salel fz bucnesc proteste ce
rând ca d. PJpUV Ici să-şi intrerupă 

'expunerea. 
D Cristea, răstJun zânct acestora, mo

tlvead, că este o imposlhllitate să 

vină mal multi tnvAtătorl din jud~t, 

Iar cOl'lvo::area s'a făcut ]a termen. 
Cât priveşte situ .. ţla D-sale, de pre
şedinte, nu o poate discuta cu d. Po
povicf, care singur.a declarat .că nu 
face parte d'n membrii Asociatiei." 

Pentru conferinta excelentă, confe
renţlarulul i-se aduc mulţumlrl. 

A doua cOllferiotă o ţine d. Gh. Ruja, 
inv. În Chlşineu-Crlş, despre "Ş.;oala 
acUvă" 

VorbItorul, tăcând un s.:urt Istoric 
al şcoalel active. face apel la convin
gerea educatorulul de marea muncă 
ce o are căci DU mal În cazul dind el 
este convins de cela ce este şi rolul 
acestei şcoale va fi inţeles. 

La cntlcă vorbesc d-nJi Cârlitea, 
Roşca, Ţigil, Boariu efc. 

Adu<::!ndu-se mulţumiri tlnerului şi 
harnicu lui invâfător pentru disertaţi a 
ce-a tlnut-o, se declară Închisă şedinţa. 

Şedlnta tie dupd masa. 
La ora 3 se delchlde şed[oţ:! a [I.a. 
Urmând la ordlDea zilei rapoartele 

comlsiunHof, d N. Cristea face pro
punt'rea să se treacă peste acestea (1) 
şi dIn cauză (?) că foarte mulţi mem
brii vor ple ~a acasă cu trenurile de 
după masă să se facă Întâi alegea nOlllul 
comitet.. D. Alexandru Mureşeanu. 
membru in comisia candldatoare pre

D. Popovlcl, dorind să răspundă, zlnt! lista propusă pentru comitetul 
este impedecat de majoritate, care cere I central şi pentru comltttuJ "Casel lnvă
si p~răseas~ă tribuna şi să la cuvântul ţătorHor" A~unarea aprobă, dar şapte 

â d v f· ... restaurarea. D-sa 0- candldaţi l$1 prezinta demlsllle. Se 
c n se a lC ~ face ape! la membrii tineri să accepte 
punându-se ce naşte un enorm tumult, ÎIl locul acestora. 
dIn care cauz.ă şedinţa se suspendă O nouă listă este compusă, din care 
pentru 10 minute. fnsă be parte şi cel demisionat!. 

La redescbldere d. Popovlcl cere Iau cuvântul apoi mai mulţloratorl 
să-I acorde cuvântul, dar nu reuşeşte .... Şi adunarea generală la sfârşit I 
sl vorbea~:::ă fiind împedecat de ma- ._ t... ._ .. ..,.. .. .. Rep. 
mfestănle d!n sală 

După retrag\!rea dela tribună a d. Bibliografie • 
Popovlcl, se al e g 3 comlsiunl: 1) co- A apărut .,Calelldarul Astrel pe anul 
misIa ceasor!lor raportului, formată 1930" intocmit de scrIItorul Horea
din d-nll Petru S et:oşan, Teodor Mlş- Perrescu. Ca şi tn anii trecuţi, aşa şi 
col Romal Furdul, l. Cala, N. Cârstea acum, contine Calendarul un bogat 
şi M. Drag)ş; 2) Comisia de cenzurA material literar şi economic pentru 

ţărănimea noaitră. 
a cHsel asociaţiei, formată dIn d-nll S'~riltorul l. Agârblceanu publică o 
Ioan Florea, Pavel Faur, Gh. Clochina conferlntă poporală: "Ţărl şi neam 
Ioan Codrean şi Iosif Kijvendl; 3) Comisia românesc inainte de unire", pe lângă 
candidăril constltulut central ş! al Casei o urare mal lungă de "Anul nou" 

