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COLINDA 
In noaptea cu lumini atât de mici, 

Cil pilrea ceru-un nor de licurici, 
FLorile dalbe. 

O nouil stea, tn bezntl an'inată, 

S'a pârguit în noaptea'ntunecaUI, 
Florile dalbe. 

Când spada de ArhangheL s'a aprins, 

Şi într'un staul geamdtul s'a stins, 
FLorile dalbe. 

A izvorât din cer un gungurit, 

De Dumnezeu, în lume rdtăcit, 
FlOrile dalbe . 

.. ~~i steaua a pornit La drum trei crai, 

In nechezat şi freamă(e de cai, 
Florile dalbe. 

Şi cari in urma lor Ulsau scântei, 

Şi un clinchet mititel de clopoţei, 
o Plorile dalbe. 
Ş{n noaptea Luminată de o stea, 

Trei crai topeau sub şea întinderea, 
Florile dalbe. 

Şi· oprindu-se la porţi, cântau t)Sculati! 

Sculaţi şi glasul noptii- t ascultati! 
FLorile dalbe. 

Şi'n noapte se-auzea un zvon uşor, 

De parc'ar fi cânta! îngerii'n cor, 
Plorile dalbe. 

lar steaua se lega, din cer de sus, 

Cu stauLul în carele Isus, 

In juru-i răspândea un gungU1if, 

De Dumnezeu, în lume rtlldcit, 
Plorile dalbe. 

Al. Nelfură 

--
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HOTARUL 

ropte, nu dis(UfSUri -
pentru Domoniil-nOfC! 

(u"an1 de I Dc(cm"rte: (hlşineu-(rlş -
Rugăciunile şi obşteasca noastră mul

tumită le-am înnălţat azi, după obieeiu 1'0-
mftnesc, în slava Cerului, d'ttră Cel-Preaî
lIalt, din prilejul aniversării de şa8espl'('
zece ani dela marea adunare naţională dilJ 
Alba-Iulia, 

Ziua de 1 Decemvl'ie, deatunci şi pC'ntl'\l 
toate veacurile, va răm[lIlea remarcabilă în 
istoria vieţii romii ncşti. De ce? Pentru,~''i la 
!:J Aprilie din acela~ an, unindu-se Ba,'.:;a1':l
bia, fru'a conditii, cu Tara-mamă şi tot a~a 
la 28 Noemvrie Bueovina, - la 1 Dec('mvrie, 
deşi cu unele condiţiuni, se adăoga Ardea
lul, eomplectfll1d ~i definitivând opera de 
întregire politică-nationalh a Poporului 1'0-

mftn, într'un stat national propriu. 
Al'{loalul, care rob18e mai îndelung, se de

dan) şi el, la 1 Df'cemvrie 1918, o ap:1 :;;i-un 
p;tmânt cu fratii desrobitori, cu fraţii de 
pl'etutindeni! 

Basarabia trăise, in două rânduri (181:.'
r,(j şi 1Hi8-1918), de tot 84 aui grei, Rlt~ 
cnu.ta museălească. Bucovina robi se la Au
!-'tl'ieci, la fel, 143 ani într'una, dela 1i73 În
coaei. Robia noastră, a Ardealului, fu cea 
mai lung~l: peste o mie de ani. 

Ce fusese viaţa noastră, mai nainte 
'\Teme, in Statul ull~ar? O ştim cu toţii: 
Trăi8em o viată de robie milenară. 

In aceaAta lungă vreme de ispită, isLO-
1 ia noastră, cum ni-o spune cel mai marl~ 
i~loric romAn N. Iorga, a fost scrisă cu la· 
crimi şi sânge. 

Din istorii, dar din viaţa celor ce rtl'l 

ajuns sUipânia ungurească, o ştim: ce gn'll 
a fost jugul acelei stă.pâniri! Câte sfol'!.rtrl 
tl ebuiau, pentru ca să ajungi a-ţi ţinea .::'1 

şcoală a ta, din sudoarea ta, şi să trimÎ\i 
câte-un deputat "naţional român" in dicta 
ungarăr 

Oraşul acesta şi tinutul acesta, - ('11 

Cărturarlluptii.tori pt~ acele vremuri, şi cu ţă
rani blagosloviţi de Dumnezeu cu brazde ro
ditoare şi cu mult suflet înţelegător pen ~l'U 
cauza natională românească, - sunt mai.'
turii statornice ale sbuciumului român~sl, 
aici. împotriva urgiei ungureşti. 

Dar, iată, coşmarul - visul urât - al 
trecutului dispăru cu ivirea zorilor naţionn
le răsărite de pe urma războiului desl'obi
tor de neamuri. Hăzboiul mondial deschise 
evanghelia nouă a drepturilor popoarelo! 
asuprite. Fraţii noştri mai mari, liberi, CI~
tiră şi ei in evanghelia nouilor vremi şi 1a 
conştiinţa obştea~,că a sufletului române,:;!'; 
:;i, în două. rânduri, ridicară sabia romi-

nească desl'obitoare. Aşa se întâmpla cr., 
dupa o dureroasa Înfrângere la început, ţi 
dupa stnllucite biruinţi de mai apoi: la Oi
tuz, Mi'lră~ti ~i ~hlră~e~ti şi 'n alte loruri, 
cu preţ de jertfă mare de vieti romflIle~li 
:;;i ortodoxe - să accentu[lm şi acest ade
v.lr! - fu înfrâllt jugul milenar şi ni-se ,t;i,
du posibilitatea, 8ii ne auun[tm la Aiba-Iu
lia, ea ~i noi s'o miirtuJ'isim în faţa lumli: 
dt lIU mai avem viaţe\ de robi, ci de oamelli 
lilwr1, Într'un stat national al tutror Hom{t
nilol'. 

Noima sau îllţelesul acelei mari Adlt
năd nationale u('la Alua-Iulia era, a::;a dar, 
(a dup[t hiruinţa prin războiul mondial :;i 
prin armele rom<îlle~ti - 8[\ ad;Togăm ~i 
Hoi, robii de ieri, 11ot[tl'<11'ea 1l0a);tr~t ~mfJ(~
tt~aSl'tt ~i politieil. de a nlmtmea pe veei 1,e
clespăl'Oti, ~i de a ne tnli viaţa noastră PI'O

rrie libel'ii, frumoasă, harllică ~i treaz[t. 
1 Il adevăr, vl'el'ile llOastrc, mi\l't urisite 

În marea Adullal'(, naţional':' dela Alba-l u
lia, Însemnau Îlltâi de toate un strigc1t !l;" 

peste multe veacuri de restl'i~te, al tut LI rm· 
Îllainta:;;ilor, că ni-a venit c('a~nll izbăvirii -;i 
al îml.n·ăţi;-;erilor frăte:;;ti într'un vecinic Ic
gîtmtlllt de stat national românesc. 

Dar acele vl'el'i exprimate la Alba-Iulia 
in8emnau ~i inseamnă :;;i o poruncă de vii
tor, pentru toţi cei dela 1918 încoaci şi pen
tru tuţi cei din viitor: să fim cu totii la lmt~ 
1 ile noastre datorii, impuse de vremi şi de 
J ă utatea omen"asdl.. 1 ar acum, nouă ni ~~ 
cuvine ca aceste v1'eri ale Adumlrii din 
Alba-Iulia - S~) le strigăm în urechile a,;I1-

Iora, cari ne vreau din nou, dar nu-i vrem 
şi noi; - în ureehile acelora, cad bucu1"o~i 
ne-ar eupl'inde iarăşi În jugul lor şi ne am!',
llinţă cu revizionismul lor! 

Dar tâlcul praznicului naţ.ional din 
I'1'1lejul Adunării dela Alba-Iulia mai est..; ~i 
acesta: Să ne întrebăm, cari ni sunt datoriiv 

le, te isvoresc din marele eveniment del,a 
Alha-Iulia de acum 16 ani?! 

LUCI'U firesc, vom răspunde întâi de 
toate: Să mulţumim lui Dumnezeu, cal'.~ fi. 

ridicat jugul robiei de pe cerbicea pOpO!"ll

lui român, şi să ne punem toată încrede
rea în viitorul neamului nostru. 

Dar, după cuvântul din Scripturi al 
DomnuhJi: Mai este un lucru ce trebueştc. 
Şi aceasta e: ca praznicile noastre naţiona
le să ne fie nu numai pomeniri de biruin\î 
ale trecutului, ci şcoală de intărire SUflf>tNl-
8ca; să ne fie tot atâtea prilejuri de exame
ne ale conştiinţei noastre: dacă şi in ce m..i~ 

!l;.J., ~.,., 
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sură ne-am Împlinit şi ne Împlinim datorii
le cetăţeneşti? J Il st rM ucirca p1'9ZIIieelol' d'~ 
Lll'pst Jl'l Sfl c[llIt{tIll - pe Wngă intelesul 
Il crul ni ui - mai ales taina mal'e :;;i mij
loacele de lucrare pentru asigurarea vii'('
nIlui Iwumului ~i t<tl'iL Să ne fucpm, ((,'Iit 
t:1l praznic la altul, hilan\ul sau soeotc:lla: 
îlll!'tl('klt am pl'oph:;;it pl'in siiinţE'Ie de PlUI:t 
ud, ori c~l doar ne vom fi W.sat ispititi s~j 
trilim o viaţ,\ ffir,l de rod ... 

Să lle ispitflm, d('ei, fÎprare, în('ă de as
I;n:i începtwd: Oare, cu ce ~i cu dU a con
tribuit sau cu cât datoreşte, lip ~asesprezece 
alli ÎIlC'oad, la th'S,tv[lr:;;irea idealului na,;ll
ilai, proclamat din pal'tpa Ardealului, ;;1 
.\Iba-Iulia '? 

Stt IJ(' examilHlm, fiecare in a :sa (',):1-
~l ii Il t[i: cu efl. t vom fi contribuit spl'e a('t~st 
f-eop din vlaga sUflC'tului, din rodul mU:I
(ii de toate zilpl0, din rodul brazd('i ~- pe 
allanll P1'op(t:;;irii llt'amului? 

F(II'a de aspmellDU ispitiri de eo ll:;; tii II (;1, 
pl'aznicele noastre llutlonale vor cOlltilll;a 
~il r;nll{lIlă, aceea re sunt În mare }lal't(>, Ud
].fi euY,ll1lul ApostoJului 110amul'ilol': numni 
(hinl\'ale 1':'lsHwHoare, cu o scurtă I'r8011<111-
U. de o zi sau de nH('va ('casH!'i numai. E,(' 
VOI' dp"eni aspm('llpa lH':;;icilor de săpun, 
fnUllOs ludtnun', cari .se J.w!'d în nimicllici(', 
r'-Irfl de alt rost, dpCkH d(' a peri dup.l (~ 
ni-au dpsfrdat ochiul o l'lip{î de prea mic 
folos ... 

Pl'azllieele noastre national(' tl'ebu{'s,:~ 
scrise adânc şi statornic în sufletele Doa~tre 
"Ii sa li-se tipic fiintă ]'('aIă prin fapt pIc lHm· 
S!I'C butle, de toaUl ziua, pentru hinelp oh
stesc: PPlltl'lI îmbunăLlţil'('a din nou a mo
ravurilor cl'('~tine!;lti !;Ii a ('ploI' puhliee. 

Nici llU' poate S{l se cOllsolidezp viun 
I omrtnească .fel!'ă de faple. J)pcJamatiile de 
praznice, fiE' ele mflcar ÎII glas de Înger ro
stite, ple tot llumai vorbe' rrlmtll1 şi nu pot 
(i1lC'R locul faptf·i. Cuvintele frumoase ':i 
ralde, î~i au ~i rl0 rostul lor, de ° clipi!.) .. 
Da!' CN'aee trr))up să l'flnHlnu statornic în 
fiinţfl, estI' fapta. Kumai prin fapte se poat!~ 
asigul'a Pl'ogH'sul t;:i IHlIHlstarea; :-,;i numai 
fapta pst" aeeNt ee (111 clJ'rpt la cxistf'llţă ~i 
(le viaţA, indivizilor şi Ilramurilor. 

Fapta cste c('ra ce ne lrf'lHle mai mlut 
decât ol'icc! rll ('('asul primrjdiilor, nu în~I~-
1 ii lui Dumllezf>u se vor ('oborî, ca în Leg(·:t 
'cche, pe eai de fo(', f'.ă ne apere fron t ic
rele şi mo:;;ia; ci noi tl'eIme să ni-le apil' 
rflm. Iar în vremuri de pace, iarăşi nUJYl111 

fapt a noastră .- în lucl'ări de toată ziua 
~i de toaUl dipita - Va putea să fie m~tll
tuirNl noastnl :;:i să ne d(>ie asigurarea I)adi 
..le m:lille :;;i a viitorului tigflit. 

A~a fiind, 110i eu toţii tn'bue Se! lhUIl

Iim, ftu'ii rn'!~g('t ~i fftrll precupetil'e: eu fni It
tea :;;i eu eOIl<l('iul, eu hraţul !;Ii cu plugul, 
cu iust rument 111 illli ust lia:;:ului ~i nles(~l'ia
!;Iului, pentru a ne face viaţa mai u~oal'{l ::oi 
s,l asÎg-lIrful1 mulţumirea de ob:;:te ~i tl'iHni
da st atlllu i. 

C(lrtul'ttrul Sfl iubeaseit mai presu:-> ,te 
toate cal'tea şi cultura ~i sli se facă apos
tol ui 101'. 1 Ild l'('pUi tOI'ÎÎ vietii pol it ice şi '~et il· 
1cne~ti să. se cOllsid.,I't' pu~i mai mult. în 
slujha oh;teÎ, !1('('[tt )J(,lltI'U folo:sul lor. Im
]Illl'titol'ii dr'ppUiţii ~i fădtorii de pa('(~ f~l 
Se cOllsidpl'e în misiullea lor, ca fii ai Il.i 
Dumnpzpu. '!'{tranii, Hlelp111li pe hrazda sp<)
ritap1'În 1'I'forma agrară ~i despov[tra1,i dt~ 
llJari sarcini prin eOIlY0l'siUllPa datoriilor, 
d eaSPlllClwa, s:I-:;;i plece II rce I1pa suflell; 1 ui 
asupra glipj l'onHîll('~ti, din earc> le strigă 
(ellu~fl Înaintaşilor de odinioară: fiti, Cll to
tii, cl'Nlindo:;;i mo~tenjl'l'Î ee v'am 11IsDt :;i 
sâ rglli Itcio~i m ullcitori ai bl'azd pi, În ea1(~ 
l'oi lH' odihnim de ved, ~i dil! rarc voi t,'{·
hllC să. vtt hrăniti, )1(' voi :;:i ţara îlltl'\~ag:-I! 

~i a!;la, pe nlnd: IIU ('xisW ac('ea stare 
sodaJtl Înt re noi :-,;i acel suflet de rom;ltl, 
IWlltru care praznicul national de asUlzi s<1 
}ll! aih~l Ull cuvftllt de îndemn şi o poruncLl 
rhial': tip a 1)(' face, ('U totii, datol'iile dltr~J 
llNun, mai pl'C sus de illtel'esr!e noastre 
ral'ticulare. 

Dac .. l a ~a vom g-1Î udi ~i a:;;a vom şi 111-

(l'a, pntznicC'le nationalc ne vor fi de c-:'l 
rnai mare folos. 

l\cest lucJ'u trebue s,l-l ]u{un amin! ~ 
mai ales noi cei CP SUll(('1l1 la fl'ontict',l, 
Aici, ispitpl(' sunt mai mari l;'Î bat mai ame·· 
r illttttOI' la poarta vieţii rom~lnc~ti. Aid, 
~l~adaJ', tl'f'llUE' să se dcsfii~oal'e, in fapte 
\'redniee, {'l'f'zul În viaţa J'011111neasc!l cea 
)'estabilitfl p('ntru deapurul'i in toat(' dl'cp
tUl'ilp ci! 

Sit ne l'lIg;lm, deci, lui Dumnrzeu, :~i 
acum :-;;i purul'ra, s{t ne ridice pe toţii Ro· 
rnâ nii la acrasta Îna 1t il Îllţ(' 1 C!I<'l'C a datorii
]01' patriotice şi să rt~vel'se darul şi ajutorul 
Său, peste noi toţi, pentru a săvtll'~i c<H mai 
multe fapte de înălţarea neamului şi de iz
bâ.ndă asupra dU!;ImaniJol' din afară şi pC'ste 
slăbiciunile noastre! 

Dr. Gh. Ciuhandu. 
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Sate ară~ane 

Satul Chisineu 
o , 

(1781) 1) 

Acest sat face parte din sl{ivitul comi
lat Arad !;'i e situat pc malul ti!' nord al 
r{lllini Cl'Îsul Alb. Are ÎJlC01'pOraUI la ('1 
moţ:ia B(Jk{ill;\r, plil\a de 111lmeroase pihluri. 
Tcrenul ac('stui sat este potrivit aHH 1H'1I
tru agriculturil, etU :;:i pentru fîneţl', ram 
slab PlHltl'U pil:;>UlH', ţ:i nu e util deeiit în 
allii mai umezi, ehei Î Il cei secpt o:-:;i de ohi
ct'i se llsueă P(' tllldE' e Înzestrat eu pămflllt 
s]('hios.2.) ]n baza IPgii urhariall' a fost re
dus la elasa a ţ:asC'a ~i cuprinde :221/2 sesii 
col OII ia le Îutl'egi. 

Este IOl'uit cip Yalahi, coloni de lihr
ră migratie, eu 1'iln\ grpc )lr11llit, care î~i 
au :;;i o hi. ... PI·idl llOUr, în mijlocnl satului, 
eonstrlliUl din matC'rial solid, eare este sm'
\it.1 de ohicei ÎIl comull de doi preoţi unp11 
înglÎ(luinta urhal'Îului. 

Se lm'e('ÎnNlz11 la l'ăslll'it cu satl'le ca
l1Ipl'alp Adea ~i Sintia, la miaziîzi, cu satul 
('an1('l'ul El'(l('h:~) !lp care p d('sp[II'tit numai 
prin n'lul Cl'i~ul Alb; la apus, cu malul nu
mitului rrIU Cl'i~, s('pal'ttnd pe l'[lIld h'I'PllU
riIe an'stlli sat ~i ale mai îllailltp POllW
nitullli Enll.'i~. ::;i, În srtll'~it, la nord ('ste 
Închis dr tpl'pnul 8atul111 ('ornullal Zrl'indul-
1\1 are, 

Se foloseşte lilwr, în ce pl'ive~te }('mIH'-
1(, de foc, d~ ]e111cnlE' uscale ~i c:lzllte, din 
prHiurilr încorpol'ate la tl'l'P1Hll propriu; iar 
prutru cele de construcţii· unnează dupfl 
JllSemnar<'a (\on1Pllialft. 

