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SCOALA VREMII • REVISTA PEDAGOGICA CULTURALA. 
a Asoclallel InvăIăloriior din judetul Arad: 

Apare lunar, atari de lunile: Iulie ,1 Aug. AbonameRtul aoo Iei anual 

ANUL XV Arad, lanLlarle-Februarie 19'1'1. Nr. 1-2 
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R.'orMa ,eola.d na •• ,. eapriciul a •• i om.Se spune de 
multe ori, se intelege 'cu discreţia impusă de Împrejurări, cii 
IChlmbările de persoanl' li! Ministerul Culturii Naţionale aduc, 
in mod obicinuit, modificări fundameTitale În concepjia despre 
copII şi despre educatie. In realitate, În ce priveşte 8ctuala 

} reformă, conducere.J organului nostru suprem de Îndrumare 
nu are decât meritul de a fi formulat preocupările care fră

',\ măntă corpul didactic de timp Îndelungat. Aceste preocupări 
~ ,'au Îndreptat lntodeauna În direcţia desco'peririi unor drumuri 

clU mal fireşti pe,,'ru aril/gere& unui fel pe care invăţătorul l-a 
luat de bu ,ii voie asupra sa: ridicarea P"!Jor,,]ul, eoneomi." 

~. , .... eu Introducerea copilalai în cultura ,i 'ehnică. 
Dacă admitem că diferel/fierile dintre p,'poare sunt tot 

"şa de' naturale ca 'şi difercnfierile dintre indivizi, atunci 
poporul care ltCupă In timp şi ep,'II" 1."11 loc d~t~rmin.t, este 
depozitarul unar tradiţii şi crea IiI 'sDee/fice. A ridica acest 
popal' in:;emnează a pune IJ dispnijiitindivizilor mre-; cu 'npun; 
8cele formll superioare iZllorif~ din fii!;ţa,/! spirztuală şi 

biollJgică În momenfe de '/lilltil tp; shne creatoar~. Numai 
prin ac~ste forme. etllOsui atinge (ulmi/e spiTltualităjii ~i se 
integrează ca unitate act/il" in dlndul relorlalt~ poposr,. 

Om"l' ,i media' s,'b " .. 1" •• -.:, asp""! i I 'ide, bio/o:;:!ie 
,1 soei.>I. Conceput d!f/tri'o plnr.ma fa.ll ,e impresiMabi/ă, 
omul tr5~~te siJferind r.eÎllc'etat a ~erie infinită de schimbifri 

, ' illferile. AceastJ org~niZitrc mf,rloa.,l. it/te'o j;1.'Ş!,iof m~:iilf-

.. ~ ... ' 
"'.' 
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tate, ii asigură şi progresul, dar ii hotăr~şte şi căderea. Ce
telalte animale, care au la bază o plasmă mai putin impresi
cnabilă, sunt mai conservative. In raporturile dintre ele Si 
mediu, intervin instrumente perfectiona te, numite inslinct~. 
Având mer~u o altă organizare interioară, omul a trebuit 
să-şi creieze un instrument de adaptau specific, eon,Iiin,a. 
Dacă acest Instrument nu i-a uşurat adaptarea, i-a dat in 
schimb posibilitatea să trăiască pe planuri diferite, concomi
tent. Omul singur judecă prezentul, folilsind experienta tu
cufului şi fact previziuni pentru viitor. EI singur anticipă 
pe plan mintal şi prin anticipare işi ali gură stăpânirea me
diului. 

Organizarea lui interioară, fiind intr'o continuă mobili
tate datorită influentelor externe, omul este totodadă ,tit 

element al mediului fizic, uni-tate de vieată a mediului 
biologic' şi celulă a m~diului social. 

Formele de teren şi varietat~a rexelor care 1/ compun, 
Înclln/lr~a razelor solare şi pozitia lunei fata de meridianul 
locului: toate dau omului o organizar~ interioară speâfică şi 
determină manifestările care li sunt proprii_ Uneori, omulişi 'i 

asociază animalele. şi în acest caz îşi uşurează viei/ta, alteori r 

este compleşit de superioritatea acestora. Uneori. plantele 
decoreilZă spiltiul, iar omul face din ele instrumente pentru 
stăpânirea mediului, alteori par să-I excludă pe om, asociin
du-s~ milioane de ilvine, care pun In primejdie vi'ata acestuia. 
Tribuar al creati/ilor colective ale unui anumit grup social. 
(lmul urmează progresul şi declinul acestuia, fără să se poată 
sustrage sub nicio formă legilor de fer ale etnosului_ 