Altă conferintA. poporală publică scrii
[llvăţători!or, compusă din d-nll D. torul Gavril Todlca: "Calea d~ mijloc". 
Boarlu, Uroş Totorean, Ioan Lalta, Amândoauă vor putea fi citite popo
Petru Ughş şi AI. Mureşeanu. rulul cu glu tare. Apreclatul scrIItor 

Conferinţele. istoric T. V. Păcăţlanu tipăreşte două 
D.DimUrie Ola.riu, sub re v 1 zor povestlrl: Minciuna nevoie "şi" Sfântul 

şcolar, desvoltă conferinţa "Şcoalele Chrlstofor. "Altă povestire, din viata 
poporului, publică "Petra Dascălu" 

de copii m'cl". (P. Olarlu): "Crâmpelu". Vlcepreşe-
D~sa fice un Jung istoric al gră- dlntde "Astrel" Dl Or. G. Preda aşter. 

dlnltor de copil m Ici. Acela care a dat ne câteva 5{ândurl despre impărtirea 
o atentie mare educaţiei copiilor a fost mllncU, S:.rlltorul ţăran Adam Bolcu 
mal totiU AmJs Comenlus care in contribuie cu bucata !tPocămta necre
opera sa Orbis picius cere ca dela 6 dlnciosulul" şi cu poezia in formă po-

porală "Mama". Poeztl de ilie Marin 
ani să se facă educatia copiilor. Mal HorIa Petra PetrfoScU compl~ctează 
târziu J. J Rilusseau pune temeliile partea literară. Invăţătorul Alex. Sara 
şcoalel active, arătând că educaţia publică nişte "CugetărI-, fOlclorh.tul 
trebue să se facă tn mijlocul naturel N.) Dumltraşcu O .Urare de anul 

nou", dintr'o colectie mal maTe. 
pe baza Intultel. Această Idee e reluată Partea economică e bogatA. Batrânul 
de către Pestalozz\ care pune intuitia şi cunoscutul profesor Dimitrie Comşa 
ca fundament al educatIeI. Proebel pune contribuie cu sfaturi economice, dlrec
ca biz1 a si.temnului său, - acU- torul agricol dl A. Măcelar vorbeşte 
vlsmul copiilor Si anume jocul. despre agricultură; "Moşul" despre 

O-na dr. Mont essorl, preclzead că ce-! in stare să facă o comunA cu 
jo:ul treb:.te să fie c:Uăuzlt de condu- ajutorul tovArăşilor, iar tânărul stu

dent in ştiinţele agricole Ioan DăncllA. 
cătoare. fir! tllsA ca prin aceasta să vorbeşte ţăranilor despre sâmAnatul 
se opreas:ă expansiunea copiilor. cu mâna şi cu maşina. 

La noi cea dlntâl grădină de copiii Nu lipsesc nici doine ,1 chlufturl 
a fost iafllnţltă de B arbu Constantl~ adunate de regretatul inv. Gh. Pop 

Ş nici gâclturl, nici glume. 
lles:l1, pe lâogă coala Normală a Fotografii lunt dela serbările unlrtt 
societăţII pentru cultura poporului ro- , din Alba· lulla, dela Congresul profe
mall dm Bucure şti. sorilor de istQrie, dela Congresul Io-

La 1880 ('rau două gr!dlni de copII: ternat100al de agricultură, dela mănăs
la Iaşi ŞI Olurglu, cu titlu de grădIni tirea Strahovulul din Praga, apoi dela 
de experienţă; iar in 1897 se loflln- imormâotarea lui Fo~h şi fotograflile 
ţează una pentru minorităţile dl1 Tul- lui Dr. I. Raţlu şi Andrei Mureşan. 
cea, ca să tdvete copUi lor româneşte. Sfârşitul calendarulul contine o listă 
La 1909 e adusă fo sfârşit 1- gea gră- completă a cOducătonlor, pre,edintflor 
diollor de copit. Aici in Ardeal la despărtămlntelor "Astret-, sfaturi pen
JSYl. art, 15 din legea maghară de tru injghebarea cercurilor culturale şi 
invăţământ creli grădinile de copti targurHe anuale pe lângă aDuoturi. 
cu scopul de a-I maghlariza, de a-i Credem cA un astfel de calendar ar 
delnat:onaliu. ' trebui si se răspândt'ucă fn toate 