E lipsit dr promontoriu de vii şi {{('a
ceea se folose:;;te de crfi~milritu} vinului cu
rat, Îngfld uit mI numai dpla să rhiltoarf'a 
Sfântului :\Iihai şi p[mă la Na~ter!'Cl Dom
nului. 

Acest sat, fii ud că ('st e capul acestll i 
})l'ovizoraI4); din a('rastcl cauză ~i fUllctio
Harii dom(,!liali ai 10eu lui ohi~nu('sc să )'('_ 
zidez(' aiei, prntrll ('ar(' se află llrmătoarr
le clădiri domE'lJial/?; şi anl1nw: 

ne~edÎlIta pretu],I'Î,5) nu departe dp po
dul (](' vamii a~('zut pest<~ nlul Cl'işul Alh 
şi del'{']'is la I'atul Er(]eiş, este situat,l }W o 
}Jl'ipl'ietate mai mart>, E eonstrllitcl dilllpmn 
~i din eiînîmizi; e destul de veche acum şi 

1) Din COIlSCrtplio Hcgio Cameralis De,minii, sic 
diclî Munlinusis foI. 125, AdlÎ\'a trib. Arad, 

2) Ten'a salnitrosa. 
3) Azi P;'idul'cni; în t~xt, EI'd6Iwp:.v, 
4) Pl'o\'isoratus, Erau sublmpărtiri administrnli

ve nlc ('omita1e!Ol'. Ar C'oH'spmHlc - llc3v,înd e1 ICI'. 
mcn propriu -- cu plăşilc sau prrlu]'ele, 

5) Domus proyjsorahis. 

ÎllchilltUHl spre pnHHI:;;i1'(~, încflt nu se mai 
pont p repara, Est e acoperi tii ÎI! Îll t )'!'ginw 
cu stuf ~i e fOl'maUl dill trei eamen- eu fa
ta SPJ'I' miazilzi, car(' 8el'\'e8(' del OCHi Il ţ.\ 
lH'!'t orc I nUi) Sub acplaş acoperi~, cu fata 
spre nord C8t(' ahiturat;l o hu6lthrie ţ:i, 
dillcolo de acpasta, odaia familiei.7) In ]HlI'

tfa de nord a lmnHari!'i era alH'xatft o mi
eft ciim'lruţ.\ dt~ lemu, care toemai la illtl'U
rea ml'a În eUl'tt', pentru desel'Îerca casei 
al'l'st!'ie, s'a pl'i'lbuţ;it cu zgomot. 

In faţa aces\(-i case spre rr-slll'it, la 
drpapl a, este o alt;l I()t'llillt~l veell!' de lemn, 
a (,{1!ll-ri Ui. eu s1u f, format ,\ di Il tl"O film a r;-l, 
pe eal'r o loeuese stl'fljile şi palldurii.S) 

Spl'(' IIOl'd se afl,1 un hamhar de lel11l1 
\,('chi ll, aeoll(,l'it eu rogoz, pu tlllld Srt eu
prilldfi circa 1;)00 măsul'Î de Pojon; cu ace
sta sp îllvc\'Îllpazi'l grajdul Pl'PiuJ'('i, alfltuJ'Î 
('li lUI ~opl'on lWlltru ('al'(" ce dpas('lnP1Wa 
C'ste ridil'at dill Irmll, aeo)lerit cu rogoz, \,('
chiu ~i ajulls Într'o stare de l'Uill<l. 

In faţa I'('~ethll\('i de pret uni, spre mia
zăzi, chim' s\lh f(,1'('stl'l', s(' află o grildiw\ 
{[('si ti 1 lip î Ilgrij iUi ~i p li lift cu li i wr:;;i ar
bn~ti fl'urtifPI'i, car(" Îlll!ll'pună cu Întreaga 
(,uJ'tf' a aeestpi ('ase, este Îlll!ll'rjlluită eu 
llal'i IlIai YN'hiu, ÎII multe lonlri avtwd lle
\'oir <le reparatii. 

i II afara acest ri î Ilgl'ădit UJ'j, spr~ 1'.1-
s<\l'it, !'le g;lst'~te UII all loc ]ilwr, lH'lllru 
<I('pozHarea sti'llljillilor de ]('mne, de ('an' sp 
illH'('illpaz:l o gr[idillfl eu iarll;"l, ÎIlt'his,"l ClI 
lHu'i buni. -

o In fata ac('stei !'(',,;,edillţ.<,, pest<, drumul 
l'Pgal, sllrp r[\s.lrit, se afW bis(')'iea romallO
caloliefl, ridic-alrt dill tem plic din material 
solid, de eiitl'e noul domn arenda:;>, {'u 
})l'opl'iile sale el!r!tueli, eu o mica sacdstjt' 
a"\tUl'nUl, prpY1izutiî eu un turn şi clopote, 
iar Îll(lulItru cu Ull altar Închinat Sf{lIltu
lui A I'haIlghel I\lihail şi {fI cu t e dintr'u II 
lemn tare. Aproape de aceasta, spre St1'lll
ga, 0st<, casa pllJ'ohiaIă, tot a~a cl<'ld1tă din 
t(>melie, eli Il m il tf')'j al so !id, cIf' c~lt re dom
tlul arendaş, formaUi' din patru olh1i ~i o 
huefi Uî !'it', şi acoperit c\ cu ~c<î ud uri. 111 aCf'a
sta de fapt lOl'llP~t(' domnu1 adm. al aeestpi 
hiseJ'ici, (,11lugăr din ordinul ingP1'0Se al 
Srttntului FriuH'isc, care este prevăznt 11-
!luai penll'u Întl'rţinl'l'ea sa dp ('~Hrc HO\ll 
domn a],f'lIdaş, cu 100 florÎlli ],f'nl1ni, pe. 
]ii ngu. alte ch!'ltuE'li. 

G) ProYÎsapalis. 
7) foL 12li. 
l5) lIajuones. 
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In par'!PH ('('alalt il a bisPI'il'iL :-:prf' 
tln'apta, la apr'OlijH' ,sI) tiI' pa:;:i s(' aflii ('];1-
dil'l'am fabricii dE' he!'(' ~i distilpl'ia lip ra
('Iliu, constituit;'l din hun material !II' 
!Plll n, Ula 1'1' ,~i el "ti nd 11 "Itl'H ()[l J'('I P Îl W{I ŢlPI'i: 
allll111P, dOll,l odili, o hU(';lIal'ip :;:i o (',îma
ri"l, cl('olJ(,!·jlfl df'asUIII'H ~i jos ('u gl'ÎlIzi, ra
rI' SPr\'ps(' ti (' lol' II i Il ţ;l jll'0l'l'i (' a n)('~t pl'ului 
IH']'u 1', 

c:'lzi ~i alamllÎ(', S(' giisl':;.te Încă. tot felul tie 
11ll'l'U ri 1H'l'('SH,rl" atilt JWllt!'ll fip !'herea bc
!'ii, C;lt :-:;Î pClltru tlistila)'('(l l'fl('hiu!ui :::i ill
fitrllll}('llt0. Apa este aici c!t'stll!ii, ('aCI se 
Sl'oate din r[ml Vl'eÎll Cl'Î:;:ul Alh, care 
l'uqn' prill partea dE' ]','\s;lrit a acestei fa
hriei. 

1 n eu ,'tNl fah"ÎC('Î se a fUi un ce Iar de 
lemn, acopl'rit el! st llf, în huw1 starI', ca
le pstr potrivit pentru p'lstrarea raehiullli. Apoi intri Îl! fah!'Îl'a dE' h,')'(' mai 1)]('{\

p,Hoal'p, ('al'p ('stf' P~'P\":l7.llt{1 ('u al Stil! alam 
hie mal'(' :;:i o' ('(Iti:) Ulai IWIt'!' ,'U solide· 
('I'l'('u)'i !II' fel' :-;i un l'l'fl'igl'tlt de Il'mn, Pp 
Ul'mfl sP îllVecinf'H'l.t, odaia de malL ell lIll 
cuptOI' y('('ill, lLP\'('SHI' IH'lItl'U u!'cun'a mal
(Illui. 

DE'HSl'DlPIlf'<l se g;h;p::;tc aici un grajd de 
1 E'TlI 1] , I[lnga un :;;OPI'Oli pen t ,'u care, aeop('
rit rl! tn'sUc, v('('hiu ~i aproape de o imi
nenUl ruiniL 

SI' mai află În arN;t sat o moară do
n1l'1l i a 1[\ ('U dOlUi roti ~i rid ieată În r{lUI 
Cl'i::;ul Alb, care n În buni'î stare şi Sf'l'V('Ş
te mai alt's pentru ncvoil(' fahricii :;;i, din 
at'I'ast;l cauză nu aduee llimÎ.t' Vt'llÎt s('pa
rat. 

Pt' iii llg[\ accasta Sf' afin aid o disti-
1l'J'ip mai IlHI!'1' tit' ra('lliu. ('Oll(iIl<llId 1'.('('1' 

"USI' tip anuu,) :;;i :!() dl' 61zi mai mltl'i ~i 
mai miri. III cat'!" faJ)!'i!';'l «(' !H'l'f' as! fpl 111-
zpst raUl, pe ];lllg-~i m ai ~us ÎIl:;:il'a te 1 e vasl" 

(Va tll'ma) 
~)) foI. 127, Tmducpl'f' de Ed. 1. Găvănescu 

Crătiunul amintirei 
1 Il lIoapU'a ast a sffUltă de Crăciun 
(:.llld lwsle prag eoJinda se strecoară, 
La vatra 'mlrpfll'tatului elitun, 
In lIoaptea at-'ta sffll1Ui de Cl'ăriun, 
Fiorul amintirei mă. 'mpl'csoanl, 

;\ veam şi Hoi un hl'ad ~t l'llludtor 
Ce-~i l'hsfl'ângea lumina în og-lind:l; 
In fata ullui foc' ITHlng-nietol', 
:\oi ascultam uimiţi, cum în privdor 
Se 'nfil'ipa îll trC'lTIur, o colindă, 

SUllt alli dl'-atullci r Călulllll părăsit 
In vitregia soartei ne 'Jldurate, 
Din 7.i iu 7.i !)()v('stea şi-a uJ'7.it 
Pe vatra UJld!'\ eri a slJ'ălurit 
Koianul d('-amiIltiri Îllseninate. \ 

P:'lşpsc Încet, o umbră se de:o;prindc, 
~ i st ropii cI (' Hin're ('(' greu cad! 
'1'[I('rO, auJ fl'tmtul'il de colindp; 
Po yalra amintirei se aprinde 
Lumina fprrnrcată-a unui hrad! 

III llOaptea asta sf<întă de Cnleiun 
La vatra spulhcrată şi pustir, 

,Ca sufl('te!c gl'€'](' se adun, 
In noaptea strilrnoşrst'ului Crăciun, 
Toti, ce-au avut dlndva, o bUCUl'ip! 

Alexandru Nicorescu 

j 
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ASllr A\ ]!E ]ID)A\lIR~ l!F)\E]!R~ll[C)I[]IR~]IEA\ ~ 
(Persoane: Fiare Cioară Luncanu, Gliga Onu Ciobanu) 

Lt/: Vai, cc puline sunt turmele talc, ciobane din ~Iuntl', 
{'nde-ai pornit şi 'l1cotl'O ai luat-o cu oile suple? 

Cio: Yin dela muntc, acolo oitele n'au ce să pască, ( 

LI!: 
eia: 

""li mai e iarbă şi yerde p;l~une, trupşorul să-I Cl'l'a-
scă, 

Fie de geaba alcnrgă prin văi şi din coastă pc coastă. 
Chiar săltăreţele capre zădarnic sar pl'in lufişuri 

(':'lnd după ţapi dau o raită pe sUmei şi sccatc fl'un-
zhud. 

:\u sunt mlădiţe să taie cu dintii, nici frullzc, nici 
muguri" 

Crivăt şi-a vremii urgie Iliei scaiul nu-l iasă pc dru
muri, 

;\l1la Jllă prinde, ciUld mieii îşi Y:'lră grumazii sub 
foaIe 

Şi cu nesat \'01' să sugă laple din tlg<'rul lIIo:l1c, 
Da, dc pomană mOJ'soHcă cu hotul titell' U'l'te, 

Laplr (['acolo ci nu sorb să stimprl'r foame şi s('\c. 

Nu au de lucru la stână stăp:Îlli şi 10\':lI'ăşi, cio»:mii 
Bdllză 'n a foilor st:înă şi un];'i nu storc cu anii. 
I'\u Ulai m~lrlcsc nUlnzărilc ]HÎrdi, bOloaşc sunt 10:lle, 

Fără dl' mici, de folos cclt' mulk-s nil nll1 Î tăiale 

:'\u se Insă pc jos nici călbeaza să vină în urmă 
s: Ilemilos să eoseaseă slabele sporuri din lurmă. 
Fi, dur prilllc~le şi \'ezi.., 

Ce'? 
noul'j de colh ~c adun;l .. ,' 

Par'eă din lanturi şi f!';Înă-i pc e;Ilc si'i ias'o furlulli'i, 
:'Iluili ani şi zile au tn'cut fără una Ca asta, fărtall', 
Cred, nici băldnii ciobani n'au avut de aşa ccva 

parte, 
Am năzărit noi de mult... rll aer o dogoriloan
Boare şi ochii, vai, se topiau de fanI! <Il' soare: 
Fără 'neclare măgarul sbiera şi dădl'a din picioare. 

Se asfinlise .. , !\oi, păcunu'ii, boldi,lln Înainte 
TUl'mele rupte, Brl'hrcul, cela mai trmtoş şi spl'inlen 
Doi paşi sări a Înainte şi doi înapoi şi rolia din 

Dreapta spre st:\nga şi ial'ăş spre dreapta din 
St,lnga, Cu ochii spre cer !încruntaţi, el zări se ros-

cală 

Stenua aeca ciudală, un sfllubure mare et\l capul 

l:[lci lcoaiec-arămie, ("Ull trup ee Într'o coacl' de Il;'j, 
lau1' se 'ntill(k 

L[/: \'.ti {'C 'nl:imp!:!l'(' ciudalii I1e 5Plllli lu, lH'poal(' l'jO, 

bal11': 
Cio: 
Lu: 
eio: 

LI[: 

l.as[J-mti 'n "oia să gat cu poveska, lată Juncane, 
Zi! 
L;I\li;)$(' Iwrbccll' săracul. Oi~l'Ie toale 
Il ÎmhulJ<lu: miorila, miol'ii în jUl'lI-i lol roall' 
:~hll]'d:î şi jO;lCă, Zădarnic... COllwla În haia de soal't 
.Jos se coboară lu:ind o ligură bălaic de oaie, 
. .Inmărmurit de "raja flmtelei fermccătoart.', 

!\11 se mai tine herbeclI d'a lui pl'eaeurală mioară, 
LII'l~ departe cll' mie\u-i iubit prestc h1unli se eoboan, 
~n Sl~ g;'l11cle~IC de-anllll;! la lurma, care-l iubise, 
Numai la oaia n;'ilucă, l'l' sim\u ~i minlea-o r:lpise, 
~i Înzil(];u' lşi adună 'măgarul 11Irmcle sale: 
" ;lpi şi berhcd şi oill' şi capn', toatc-s pl'in \'alt-, 
1:;1lI risipite t;Înjese, răIăcind !ără g~l7.d', a tăndnl:1. 

~(li, l'iohiinci şi păstori, Înccrcat-am ('U hUila ~, 

str:lngl'lI 
TUl'llwlc noaslrc, Snltal'ii şi l'Î aStl1u\ise dlll:iii 
.... 1,L'intcni şi o;l('hl'~i, 1)(> geaba! nu se lIwi poak s' 

sliJlgl,t, 

P<ll'ul nestins la berhec după voia de minI i n{jj: 

Ioan 
V,li. n' n:lpastă, pl' \'oi, miti nepoale c1ob,1I1C, Il,,' 

('rc[k-Il! 
~I('i pe la noi nu r hinr in Luncă, 111 hol(le pI\';11 
;,,\'ghin:l rea şi Ui!'ÎllIll" rlt' p,t1"că din ('cruri Ul'1" 
To:lIă pe noi ne ajung, Intre o;lIHcni ura :;;i pistil 
Cea v('nilloasi'i Î~j ":lsră \'l'nillUl şi boala, că fci hUl 
Xtei 1111 mai slau intre noi. Şi S(~ spune, cii il'l'i elim 

11(';1\: 

Cind la răSl'I'lH'{' i:;;i dau inL;'dni!'(' strigoii ~i \Tac 
In pl' (()P~j(' ,if'iuindu-sr, ('urhli cohiră a jale, 
la ilt, Văs:dil'-al Isail'Î, I1C mai put;ind să a~h'ple 

?Ik Illai hune, S'<1 dus :lInăril pe căI':ll'c<1 Cl'a lllll~ 

eio: Dad aşa zil'i, tată Luncane, dihonia vremii 
Hău şi-a întins stăpiinire In lumea :H'c:lsla fl'ulll();I>' 
AsIa e dar fenc1rea? Oi\elor, da li inainte! 
!\u este loc penlru voi lUCI aieea in Iara I11l1nO;I" 

Arad, la 25 !\O\', 1\3:31. 
Lipiu .\r/lli 
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Poveste de Crăciun 

.. :;i fuligii c.Ideau incet, domol ca o hinc
cuvunlarc episcopal~l, pPstt> ci'i:·;uţa tronit~l, 
o jucarie' dt, "papi!:'l' maehe" preSfll"aU\ cu 
su;zi de nartalillă, în timp ce SI' auzia tol 
'TIai slau, tot mai df'parte, mai mult ca o 
amilltire, de nH ea o realitate, cântecul 

monoton ~i stillS: 
... că v<l vin colind<ltod 
florile d'alhe 
noaptea pe la cunUiloJ'Î 
florile d 'alue .... 

Pusei mai multe puncte, ordonat sime
tric, - iar pe cel d in li I'mă apihlat de tot 
- ~i mă isc{tlii multumit şi orgolios. 