Pro.'ema lIe C1ieaţă. Intre individ şi mediu se sta
bilesc anumite raporturi. Aceste raporturi sunt netesare şi 
sp~dfice. Cu cât omul prinde mai repede şi mai uşor intele
sul acestor raporturi, cu atât posibilitătile Sille de deslegare 
sunt mai multiple şi-i asigură BClstuia o dominare integrală 
a mediului înconjurător. Pe- pliln mintal, prllblemele de vieată 
sunt idei gen~ra/~_ Concretizate in timp şi spatiu, ele privesc 
raporturile dintre individ şi meaiu sub cel~ trei aspect,: fizic 
biologic şi social. Cine canoalte îndeajuns aceste patru ele-' 
mente: individ, mediu fizic, mediu biologic şi mediu social. 
poate uşor găsi ra".rturil' care sunt in fond pr9bleme de 

i_ 
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vieată. Odată găsite aceste raporturi, se poate ri,punde cu 
uşurinţă nevoilor impu$l' de vieafă. 

Ins,i'alii'. organic. şi rea'izări'. fn spiri'a' re'ormei. 
In scopul arătat mai su" autoritatea a recomand.t Infiintarea 
unei serii dt institulii org.nict, În care activilătile se dts
făşoarii cât m.i apropiat de ritmul vietii normale. In auste 
institutii orgiwice, se rezolvă atât pe plan teoretic, cât şi 
practic, probleme de vlatl In condiţiuni fireşti de actillittlte. 
intr'o cooperativă scolară, se respectă anumitI legi. anumite 
rtgulamentl!, anumite practici, care nu rfiflră cu nimic de 
legile, rellulamenrele şi practidele unei adăvArate coopera tiVI'. 

Rezultatul edl1ciltiv este cu IIt§( mai import.nt, cu cât atmos' 
lera morală este aidoma atmosferei activitătilor dintr'o coo
plrativă reală, 

Cărţile pe care le concep şi le Înfăptuesc COJliii nu SUltt 
altceva decât realizări pe plan mintal şi pr.ctic cart n. di
feră cu nimic de realizările oamenilor maturi. 

Prac,ic nu Msemn.ază namai a'", ci şi coordena
rea acfi"i.ăli'or ln'e'ec'aale ca ce'. 'iziolo,ice. 

Prin accentuarea principiului practicizării învăţământului, 
mulţi cred că şcoala de astăzi se reduce nllmai la activi tiţi 
manuale. Si anuml!, dintre activităţile manuale. şcoalll alege 
mImai pe acelea ale căror rezultate pot fi PUSI imediat In 
servidul copilului sau al părinţilor. Oreşe$c cei "re concep 
astfel prindpiul practicizăril Î/1fIătământului. Practic nu În
semnează numai activitate producătoare de obIecte utile. ci 
şi coordonarea activitiţilor intelectualt cu cele fiziOlogice in 
rezolvare. u.nei probleme de vieată. Prin activitate manuală, 
nu producem numai obiecte utile, ci sistematizăm si c/arifi
cim În acelaşi timp Ull cercdecunoştinţe,adaptându-lla realitati. 

Ti'da aII/mă: om tn're, 'a 'rap ,i 'a min'e, S'a 
vorbit mult timp d~ o pedagogie a personalitiţii. Scoa/a, 
care ar fi crellt personalităţii. şi-ar fi atins intregal scopul. 
Deoarece prin personalitate se Întelege forma morali supe
rioară către care tinde omul izolat In timp şi spatiu. ţiuta 
noastră este o_u. In're, la 'rap ,i 'a min'e, con,'ie.' 
de "a'o.rea aa ,1 mândru de a .par,ine anai anaeti • 
.. eam. Ac~st om are rădăcini puternice În "apa,i.1 mIori
tic" aşa cum spune Lucian Blaga şi este c .. nştient de răs
punderea pt care o are fală de neamul căruia aparţine. El 
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ştie că fără acest neam, n'ar. Insemna nimic. Mai ,tie, In 
acelaşi timp, ci acest neam este Intemeietorul unei civili
zaţii şi creatoeul unei culturi, cu nimic mai prejos de cilli
lizatia şi cultura altor popoare. Ştie că anumite popoare pot 
face dovezi, că din sAnul lor au ilşit mai multe spirite care 
au dominat pe plan universal. Dar el e convins, că existenţa 
poporului siiu a fost În tot cursul istoriei prime;duitii de 
ambitiile de dominare şi de aservire ale .ltor popoare. Cit 
In Impreluriiri mIIi bune, popoml său va putea da la iveală 
o Intrellgă comol/ră de creatii spirituale şi tehnice care nu 
vor fi cu nimic mai prejos, de acelea ale altor popOl/re. Cu
Ro,cAndu·se Indeafuns pe sine, el va elimina din structura 
fiintei lui, sentimentul de inferioritate, se va strădui să cul
tive numai Clea ce este ales şi formează podoaba unei umll
nită!i de elită. 