Astăzt ,colfle de copII mici au me~ satele romln~ştl, nu numai pentru ln
nirea si fnveţe pe mlnorUarl Hmba fatişarea sa frumoasă (Copertă in două 
românească a StatuJult ftrl iosă ca colori. desen o fati care ceteşte), ci 
să.şi pIarda Hmba lor. In judetul Arad şi pentru pretiosul material ce·] con
sunt 39 de grAdini de copltl, dar COIl- ţine şi pentru preţul nespus de mic, 
ducerea acestor gr ăd i ni lasă fn multe de 15 Lei (194 pa g ) 
părţi de dorit. Se ană de viOlare la Slbftu, "Astra" 

• Str. Şaguna 6. la Oficiul de drsfacere 
La discuţII Iau parte tnvătltorU a publicaţiilor Astre! in Cluj Str. Me~ 

MaadA, Caritea, Crivăţ, Cherecheln, mor.odulul 22 ,i in Ubrlrllle mii bune 
Boarlu, d-nele Acan!, Costea ,1 Bitoana, din Romania. 
in jarul problemel grădtnUor de copII. • ••• 
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Răvase dela Sate. 

IIJ 
Din ŞJrJa (jud. A-rad). 

La cercul cultural tinut In comuna 
noastrd ntobos;tul şi aplfciaiul preşe
dinte d. Traian Debeleac, director şcolar, 
a rostit următoarea cuvântare: 

"Iubit! colegi, dati-mi voie să· mi es
prIm bucuria mare şi sincer! când după 
esplrarea vacanţei reglementare suntem 
Iarăşi cu toţii impreunA la munca noastră 
de dascăli şi luminători al neamuluI. 
Cercul nostru cultural jşi reia din noU 
activItatea, dar, dupăcum am accentuat 
de multeori dela acest loc, nu dove~ 

dim' nici un interes mal pronuntat a
cestor conferinţe ale noastre, el par'eă un 
fel de silă şi apatie ne cuprinde la par
ticiparea acestor şedinţe, cu toatec! 
aici oi se dă cea mal bună ocazluoe 
de a ne instrui unul pe altul in ce
lea metodlce-şcolarei aici in şedIn
ţele intime ale noastre putem să ne 
espunem pe larg greutăţile şi lipsurile 
cu cari avem de luptat in viaţă, şi tot 
aici ar trebui să aflăm şI modalttătlle 
ce avem de executat pentru a ne uşura 
misiunea grea ce ni este sortită. ' 
Să nu aruncăm vIna tot pe alţii, că 

nu oi se recunoaşte munca ce o pre
stăm tn agrul cultural al poporului ş! 
că suntem trataţi cu Indlferenţă şi oa
recare umilire nu numai din partea 
massei de jos ci şt acelora cari au 
trecut prin şcoala, aici s'au adăpat dio 
invAţAturlle şi cuvintele pline de ade· 
văr şi intelepciune ale dascâlulul mo
dest, - cum le place multora a De 
nomi - au făcut cariere rentabile şi 
strălucite in viaţă, aici ajunşi işl tin 
nasul aşa de ridicat că, tu. invAtAto
ftlle nu eşti observat. Iar tu, fn loc să 
lai poziţie fată de ~aşa Ingrati alergi 
după el Unguşlndu-te ca să stea de 
vorbă cu tine şi te slmt! fericit că ai 
primit răspuns dela astfel de persoane 
.marcante" • 

Oare, nu e ridicol o astfel de atitu
dIne din partea noastră a Inaltora? 
Ba da, dar la acestea tngâmfărl şI 

dispret cu cari suntem trataţi noi nu 
trebuie să repllcăm la fel, ci model de 
Inţelepclune fIlnd şi având doza re
cerută şi sufjclentă de pregătire şi 

culturi atât in, cât şi afară de şcoală 
trebuie să stahilim rolul nostru ce] a
devărat ce-I avem in vl.tţa publică şi d, stat, rolul acesta insi noi .. ă 01-] 

ae~parăm li nu-) aşteptăm dela ni
meni altul. 