Recitii îm'i-J. odat:l povl'stea, ştersei do-
uă vh'guJe ca să pară fraza puţin cam 

honnetieă, schimbai la cl1vhntul "cântec" 
pe "ft" În "Î", pentruca originalitatea să fie 
mai complcclă. îndoii frumos hc\rtiile ca pe 
Idşte acte ofidale, de care depinuf'a viito
r ul meu şi plecai Întins la redacţia 1'evis
I.ci ,,80a1'elp litpral"'. 

-- "Am adus-o, - deschisei gura în loc 
d~ bunăsear'a. 

- "Ei bravo! Imi placi. Eşti om de cu
v[mL Zi-i. I a loc şi cuvâ nUL .. mă pofti ama
hil şi du!c{'ag, directorul }'('vistei şi prÎ{'ie
hul nl('l1 Amos Dl1dulesru. 

Mă făcui comod în fotoliul d{' pif'le, -
puţin cam uzat al redaetipi, şi începui să 
\'itesc. Am citît eu patos şi inspirat. Suc
('('sul mi-al' fi fost pc df'plin asigurat, dacă 
din llcllorodrp, fotoliul n'ar fi avut telurile 
stricate şi un capiH de l'lllrmă I1U mi-ar fi 
riteut :;;edf'rea în fotoliu incomodă, Asta 
m'a CtlPl'vat straşnic şi s'a resimtit în tim
pul cititului. Nu ştiu cine a spus - ,.Dacă 
nasul Clpopatrei ar fi fost ('<11'11, fata. Eul'o
pri s'ar fi schimbat f'l totu]". Se poate. Eu 
ştitl îH~ă că dacă fotolilll acpla Il'ar fi avut 
!Hh'ata aia de sflrmă deralljati't, azi eram 
~('riitor eOllsacrat. Păcat... 

După ce-am isprăvit lf'dura, dirf'dorul 
revh,U'i şi amicul IlH'U Amos Dudul{'seu 
mi -a spus text ual: 

-- "Dragil amice, lIU te supi'ira, dar 
II LHi ]Jot publica povestea. 

-- "Cum? De cp? 
- "Eşti prpa inaintat pellt.l'u rpviHta 

nlea. "oi modcrniştii slmtf'ti _. iartă-mi ex
pl'rsia prea obscuri. Citeşti, eiteşt i şi n 11 În
r;i]pg nimic. Eu vrpau o povf'ste ca pentru 
publicul de C"llciun, O povrstcşte eu sira, 
,,1.1 eopii cu colinda, cu fulgi de zăpadă, cu .. , 
cu ... 

- .,Am, Am şi stea, am şi eoHlldă, am 
şi fulgi... ripostai eu fUl'ios. 

- " Ai! Da! Nu tăgădue8c. Dar cum? 
Când credeam că vorbeşti de fUlgi, tu vor
beai de clopote, şi când vorbeşti de colindă 

('u am crezut tot timpul că era vorba de 
dragoste ... 

- Ei, P~LÎ vezi? aICI e originalitatea 
mea. Sugerez, pun mintea şi fantezia citi
tOl"lllui... 

- "Ba, te rog, să le la:;;i in pace, Citito
rii de Cri'tcÎull citE'SC de obicei, după ce-şi 
!'il.rini siomaeurile cu m}încarea prea multă . 
~i atullci vreau lucruri diverse, simple ca 
(' l'olilldă, să le mai stoarcă o lacrimă, să-i 
mai învoieze. A fost prea obositoare sărbă
torin'a naşterei I\lftntuitol'ului pentru trup 
]Jelltl'U ea 8:1 vii tu să le mai oboseşti şi 
Inintea. I\'u. Nu te supăra dragă, dar vezi 
::;1 tu, HcHi-o sau ... 

_ .. "Nu, Domnule Dudul~scu. compro
mburi nu fac. Te salut... şi eşii demn şi 
tU manuscrisul în mfmă. 

Redacţia revistei "Inteligenta". 
-- "Am onoarea sti vă salut, dle Di

l'(;ctOI' ... 
- " .. .luL 
- "Dle Director, am adus o poveste 

pentru ... 
- "Poveste? Dle autor, r~vista "lnte

penta" este o revastă intelectuală, Povesti
le du-le la "Dimineaţa Copiilor" sau la o 
revistă de folklor ... 

-- "Nu, dle Director ... aşa i-am zis eu 
poveste, dar e o fantezie .. .. 

- "F'antczip? Ha, ha, ha. Păi ai grf'şit 
·tdl'esa onOJ'abile, Du-te vis-a-vas la .,La
l\.~a na", Acolo se publică orice elucubraţie. 

- "Dle Director ... 
- "Nu, nu, nu, ,.Inteligenta este o re-

ViSUl intelectuală, ratională şi logică .. Nu 
aumitem romantism, inteledualism, Vrem 
poezie pură. Am zis. Salutare. 

Redactia revistei: ,,5X5=25", revistă de 
a\'antgardă şi de afirmare curajoasă, 8co
hOl', t'\cobor mereu până ajung intr'un sub
sol atM de slab luminat, Încât nu pot să 
!'opun dacă era curat sau murdar. Atât ştiu 
c:\ simtul meu olfaetiv a avut mult de in
durat. Dar când eşti în serviciul Artei... 
Caut Redactia, dar nu izbutesc să. dpsd
frez nimic in această semiobsernitate mis
tică. Bat Ia prima uşă. 

-- ,,~nî rog, aiei e ... 
... dar trchui să recunosc îndată că o bu

Uitărie nu putea fi redacţie şi schimbai În
trebarea: 

- ,.~Hi rog. nu vă supăraţi, Unde a re
datOa revistei 5X5=25? 

-- "A fene engemet, că io mi-s boll1n
..:Iii di cap de câţi coată după asta, - se 
'Ilfurie o Juli~kă blondă şi roşie ca o por
tocală. i 
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- "Mcl'i numa mereua:;; :;;i inde ai auzi 
(mIl'ta vOI'bă mulUî, aelo-i. 

Jlultămii frumos ~i pl('cai. La a patra 
U~[l se auzia o psalnll'dipl'e eOlltinu;i, B.ltui 
~i intrai. Dt'scltispi u~a cu timiditate :7i 
intrai. Cn fum tie tutun, de par că a~i 

fi intrat cu aviOllUl în împfiro'îtia norilor, 
Păreau a~a de gro~i, inciit Inai mirai CiL 

\ o1'oele putpau sil-i stnlbaUi şi nu se '11eal
dau în ei: 

Vis ele Ipm11 felinar daude:,;;tin în ple
mi":nţă regală suhlimată d(' ('!'poIă. 

- "DI. director, Vă rog ... 
CaseatIând În filodormă are valtaic 

de-abanos, 
- "Cum a:-;;i putea vorbi cu dl Dil'pdor .. 
Sarahanda milenară funigeii în Cos

mos ... 
"Mă. rog, tii Director -- udai eu eu 

despel'are. Din împărăţia ceia a norilor 
tf\!-;-uil'ă ~q)J'e mine ti!'aei negri, ohiecte cas
Idee şi tipete ascuţite: 

- "Trog-loelitule! Barharule. AfaI'ă .. , 
Huideo. 

tă. 

Cenaclul criticului Făgheteanu ... 
"Buna ziua l\laesfl'e. 
"Ei, să trăeşti b:liatule. Ei, ai {'('va '? 
Da, Maestl'c. O povl'ste de CrăeiulI. 
"Ei, cam demodat. Nu se mai poar-

Ei ela 'nfine citeşte ... 
Şi-am citit-o. Când ridieai ochii, pe fe

ţele ascu1tătorilol' mi se P}ll'.u Ca Joacă un 
zâmbet compătimitor. Iei ~i ('010 df'sluşiam 

tlÎşte obrazuri ce se schimono!"lcau să oprea
I'lcii explozia unui râs. Plecai indurerat 0-

ehii în jos şi aşteptam resl'mnat la moar
tl'a lovitura de graţie: ellvelntul l\faestl·u
lui. Şi cuvântul nu mai venea. Cum l'âse
tele începură să spargă bal'ieJ'a trasă de re
spectul datol'it '.Maestrului, îmi ÎJltonwi ca
pul ca spre un liman de scilpal'e, spre 
scaunul Obez şi totuşi cu naivitate 
eopilărească în . faţa-i difol'lnaUl, cu 
l1ulinilc pe lml'tă, a~a cum o fi făcut pC' 
\: remuri :-;:.i taic:1-să u, PO])<.l d in nu ştiu ee 
cătun elin muntii Olteniei,' Maestrul - pc 
care l-am admirat şi temut ca pe un 'J u
I'iter tonans al litel'aturei, :\laestl'ul meu 
preferat, ei bine, Maestrul dorffi('a, .. 

l'mblam de 10 minute pe culoal'ele in
d I cite tiin palatul marelui cotidian: Zorii e" 

w-

-~ "lJI Savu? 
- "Da, eu. Ce poft('~ti? 

-- "Am o poveste de CJ'ăciun; dacă o 
IHll('\i publka ÎJ\ num[lrul tII' Sflrhiltol'Î. V'a 
\odJH tIt, ('a. (TPd, dL SoriJl \'(·\ea. 

"Ah, da ... tita t'~ti U'iwlru1... 
-- ,.Ciccl'ol1c DU]}fn1., 

-~ "c\h, dF, L11. Dnbflu. !';\tiu ;\\Jmai ei"l IlU 

nUl ocup eu de pal'tea litpral'ă. Treei te rog, 
În elajul al 1V, u~a 24, culoarul 2 la tiI. Fla
yiu l'all;\. Ii dai te rog, hilptul acpsta ~i.." 
s'a fill'ut. 

Etajlll al IV-lpa, culoarul II, u~a 24. 
UaL 

-- "lntnl. 
- - "Dl. Flaviu Pallrt? 
-~ "Da, ce poft('~ti '! 
-- "c\m o pov(>stc de Cl'il ciuni, .,,~i·i iu-

tinspi biletul. 
- "S'o "[\ll. 
Ii (UHI ti i manllsnisul. Il fnlllz:'iJ'Î i'C']W' 

r!e citi1ld pc" s,lrite ~i !WOllllllţând (',itr o 
\ol'h{Î cu glas tare. 

~ "l'\u, nu, llU se puhlicil. 
-,. "De ce, tlle Het/aetor, mi-am PUt; tot 

~uflptul în l'a. 

-'-- "Te cred, till('l'e şi misc pare că '3 

chiar !lumI. Dar n'o publidim. Asta-i 0 po·
\t'stp pent!'u p('nsionaJ'i ~i fete bătl'â1\e, ~'a 
siHuI"a! lumea de literatura l<1crimoasil. PUt 
ltlieul Vl'pa IiU'l'atul'ă soda!:I, nmaIlHal'Îstll. 
:-:'ii. Ile tiai ceva despre CnldnmIl pl'olr,tari
lUI'. Ceva a~pl'U, brutal Sau ceva eu Isus 
Crist(J:5 vorbind pescarilor ~i s{t strecori cu 
ahiliţatl' vrp'o nUeva maxime nHll'xistC\. Ei. 
(;ucă o poO aduce a~a din ('0IHI0i, atunci 
mai vino pe aici. Dacă nu ... :;;i gestul fu aşa 
ue eloCH'llt, eel nu mai treeui pe-acolo. 

:\lai mult împins tiI? spate, intrai '11 )'p. 

dartia ziarului "DJ'apeluj" (')'('~till ~i llatio
ilaI. 

-- "SfllIJlat(', frute (~(,ol"gps('ule. Ti-adu\' 
lIll tall'llt ])l'oa:-;p:H :;;i vigul'o~" 

-, "Srlllell.alE'. Binp-ai vPllit în mijlocul 
110:.:.l1'11. 

- - "AJ'p. ~i-ml mallus(Tis, P('Ptl'u pa~d, 
l,a 1 itf'ranl, pOl'lli iar llriet(,llul camu 11. 

~ "Da '? S~l-l vmlpm. Al O poveste de 
Cnll'iull. Imi dai voie'! 

,- "Poftim. 
~i dl. GE'ol'gcseu .::lI' eu flllldi'i În l'etit, 

ca 'Illr'un pat moale ~i călLiul'us. Din d'md, 
]1) c[md diferite gest!'i, cari mi se p[tl'uscră 
In 'nceput simple ticuri nervoase, treceau 
("a o ÎnfÎoat'c pe:-;tf' o apă, pc fata lui lH>gri-
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riutlsfl. Al'curile sprirl('rlH'lor SI' '!lălţall din 
le 111 ce, ameuillt:\tOJ', 

.<.- ,,:,\'are specific national, uccretă si
hilic dl. Georgescu . 

.. - "Specific national? repetai fiiJ'H vI u
grt ~i frU';I:-<'l mă mai mirr 'lljmic< 

"Da. l<itt'. Povpst('U t1talr I1U se si-
1IH'IU'::1 în timlJ ~i Hpatiu I'OmilOCsL Xu VOI'· 

;'('~ti lIimic dp satul 1'om[ll)('sc, de ('0:-1 \!InUl 
) om;lJlesc ... de ObÎcPÎlll'i1{' l'om,lIH'$ti... de ... 
~lIf'1etul 1'0m[lllrsC' ... [11('o]o-i oille. SchimlH) 
1 e rog, pe ici, pe eolo, cI~l-i un caracter ferm, 
!laţional şi... ţi-a puhlicăm. 

E sraJ'u dp Ajun. De sus, dela mansarda 
lllf'n dpla {'tujul al 7-1ra, mii uit Î1Jgtîndlll'a r. 

!a ul'C'usUI Capilahi, cal'C llU mă vrea. Fulgi 
mari ('{Ideau domol, încet ca o hillccu"tllJ
! a J'(' ('pjseopa 1<1, ])est r eRse!p şi oanwni i, eari 
;-,c \'('<!pall acolo jos În stl'udfi, micI, egoişti 
IIH'schilli. Mi-am l'lIpt manuscrisul hunlti, 
hUci"lţrh' ~i i-mn aruncat cu mână dal'nÎcă, 
fittturii de h:îrtiC' ~11 ~p amestccE' cu fUlgii 
de z'-.pad(\ Într'lIn dar divin, inutil şi Ile 
'ntel('~ 

(OLI~D 
Baza sOal'C'lui 

rloar{'a soal'elui. 
Clopoteii de argint 
anldică dalb colind 
pov,ÎTlli:;;ului de rwa 
elt sligeti de hl'azi, tilltind 
fiecare stt>aua sa. 

Raza soarelui 
floarea soarrlui. 
Fructul ernii-atânul greu 
cl'pugi sclipilHl în apogPll, 
peste prunci eolilldi'itol'i, 
eOl'hetânu cu Dumnezpu, 
cald, pe gntul'i de viori. 

Haza soarelui 
floarea soarelui. 
IlIg{'ri duc spl'e cer de 8tei 
poale pline de se~lllt('i, 

să înfiga. pentru toţi, 

sus, pe scări de funig('i, 
ctt1e-o stra de patru coţi. 

Raza soarelui 
floarea soarelui. 
Azi în fie-ce ci'imin 
maghii din pustiuri vin 
- dl'omaderii încărcati 
ieslei pruncului divin, 
de l11miuă 'ngcllllllchiaţi. 

P. Bogdan 

l\iarcel Olinescu 

9 
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Cîteva însemnări mai vechi depe cării 
bisericeşti 

Prin hună vointa dl ui Tiberiu Vuia, di
SI insul nostru colaborator la această reYÎs
te) şi un pasionat îndrăgostit al cărţii, UTJ.l 

avut posibilitatea să copiez aceste câte.:'! 
însemnări scrise pe paginile albe ale llTll'i 
"ee Ili cărţi sau manuscrise hisericeşti, ari H
te asUlzi în proprietatea sa. Publieând aid 
lllwle dillll"Însele, ne Întrehăm cflte a!-lPlnt~
nea cftrţi nu zac uitate prin colturi de pl)(1 
sau în lăzi, pl'adil distrugprii Încf'te dai' 
sigure a vremii! Cu ele dispar, în mulre 
t aiu!'i, pretioase ştiri dpspre oameni, i Il

U'1.IllVlfll'i ~i m1cazuri dintr'o lun1C' dbp~ln.l
t<i. azi, care ne gl'ăe~te Însă aHl.t dp simţ). il 
şi de patriarhal, dar atcî.ta de convillgător. 

IlIeepâ.l1d aeeasUt rllbric~l, dorinţa Hoas
tdt ar fi ea aeei prf'oţi din această Epar
pie, care p08cd{î. asemellea cill'ţi cu însem
miri, 8 .. 1 le <,opiezl' şi S[l )li le trimită nOI1-l 
sau 8il le publice -personal in ac-easUl re'Jl
sUt sau alte publicaţii. Ar fi o faptă ~i ('re· 
~1illease~l, dar şi una rom~îtH)ase~l, de com 
plcctal'e a unui treeut de cunoscut. 

G.Îndul nostru ar merge mai depa"le 
şi ar voi Înfiriparea acc lei hiblioteci şi [. 
acelui nHlZNl h;toric-rcIigios al Epal'hiei, 

unde S{l se adune :;;i să se păstreze preţioa
sele rămc"lşiţe, care vorhesc despre str8nlU
~ii noştri de pe aceste plaiuri. 

Realizarea ullor aSl'menea aşczi'imi tlt~ 
ar fi dovada 'unei superioare preocupări de 
a. da pO!'iibilitatea celor ce vor urma mâill" 
sa-~i eUlloaseă pe acei ce au stat strajă ail'Î 
Bisericii si Neamului. 

• I 

* 
DI Tiberiu Vuia are in biblioteca sa In .. 

(1 al'ca lui Petru .Maiol' "Pl'edice sau înv[ql~
turi la toate Duminicile ţ;i sărbătorile a'ul
lui". Volumul, bine păstrat şi legat în pit,
le şi carton, a aparţinut într'o vreme lui 
"Ioanu Tiepau protop. Lipovii", cum splln'~ 
isnll it ul'a. 

Ajung in sfftrşit, la Însemnări. Pe pri, 
ma pagină netipăl'ită a Predicelor se arUl 
a('eastă mentiune malluseris<l, în litere ehi
rilke: 

"Această Predică iaste a Bisă ricii Sat,1.

lui C:"iprio~lI'a, cumpărată cu 20 f. în banc;\. 
(?) \'aJute dela Acestu Simeoan Pantu p(l_ 
trccătoriul de Cărti. In Anul 816". 