Gr.ală'i 'n aplicarea ,.Iormei' .ărăcia ma'.,lald_ 
,eol/l, lip.a de î .. ,eleflere a eelorlal'l laclori, coneen
'rarea In"ă,ălorilor ,i ."aciamal ",z"oial"i, O vieaţă 
reală în ,coală nu presupune numai spiritualitate, li ş/ un 
contact permanent cu valorile economice. Şcoala nu produce 
lIalori economice, ea consumă astfel de valori şi cine iubeşte 
cu adevărat şcoală, treblll! să i le pună la dispozitie. 

Ceilalti factori administratilli şi culturali Îşi arogă drep
furi de control asupra şcolii; le lipseşte Insă competinta. 
de aceea şcoala 11 acceptă ca protectori, dar nu ca stăpAni. 

A treia parte dintre aceia care formează elita corpu
lui nostru Invajătoresc sunt In p~rmanentă plecaţi să allere 
,tara cu arma şi nu prin cuvantul pentru care s'au pregătit. 

Războiul crează In mod fatal o stare de sbucium ~i de 
nesiguranţă care nu este propice ac/ivitI/tii didactic~. lati 
stAtea greutăţi In aplicarea reformei. 

C" a,'i în"ă'ători, aalori'alea n'ar fi 'neerea' o 
reformc'i ,eolară ." a.'lel de tmprejarări. Numai o În
credere fără limite În posibilitatile intelectuale şi faptlce ale 
Invăţatorului nostru i-a Îngăduit autoritătii, ca În vremuri 
excePtional dll grele si Inc~rce o reformă şcolară. Această 
Incredere este semnul nostru de mândrie şi vom face tot ce 
ne va sta In puteri să răspundem cu prisosintă distlncţiunii 
ce ni s'a acordat. Con.'aniin Doflar.. . 
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Slujitorii institutiei fundamentaie pentru rAspandirea culturii 
In masele largi ale poporului nostru, invAtatorii români din acest 
judet, exprimă, prin rostul meu, deosebita bucurie ce o resimteşte 

sufletul lor azi, când li se dă prilejul să salute pe acela, care in
drumă destinul şcoalei româneşti de toate gradele cu deosebită 

m~estrie, spre teluri hine precizate. 
Bucuria aceasta se datorează convingerii ce' nutrim că nimeni 

altul, nu ar fi putut şi nu poate Ifltelege mai bine sbuciumul su, 
lIetului invătătoresc In năzuinta de a-şi servi cât mai bine, căt 

mai conşhincios Neamul şi Tera, ca şi Domnia Voas1ră Domnule 
Ministru, care pe lângă calitatea de Ministru al Culturii Nationale 
mai destinati pe cea de profesor. Sbucium sufletesc Indură fiecare 
membru al corpului didactic, de orice categorie ar fi, care Intelege 
că, de felul cum işi va face el datoria, depinde viitorul plin de 
lumină, SilU intunecat, al Neamului său, precum ,i fericirea sau 
·nefericirea Patriei sale. 

Invătătorii acestor meleaguri, In număr de peste 1000, şi 

~are activează In aproape 400 şcoti de copii mici şi primare, 
.ascultând glasul vremilor ce le trăim, căIăuziti de chemările ce 
le-ati adresat adeseori, punând la contributie Intreaga lor price' 
pere şi putetc de muncă, au Fregătit In mod sistematic tinerelul 
<:e le'8 fost incredintat, pentru noua operă de reconstructie a Tării, 
precum şi pentru particiarea la organizarea de mâine, a vietii 
nationale. 