10 toate locurile şi imprC'jurlrlle oh
venlnde fn viaţA! in şcoal!, familie 
biserică şi societate fnvăţatorul are SA 

fle]a locul său r.~ demnitate: calm, 
dar hotărât, spirit IubItor de dreptate 
şi adevăr, dar mai presus de toate 
caracter neInfrânt, neclintit ca Itlnca 
de granit să stea Hlngă tot ce săvâr
şeşte In viaţa sa de om. 

Pentru ca să ducem munca şi situ
.atta noastră la buo sfârşit. ni se im
pune in mod ImperiOS solidaritatea 
noastră a tuturora, ştiind şi cuno.clind 
prea bine rezultatele uimitoare ale 
colectivităţii, trebuie aşadară sa ne 
strtingem rândllrile, si trecem pute 
patlmlle omeneşti cari ne stAngenesc 
fn drumul nostru spre progresul real •. 
sd alungăm dintre noi pe cei vicleni, 
nuscult!ndu-le sfatul, cari pentru "un 
Oi de ros'" prin vorbe frumoase şi 
fraze goale voiesc să ne ţlntuiascl pe 
loc ,1 si ne punem pe mun~a cea a
devărată, si luptam nu numai pentru 
Idealul de şcoală, jertffndu·ne ,i sdrun
clnAlldu-ne sAnătatea ,1 energia ci şi 

pentru ridicarea vazel noastre perso
nale şI materiale. 

despre îmbunătăţIrea mat eri al ă. 
a invăţătorilor, o o are car e timi
ditate ne cuprinde. caşl când ar fi 
vorba de cine ştie ce lucru Imposibil 
In grabă trecem peste ea la ordinea 
zilei, pe când alte clase sociale mal 
blne situate din toate punctele de ve
dere, nu se sfiesc a Jua cuvânt in a
dunărlle lor cer! ud şi pretinzând tot
odată ameliorarea stării lor materiale 
numai noitnvăţătorli cari în intreagă 
vlată ne luptAm cu o mulţIme de Ii
psarl şi mizerii ne temem să rezolvim 
chestiunea aceasta aşa de arzândă 

pentru noi. 
Se va pune intrebarea: Cum putem 

noi tn v ă tA torll să a j un ge m a rezolva 
chestiunea ridicării situaţiei materiale 
a noastră? Prin ce mi jloace? Prin ne
supunere? Prin vlolentă ori prIn grevă? 

Răspund: nici prIn una nici prin alta 
cJ prin strângerea noastră a tuturora 
într'un intreg bin e inchegat şi disci
plinat, fIecare să fle aşezat la locul său 
precum un comandant voieşte să cu
prindă o cetate formidabilă işi com
pune planul său strategic işi adună 

armată de tot solul infanterle, tUIlari, 
plonerl etc. pe fiecare o aşt>ază ]a lo
cul său bine determinat şi incepe apoi 
atacul, aşa şi noI să ne concentrăm 

toate forţele noastre pentru unicul scop 
ce voim a-I duce la indeplinire: cei 
destoinici cu condeiul prin scris, altii 
prin puterea cuvântului lor la diferite 
con veniri şi adunări, toţi lnsă prio 
muncă, dreptate şi adevăr. 