La sfârşit uI cărţii, pe prima filă e acea
Pt[l insemnare cu litere chirilice: 

,Mare fometl" au fost în Anu 816 şi 1817. 
adeea au fost ~ineagu de grâu eu GO f. Î!l 
valute, adeca in acela:;; au cueuruzu aşide
rea, şi Ol'ZU cu 40 f. adeca grâ.u şi CUClH'llZ'l 

îu Bani de, argint cu 24 f. şi orzu cu 18 r. 

argint. In ani acestea mam întămplat in 
.\.rad în luna lui Iunie ;;i am v.l.zut oameni 
morti de foame pre uliţile aradului. 

Solomon Alexandroviri 
Paroh CapI'ioal'a". 

In josul pagind sunt următoarele ilt

fo)'ma~itllli scri:se cu creiollu 1; 
,,18ti:t au ars în LiIJova 240. case fara 

alte zidiri. - ~i au fost Sf'ceta marf'. 
In 1870. au b.ltut bruma viile de nau 

remasu nimicu - gl'au slabu - şi puci'lu 
~- iellU - df'si au fost ploi multe insa fl'ig"l 
fiind -- pudnu şi reu_ -- din 1 lantin de 
vie - lliei o cosioapa de struguri - n~l 
pune*f..- mere pere wisine persece", 

' .. 
-c • 

Pe pagida următoare: 
"In Anul :18-17 cătl'[l luna lui Martie an 

iost $incagu de "gnlu eu 40 f. în \'alute a
şi~del'f'a întra a('N,tea bani, au fost şineag1l 
d(~ cucuruz eu 28 f. (jl'zu cu 24 f. Ovăzu, I'.H 

12 f. şilleagu. III AIIU ,Anu) 81() au eşit ~\'111' 
r~\şu de doal'i dt a1)('a să tine minte, a~a 
fomoatf> mare cum au fost mur[l~i, încă a~n. 
ioametp niei !lau fost, aici în Satul nost,t'll 
au murit oam(mi de foame, adeca :Mitra a
lui lonoş1 Doln'l'i fata lui Petru Cionca. La 
luna lui Iunie ~H7 au fOHt ~ineagu de gl':lll 
cu tiO L ~i neagu d" ('Ul'UI'UZ eu (iO f. :;;i O!'Zll 

ni iO f. Foarte multi oameni au murit de 
foame pân[\ la 30: de oameni au murit, în 
:\.lIul acesta". 

Publicate de Ed. 1. GăvăneHf.\1 

SINUCIS 10 

lui Al. Neac~u in memoriam 

, '-liuânăl'i tOPf>SC g11irlande peste skr:ll, 
Şi <remul'ă sufletul u.iu illci'\. de patim: .. 
In mână, nervi ee leg-anau cândva Ul~ vin 
Ca nişte crengi tle-al-lupl'a lui se ~la<ilI1. 

Fim'ii sffl~ie panglici pe l'ummile grel\~ 
In tăcere, cruce pe pieptul dt> ceară. 
S'a surpat pe 1ll1deva, in depărtări, ve'o 

~eal'ă 
De-ţi trase cerul văI de crep pe ste1e? 

... Şi nu va mai fi ZOl'llăit metalic la căkâht, 
Ca la 'ntfilllil'ea di.nd bC schimba inele. 
'l,lmpla - pierduUl În gestul singur, ('('1 

dint;ll, 
Coboară în ape, dE-parte, dotl<\ mărgele. 

Bucureşti, 27 Nopmbl'ie 1934. 
Petre Pascu 
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Nofe de drum -
. .\ fost VOI'/J{t al'tllJ('uUi :-;:i I)'u:-;:i putpa a

fll'ma, :-;:i hil1r g1ÎIHliUl! 
A fost auziUI la ulla din ,,,rdillt,('le ,.-\t('

I,('ului popular al'adun", ('um SI' aud aItelp 
multr :;;i tot atM de rrlul'ite. Şi dacă ecoul 
IllopullPl'ii )H'lltl'll pl'rlzllui]'eu zilei <le 1 De
('~'mlJrif> În fnlllta:;;a eomUIl{1 Chi~illeu-Cl'i;;, 
'" li dovedit unallim, llici r'palizal'ea 11'1'\ eu
lIoscut \T('-UII I'pl /lp pi('dicrl. 

~i duefi-am pOl'nit Jl(' cu]C'a ullor mfll'
t lIl'i:,;i!'i PI'f'U illtime, sfi IlP fip îng[lduit<1 
l'OlltiIlllarea I'J'ognulJul dPsfe"l:-:;ul'at la ehi
::-lIH'I\-Cri~, În ('adl'ul a doua şC'zători, a fost 
CI iml'l'ovizHre Îll acord ('u allumitf' dnum
~taJlt(·, ratificat de cpi cari fig ti l'au în ('1, eli 
O"fllltlli 11I1('i df'clul'atii dp l'il1,boiu, de cei 
~ortiti S<I rrHnl11H1 la vetrE'. 

Momentul pl(~('<ll'ii, n'a (\('pă:;;it niei el 
(onduita JH'pzl'nţii membt'ilo1' Ateneului, la 
obi:;;lluitf'le *f'dintp s(.ptrlrmlnalr, elin care 
(auzi'. înti'il'ziel'ea a fost numai (lf'-O .iumă
tate de 01'(.! elim ma~jlla nu putf>a J'ăllHÎne 
sl,'eillil U1If'i traditii, s'a mai înscris '~i <:'a 
elI altă jum(ltate de orA, prin ('<,1<, tr'ei pane 
de motol' În drum, a~a eii dNWindf'r'f'a "atf>
r.eiştilol''', în C'omu1l11, n'a mai avnt vJ'emf> 
Srt primf'asdi haina lHlnuitf'j Răl'b:Hori]'i. 

pJ'lmul routaet cu IO('Rlnidi fiind luat 
lIir('('t În biseriefl, gâllllul'ile ]l'au mai pu
; ut fi grAitp, ~upăTar('a unora *i dpzami'\
giJ'Nl altora, fiind ]'('pf'(l p risipite d!' pI'edi
(fi 0('a1,i011a1(1, rostită ('a nici odată mai 
frumos, poate, de părintple (;h. C.iuh-:tndu. 
Aten('ul Îu{'<:,puse a-se impune, localnicii 

d{wd MmllP c'an înţel<,s întâl'ziel'f'a din
(010 de sfertul de ('pas, If'giff'l'at dt' Aradp
mie, 

1 nsuşi h:l t J'fmul l1lpt ă tor national 11. tir, 
loan Sudu, gata ori când df'-O I'ăfuial[l, şi-a 
Înseninat umhra spl'incPllf'lor, zf\mbinci sub 
ttmllltil'<:,a evoeatif'i d<:'SprillRă df' pl'f'di(':l, 
diutr'-un colţ. al lojii corului. 

ec-a urmat Între hisef'Îe~l şi prima foieZc)
toal'c. nu fa('e pal'tp di1l notele d€' drum, :-.;i 
i1utem SPUIIP eli "ateneiştii" s'au hl1(,ul'at 
d<> g[l1,duiri tl'aditionale ~i ospătări. dincolo 
de al'tE'ptări. 

Prima şezii!oar€ s'a vrut tinută într'un 
cadru de şnbC' allw, nI fC'te aC' tAl'ani dt' im
I rimată trăsătuj'ă dadcă, DllPi'l cnm sin
g uri ne-au recunosel! t. VPlli~(ll'ă el in C\11'10-

~dtatf': "N-au mai vinil d9mnii pi la noi, ia 
[li pi timou alegirilor!" 

,,::-;i ('um v'a phlcut ~ez~Hoarp,a nos-
trăf?" 

"Apăi d'asta tot sA. mai hif', Cel H\l 

ş,lrică milltpa rumânl1lui, C:) pustia di po
liticâ! Că n'a ştiută oamiuii bini că !Ii ce 
vin domnii di la Arad, că <li ştiam mai adu
ceam ~i din ăi prunci s'auzâ şi ei o vorbă 
de rânduialâ, Da mai poftiţi dom-

1I1i1e voastri :;;i pa'u alti sate să mai :-.;tie şi 
}dtii ni sAnt din ăi l'UlYUllli, cari poati să. 
',()]'gheasell şi mai o za, f<lră să scape o VOf

hi. Llitl politieid" 
~i le-cun Hig[lduit ni !le vom duce. 

* 
La ~ezfitoal'pa df' seară, au venit surtu

carii ~i ff'mei, desprinse aut<>J1tie din rama 
ola:;;elol'. Sul'lll('ari ÎII haine de zi rară si 
f 

" ' ., 
l'llH'l l!l t ualC't e tI upă jurllal ul sezonului. 

~\m aflat acolo oameni -P1'pa buni, pen
II u u 1<> ad li ee aid Cf' 1 mai red liS accent d,~ 
(I.itil'h. :\'e-au mill'turisit ('~1 v<lel în OI'ăţl(,lJl, 
m:-;:tf' pl'eSUpll:;;i favorizati ai soartpi, spu
l·[-Iud eil adf'vtlrata viaţă nu poate fi natu
I alt., tIN'r.t Îlltl"O atlun<HUI'ă de ('ase a::;e
~.(tte pe str(tzi rH'petruite şi eu purcei gra:-.;i 
în ogradiL I 'entru ei, erasornicul it'ldic;'i 
pl'ea vizilJiI şi )w!'manput tre('erea timpului, 
cillld p P)'C'u li psi ul ea odat ă Pf' zi să 'ti a
minte~ti a~a ceva, prin eântaiul cocosului 
(Iimineata! ' 

Am avut impresia. că şezătoarea i·a îu
({mtat mai putin, eh'('ât urmarea ei. 

A t unCÎ "utenC'i::;tii" ml mai :-.;etlnall la 
<lh.,tallţA. a vn ud În mijlontl lor pe organiza
tonll Adunării de la Alha Iulia din 1918. 
d tlt'v(,11 lIH'r[1 ('eiace'i idiea chipul: oameni 
(fi. toti oamnl1i. linii mai glumeti şi cumu
r.ieativi, alţii mai închişi, r(~gretî\nd noate 
l r. i-a prim; o on1 atât de tâ.rzie, pl'ill- că-
fane". " 

Carh'a clf' vizită ce-a mai norocos illSpi
lat,l el improvi1,aţiei a avut-o acela cal e în 
u!timelf' d()U~1 nume alp "Hotal'ul",ul n'a 
sef'Îs nici un rând, Se 1'pzervasp pf' semne 
Bc('stui seop, Părint<:'le Ciuhandu pllr<>a mai 
tfm;ir' ('a oricare dintre "atenpişti", iar .,sub
tilul" t. v. desprindea cuceriri de-o clipă, 
in l'<lndul lJlIor fetitf', rare visf'ază. drai-{oste 
cu ponti, Octavian Lupa~, ~i-a continuat 0-

ppl'a tip documentare asupra trN'utului c'hi
~'illelll1Ji; Marcel OlÎl1f>sCU improvi1,An(lu-se 
Hc;-hoc, în administrator al fondurilor r('
\istpj! l'\l1mai 2\1, Bogdall. c:luta zadal'llÎC 
l<li lIOU slIllipC't de "rurală", dar pl'C'a aeceTl
H.ata apl'opiprn de I. Pogana. îi şoptea "za
d<-Jl"llic cauţi poezie, într'o hlmf' unde se 
umhlă cu scrisori dC' 1'f't'omalldaOe!" 

Singur Fănleă Popoviei, jmpI'esaJ'ul ve
I itahil RI at'pstei manifestări cultural,> nu 
mai prididea eu atf'lltiilf', atM fatit de mu
safiri, C'ât şi (]p mulţimea prietinilor loeal
nici. 

.. ,şi tftrzitl în noapte, decorul cu Pl'O
llUlttat accent de f('erie, s'a {'('rut d0strii
Inat: . corti lla s-a lăsat. pcst e-11 Il spectacol 
!1I eOlllinual'e, "atenei.ştii" aduct1nd până la 
portile ora~uJui regretulni intoarcerii... spre 
l,imic. (a. n.) II 
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(ÎNI(( 
Lumina g[dbuie 
Ce cade din soare, 
In mine se suie 
~i tainic mă doare. 

l\-l'aplcc peste umbre 

.şi 'n nJine cetesc, 
Cum zilele sumbre 
Incet se topesc. 

M'acopăr pc faţă 

Cu'n bulgăr de tină: 

:\[i-c scris pc viată, 

Sli mor de 11lmilHl... 
Gh. Moţiu 

De ce-ai trecut ... 

Unde m(,l'gi, uml(' mergi 
pf' ponol' de sllflf't gol, 
G[llHl domol, gând domol '! 

De-at<lta timp te-a~t.ept să vii 
de ani, de ani... 

In fata portii si-i OPI'('~ti, 
să baţi încet, să hati Îlled: 

Sunt morti în suflet 
:;;i nu vl'can să'i tl'('z('~ti! 

Dp-aUHa timp te-a!;'tept să vii... 

De ce-ai trecut HirA. popas?! 

D('-ai fi rămas, de-ai fi rămas, 
G[llld domol, g,Înd domol, 
Pp pOllor de suflet gol. .. 
Dec('-ai tl'(,(~u t, fiin\ popas'?! 
De-ai fi l'iimas, de-ai fi rămas ... 

St. Popovici 

•• 
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Din (arDe'nl unui lu(r.Uor 

SpăIă toreasa 
Toate păreau la fel în diminpaţa aCf'ea sp dc ani, l;'i-a pdrpcut toaUl tilH'I'pţpa prin 

fl'igUl'oasft de tt)amlli'i, ec-~i anullta apari- ptldurp, unde ocupa o modt>stă fUllcti(' up 
tia tardivă Pf~ aCf'Hte mpleagul'Î. Adel'ii. lu- p,ldurar, la o firmă partinllal'{i. Om voi
eY'{ttorii din mahalaua ol'al;'lliui făra port la Ilie, Înalt, cu fata plilJ{t ~i llÎ!7te must('te 
mare îl;'i p(u'(\seau loeuilltple des de tlimi- mati stl'acojii. avpa în el totu~ c('va din 
Hf'aţă, iarna ca vara, odată cu tramvaiple fnlgpziunea 1l1,1rului 1'0::;11 ~i putred în in
din depou, cu Iăptăres('le de profpsie şi vi- teriol', deoal'c('c sufpl'('a de rf'llmatism, din 
tele scoase la p(l~une, elI totii, cei îl\chinaţi carc causă a fost nevoit sft-::;i la~(, postul. 
muncii de totdeauna. SI' Îndeptau În pas lIotăl'ârea asta a luat-o ~~dp a~t'ord cu 
grăbit spre ('hpmarea de fiecare zi. In ga- nalHl Ml'lrie, sotia ln1. urmfllld ca rcstul 
ră, tocmai sosise "personalul de Teiuş" ca- virţii ce-l mai au tIe tn'lit, ~ă-l petl'eac(l aUl
re printr'un şuerat lung şi strident acC'('le- turi de cple dOlUl surori. Zis şi făeut. 
l'a manevran~a frânelor. iar în C'olt, polita- Acestea locuiau suh ueelaş acoperiş in 
iuI, contrar ohiceiului ('l'a la post. Atmos- casa zidită cif' badea Ya~ile. daI' în locuinte 
fel'a însăşi îşi continua mOllotollia. astff' 1 srpal'ale. Totu:;: raporturile dintre ele JIU 
('el, un fapt a putut trece neobservat flrau dintrfl ('ple mai bune, certu
chial' de b(lcallul Teodor Ruginft, care I'ilc' veneau mai l'elH'<!e de CeH sehim
de altfel era atotştiitol' in -- partf'a ţia când s'an hotărât să-şi pE'tl'eacii restlll 
locului. El era centl'ul tuturor il1fol'- zill'lol' în mijlocul odl'aslf'lor. 
matiilol', nu mlmai din strada 13 NOE'mhrie, Pr'ima dată ocupari1. un loc la I1pana 
locuită apl'op..pc ÎII întl'f'gime dc cf'tăt.eni de ft'meia lui Ştefan, al doilf'a fiu, pf'ntrucă 
melua a patra, ci şi din impl'f'jul'imi. E drept avea locuinta a::;ezată imclliat lângă poa1'-
6·\ spre aCE'asta îl favoriza mtllt şi faptul eli til - zice nani1 i\lftl'ie. Gura ulitii, remal'
era conducătorul .. Coopprativ.!!i2' de untle se efllld acest fapt, l-a pus în legătură cu ră
apl'oviziollau ('('i din jur. mai cu halli, mai ('pal a CI' exista ÎntrE' bfttnÎni şi Mihail. S'a 
ffiră. dar multi, l(tsfUHI să fie trecuti cu 8U- căf\iHol'it contra vointE părinţilor şi C'p el'a 
mele Îlltr'un r('~dstl'u gros şi murdal', Il ll- mai gTav în special ppntl'u ~liiJ'iE' e, di fiul 
mit între b;"lea11 ::;i muştrl'i de "Cartea ei a luat o faUi s{lra('ă, pe Elita spăIătol'E'a-
l\eagr,l". sa. De aid toat(' BN'aZ\l1'i1e! 