Transformându-şi altarul la care serveau in şcoală practicA, 
lcoală realistă, român~ască, au căutat sA satisfacă şi directivei 
~atl de Uomnia-Voastră, Domnule Ministru. prin cuvmtele: 

- .Şcpala trebue să inzestreze tineretul cu toate armele de 
~uptă, rlurite de strAdania neintreruptA a generaliilor, care ca va
lurile din spate, imping pe cele dinainte'. 

De aceea, invătAtorii acestui judet. cunoscând imperali,!ul_ 

') C.vaatar. rostlll In Dumele I .. spectoratuiui Şcolar Arlld, CII 
'Ocaaia recepţiei datI In onoarea D-Iui Ministru lOR PetroviCi, la 9 No.-
_vrre 1943, la ",dIAI" !estlva dela prefectura din ArH<!. 
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. vremii, au căutai să impărtăşească de lumina binefăcătoare a cul
turii, pe toti copiii români. In cursul aceslui an şcolar, avem In
scrisi la şcolile primare un număr de 32.712 elevi, din lotalul 
obligatiilor In număr de 3&.000. 

Dalorită stării de rAzboiu În care ne găsim, InvătAtorii no
şlri nu au rămas numai In'tlrumătorii. neoboşiti ai vietii spirituale 
a satelor noaslre şi educatorii odraslelor ce li s'au incredintal. ci 
când Iara ,i-a chemat fiii să-i apere Inlegritatea hotarelor, au 

" plecat şi ei cu foştii lor elevi, au pornit să-şi facă <laloria şi pe 
câmpul de luplă, Şi şi-au făcui-o deplin. Foarte multi dintre In
vAtătorii acestui judel şi-au vărsat sângele pe indepărtatele me

·Ieaguri. Din cei relntorşi, opt invAIători au fosl clasa ti Invalizi, iar 
numArul colegilor acelora, care ne-au servi exemplul Implinirii 
datoriei supreme,' este de 33. Chiar şi azi, avem Încă un HumAr 
de 240 InvăIătorl concentrali din totalul de 561 invăIălori bărbati. 

In afară ae şcoală ,i armată, Invălltorii noştri depun toate 
Ifortirile ca să organizeze şi să dea educalie tineretului In insli
tutiunea Pregătirii Premtlitare şi EXlra-şcolare. Majoritatea abso
lută a şefilor de centre şi subcentre a fost recrutată dintre membrii 
corpului didactic primar. 

Deşi mai pulini ·Ia număr, cei rămaşi acasă si-au Inmulpt 
eforturile, dând urmare poruncii Mareşalului ConducAtor, şi lu
trâud cu elevii. pesle 50 Ha. grădini, şi 710 Ha. terenuri şcolare, 
au strâns diferite produse in valoare de 2.03\1.853 lei. 

Şcoala a venit şi In ajutorul familiilor celor mobiliza li, In 
gospodăriile c5rora au lucrat 3439 elevi, făclnd 1169 zile de lucru 

Pe terenurile agricole ale acestora, s'au făcui 950 zile d~ J 
. lucru, cu 2.908 elevi. r 

850 familii au fost ajutate cu alimente, 235 familii cu Im
bricăminte ,i 1.378 familii cu alte diferite ajutoare. 

Elevii şcolelor primare şi grădinilor de copii din acest ju
tlet. au contribuit la .Darul Ostaşului' cu 1.250.681 lei, la • Pa
latul Invalizilor" cu 458.255 lei, la .Ajutorul de iarnă cu2.397.900· 
lei; lumea J. O. V, R. a fost ajutată cu 142649 lei, soldalilor din 
spitalele locale li s'au Impărlit ajutoare In valoare de 1.426805-
lei, ,'a confeclionat pe seama soldaillor : Imbrăcăminte şi obiecte 
de lână In valoare de 1.701.055 lei. Am lJimis Consiliului d~ 
Patronaj - Bucureşti, peste2.042 k&r. plante medicinale. 
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Din modestul lor sai ar InvătAtorii judetului au donat pentru 
.Palatul Invalizilor" suma de lei 138.694. 

Pe terenul activitătii extra-şcolare, InvAtAtorii sunt sufletul 
mişcării cooperatiste, conduc cercurile culturale ale .Astrei" in 
fiecare comună, in cadrele cărora avem: :23 aparate de radio, 19 
cOfuri bărbăteşti, 32 coruri mixte ~i 6 fanlare. 