Avem mal nou o ea3eta a noastrd, 
a invilta/Oli/or dltlpă cum e şi intitulată, 
lnjiintatil de UII grup de învăţători ti
neri, plini de voie şi entuslasm, să c(l
utam a o sprijini din toate puttl ile. 
Sprijmind-o, ne sprijinim pe noi înşine. 
deoarece e unica gazetă ce se ocupă 
mai de aproape cu chestiunile şi do
leantele tnvdţătorilor~ iar pe lâflgd achi
taI ea Itgulatd a abonamentt/or să mai 
punem bază şi la Jln aşa numit "fond 
de rezistenţa", ca să poatii apărea rI
gulat daca nu zilnic cel putin săpttl

mânal. 
In aceastA gazetă ne putem apAra 

Interesele şI toate chestIunile ce ne 
privesc pe Doi ca dascăIIi mal uşor şi 
mal bine, Iar, dacă voim să o avem 
pentru totdeauna să cere dela Doi DU 

I'lUmat sprIjin moral ci şi material, con
tribuind Ilecare din putinul du care.} 
posedă. 

Ar fi mnlte chestiuni de ImportanţA 
cardinală, cari prinse şcoala şi pe in
văţătorul român, cari insA nu se pot 
iocadra aci intr'un cuvânt de deschi
dere, ci prin scrlerl de dlferlte articole 
culese din domeniul ,tilntelor peda
gogice, ş! din practica vieţii, pentru 
cari ar trebui să se entuziasmeze Ife
care dintre nof, 

Un asistent. 

A apărut: 

Problem~e lu~raVRaherll JDvăfăm8nturol. 
SpeCializarea profesionalA a perso

nalului de Inspectii. Calităţile uoui 
control serIos de E. ChenclD8chl. 

Cartea se poate comanda contra 70 
lei plus spesele posta le dela Tipogra
fia O. Mathefu, 81 striţa. Transf)vanla. 

I N FOR MAŢ 1 UNI. 
PREŢUL ABONAMENTULUI. 

Pe un an . . .. 160 Lei 
Pe 1/1 an •• o. 80" 

Abonament de sprijin 1000 lei 
• 

Costul abonamentttlui preC'ftm. şi 
toată CO'i't>spO'ndetlţa 86 se trimită 
numat dltti 10an Drecin, inv. tn 
Out·in p. Ghioroc, a(lministratorul 
gautei noastre. 

• 
"Asociaţia [nvtătorllor- din Aradul 

nou recunoaşte de valabilă adunarea 
generală a asociaţiei Arad. 

• 
[n zilele de 5, 6, 7, şi 8 Decembrie 

când se va ţluea congresul didactic, 
profesorII universItari, secundari, IDstl~ 
tutorl şI învăţători, au hotărât să lip
sească dela catedră. 

• 
La examenul de inaIntare a invAt!-

torilor ce s'a ţinut la ]5 Noembrle 
ert., pe intrt'aga tară au reuşit numai 
30 la sută din câtl s'au prezentat. 

• 
Domnii abonati al "Gazetei InvAtA· 

torllor fll sunt rugati să- şi achite de ur-

gentă ('ostul abonamentului. 

• 
Invătătorll, Instltutorli şi profesorII 

secundari au hotărât să ceară ministe
rului InstructiunII şi guvernului. resti
tuirea unei părţi din salariul lor, care 
le-a fost pe nedrept reţinut de doi ani 
incoace. 

Acestei legale sollcltărl nedândul-se 
raspuns favorabil, s'a hotărât organi
zarea unui congres In care să se arate 
că intregul corp didactic este nemul
ţumit de tratamentul ce j-se Impune, 

• 
Primim numeroase plângeri contra 

neachltărli regulate a salariilor tnvă
tătorilor dIn jud. Arad.Ne-am Intert~sat 
Ia Revlzoratul Şcolar Arad, unde am 
aflat că statele de pIatA sunt trimile 
la timp (aşa de exemplu pe Noemvrle 
ro ziua de 6, Iar pe Decemvrle sunt 
deja trimise) de către Revlzorat. 

Deci intârzterile se fac ca aprobarea 
statelor la Inspectoratul din Timişoara 
şi la Administraţia Financiară dIn Arad. 