Strada 13 NOE'mb!'Îp era socotită un hl('f'reat-a bade Vasile să ÎmhllYlăUî(pa-
ft>l df' U \1 i tă prineÎpalii a mahalah'i. scă l'a port li ril e î Il t )'e soacră şi noră, insă 
Tpi mari ::;i frmno~i o împodolwau totd .. aulla sfor(tu'ile lui an fost zatlanlÎ('(' 
j)(' amh('lc laturi, răsl)~'\ndind vara mi- si eoplc::;it tip lH'cawl'Île ivite, la un apus 
I'psn1e. iar prin faptul că acum erau lipsiU de soare şi-a dat i"\filrşitul. 
in ÎntregimE' de podoaha naturii, păI'('au cu Tristul evenim(,Jlt a îll(loliat în afară 
totii de aeeeaş m;'ll'imp, afară de trri, ce se a- th' neamlld şi v('C'Îlli, mai ales pe Elita, 
flan în fata casei lui hacl('a Vasil.!:, Acesta care pierdus(' acum si ultima speran
"pădurar de viţă veche" cum îi plE'{'ra să se tă d(' bine. Ba fiind împiedN'ată d(' 

')ÎlInWas("ff; .. l'a cunoscut PE' acolo pentru ini- soacră să asiste la înmol'mânial'ea 
ma-i bună şi milostivă, mai ales de ("ând unul lui bade Yasile. a fost )1pvoită să nriypască 
din fii stti, Bjhail, i-a lăsat în paza Dom- tot timpul pe fereaf;tra inchif;ă, a\;ttlll'i <1, 
Ilului. tree<'ind la- c('le ptcrne. A căzlIt în ff'tită, carp llU Întplegf'a rostul eiodilor şi 
război spintN'at de un obuz {'e nu pHinsul nesfârşit al mamei ~ale. Anicuta 
i-a ]l'lsat. teafăr, deciH lantul c('-i purta plâng{'a şi {'a, iar lanimilf' lor se întâllH'au 
la gât. şi .;Visul maicii Domnnlui", de carp eUI'gttnd ::;il'oae pe geamul c(' da în spre 
m1 se lipsise niciodată l;'i pe cal'e-l avea tot- stratUL .. 
dcauna în buzunarul vestorHllui. * 

După ce a primit pl'in "CrucC'a Roşie",' Doi ani s'au scurs apoi d(' câlld trupul 
obieC'tC')e rămase, h,Hn1nul, aUtt dp vesf'l neÎnsuflC'tit al lui hadea Vasile a fost aşe
o!linioarH., pi1l'ea tarE' mâhnit, nu-l vedea zat în mormânt proaspllt. Locul A,cp)a era 
nimeni zâmhind şi murmura În("ontinu. acoperit cu iaJ"lJă, a doua oan!. Ştf'fan s'a 

Ce-l durea mai tare, era poate l;'i fap- ÎlltOt'S din prizolliprat, )"pluându-l;'Î me
tul dl, pierduse pe fiul cel mai drag. din seria de zidal" unde muncea eu drag-oste 
doi ce-i asusese pe front. in urma c,lnlia şi sA I'guintă; vroia s'ajut e şi pe fiea fratelui 
mai n1.mânea şi o fetită, ce nu şi-a văzut s~1.u căzut în răzhoi. Era at~H de dr'ăg-ăla
părintele .. dus departe" cum i se spunea, şă, z[nnbea aşa de arg-intiu, când Dumine
decât o singură dată. ea după masă, ~.ea la (hînsul în cude sub 

Badea Yasile care avea cincizeci şi ~a- friigal', să i se urce pe genuJlchi. Dar vai! 
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aUi t era de aju ilS, ('a el S~l fie c !temat În 
I~nllltl'll, sub UI1 pl'f'text oarecare, Jwntl'u 
('a l'ele dOU[l fetlwi din vOI'uit în vOl'hil să 
hiil'fpaseă pe Eliţa, spăhltoreasa. Elita tTe;;-
t('a fetita mUllt'Înd din g'l'eu ea sp~II(Horeasă 
la o "Baie Populal'{\" unde ItHTa din zori pii
nă seara tii rziu. In fiecal'f' dimi Bea t~l, la 
dnci OI'e, t~i scula fetiţa din somnul {'el Inai 
dulce, o lua in spinare şi astfel o dUCl'a Pli
nă la o SOl'[t a ei umle o liisa peste zi, pen
tru ca de-acolo să meargă Înapoi, Încă vl'e-o 
doi rhilometri, peluA la serviciu. 

Acestea se l'ep(·ta zi de zi, timpul se 
scurgl'a ÎlH'f't; pâ.nă Îlltr'un ajull dp sfll'bă
toaTe, dind Elita nemai putând suporta 
mmH'a asta de selavă, i-au sleit fHlit'I'Ht' 
pâlHl s'a îmbolnitvit. Anan singura spe
l'aIlUl c!'a bunul Dumnezeu. Fetiţa mieii ;;i 
slabă, părinţii departe, unele rczeJ'l,l(' ago-

lIisite le-a dat unui cumnat, făr}1 să ~tif' 
nimeni - a!;\a ta înt l'e neam uri da l' 
fiindcă nu i,-a "odit pamalltul n'at'E' de UII

de să-i înapoieze. Hoilla va adeseori cu 
oehii în ,1a('I'~mi Cllnta ceasţlrj Întregi, 
deslegarea tainei al'el·uia~ mâine. În It'g~lt u
ră eu existenta fetitei. l.;~a llU i~o df'l'l'hi
dea - în atariI df' veci na ee-Î tfl ia !f'm lIe 
-- nimei. Doat' Ştpfan s'a intpl'esat odaUi 
şa pl'in intf'ltdeschiziHura u-:;ii, dar ~i a

tlHlci a fost văzut de soacră ~i de ad vai :;:i 
amar, 

A Ul'mat apoi dimineaţa aeepa frÎl!u-
1'0 as li de toamllă. Pe la ol'plt' şapte, vecina 
din fata casei venise ca deohicf'j să-i adu
(,~l laptele ~j să-i tae lemne, In eamf'I'ă tOH-
te ('ele ohi~nuite, adecă: \;lupat IfIngă r)(~rf'
te .. masa la mijlocul la stc1nga atâl'llat în-

-
tr'ull ('ui, chipul in unifonnfl de SPJ'g'Pllt, lui 
:\Iihail de-a:-;upra patului o i('oalla a sf. Fpt'Î
oal'p, Ijp:·;pa doar chipul d1'<~lg:lla~ al AllÎ('Uţ(·i. 
Y<'cina dăduse hitH'te, insii eI'c>zând efi dorm 
s'a I'('tras la v1hful t!('g't'tplol', frlni :-;1l-~i dp-a 
sNtma lip lipsa fl'titei, ral>(> c:;:ise înainte eu 
o oră. 

Elita bolnavtl tot mai rfm, ppste noap
tl' a murit alMuri de f('tită, Allieuţa dlnd 
s'a trezit a îllcPj::mt să-i vorhească ca tot
dpauna, ins:! 1H1 pl'imisl' nici un răspuns, 
('lI toate c'a îmbnl(i:;:at-o ~i a sănltat-o tip 
atMea ori. Atund Hu'ţl Sfl fi(' ohseJ'vaU' df> 
eillf>Va, a df>sl'his billi~or \l~a. ~i a~a ('um 
f>1>a eli capul gol, Într'o celma:-:;{t suhţ.iricit ~i 
dpseultil, a POl'llit la drum sa-i spunfl la tu
~H-sa, nl m(nnÎl'a nu vrea să vOl'hpsdL .. 

Cam ~)('Ia amiazi, din a treia stl'ad'-i o 
bătr11wi eilt>pia i s'a fhrut milft de ea, a 
adus'o Înapoi, ÎlItl'Cbtlnd dill ('asa în caHă, 
p,llHl ce hfll'anlll '('('odor Hugină a ÎIldrl'p
fat-o, spre ('asa lor. Acolo dHeva femei 
aprinsel'ă o lumilllare la {'~)pfttâiul moartei. 
IlItn~ timp a HOSit ~i tll~a l\nieutei, s~l lasp 
:;:i pa o lal'rim[l pe rftm,l;;iţele pftmâ.nte:;:ti 
alp SUl'ol'pi spălittol'C'sP. 

A doua zi, doi }),Hnlni, tatăl :;:i mama 
Eli (ei împl'(,u n:l CII veci nU SE' rpi ntoat'('eall 
PP ÎlIsPl'ate dpla cimitir. In jurul lor e li
ni::;te de mormânt. Pe obrajii tuturor se 
g'elsoau Încă ul'lne de la('rimi Din depar
tare :-;e mai auzea dangM.ul rlopotului ~i 
glasul ,\nieutii care intreba pe fiecare În 
pal'te: 

,,:\:-:;a-i că n'a rrlUrit mama!?" .. " 
1. Filipaş 



• \ 'llt~lrziat, s(' "ede, ianl:l ilstni an, 
,\şa eum int{irzÎt'-ori el' golan 
Jn rol\ de strada, 
Ca să-şi \'ad:l 
HPu~tanea" Jui. .. şi C~l n înblrzi()re~ 

Că s'a giHit cam mult, Pl'lItl'll ,,\'l'(h'I'l'''! 

A 'nt,irziat, eil i;n'na re-i, dl'r:'!t 
Tot un golan, eu-un şal bălan la g:1t 
~i ea]'1' IlIlli întl'egi ]':lm.Înc 'n stl'ndă, 
IUz:ind ('a o Ill'hun.l in z,lpadil! .. , 
Ce-i pasă ei, eă Y<lntul sufh'i greu, 
])e-\i pan' eă riisurlă DUlllnezeu!? 
CI.' poate ea să simt,l, dnd ° \'ia\:'I, 
N'a fost dl'c,it un bloc ellorm de ghialil!? 
Şi elllll ar mai pulpa t'l'Va s'o doară, 
Cînd peste lot ee h'l'ee ('a, omoHI'lI!? 

(;,1 dacă p.Înă-aclIlIla n'a \'<,nit, 
Am să ,-ii spun, tot ce nl1l auzit, 
(;'IIi-a spus-o, raza soarelui de-as\'<lI'ă, 
Ce nu voia ('U-apUslll ('i, s:'i moa ră,) 
Mi-a spus-o r'a'nt,ilnil-o prin Urali 
~i ei'i purta şoşoni rus<'şti,. de-i tari, 
Dar ră in ('oI' ('l'a goală golUIă, 
Şi aduc('a mni mult, eu ° maimlJlă! 
Bătută de-nhÎl "flnt şi-atM<,a ploi, 
Frumosu-i şal bălan, <'l'a noroi!", 
N'ayea pe trup o fustă, dar în melini, 
Purla Illanşon, făeut din şapte dini, 
Şi se plângea la toti de SO\'iete: 
"In HOlminia nu mai viu, băete, 
Că tl'ică-mi e, c'o s:1 mă ia la goană, 
CI'cztmdu-mii eă viu ea o spioanii!" 

,\ 'nt,Îrziat, şi ,'ine făl'ă ea 
Aeclaş :\ioş Crăciun, ('3 să ne dea 
Prilej de vorbă lungă şi oftări, 
f)pspl'Înse din Irceutu) altor zări, 

C:'nd iarna el'a iarnă; vara, vară 
Si-avem belşug şi linişte în Iară .. , 
Azi, bietul Moş CrăciulI, e"nd o Vede!! 
Că'n Iară nu găseşte-un fulg de nea, 
Tăcut şi bun cum este, ('li noi toti, 
Din bal'ba lui şi-o mai scmta ln'i eoti 
Si arundind-o'n Y:lnturl, o să cadă 
In fulgi usori şi limpezi dr zăpadă, 
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Cărti-Reviste 
"Mărgăritare negre". - Poeme. -- Edi

ţia III-a definitivă. -- Editura Cartea Ro· 
mănească. - Unul dintre criticii lloţ;tl'i au
torizati a scris l'<Îndva: "Stamatiad, omul, ~ 
dU'ia operci sale", şi avca mllIt(t drf'ptatf'. 
llltima cdiţ.ie a '\;1rlrgă.l'itarilol' neg-re ne pl'i
lcjlueţ;te, revclliri de-o clipă, in lumra poe
ziei pe C[lt de adevărate, pe atât df' fl'1jmos 
împletită. Personal în construcţie ţ;i ritm, 
Stamatiad se Încadrează în generaţia din 
care face parte, numai prin ac(,plltul sim·· 
llOlului. Dincolo de acest simbol Al. T. Sta
matiad nlmfme singur, ca o Şllvitil de vtlnt 
[tdormitoare, rătăcită de furtuna care-a 
tlecut. 

Cn veritabil aecent al simbolului poe-
1;'11 ui'I cUi in versurile de mai jos, 

"Plimba <Il'('u~ul pc vi ară 

Şi toti nldeill1l de cilntul lui: 

DlII'erc~ cilre-I sfaşiilse 

El n'o 'nfl'ălea ('li-a nimănlli! 

Durerea care-l sffl~iase 

Azi el ° dntă orişicui: 

Şi pltingc-areuşul pc ViOildi 

Şi phîngem tOli dc jalea lui!" 

Vna dintre cele mai frumoase simfollii, 
s( rise 'n limba noastn'l, riimâne in('on t esta
hil minunata Simfonie a Toamnei, Închi
I aUt unui suflet, care intelegându-l ca ni
Iheni altul, plâ.nge odaU't cu poetul pc pa
ginele cu versurile: 

suu; 

"CObOllI'ă toamna 'nhmccilIă, 

:vIi-e linel'dea sfâşia tii. 

T5("e]'("(1 cUI'ge Cil o apă, 

Singurătatea mă îngroapă!" 

"De tl'eiz('('i dt· zilt', iuhilo, e ceată şi plouă afar~ 
Si nill1(,lli llll h'('('l' pe <;trildă şi nimeni nu-mi 

sună la se<l!'ii, 

Ik 11'('Îz('ci <1(' zih' (' noapte, căci s0:1l'e1e-i mort 
ca şi IlIl1a, 

Funil1gine, plulI1b. ulIH'zl'aIă \ii plouă, iubit.), ÎIt
I ['una ~ , 

"Şi slrăhati eli ochii za)'('" 
I';in;'l 'nlr'un t;irziu, 
In all1lll'gul Iris! ci!' !oamtlll 

Mă ;\slepli să viII, 

lai' ClÎnd noaptea se ('ohoar~ -
Lumea 'nlll1}l'c;înd -

Pe obl'aji, din ochi, iti pică 

Lacrimi trellllu'i\nd", 

~l llltima: 
,.Iubilo, c toamnă tfll'zie f)" 

Şi viata mi-apare-un spillil, 
rar lUlllea - o veche f1a!şne!.l 

Ce c:Îlltă banal. 

Iuhilo, e toamnă tM7.ic 
Şi zările toate se 'nchid, 
RUI'pază ccnuşc pc 'ntinderi 

Si lotul e vid", 

DesprE' restul poemilol' mad, at<lt pl'in 
~ntindcre cât ~i prin ('olH'cpţia lor, acele 
minunate bucăti: "A mea ai fost"; "In vii· 
tor" ~i "l\1i-e sufletul o crcangi't", s-au seris 
!.;agini llltrcgi şi o revenire asupra lor nc-ar 
l;bliga la reproduceri p.1'ea numeroase, ceia 
('f, nu ne îugădue spatiul revistei. 

Şi după ce ne-am ocupat, at<1t c['it ne
nm priceput, despre poezia lui Al. T. Sta
mataid, nu putem trece neobservată tinuta 
l,oului vohm:l. Elegant, ca ins<lşi autorul, 
T,olulmul "Mă rgă.ritare negre", editia lll-a, 
face cinste editurei care l'a tipărit amilltill~ 
du-ne gustul po('ţilor francezi, de mari ori
zonturi. 
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"riIe rupte din cartea războiului", ._-< 

însemnări. .- de Gheorghe 1. Brăteanu. --
}~ditura Cultura Naţională. Buc. -- "SUllT 
p(l~'a t ('II' ti IlPI'<,ţ plor, d (' ea re llimt'llÎ 1111 

~"l apa", splllle autorul ÎI! ,,(,ln~lJ\t llluilltP", 
:\ouă ne-ar fi plflt'ut ~;\ fi(> mai JHqilH' pi!. 
eate :;;i mai mult adevii!' istorie, ('pia ep nn 
l'ol' pl'ea l'('mar('el din ('artpa dlHi G. I. n, IIl-

, i ,)!'esallt eap, intitulat ,,8 AIlf.(u:-;t lBl(j", În 
(,:II'C fiul lui IOlll'1 BnHeallu, justifil'll Îlltr'n 

{,al'e eare miisuri"i ţinuta de ezitarI' a )!llll

lui politie, chemat sti cOllducă dpstillpJ(· 
ţ,1 rii În marf' le rilz!Joi u al întl'cgirii natio
j.~Jp. In ]'e~tlll cărtii "voluntarnl" G. 1. B. 
a,;1 el'ne pe ll<htie Hotde lip n1zbniu, <10Vl'

dind Ull talpllt r:nillol" pentru vl'emul'i1t' 
*'poeii din 1!H7--HH8. ~ici chiar în capito
lul iutitnlat "SkÎUgP :;;i (,pl'llpa!;1", d. (~IlPor
rIIe I. Br~Hf'fum, nu rcu::>e:;;te să d*,v('lopez{' 
.,vârtejul greoi, Cal'e culcă toal,l lumea la 
l,~nrHî nt", 

Dacă rt. L G. B. ÎIH'el'ca tl'alls('!'ipI'Nl do
r ~ lUlellt 111 ni istoric, f(triÎ comenUll'i ::>i mai 
ales f~lră dis('J'iptiulli :;>ahlon, al' fi l'ertlizfl( 
() I'rulTIoa:-;iÎ o])el'iî, Cadea s('risll 111:-;,1, a:-:,'t 
r~Jln IH'-a fost daUl, se încadrpazll al:Huri 
fle ori care din cele ('uprinzătoare de note 
,1,' l':1zhoill, eeia ee nu /li sp pare df>stu! pen· 
Iru figura omului. 

"Mamina", roman de AI. L~scarov.14ol
dovanu. <-- Ediţia II-a. -- Editura "Cnuela-
rea". ~- Seditorul ;\ 1 Las('al'o,,-~Ioldnvanu, 
(,I'{~S('Ht într'o allimită tnHlitie 1lU poate 

-
!iul 1lI1pi drame îll trpi acte. In prima ;mrll' 
autol'td pn'g',\tt'!;,t{' "iitoarC'a aetiune, ;,1 ca· 
drui Ullui liN'OI' de adpviirat lJa:-om, "'Îllurl 
(i\lamilJa) d lan, h[u',lzi(i Uliul altuia .;.;{' ('ă
s{tto)'C'sc, altoindu-şi noui hu('urii Cfl vPlli
n'a pe lume a fÎ('('{ll'ui nou UIt. Sprf> sfi.l'!;'i
tul actului pl'ÎUI Ull tl'ilzllPt CC'I'PS(, dnLoar:t 
lw Ir:illpl. Cetitol'ul Î1H'PJW a h,lllui ('(1 auto-
1"ul :-;'a În:-;piral dill Biblie "DonlllUl :1 dat, 
Domnul a luat. rit' llllmelf' DOllllmllli hilh' 
ruv[l1llat !". "lamina întel('gf' ÎI1 durerea ('i 
\: )'PI'('a Cf'l'ul ui ~i SP pregiî te:;;t e de noui 
jprtfp. 

fn partea dona, a('ţiullPu culmineazil 
logi(' l;'oi potrivit all'asă lip autor. Eroii se 
lupUi l'U viata În p!l0eCi dpza~tl'ului nostru 
iMori(', tragedia mai mlllt dN'iH însângel'a
t h a r{'t l'agpl'ii, JWlItrll ca în mij locu I 1\1 p
f('IOl' Ikla î\Ulr,'îsti, nlminul frânt ÎIl două al 
:\Iaminpi ~i a I'ui lall, s:J. înscrie o nouă 
marp tlUI'PI'f', didpl'pa lui Gri, ia postul de 
olloa}'!'. 