InvAtătoarele' se impart cu dărnicie intre Indaloriile de mame 
şi cele de educatoare ale tinerelor vlăstare ale Neamului, condu
când şi in vara anului 1943 .pesle 40 cămine de zi ~i o şcoalA 
În aer liber, pe teritoriul Municipiului Arad, ca şi 245 cantine. 

Ori în care domeniu au fost chemati să activeze, InvAjătorii 
judetului nostru, şi-au făcut un cult din Implinirea conştiincioasl 

. a muncii şi o supremă satisfaclie din Increderea cu care au fo.t 
onorali, necerând in schimb de cât, recunoaşterea eforturilor 
depuse. 

DascăIii dela Arad, continuă o tradilie seculară, de munci 
şi jertfă in serviciul Neamului, ei sunt Indrumali de spiritul ne
muritoriului Ţichindeal şi animati in luptă de dârzenia lui Moise 
Nicoară, urmând pilda unei generalii de mari Inainta şi ca: Ni
colae Slefu, losil Moldovan, Gheorghe Petrovici. 

Eallen Spinan,i •• 

... ' "~-

ACI1/o. departe, fatil În fată' cu inamicul, se' bat Cu 
dirrzenie, COfllii, fratii, părin/ii noştri. 

Să nu le slăbim rezistenta făcind să circule minciunile 
ItJnsate de inamic; 
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PROP€SOR1Jb IOH --SIMIOH€SC1J 
. Ce reprezintă Ion Simionescu pentru noi, pentru cultura 

romaneasca, e greu ca să fie cuprins In vorbe. 

i , 

Viata lui este o neobositil muncă, o continuă aetivitate 'i 
pe toate tărilmurile: ştiinţific, cultural, naţional, educativ, me
reu dinamic, mereu preocupat de probleme care aşteptau re~ 

30lvarea numai aşa cum el se pricepea ca să le pună şi să le 
dea sens şi deslegare. 

Au mai fost oamenI de o activitate prodigioasă, dar pe 
deasupra, Ion Simionescu era şi un om In adevăratul Inteles 
al cuvântului: un om bun, o inimă largă, stăpânită numai de 
.Iandeţe şi fără pic de răutate, de vanitate. A muncit Iară a 
• face pentru răsplată şi pentru a i se aduce osanale, a fugit 
4e onoruri trecatoare şi dacă Academia l-a ales ca preşedinte 
al el, aceasta II fost răsplata a peste 30 de ani de cercetări şi 
" de migăloasă muncă, numai In sânul acestei Inalte instituţii. 

Ion Simionessu, pe lângă o muncă de savant, a desfăşu
rat mai ales o muncă uriaşă de dascăI, de apostol, lup
tind,' fireşte, de atlttea ori cu enorme greutăţi, dar tot de 
atatea ori biruind. EI a fost un mare pedagog, care prinscri
sul lui a fOrmat aMtea generaţii, atât dela catedră cât şi prill 
scrisul lui frumos, adresăndu-se tuturor claselor de ceţăţeni: 

intelectuali, şcolari, muncitori, ţărani. Cărţile lui formează vaste 
.!bliografii, răspândite astă&i peste tot: dela biblioteca aleasă 
a savantului cu cart! de Paleontologie şi Geologie, până la 
cărtile plugarului, care printre puţinele lui cărţulii, se gaseşte 

aegreşit o carte din Cunoştinte folositoare, sau Calendarul Gos
podarilor, care de zeci ani e scris anume pentru ei. 

Profesor de Geologie la Facultatea din Iaşi din 1902, des
flşoară acolo o activitate de peste un pătrar de veac, trece 
apoi Ia Bucureşti, in 1929, la catedra de Paleontologie, mem
bru .1 Academiei Romane din 1911, el a lucrat fără odihnă in 
laborator, la catedră, in Căminul lui, numai pentru strălucirea 
Ştiinţei româneşti şi pentru promovarea şi popularizarea atâ
tor 'probleme, pe care dorea Il! le facă cunoscute In massa 
_re a Neamului. 

. Munca lui de şavant ş! de pedagog, se străduia sa Il Iaca 
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cat mai folositoare, de aceea el nu numai că a scris cărţi de 
popularizare spre face cunoscute tainele ştiinjei, dar el preo
cupat mereu de metoda de a se face priceput şi inteles cel 
care lşi ia sarcina de educator, a scris Didactica Ştiinţelor Na
turale, apoi Tratatul de Paleontologie şi Introducere In Paleon
tologie, pentru specialişti şi studenti. 