• 
D·nll Dimitrie Boartu, Petru Lupaş, 

Gheorghe Pleş, Teodor Cherechlan, 
propuşi de membrII in comitetul cen
tral al secţiei judeţene a Asociaţiei 

tnvăţAtorllor din jud. Arad, şi-au pre
zentat demisiile din acest comitet in 
mod irevocobil, tncă in decursul adu
nărII generale. 

• 
Domnii colaboratori al .Gaze

tei lnvăţătortor a cari doresc să 
colaboreze la Nr. de Crădun, 
sunt rugaţi a trimite articolele 
până la data de 10 Decemvrie crt. 

• 
D. Petru Zotlu, harnicul tnvăţdtor din 

Arad, a primii buvet român pe o in
venţie proprie.: "Tăbliţa şco/ara sistem 
nou" J 

• 
In atenţia 'd-Iui ministru al 

Instrucţiunii! 

ExistI la mlnl,teru] Instructiunii in
vAtătorl, cari n'au primit salariu pe 
câte 2-3 luni din anU 1925-1926 
1927-1928. 

Ministerul a Intocmit tablouri de 
credite pe anii citaţi, care nici pâni 
azi n'au fost deschise. 

RugAm pe D. ministru "si dispanA 

anii trecuţi şi să binevoiască a cere 
guvernului jar corpurile legiuitoare si 
aprobe acordarea acestor credite, ca 
astfel să se poată plăti aceste datorU 
inainte de sărbători. 

Domnii parlamentari, membrU al 
corpului didactic, sant rug a ţ t să Il 
asupra domniilor lor soluţionarea ace-, 
stul fapt. -G. 1. . 

.~. .....t. 
Din Aleşd (jud. Bihor),; ( 

.. 
Joi, 21 Noem'l. s'a tinut in comunale 

noastră conferi nţa subsectiei Afeşd Ildt 

"Asociatiei invăţătorllor·, sub preşe·1ăs 
denţta d. Eugen Drimba, inv. in Lu-) 1 
goşul de Sus. După serviciul dIvin ,pâr 
chemarea Duhului Sfânt, oflcJate delir« 

te 
păr. Alexandra Drimba, se con,muerul 
biroul: d. Ga.vril Vaudicl, (Măge,tl)n 

v. preş. d. Valeriu Popovlcl (Pestes}:ht 
secretar ]; d, Con s t. BumbulescQ:ep 
(Aleşd) secrdar II; d. Mlha!l Bruchen- IUfl 

tai <Ţetchea) casier. I fi "V, A urmat Ipol o lecţie practică laru 
ci. 111 .. din ştIInţele naturale cu sublec-~il 

tul • Termornetrul", predată de d. Petrele 
M. ]oao inv. in Gheghe, foarte blne'oş 

şi corect. O-nil Augustin Lauran şl'le~ 
Ilie Păun, au ţinut conferInţa cu t;t1Ul~a 
• Ţinuta invătAtorului la ÎotrunlrHe pu- e~ 
bllce didactice". La urmă d. A. SO-;ea 
reacu, s. revizor apeleazl 1 .. toţi mem-:ă( 
bril să-şi faci datoria atât tn şcoaUi.)e 

cât şi In afară de şcoală, mundndlCe 

intr'o dulce armonie pentru rldfcareaper 
tau 

şi prosperarta neamului nostru. Tot~i 

in acest senz a vorbit şi d. Eugen~)f6 
Drimba, preşedintele subsec1lel. după,~t 
care adunarea a luat sfâr~it. -- ~ntj 

G. V. lde: 

Rugăm pe toţi onoraţII 
noştri abonaţi Să-şi achite 
de urgenţA abonamentul. 

,te: 
pte 
~ia: 
om 

ger 
<leI 

J 
şi 

------~---------- del 
Redactor responzabll: 

ION JELECUTEAN 
nUl 

pal 
Nu ştfu de ce. dar c~nd vIne vorba .... 
--~----~------------------,. 

_ a se alcătui un tablou de credite pe . ... 

• • an .. 
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