In ultimul ad, UI'JllPază o. aeţimJe cip 
I'peulf'gen', cu emotii vihl'allte şi pline dp 
Înklrg('I'(' umană. Ciiminul Îllfil'Î)lat. cu z('d 
de ani În lll'lnă, altop::>t(' noui (',hnilllll'i. ::>i 
llHu'tof'ul 101' de totdpalllla pste a('pla:-; mo~ 
Vasile, ('U milest .. ie l'rliefat de palla s~Tiito~ 
I'ul ui AI. Laseal'ov -"I\[oldovallu, 

"i\Tamina" ]',ln1<,ne eea mai l'('JH'pzellta
tivi! cade de educaUI' morală, aWt pl'in suh
il'dul alf's, cflt :;.i prin contnl<'tia aetiullei ~i 
frazl'i. 

coneept' eOlltillutul l.UIPi 6ir~i, d('(':l( a~1! "Foc în hanul cu tei", roman în două 
cum 8(' ('rl'(, îw;;rn;;Î cartea: instructivă, mo· volume de I. Peltz. -- Editura "Adevărul". 
rai,! ~i IHlllil. Prin "bun" Îllteleg-pm la li Al. Du}),l SIH'ep:-;ul avut cu romanul "CaINI \',1-
I.as('al'ov-Moldovanu llU atAt ealitatf'a I'llr- dî}'rşti", eram llldl'rpttititi s<1 a~tppUim dela 
tii, (',it a figul'elol' alese de lIsa, 11ltl'll for.. I. P*'ltz un rOma!l, cpl putin tot aşa: dp l)lIn, 

.. mal'pa totului. El'oii cărtilor dsale f:f> des ~i tIsa R'a şi ghlhit s,l ni'! dpa În "Foc in 
prind din propl'ia-i f.lptură :;;i aleg-ererl pos- harul cu tei". Romancierul ppltz. răci (' 1111 

tului dc rmif'.iune radio-Bt]('ul'eşti, n fOSi vpritahil l:omancier, al'c o marc calitatr: 
('pa mai fpt'ici Ui, dind a dat s:1tpnilor UII scrie cum vOl'heştp. ~ll caută fraza, ~i mai 
sfătllitor aHlt tir eel1secveht în tinutil ~i ft ales n'o tiselrază; c('Îa ('f' dă imprrsia au
căl'ui moraliî se suprapunt' la milinwlj'u ('1.! trIllicului. PI'e~cll'at C'u prp(l multr "Pxpl'r
actiunile vietii salf'. ~. sE", din jargonul haimallalelor din (:ani-

"i\Jamilla", ultimul dsalf' cad(', sul,- l.'t Udă. autol'ul se plasează dil'('('t în actiunill' 
titulaUi roman, biinuim că ('si(> un \'l'l'itH- ~ ](H' int imI'. billlllÎl](lu-l lWl'man('nt pl'intrp 
!li! ('1',1 mpei n de via(.I, dpspl'illS plegan' di n·, .. llf'gu:-.torii am hul an ti" ~i' " ('aram a Il!!ii ". 
tl"O hlInP În eare atlultPI'ul pl'a lin (,olitlam- ImprumuHind ceva <lin tinuta-i proprir,. 
lIahil aecidrllt moral; iuhil'f'a dintl'p Sf't ~i pl'olliui principal 1\[iel1 Brallll, şi-a clp~Îl'at 
soţif', îneadl'ată în d(,sl1.vlÎr~ita at('lltÎP la dpstul dp al'(,plltuat multe din id(>lltifieill'ilp. 
('J'f':;:i(,l'ea copiilor, formand adevHrata haz:, pel'sonale În actiunea 71mdumată a ,,l'dn-
a sOrÎpWtii. Ştim că o mal'e part('dilltl'l~ ristullli" 1oinl1, zis şi T01lPl. Toină si :H(l~ 
sl'l'iitol'ii d(' azi dptpst:1. acpst gen de litera· hală la patrat. Iîlin"lls clnsh'a nrof(':-;ionaU\ 
turii, şi'i lnţelpgpm dpshl1 dt' hille. \Iajori- il celui d('~al doilPn, ni'l illdic:1 ne însll:-;l 
tatra acestol' scriitori, n'au tl'~iit 'TC1J'urilr>, aotOl'lIl C'ăl'tii. illtitnlată romanti(' TlllITlal 
c~înd haIH'a din parc forma simplu 'IN'OI' IIFoc În hanul nu tei". 
poetic i.n tinuta intimii a inurăgostitli/w; !-;li Tmprumutfllld cu mulUî cir('lnnst~ntii 
et,nu akile adumbrite de rastani S{' 'Ilfio, maniel'a hal:r.aeiană, si ol'ipntitndll-se f!ir~ 
l'au plăcut d(' stn1ngerilf' plhlC {It:' ti,nidi- ~(' vrE'a poat!', din .. Craii de CUl'tpa Vf'ehe" 
tate a]ppel'('ehclor răt<ldte pc 'lltilorh'rea a hli ~ratE'i Lura Carae-ealf', el, Peltz a În-
101'. sf-lilat o foarte autrntică schită umaIlitarii, 

"Mamina" e construită de antol' in gP- a lumei eelor năpăstuiţi şi fără noroc! 

--

11 
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Fostul depravat al Americii, hogiHaşul 
de mai târziu Mic-u BratUl, a fost ales feri
cît de autor, ca punct de reper pentru un' 
roman de maniera celui de care ne ocupam 
aici. Balada dragostei, interpretată de cele 
două Lize (Braun şi Blum) aduce un efeet 
puterllic în puginele romanului; mai ales 
eând ambele visează îlll:'\ntuiri pfltima;;e cu 
aeelaş tip, indicat ele autor în persoane 
lllnatecului Joină. O altă figură a romanu
lui, eare aduce actiunea pe planul pur sen
timental, este aeeI Bursuc, pe care autorul 
s'a mulţumit să'1 sehiteze numai. 

Restul personagiilor, cari clădf>sC pagi
nil,e romanului, ronştiincios developate şi 
OrI ce retuşe n'ar fi făcut, decât să le strice 
forma goală şi· plină. de viată. 

"Foc in hanul cu tei", cu midle scăderi 
stilistice, ingi'tdl1ite de întinder('a romanu
lui şi cu prea mult "sl'lltimental", în an
samblul lmei ahît de bine pr('g-ătite ficţiu
nii de umilire contra \lmilitătilor Pl'N10Sti
nati, rămâne un roman de SlH'('eS şi în"cde 
in activitatea seriitorului, o hine meritată 
laudă; ceia re este foartp mult pentru un 
autor socotit încă al tinerii generatii. 

a. n. 
Dr, fih. (iuhftndu : 

"Mântuirea mea Dumnezeu" 
Poem teatral hiblic în trei tablouri 

Arad, 1934 

BiLHa a constituit totdeauna un Î!l:"em·· 
Lat izvor de inspiratie în arUL Pentru ar'
tf'le plaRtice tema religioasă a fost p,'edi
h~et~L Nu mai putin, litpl'atura a pOl'nit a 
desea dela ceeace ofer~l Cartea SflÎIlUL Prin 
:,ugiitiA. impunătoare a temf'lol', prin dra
Tilatismul situatiilor, prin val'if'tatea :;;i gn\
\"~tatea conflictelor pe car(' le eOIlOI1I', 8('1'il)
I Lira a atras atentia seriitorilor, deÎndu-l,~ 
material penf.ru operele lor, Este destul sit 
~mintim, - între aUHea, - teatrul ('U suh· 
iede din Vechiul Tl'stanH'lIt, al lui Hf,dne, 
s~u poezia de inspiratie l'eli~doasă a Ro
mantismului. 

Porniud fot dela izvoal'c luate din Sf. 
Suipturfl, părintele Protop_ DI'. Gh, Ciu
hand u a scris un poem teatl'al în trei t ah, 
/f uri. De multe ori, la oamenii eons!lcl'ati 
llr1Ci serioase activitătî spirituale, cu o tira· 
nică disciplină ce încătuşază ca o annu1'l1 
grea, - cum sunt tereeUlrile istorice, -
f)e întâlnnsc tendinte de evadare sprl' lu
(1 ări in ('are jocul imaginatiei să se poatfl. 
IHi!;'ca mai liber. TnCf'l'('lÎndu-se într'un gel! 
pur literar, părintele DI'. Chlhandu nu a 
l~ecut insă dincolo de materialul religios 
ţJiol care-l frământft eu strălucită cfJmpl'
lcnţă în studiile sale. Cel cal'e f'ste at:1t dt' 
Elapan pe conţinutul !';i sensul Cărţilo1' 
~rinte nu-~i putea alege ca subiect pentrll 

a. 

~)uemul S~lU decât ceeace îi oferea, - C'l 

aHlta dilrllieie în cazul de fată, - ('hiar Sf. 
~u iptură, 

In tabloul 1, aetiUlH'a poemului este 
pifi.sată în anul Hi7 înainte de Hristos, În 
o; Ht;\ul :\Iodin, la Apus de lE'rusalim, EtJ lea
git prilltJ"ull fir c('Htral o serie de scene din 
\iuta Evreilor în timpul l'obif'i asiriene, 
pj·ezent~ÎIHI luptele acestui POPOl' pentru 
:'fltob[mdirea liberU\tii lui politice şi reli· 
pioase. Evreii sunt t'onduşi de preotUl Ma· 
tatia, eare-Î mustră tUllător pentru inde
petl'tarea lor clrla credinţ.a în DUI1l1H'ZeU ~i 
sp roagă Cerului pentru iertarea păcMo!$i-
101'. Revenind pe eal ea dreptei închinăl'i, 
DllmnE'zE'U faee spmlH' le a!$teptate de preo, 
tul :\Iatatia pentru a porni la războiul carc 
le va aduce victoria. Tabloul 11 ~i Ili ne Îll

făthazft pe preotul Zaharia din Ierusalim 
rug<lndu-sc pentnl soarta nefcridtă a popo
rnlui evl'<'u. Arhanghelul Gavriil 'il vCHtf'~te 
că i se va na,;,te fiu (Ion Botezătorul). ln
doilldu-se, preotul este pedepsit cu mute .. 
nia. 

Poemul acesta {'oncretizpa7.ii situatia 
dramatică a Evreilor în veacuri de resi]'i!$h~ 
din Tf'stamentlll Vechiu (ea şi în eele ur
mMoare, de altfel), Anum<" un popor la ea
re idpalismul viziollar, misticismul, sunt 
hnplptlU' cu l'aţionalismnl {'el mai realist. 
Df' aei ppndularea a('eea Între m'oRternan~a 
În fata Divinitătii ~i Îndep1ll'tarpa 00 Dum
nezeu. In momf'ntele df' căinţă sprijinul di· 
vin este prezent ~i vizillil in soarta popo· 
t'lllul. aleR, ppntruca apoi, căzfind din nou 
in păcat, să rcvină şi neferidrile, ,.T1'arz1 
('ul poporului ev]'f'u. cum spune autorul În 
pl'dat:l, SI" re7.l1mă în nenOl'oeirN\ "'a df' H 

nu-L fi recunoscut şi urmat 1)(> l\H"\ntuito· 
,'ul". A Îllt('!PS grf'!$it, sau nu a Înţf'lcs gla
sul profl'ţilor. 

Jwmşillllu-;;i intentia moralizatoal"!', 
poemul 1lI'măl'e!$tf' În mod vizibil :-:;i miirtu
t'isit smpu] trezirii relip:ioase îl! zil('le noa· 
st r('. l\1 ateria Iism nI epoeei ne-a îndep:l rta t

, 

atât de mult de MântuitOl'lll, cfi soarta noA.
stră lla(ionalll. amenillt{~ sli se asem81W pn
nfi la identitate cu a Evreilor de odinipar(J, 

Poemul arc în atmosfera lui totaW U't 
('ovâr:;;itor ton mistie, expli('abil ~i prih cu
loarea vrC'murilor, dar mai ales prin forma 
111 care este scris, Alcfttuit numai din (itat(' 
luate din SI. Scriptul'{i., el dovetlP:-;;te o uimi, 
toare sUlp<Înil'e a materialului bihlic dl cii· 
tre autor. Este un mo:r.aic pl'f'tios în cal e S:1 
în) bi IHl Îll chip armonios a tA tea fl'1Î ntul'Î ll,\ 
adOl'atie divinii din Ve('hiul Testament. 

Dr. V{lgvolgyi Ludovic', prill I'ahin în 
Arad, puhlieând un foileton într'un num:lr 
din Aradi Kozlony, :;e exprimă elogios des
pre poem şi autor, pe care-l apreciază pen
t l'U amănun tita sa cunoaştere a Biblie!. 



IU. Dima: 

Izvorul 

_AU 

folkloric a] poeZIeI reH
'gioase a lui 

Ion PiUat 
Extras din revista "Gând Românesc." , 
D, .. \1. Dima, cl'iticul de 111cidii ::;i p,Hl'ldl

y;\tO[\I'(, allalj;.';;-I din .,.\~pecte ~i atitlldiLi 
id(\ologic(\", se o(,lip~l ÎI! studiul de fat~1 II" 
HlOtivl\lc folkloriec car'i :;;tau la baza in:'jJl' 
ratil'i 1'('lig-ioase a lui IOll Pillat. 

Pl'ccizfllld traditiol!ulisBlul poetului CfL 
cl('Hlf'!1t fUlHlamf'ntal ÎlI pOl'zia sa de ma. 
tudtatf', d. Dima ÎIlI,\turr, jH1J't'I'!'a celol' cari 
H'drall În lil'Îea 1'E'lig-ioa:;;rt a lui PiIlnt o ir.
fluent:l ee al' fi VCllit dill Hilkp. An'm tir-ti 
ele a face :-;;i În a('{'C\sW popzip ('u lIll U'C\eii
(lollnlisrn cc îmhl'udi doar haina l'cligioas;i. 
De altfel c\btC\nta întl'e }){)('t III g(')'rnan ~i \~el 
I'OHlltll ('str sllhlinialh şi În tonalitatpa mi.,
ti('isIrwlui lor l'pligios, ('al'(' la Pillat P:)tl~ 
spccific folklol'ului \'O!ll,ÎIIPse. 

:\fiI'maOilC' IH'pliminarp sunt do\'rdi[t' 
apoi Jll'in confruntarea "Lpgell«{'/Ol' :\Jaicii 
Dom IIlllni", ad U l1a te cip Si m. FI. l\Ial'Îa Il, C • 
j:o('tlH'I<' 1'l'ligioast' din vO]lIrnlll "Bi:->eric~ 
lip a I Utila t 11". SC' :-;t ahil ('~ ti' ('U predzip pa
l'alC'li:->mlll, idpntifictllldll-sc motivt'lp folk~o
li('(' cari i-au sel'\'it s(,I'iilontl\li ('a ir,voarn 
lip in:->pil'atil', ~i se sllhlilliar,ii asemrm~''t'i 
fonnnlp ~i pro('cdC'p lualp din poC'zia pOjlU

la)',I, Nl'/,U'0~it, faptl11 IlU sl'ade' ('U lIimie <lll! 
\'alonn'Cl lit'icpi )'pliţ.doasp a Jl()('llIlui; <lin 
("I)])tl':1, îl fix('az11 [fl!'il ('ontpstaţjp În cadrul 
traditionalismului lIostnl, Înv('(kri'indl1-i ar
ta ('li ('al'C' a ~tillt sti l1tiliz('zp izvorul popu
laI', PC'ntl'll amatol'ii lip C'xotisHl, un lndl'mn 
la o apropiere cÎlt mai stl'~lllS;1 de j'(~alit,"tq;;, 
~tlfll'\ ului l'Ol1l,lll('Se, att.t tI(, hogat in IlUati· 
ţr ~i ('nlOtionant În cOllcepţii. 

M. Paun 

Gh. Atanastu: Adelina, roman. Edirll. 
1'a ,,<:al't('a HOJmIIWaS('ti". Timi:-;oal'a. LI'i ~)O. 

N'am ÎIl('lf's dp('(' autol'ul lH'pzint,1 "0'
manul silu "AdC'lina" "ca un ecou îndepăr
tat, ca o destăinuire tanică pentru Adela . __ 
ej oina din romanul cu acelaş nume al tHul 
G. Ibrăileanu". N'am giisit lliri o 1 rg-iI tlll'(. , 
!l('('klt ('C(lul Ioa!'t!:' Îlldepal tat al potrivi"ii 
tip l1unw. lnl'olo ronlU!l('lC' nWl'g pc <1o, .• ft 
lillÎi pal'alpie CII totul di~tind. AdplillU C8',> 
)'()Ill<lIlul l'pal)ilittll'ii fptpi ('arp u g-I'e~it, ',1 
dl'(lptului tiC' i\11>il'(, lH'stp hari('l'il(' stn"lmtr 
ale minciunilor eonvpntiol1alp şi în a,'ps!~ 
~f'Il, ru ('red cii l'omanul <IlHi Atallasiu f~ 
mai mult un p('ou al lui Paul Mal'gu('l'i:(" 
de e[d al lui G. lhriHlpun\1, DaI' llumai prin 
fi Jial i Uit (' spi ri t uah1, }lPll t rll (';1 ,\ tip 1 i!la t~~:;' o' 

\111 roman (\('('f'nt ~i aHtorul llU Y1111Ca;d, 
ef{'('tc ll;:;om'c prin etaHîri pornolou'afier. 

E un l'oman hun ~i hine s(,l'is, stil u~or, 
cursiv, Ii lipse:-,;te uueori cizelarea, DI Atn-
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Ila~iu pare ea :;;'a molipsit dela marii no,~11'Î 
roma IlrÎ('I'i, ('ari, şi "f aiJl'Îl'tl" I uCl'{Il'ile, ffll'11 
:<t le n'vadfl stilul. Altmintl'elpa elI AtaIl?.
sin ar fi îuliU urat unele platitudini stili~. 
1 in' ca acpstNl "SIănicl Staţiune balneară ~i 
dilllaterică, cunoscută sub denumirea de 
Perla ltloldovei". :-\au grC':;;eli supill'<Hoan 
"Iubirea Adelinei sinceră necondiţionată ..• 
mi-a dovedit virtuozitate a ('1) ei ... ori nou
SPIISUl'i: omul e un nimic în plus. ~i c pil
cat c,l u('('stp IlPglijente ratează pasagii În
tl'PgÎ. . o. m. 