Un om dăruit in intregime şcoalei, el rllmâne ca unul 
dintre cel mai mllri dascăli ai Neamului, un om robit Frumo
·sului, Adevărului şi Binelui, cum scrie un bioiraf, cu ocazia 
morlil profesorului. 

'-.. Pasionat călător şi îndrăgostit de peisagiul Ţării, el a cu-
·treerat pământul românesc in lung şi 'n lat, descriindu· i fru
museţile, aşa cum numai el se pricepea. Este un inamorllt al 
drumetiei şi al Naturii, intocmai ca şi un alt scriitor al nos
tru, C. Hogaş, fără insa a li stăpanit de ellois';ul de a face 
aceasta pentru mult umirea SIl. Din fiecare călătorie, el se' in
torcea la masa de lucru cu sufletul şi cu traista indircată ca 

. o albină. unde maestrul scria cîirţi atât de frumoase, pentru 
impartăşirea tuturor din aceste frumuseţi. Aşa au ieşit acele 
minunate carţi cu coperţi colorate din bidlioteca de populari
zare care ne-au incălzit pe băncile şcolii, deschizăndu-ne ochii 
minţii asupra atator minuni de frumuseţe, din orice loc din 
Iara noastră. 

Aşa a apărut Biblioteca de Cunoştinţe Folositoare, arti
·colele din revista Natura, din Revista Ştiinjifica Adamachi, 
ciirlile multe cU parfum de munţi, cu păsări, cu plante, cu flu
·turi şi albine: cu şesuri, grădini, fantăni şi lunci, ca in ba.~ 
mele fermecătoare ale copilăriei. 

Era un poet, un artist, un suflet, căfli scria frumos, cu 9 

frumusete clasicii pe care o prezintă simplitatea frazei c!zelate, 
imllllini alese, evocatoare, inlloreau stilul lui de artist şi poet 

-' al lIorei şi faunei româneşti. Cine vrea sa-şi imbete sufletul 
de simtire, să Gunoalcii un stil literar ales, sa citealcii orice 
carte scrisa de maestrul care punea In acest scris atAta vib
raţie interioară, atâta cer şi azur. 

Cărţile lui sunt pe lânga o conştiincioasă documentare şi. 

IIJI mare nvor de inspiraţie poetică. 
Ion Simionescu era un cărturar de demult, cu vorbă lim

·petle şi aşezatil, cu drumuri In munţi, la Horezuri, Tismane, 
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Plltne şi Cozii, in acel aş timp cu atâtea preocupărI la Acade
mie şi ia Universitate. Scrisul lui aduce ceva din liniştea de I 

arhondaric şi de curli mânăstireşti. Iar când citeşti unele pa
gini din cărţile lui, cu lorlota de vieţuitoare, cu minunate po
ieni şi codri, plante, animale, parcă ai străbate pagini de junglă 
de Kipling. . 

Fauna sarmatica a Moldovei, launa jurasică şi cretacee I 

liobrogeană, iar acum in urmă Mamiferele losile ale României, 
iată ce a descifrat savantul român, preocupat mereu de viaţa, 
de pământul acesta dăruit nouă de DU'llllezeu, pe care il iu
ilea cu căldură de prolet. 

Cineva scria delipre Ion Simionescu aceste impresionante 
rânduri: / -

...• Mi-aduc aminte de cuvintele spuse de dânsul, când pri
veam impreună bietul sat Sorogari de lângă laşi, satîncreme
nit intre râpele depe deal: .... Aşi li dorit să liu un simplu în
văţător de ~at şi să-mi concentrez viaţa numai pentru satul 
meu .. " Iată cuvinte care işi găsesc rezonanţă peste veacuri 
In sufletul marelui cărturar, spuse altădată de Pestalozzi, in
tr'un moment de inaltă comuniune sufletească. Fără să vrei, 
In mintea noastră de dascăli, aceste figuri de educatori apar 
alăturate. 

Cine vorbeşte cu adevărat pe oameni, cine are o mare 
dragoste de fiinţe, de plante, de peisagiu, nu poate aii nu slAr
şiască prin a lace mărturisiri atât de mari şi de Irumoase. 