"Din tara cu bobi de aur", poezii dr 
Romulus Fabian. -- Lugoj. - en ,,('aet" d,: 
3(.,1 lip pagi ni, eu vP1'suri slahf'. Facem di Il 
fl'eastr, afirmatiI> o adpv[ll'aUl (,ollf('~,iun~ 

'de cl'pelinUL De-ac('ia tl'('('f'm pest(> obiecţia 
c':i, a fa('p el'iti('el J1oPzÎf'i, E'i"te (1p v{u'î indis 
(i'0t hot !le bou În candoarca erinilor, UIte 
(joi ofiliti, dar, totu~i, eriui. Ori, aid nu ::' 
(uzul. 

Phrilltpl(\ Fabian arp, aproape peste tot, 
~ltitudir}('a de artor, care niei, nu-~i simte 
rolul, 11P('um s,)-l trilianl. A~a dsa "gprrH' tiI' 
founw ~i vl'pa s:l rmlllcc", din pelI1u1nt. (F1i,
mi.llII.) T;lrallii dsal(> udă serrull!,ltul'a ('\1 

lunimi, (Bohi t!(' aur) poate pentru llU e
ventual car, dp secetă, ş. a, 

In felul fH'psta, portul trece, sUI) 1l(>
lipsit 111 ('Iar d(' lună, o mulţime cip li"Pllt" 
(':). s(' 'Ill!oi (sp 'ndoaÎ('); pulh!:'r (pullwl'e), 
~lg(I('ag';l), SC' las', fr' till' etc, sau compara 
tii: iuhita-i ll'l'ce 1)(' ali'ituri "ca un car de' 
1";111"; iar d:lllsui pl'Îvc::;te 'n urma ei n( a un 
",!u fltlln:Î mI"" I Ea.) Cit PZ pe c{'le ma i C.lI

rioa:->0 Illlmai. 
])al' (' :-;;i ,Jnt!('m:Înatic, ca un vechi pa

lt:ll'llk", schit(lIld "un mo:-;;n('ag-, pllrtAnd În 
~"l/at(' c('I'IlI :-;;i 'n nUl mi. Ull toiag", ~i mai 
1"·orot'os ÎI!: 

J Il eas(' Ir n08t1'(' 
Ascullse pe vale, 
Tot ~nlndu-i dm'('r(', 
Tot glasul e jalp, (In casele nostl'e.: 

La fpl În Ime;lţiir: "Din eodrul de bpz
r <'1", "Z;lpada.", "Dill câmp" ~i "Aproape d~ 
Satall". 

~i-anlIn s:l lIP întrehăm. Putpa-vor 
]',iJo,hi a('('st0 tl'pi-patru poezii sHlhuţe, întJ'(\ 
:'rcilp (h' p00zii hune al0 atMo!' poeţi de ta
knt, pe eHl'C'-i avpm ? .. , 

IHlspunsul c Ull categoric "Eu!" 
{p. b.) 

Onidfor Ghibu: Actiunea catolicismului 
unguresc şi a Sfântului Scaun in România 
Întregită. Dpo:"rhil'ilp e(Hlfesiollale nu sUllt 
dl> tlol'it prlltru lilli~tpa :-;;i solidaritatea u
lllli stat, mai alp:;; atullci C111ld o inaltă au
tnri ta te hisPl'leeaSeH. act i \,paz,l, voit sau î 11 .. 
dUSI) îll (' .. oare, lmpotl'iYa illtel'cselor acelui 
st aL E sit ua tia st alului nostru după acor
dul dela Homa, La Vatican, duşmanii păcii 19 
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:;;i ai tratatf'lol' ~i-au v,il'Îl l'Pll1'pz('lItalltii 
]01', rari au )'pu-;:it S:l t I'all~fol'nw H('tiullPl:l 
spirituaUi a inalt ului for l'atolic Îlltr\1Ila 
l'pvizionisUi, bine deghizaUI *i illg('lIins SllS
tinuHL 

Dela Homa papalil, plpadl. ol'<linp *i ill
structiuni eari SP adrps!'az:"l rultplol' ('atoli
cp t!p]a noi, f,lr[1 a SP tim' spanHl tip faptul 
('iî A rt!PH 1 tiI e o })rovi Jl('ip a Honu1.IlÎ{'i. Si
t uatia 1 ui o a1"at:1 lllPl'eU ea a parti n;", nrl ~t a
t ului ,,('('ill ~i I'e'vizionist. 

nI. dl'. Olli:-:ifol' (l·hihu. distill~HI prof('
~Ol' ulliversitar, scriitor ~i Ilwrnhru al :\('a
([<,miei Hom[ulP. pste unul dilltre puţil1ii ('t!

Ilose{ttori ai 1'l'laţiilor t'onfesiunilol' millori
taJ'p ('li \'atieanul :-;;i al al'ţillnii revizionistp 
a catolicismului îll Homflllia, pl'ohlptlH' lH' 
("al'i 1(' studiazil cu J'flVIHl de f'avallt timp 
de mai multi alti. 

Hezultat al ac('stOl' (,l'J'('ptfjl'i *i ('11ll0H~!
tt'l'Î. e o!Jf'l'a vas!;) Pl' ('al'(' a til)tU'U-o l'P('Pllt, 
ÎlltJ"un volum de o mil' pagitli, ef' cuprindl' 
o sp!'ie illfillită de dOCUllWlllp, ('Hra!'t('l'is
Hea eS('llţiaHI a 1 li ('ni I'i i, astfp I !'Il aCNv'!<1 
earte el'udit,l eOllstHue tiI! mOIlUnlPllt tip 

H.I'OUlIlPlItatil' Îlltl"UIl liOlllt'lliu alnt tiI' (]('

lieat ca al t'1'rdillţpÎ. 
A 1'('CI'IlZa 0IH'ra ti-lui Pl'of. O. Ghihn 

!'slr o iIllPO~ihilittttp, lllai ajp~ Îll ('adrul 
Ullei )'p"istp ('u spatiul l't'sf nI ilS. ;\\1 put('lll 
dP(,[lt suhlinia va)onrNl ei Îlltf'gralc\, atilt dp 
bitI(' \"Pllit1' intr'ull Ill!JHH' Il I tit' IlP~iguraHFl 
si t1llsmfltlie l'lJlltI'H Il()a~tl'(\. 
. :\Iat('l'ialul vas! a fo~t or<Îlldllit tiI' ilus
Inll autol' cu IIIult,\ m(\('sll'ip, }H' capitoll', 
ahHtlJ'i dp dO('UIIH'lltc1p :;;i trHdlH'l'l'il,' lll't'
Ooa.;!' ÎIIIe'l'{'alatt'. La sfill·:;;it, în zPl'i cIp pa
gini, loat!' ('apitoh'lt', autorii, IltltlH'lf' citat {', 
ptc., SUllt aratat f' Îlltr'ull ('upriU"1 admirabil 
l'!'dadaL 

(:al'lpa d-lui dl'. O. f;llihu pstp d('stiIlHt:"1 
unui Ilum{tl' l'f'Stl'tllls de' ('('I,(,('tittori :;;i (','ti
lol'i. () g,"lsi m î Il ~ft n'('oma Ild abi I {i 11plIt 1'11 
toţi illtplpr!ualii I'Om:îllÎ. aUt! lWlItl'U illfol'
waliulli!(' :-;;i liHIU'riaIHI sPllzaUollal, (',Ît ~i 
pPldl'lI f('lul ohiel'!iv În ('a)'(' pste g'llndît{i. 

E hilH' sfi fie ('11110SellUi d(' toti. }wlltrl! 
a :-;:.ti fipean' în ce al mosfe)'[l l)('rkuloasfi 
tl"itim :;;i {'um ~ulltl'm amellintaţi din cauza 
u,:,ul'illtii cu rare' ('('(l{irn din <l1'I'III\1ril<, Iloa
strl'. Ion Pogana. 

]!II ]!E V ]!( S llf ]IE 
"Lanuri", ali. II. 110. 1:3·--H.- l\lpclia:;;. 

!'\e pirrt Pf'HtI'U prima dal,\ în mâwî :;;i llU 
!'{ll'fl o mi('il ptlJ'('j'(' (\(' I'hll. Ce-oI' fi avfllHl 
"valahii" dela ,:\]pdia:;; cu tinuta pUl' )(»'

~ollalrl a unor I'eviste din CapitaW, ('ari au 
adoptat dilltl'lI 11H'PPUt UII anumit eonVPll
tional ort ogl'afic, ca re 11(' j nt (,I'P!"I'(lzi! nl'('~1 
putin ppntru a-i da o atf'lltip dpo~!'hiUî! 
Cr va fi zicilml l>i('ll11 ta1ă al dlui V, <:opi
lu-Chiatnl, <11:'-0 pildA. ciind va fi v:lz;îlHl 
numelp "pl'llll{'ului" în(,l'istat negTu pe alb 
a~a clIm îi place d-~ale S,t :-;;i'l snie!'? 

Dai' dpstul, ('1't't!pm lloi, cu dramlll tip 
dojaniC' pe {'are ni'l pJ'0pl1~espm. Hpvista al'p 
o ţillută curat.:t, ~tiilld să-~i alNl.gâ rol1:\1.10-
i'atori in cOl!cordantă ('U seopu[ Ul'mtlJ'it. Nu 
('UllOa*t('m anii ('1'101' cari scriu po\'zii atftf 
dp ].H'Sinliste, ual' bfmuindu-i prpa putini la 
numă!', J'l'g'l'etăm acordul împrunl1ltat <lI' a
Îlu'pa, eilnd talC'nf.ul IWl'sonal există. Intl'pg
cuprinsul acestui număr dUhhJ î:;;i arI' 111('
rite frumoase. (a. n.) 

Libertatea, No. 24. AlIUlltilH1 cu plă-
('ere ('ctitor'Hol' llo~t ,'i cal'Î ('llno~(' -':1 ali 
l'flSfoit a('eastă pUh!ieatiune oeeidpJ)tal':i ('ii, 

Hurnărul pus azi pf' piaţă C'ste al natnlzN'Î 
şi optulea dpla aparitiI'. atI('('ă .. Lihp!'tatpa" 
a. împlinit doi alli tiI' luptă si sHerifiu ad
mirabil, pentru a ridica pl'f'tig-iul Pllhlicis
ticei româneşti la Ull "Ilivel sUJ.wriol' şi cip 
invidiat. ' 

"Libertatea" reprezintă. un mare triumf 

al s('I'is1Ilui rOIluî.llP~c !wl'iodie, în lupta 
di~Jl('rat{l a zpci]Ol' de I'p"istp ('(' HIHU' :;;i IlU 
se IHlH t l' mPllţÎ 1 H\ ('P S(~ nasc cu ('pl'l i fi cat ul 
lip ([e'l'es anticipat s(,l'is. 

I Il ol'dillpa idpolog-id, "Lih('t'tat<:'a" a 
fost o trihun,1 a g,l.lldlllui ('urat ~i lI('~lill
glH'rit m{l]'turi~it.. ateU ent o poat!' îllg:"ldui 
llol,Îllllea de' Iilif'rtat(' indiviciualtt ('U 1'<'S
jWclHl'pa dl'l'ptlllui de a g'[llldi nI altora, Dt' 
<H'('PR, poatp {' ~ing'ura rpvistil eal'l', în al 
doilpa all, lI'a sustinut llid o polf'mi!'<l., nu 
s'a I('gat dp nici IIIl mlDW. Intr'ull labora
tOl' dc' gfllldire ca al "LiIH'l'UHii" ._- mmw-
1(> nu eontpază, ei idpi!p, ('ol1cppţiilC'. ~i r('
vi"ta a fost îlltoldNHlIla lllrhinal.l ('('10)' 
mai frumoase' ~i profunde' idrÎ umallC'. Li
hertat('a a luptat ml1lt ~i })0lltru amicitia 
eu FrHllta. 

Dll1tl'\111 articol al ti-lui In'of. Gh. Strat, 
l'('p1'o(\ u('l'rn a{'pst sf,II':;;ÎI;' ,.Pentru ti Ilf'rPlul 
nostl'u ;-\tudios ea ~i pentl'u toti p)'if'tpl1ii 
eulturii, institut III fl'B1l('('Z de îlla!ifl studii 
l"l.'lH'{'zillt,t un post inaintat al f'pil'ituali
tilOi frHIl('<'z('. un Iăt'a~ al amieitipi dllra
Ili 1 1", o ('he'zfl~ip elI' fC'C'l! nt1ă şi JWJ'man/'l1t<! 
eooppraOl.' intplf'dualA, sprC' ra1'p trphu{' S~\ 
se Îmh'C'ptp, !luP:l sClIrgpl'f'a aepsflli nrÎln 
dC'C'Plliu, Îlltl'paga lloastl';l gl'atitudill<:' si ('Nt 

mai profund€' dragoste, Prin institlltnl 
frann'z de inaltp studii. Franta, în ce arI.' 
mai g'Plwros :-;;Î mai nobil, rultura sa, E' 

l1rf'zenUi la 110i acasă aiei, pc p.lmilnt 1'0-
I11ftnesc ..... 
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Progres şi cultură, No. 10. - .\eum doi 
a ni, lWÎllt 1'(' 1I11ll1prOHSe Il' revist (' CE' alt ap:l
rut În l\nlf'al, am :-;eIHllulat şi ÎlH'pputlll 
frumos :;;i 1)!'omitatol' al dasdl.1ilor din Tg.
~Iur('~, cari au ffleut S11 aparti l'('vista Pro
gres :;;i Cultur{l, "\zi, C'OIlstutăm că, I1fllHl 
ctllld cP!C'lalt(' }'('Vistl' au ohosit, apar Jlf'

r('g'ulat sau HU mai apar (\C' loc, ProgTPs :;;i 
Culturh 11(' ofC'n', nUmi11' duptl lllHm'u', în
totdC'ul1lla fl'UHlOS seri:-; :;;i val'iat, îl! (,oIHli
li uni t('('11 fl i t'(, ca!'i iar v {I(h's(' o IWI'BUlilPlltil 

llf'lil1Î:;;tr de Inul hill(, şi frumos a conducă
t orilol' 1'('\'isl('i, print 1'(' ca I'i I'rI1HlITii m pe 
ti-nE Jon ButnHru, l\. Alhu :;;Î \" N('tpa,. 

Ptunl azi, P. :-;;i C. He-a Ill·ezPlltat o SNI.

mii de figuri nWJ'anIUl'eş(', înt 1"0 1)('1':-;1)('l'
tin\ llOlUI, y{izule tI(' d-])ii tiI'. K :.'\ieoaril şi 

\'. ;\etpa, apoi" 1l11111f'I'OUSP studii şi al'ticol(' 
IwdagogicC' :-;;i cultură gt'll I'l'a 1 ,'1, proză I:'i 
poezii al('se, îlltotdl'aulla admati\' primit lI(' 

opinia ~i critica l'omtIlH'asnl. 
l\ulll[trui pe D('('emhl'jp eupl'Îl1de "PI'

sud sCI'j:-;e ('U talent vlldit <Il' el-nii Tl'odol' 
~carlat, Y. :\ctl'a, ~t. Bacin ~i C. ~tl'HIIJil1, 

un articol "Civilizatie ~i fl'I'idl'e" dp 1. :\li
l'!pa; nn distins IH'dagog al Ardealului: \'. 
jl<'tri, <Il' :\1. i\loldo"au, J)pspre moartpa lui 
Ci uei Hul Pa yuleseu sel'i(' poet li I cunoscut 
Glwrghilleseu- \. auia. 

Cronica l'f'vistt'lor foarte lIogai il ~i jll
SUL, o srJllIlPaz:l li-ni X. Alhu ~i V. 1'\ptpa, 

Jntpl('c!ualii mal'amure~(,lIi nWl'iW f('

lîciltu'i!e noastre lWHtru fplul cum Î:-;,i în
telpg ualoria de a srl'vi cultura. 

Revista vremii. Prin stnlduintelp db:
Unsului int('I('('lual eare e:->te dl. prof. Gr. 
:\1. Cotlaru, apal'e la Galati revista cu titlul 
df' mai :->118, o tribunrl de diseuthmi lilH.'r(' 
:;;i obiective, ajunsrl la 1\'0. 5. Din l'f'dacţia 

revistei fac parte o sC'unHl. dp profesori ulIi
versitad, seriitori, pulJliC'Î:;;ti şi numrl'oşi 

intelect uali, astfel n1. fiN'are număr din 1't'

vbUt aduce o spanul de colaborări pn~tioa
se, pl'ivillli tot ce spiritul uman cuprinde 
mai frumos imb al'ipile-Iui dE' foc. (1. Pg.) 

Şcoala Vrelllii l'eVi~Ul pedagogiră eul
turalrt a Asodatiei înv~lţhtorilor din jud. 
Arad a ajuns în al 5-lea an de aparitie. In-

chinata exe111:-;Îv pedagogiei şi (>xperien
ţelol' pedagogice ţine Îa curent diîs('ulimea 
din judeţul Arad, cu ('('le mai noi t('l1(lin
te pedagogice. 1\'umiirul de fată rf'tIă f'xpe
rjunţele şi rczultatrle obtinute cu metoda 
Decroly Ia şcoala de aplicaţie din Arau. 
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:'\u putrm îndr'ajuns accentua munca ee 
o depullP tiI prof. :\Ial'Î~ in acpasUi dil'(>('
tie, aUlt la l'Olldll('el'pa rr'\'i~tpi, e~lt şi a 
~('olii !I(' aplicaţie. 

Gazeta Cărţilor an IV 1'\0. 7-8. E o 
}'C'ViSUI lip informatin lit(,l'ară, ]W car(' o 
st'oalf' la P\()(':;;ti tiI Pl'of. Munteanu-Wlm
ltÎC. Illll']'('sante articole sPllmatp de dnii 
:\1 u ntt'H1ll1- Hil mllie, Al. Lasearov- ~rol clo"u
n\l, Iloria PC'tl'H-[>ptrt'seu, Gf'n. N. ?\'egTf'a
nu, Val. Papahagi, .Cat. BassarulH'an şi Dc
('pha 1 ~('rp('~allll. Dări el(' sramă l;'i inf 01'
matiulli hogatp, Fragnwllte din ope.rele poe
tpi 1\liee Soal'(" :;t. .\lpxill, Radu C01'nil1 
r-l (', înt ]'PgPSl' an~st fOR I'tp variat numi! r. 

Criterion ali 1. 3 --1, E o ]'pvist{1 dr art P, 

JH1'J'(, ~i rllosofi1' seoas[t de un grup tip tÎ

I1PI"1. Porllit[t pe linia vN'hei l'('vistn "hf('ra 
E ul'oj)('ană", "Cl'itpl'ion ad tIee în dis cu ţie 
idri ~i curente. E intpl'C'sant, dar l'am ri
gid :;;i lH'dant articolul dlni Yulnlnf'seu (\p

~PI'(' Generaţie. Cam forţat:1 llota 11aţiOllali
~1 ii })(' care al'f' s'o dea eu oriee prC'ţ. artico
lului d-sale dpsl))'e "BrfllH'uş", lil P. Coma
mpSl'Il. Il)tl'(, ohs(,l'vaţii aduce eli A. Golo
pentia dpsprr "Situatia intrlpdualilol' ro
m~Îni", \"HrialP ... puncte de v('(lcre ... 

Lumină din Lumină revistă de cultu
r~l" religioasă apare la Timişoara sub direc
tia dlui Titus V. Popa, După cât ştiaru Boi 
tii Titus V. Popa contluera o revisUi df' spe
dalitat(' eill('matogl'afică ,,Film". DI POlla 
P Î1l continuar(' sau ~i-a s('himbat terenul 
de aetivitatp,? C!'rd c:1 ar putpa răspu1Hle 
cu mllltă eompetenţă al'tieolului din l'Pvis
ta dsalp: "Bisericile sunt goale" al dlui (~h, 

Coman. Cuvinte simtite scrie lil 1. L Fau!' 
despl'p Edueaţia gell('raţiri tinere. Artico
le i Il t eresante de ist arie bispricească i8C:1.
leste Nil'. Tincu-Velea . 

. Căminul puhlicaţia culturală a căminl1-
hli ,,{:nir€'a" cii Il Focşani e la llumerile 9-
10 din allul al lO-INL E o revistă Illai mult 
dp educatie :;;i cultură, decât literară. Re. 
marCflITI articolele: Ideea la drum tIp Ion 
Diaeonu. D('spre "Hels" studiul psihologic 
al lui Bel'gson, scrie 'cineva, carc nu iscă
Ie:;;te interesante comentarii. De Ion Dia
('OIlU r('produe{~ o nouă variantă a ,,:\Iiori
tipi". Litl'ratură iseălesc dnii V. Popes('u
Lugoj, N. Cadiosld, TcliMI, I. Frunzettî. 
Cronică artistidi ::;i însemnări dau variatie 
l'mnărului de fat:\. 

Plaiuri Săcelene revistA de atit ud i ni ~i 21 
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probleme săcelene apare În redacţia dlui V. 
Tudoran. Credeam că numai Biin'l\cllii sunt 
orgolişi pentru tinutul lor. Iată că "Plaiuri
le Săeelene" veni să-lni al'ăt(' c[t ,,~ăcelf'niî" 
sunt mai de frunte ca fruntea Banatului. 

_ Şi s'o mai mărturisim, habar n'am avut 
unde vin aceste plaiuri, pe ('are cUJlo:;;tin

tele mele geografice, le a~e7,au in jurul Si
biului. Dl Tudoran mai precaut a aşezat în 
fruntea revistei d-sale de forma "Biletplor 
de papagal" harta acestor plaiuri braşo

yene. 
Revista se prezintă vioi şi variat. De

spre un Cămin al "CeUiţii Vnivcrsitarc'1 
scrie di Tudol'an, care vrea lllusai sh-1 a~f'

ze în Satul ung al S,'celelor. Despre Gh. 
Bogdan-Duică scrie cuvinte alese tii Vidor 

Ion Cl'itu, despl'e Pildul'Île - natural - gh
celene p,edl'az" dl ilIihai l. TI'p~an. O poe
ziC' IH111,1 hH'filc:;-te d Al. BI'an-L(~lnf'IlY. Epi-, 
gl'un1C eu 111ultll pointă aduc Vidor Tudo
ran ~i N. ::\Ioisu. Note, IlIsprnll::'iI'Î, Ecouri 
variate şi vioi scrise. Intt~}"csant(' int!plllllu
riie pentru abonaţi, pe cari -- s" ne erll' dl 
'I~udol'aJl - i le vom fUl'a ~i aplica !';ii noi. 

Satul revisUi de cultură pelltru popor e 
in anul al 5-1ca ~i ('I'edcrn di !;ii culege roa
de bog-a!e. Din num[lI'lll aceste !lot[lIn pro
za ~i versurile dIol' Andrei Uclrea, 1. C, Vis
sUl'ion, A. Cotl'u:-;;, Dt'. Cezar Cristea, Nieo
l('s('u-BllZ~l U, S, BOrL1a, Dt', D, Pascanu, V. 
PetrcSI'U-\'rallcea, D. M. Teodoru, Dt'. A. 
:\Ianoil, Lt. Paul Epul'eanu, Marin Haduc 
Voine etc. etc. (m, o.) 

Noapte valahă 

-----------

Pe stoguri de fân, proasp,H rosit, 
noaptea valah" a poposit, 
a~a ca 'n poveste! 
La g:lt salbe, 
stele albe ... 
cingătoarea 

ochi-ţi ia ... 
iar pe fru n te 
- cât un munte 
diamant, o altă stea. 

Luna-i luminează calca 
şi·o 'ntâmpină 'n prug 

de jit"rie, 
cu mult 'dor 
şi-at:lta drag, 
elt valahul, r~tzÎlnat 
Într'o b[ltă de cireş, 
cuşma pe cap şi-a 'Ildesat 
îngândurat. 

Undeva in depărtare, 
pWnge-un fluier pe-o c"l'are. 

Mihail Axente 
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INSEMNĂRI 
Desinteresarea publicului românesc ară

dan fată de manifestările plastice sunt no
torii şi-şi trage obârşia in lipsa de educaţie 
artistică dintr'un trerut ocupat de lupte 
naţionale şi economice şi în lipsa de interes 
manifestată de piHura CUIUl actuală, aca
parată de interese meschine politice. Colec
ţiile cele mai bune se găsesc din nefericire 
în mâinile minoritarilor, iar în locuinţele 
bog>'ita;;ilor români se găsesc ori gobelinuri 
familiare, făI'u eromolitografii făr[l gust ori 
tablouri semaate de pictor unguri. Pictorul 
român trebui să caute alte orientări sau să 
se ocupe de arta aplicată. Caracteristic 
pentru inapoierea artistică a păturei noa
stre culte e cazul pictorului bucureştean 
Gr. Manea, care, dacă nu e o celebritate ar
tistică, e totuşi un pictor COIl~tiincios şi cu 
resurse artistice mai bogate de cât pictorii 
minoritari arădani. Ei bine, ştiţi câte per
soane au vizitat expozitia acestuia dela Pa-

'latul Cultural? 12 (douăsprezece) într'o săp
tăm>îni. Supărat -. şi pe drept cuvânt -
pictorul bucureştean a închis expoziţia îna
inte de termen şi a plecat, desigur cu inte
resante păreri despre intelectualitatea ară
dană. 

Oare nu se ştie incă în unele cercuri 
intelectuale, In care mai perzistă orgoliul 

titlului academic, că uni/ateralitatea e o 
dovad,i de sărăcie intelectuală şi că preo
cupările artistice nu stau rău unui adevă
rat intelectual? 

Salonul oficial de gravură şi desen a 
fost în intenţia ini(atorilor o reintoarcere 
spre studiul cinstit al desenului în aceas
tă confuzie generală ce se face voit Intre 
lipsa de talent ~i falşul modernism şi un 
îndemn spre meşteşugul anevoios, dar 

plin de satisfacţii artistice rafinate şi re
plin de satisfacţii artistice rafinate şi ne
rompense au îndreptat spre Salon pe eter
Bii monopolizato)'i ai premiilor şi a tutu
ror întreprindel"ilor artistice oficiale şi as
tăzi Salonul oficial reprezintă kilometri de 
hârtie desenată, discursuri, premii şi cum
pără)'i oficiale, dar numai artă nu. Gravu
ra a fost izgonită prin colţuri, iar talentul 
se măsoară cu metrul pătrat. Oare criticii 
ofieiali ce cultură artistică 01' fi având? 

Obiceiuri ce ţin de probitatea şi nob
le(ea intelectualft au stabilit schimbul in
tre reviste ca o cunoaştere şi o preţuire. 
E interesant că practica aceasta se măr
gineşte numai la revistele din provincie. 
Oal'8 revistele din Capitală nu vreau să ne 
cunoască, sau se preţuesc prea mult? 

o. m. 

P~s'~ (fUn' ill~iln ... 
Sl1b «'Opace 'ncinsă -

cer"l egiptean -
leagănli trei lofuşi 

(/co!mia 'nlinsă 

pes[ e crunt alean 
filnl unde, lotuşi. 

1'rei indicatoare 
pe pasi orizont, 
claca/lil geIlltnii: 
semn pe liRioare 
şi 'n lJă:dlllwl MOlid 
doar, foşnesc lăstunii. 

Cllm doresc o mt'lncl 
sii'j strămute 'n Nord 
trei reflexe paIe, 
pe Întins ce mână 
domolit,,1 cord: 
plate, reci cristale. 

P. Bogdan 
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Vechile tipărituri româ
neşti, ('~Ît(' se mai găsesc prin 
strande din hhwrici, chem 
asupra 101' aU-nOa nu 1111-
mai a bihliofilttlui, ci, Pf'stc 
tot, ]l(' Ht'(\ia a oampllilol' (}p 

t'ulturIi. l'rpz('nţa print!'(' noi 
din .veacuri vcehi a ditol'va 
px('mplare ritsle'ţl", produse 
ale tipografiilor din Buzău, 
H{mmle, Blleur('~t i ~i TtÎ. rgo
vhte, yorhe:;;t(' Îndeajulls d('s
pl'C unitatpa ciI' suflf't, Înle
mC'ia tft pe uni t at pa de eu It 
:;;i dp crcdinţii, a 1'01l1,lnismll
lui d(' Pl'ptll t i llli(,Jli. Dpseopp
!'irca ul'lHplor cu polei de lu
mină, ÎI! (',ltf~-o biscric,'\ cu 
<'Iloria~i putini, la PăduI'elli 
hunil oară, sau în ccntre de 
lÎtm cosmopolit, ca în metro
pola Ballatului, pflstl'ate d<,
alungtll vl'<'ll1urilol' dill Îll

Hlrnplal'c ~i din nevoie, tl'e
JJllie înso\itii de m{lsul'i de 
conspn'tlre. Bisericile noas
t re se I'pÎnoiese ~i se pun la 
PUlll't cu cerintele vrpmii. 
U',r\i1(' din biitl'tlnÎ sunt !;'Î ('}(' 
înlocuite, în acest profes de 
primenil'e, eu rodul t('hni('ei 
noui. :)i în aUttea lo('uri, un
tip lip~('~te Înţf'h'gpl'ea, lu
tl'ul'ilp vee hi sti ngheresc. 
fiinddi nu ~tiu vorhi d('stul 
de elocvent JH'ntru mel'it('l(' 
ce şi-au 6i~tigat cât şi p('n
t 1'U îndrept [t 01'(' a la o a~f'za

re in lumina vremii actuale, 
Spl'(, a ne Ullmăd semnifica
tia vÎ('tii IOI' în veacuri de 
prigoan(', dp împărtăşanii şi 

de llfidejdi. Cui i-ar r('veni 
în acpst înteles O sarcină de 
a nlndui, practic şi cu auto
ritate, ocrotire şi gratie ares
tor nH1rtul'ii din alte vre
mlll'i, cari altfel se vor risipi 

N () llrJIE 
111 indif(,l'enţa ('(' vi\ntura a
eom:'l eomorile spil'ituale ale 
lrecutului '? 

"Revista Gândirea" a ti n ut 
sa eonsal'l'(, dlui Lucian 
Blaga, ultimul S[hl număr, 
(a o fi r('ascii rrcapitu Iare a 
f('lol' cinCÎsprez('ce ani d<, co
Ja!lOl'al'C prin vieisitudini ce 
sunt proprii puhlieatiullilol' 
JlPl'iodiep la noi. S'a suhliniat 
eontrihutia filosofic;'\. a dlui 
Lucian Blaga la patrimoni
u 1 ob:;;t ('se IH' ('are au tOI'ul al 
1I11l"i l'olll'('pţii oJ'igi nale dp 
gi\.lIdir(\ l'a împl'osp;Hat ~i 

imhogfi\H, urcillldu-i niwllli 
(tii ('{lte-va tl'<,pte ele lumill~t 

nouă. Ne-al' fi interpsat să 

vt'dpm al'[\tat de l'lll('va eum 
s(' sÎtuiazel fiI. Lueian Blaga 
11\ faţa gcneraţiilor llostrui şi 
Înd(\()srhi influenţ.a, pe care 
a avut-o asupl'a unor ele-
111C'llte care se formează a- ,. 
Clan suh ac('lraşi auspieii. 
Prohlema comportă o dis
(uOe de interes larg mai eu 
spamă prin crace Întotdeau
na astfel de fenomene au în 
ele rodnic dar şi primejdios 
pentru l'eînoil'ea spirituală 

şi puterile d(' creaţie ale ge
neratiilor. 

Conferintele dlui O. Ghibu, 
au relevat prin rflsunetul 
amplu pe care l-au avut in 
opinia publică. de ad, o sta
re dE' spirit caracteristică în 
intensitatea şi suprafata ei 
soeialit. Starea de ap~11'are 

in care se sit uiază tot. mai 
mult l'om:lnismul şi ortodo
xismul fată de tendintele 
subversive ale unui catoli
cism suhordonat unor sC'o
puri politice, se fgce tot mai 
l't'1iefată. ~i ca probleme de 

~.,lat, în elementul JOI' poli
tic, tintele ce-şi propun tf'
z<,le dlni Ghibu, tind fit'('s(' 
:,:ă Se' illtl'gl'pze într'o C'oneep
tie dominatoare în viata pu
blin1. 1 ntt'l'esul pe carp, d(' 
altfl parte, acest 1" el!esti u ni îl 
st[ll'lleSC în mase, dov('(]t>gC o 

îel'irită participare a ob~t('Î 

la d('sfii~ul'ar('a unot' eur('ll
te, de a căror dir('ctie ţ;i pli
!lire, atftl'lH1 în m,1SUl'li ('0-

\itl'~itoal'e viata de rmîine a 
lIramului. 

Intr'un cămin de domni
şoare, În elasa şaptea sau În 
alt cadru de adolesrpnt11 vi
lmtl i1;1, ~ azi, la cÎlH'iz('('i de 
ani de la moartea Îllc[mtA
toarei Musia, nu se mai 
sel'Î u jUl'mlie intim(', nici mI 
se mai pidează. ]<'ptele de fa
mili(' bun:1 faC' sport şi, mai 
al('s, seriu I'omane. Dela l\la
ria Bashkirtseff acesta-i dru
m ni p11n ii la dO~lIli:;;oara E
rasUa, l\Iarta, Dplia A nit a, 
şi cele care vor urma cu 1'0-

malle in rare nu se p<>tl'cee 
nimic, Ol'i('{ll. al' căuta l'ect'n
sen\ii să se sul1stituie auto a
rei 01', r[u'ora Ilimeni llU le va 
put('a de ceace un anumit 
Flaubert, Dostoevski, ~i a I ti 
domni, cu harh,l, urîţi şi prea 
putin politi('o~i, au dohtlndit 
prin veghe de-o viaţă, prin 
muncă şi cu con:;;tiinta tor
turată de-un ideal de artă. 

Ci moda, publicul, editorul, 
CCI' romane, Şi atunci, POl'fi
rit a, Doinita, IIf'nriete şi atâ
tea alte Marte, vor scrie ro
mane. Ce-i drept ele nu .mai 
pictează, nu tin jurnal intim 
1;ii nu mor de fizic la două
zeci şi dOlli de ani. Dimpo
triva... (t. v.) 
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((lrli primi1e: 

"Flori alese din Les Fleurs du mal", traducere în versu ri 
din limba franceză de A. PhiJippide, Editura Cultura 
Naţională. 

"FIle rupte din cartea războiului", însemnări din război, de 
d. GheOl'ghe 1. Brătianu, Ed. Cultura Naţională. 

"Mângâierile panterei", romtln, de Mihail Sorbu, J.<.:ditura 
Adevărul. 

"Mite", roman, de K Lovinescu, Editura Adevăr'ul. 
"TragE'dia lui LassaIJe", de MIHceIJe Fauchier Delavigne, 

Editura Adevărul. 
"Prima aventură", nuvele, de Sera Furpa, Editura Adevărul. 
"Miu'garitare negre", poeme, de AI. T. Stamatiad, Editura 

Cartea Românească. 
"Mileniul", de Sever Stoica. 

De'fls1e: 
"Căminul" publie'ltie culturală a căminului "Unirea" din 

Focl$l1ni, anul X, Nr. 7, 8, 9 Sept. Noemb. 1984. 
"Şcoala Vremii", anul V, Arad, ~oemb,-Dec. NI'. 9-10. 
"Satul", revistă de cultură pentru popor, anul V, NI'. 49, 

Dec. 1DB4. Bucureşti. 
"Progres şi CuHmă", an. II. No. 10, Dec. H)~4. Tg-Murăş. 
"Gând Ro{nânesc", anul II. No. 11, Cluj. 
"Lumină din lumină", revistă d(' cultură religioasă anul 1, 

No. G 8, Sept.-Noemb. 1H84. Timi!;>OIu8. 
"Revista Vremii", socială, literară, polemică, Galati an. 1. 

No. 5 Noembrie 1934. 
"Libertatea", an. II. No. 2a, 5 Dec. 1934. Bucureşti. 
"Gazetă Cărtii", an. IV. No. 7-8, Noembrie. Ploe~ti. 
"Plaiu['j Săcelene", an. L, No. 11, Noembrie. Săcele. 
"Banatul Literar", an. I. Timişoara, Octombrie. No. 2. 
"Arta şi omul", an. II. No. 16-17, Octomb,·Noem. 19:34. 

Bucureşti. 

"Mngurul", an. V., No. 2. Oct. 1934. 
"Viata BaSarabiei". No. III. NO.12. Chişinău. Dir. Pun. Halippa 
"Gândul Vremii". An. II. No. 10. Revistă de ideologie Iaşi. 

Redactor Mihai Uţă. 

Ziare: 

"Vestul", an. V., No. 1260, Timişoara. 
"Steaua Transilvaniei", an. 1. No. 20, Braşov. 
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