Ion Simionescu rămâne cea mai desăvârşită icoană a das
ciilului, intrând in Punteonul bărbaţilor mari ai României, aUi
turi de Or. Cobălce~cu, Petre Poni, Haret, O. O. Marinescu ... 

In cartea .Oameni aleşi" el incheie cele scrise despre Or. 
Cobălcescu, cu aceste vorbe: .S'a stins omul datoriei şi al 
muncii; roadele ostenelilor lui rlimân însă zestrea viitorului". 
Nu s'ar putea potrivi alte vorbe acum la moartea însăşi a ce
lui care a scris despre atâţi bărbaţi mari, decât cele scrise de· 
el despre Coblilcescu, cu care avea atătea punele comune, In 
cercetările ştiinţifice ,i mai ales In iubirea de pămintul. şi I 

peiaagiul rombeae. 
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IH"AŢATOR1Jh ÎH b1JPTA . 
. Jnvăţătorul remAn est~ un misionar şi un luptător. Co

moditatea traiului fără griji şi huzureal., viaţa de vis şi 

poezie nu sunt pentru acela care s'a lrotărit să poarte nu
mele de învăţător. Acesta·i un nume de IIdtlnci înţelesuri, 

care trebue cinstit şi justificat prin fapte de înaltă /laloare 
valoare eti~ şi naţională. 

Luptând cu cele mai aspre greutăţi, răbdând CII un 
mucenic şi dtlnd cu dărnicie suflet din sufletul lui, a fost 
permanent la datorie, ca un stejar in mijlocul furtunii. M~
reu printre muncitorii de pe ogoare şi din .uzine, le-a pre
gătit sufletul şi braţul, le-a inobilat inima şi credinţa şi it 

menţinut astfel disciplina nationala atât de necesară. 
Atunci când duşmăniile cele mai fioroase s'au Ingri

mădit la porţile cetătii, prăbuşind credinţe, învăţătorul ro· 
mân n'a capltulat. EI IIU s'a îndoit o clipă, n'a şovăit, n'a 
ezitat. Dârz şi hotârât a stat în mijlocul mulţimii, cu isto
ria de mână, galvanizănd energiile refulate, întărind voln
tele şi agitând noul crez: refacerea, învierea. Când totul pi~ 
rea pierdut, învăţătorul muncea mai tenace, credea mai iR
lIerşunat. In satul de pe deal, şes, Viile sau ascunziş de po
noare, un cărturar ce mAnuia casmaua, coasa şi plugul tot 
atât de bine 't'a şi condeiul, ţinea moralul poporului ne
sdruncinat, O credinţă şi o voinţă unică Infiorau o natiune 
crunt lovită de nedreptăţi. 

in vâzduh plutea sfârşitul aşteptării. Intre cramiai lu
mii noui,învăţătorul ocupa un loc de frunte. Iar atunci cJ.nd 
ceasul a sunat, s'a găsit unde trebuia: in capul plotoanelor. 
Inaintea tuturor, a 1Rte/~s că trebue 5ă fie cel dintliu 1. 
luptă. Şi aşa a făcut. N'a ocolit primejdiile, n'a căutat scă-

parea, ci a mers înainte. La nici una din marile bătălii- n'. \ 
fost absant. Nici una din marile victorii n'a fost câştigatB 
firI. contribuţia sa, La Cerniuţi, fiotin şi Chişinău. Ia Dai-
nic, Ţiganca şi Vacilrjani, la Nipru, Malaia-Belosvorka ş; 

Marea de Azov, la Kerci, Sevaslopol şi 'n Kalmucia, la Ana-
pa, Ttmrvuk şi Novorosysk, la Baksan. Krasnod4r şi N.I-
cik, la fiarkov, DOR şi Stalingrad, înviţitorul a fost un a".. 

' ....... 
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ţ 
r;g luptător pentru cruce şi hotar, acelaş viteaz cruciat pen- i 
Iru credlntă şi civilizafie. Intinsul câmpii/or ruseşti a CUTlO- ( 

scut pasul apăsat dt luptător neinfricat al ÎnvăIă/orului ro- \ 
mân. Apele repezi ale Caucazului au cunoscut setea de drep- ; 
late a dArzului comandant de tărani-ostaşi. Numele multora fii' 
din ei vor alimenta legendei' de-alunglll veacurilor. Istoria i 
Însăşi nu se va ruşina să Incresteze faptele de arme ale i 
acestor fanatici credine/oli În biruinta unul' neam de voe- i 
VOzi. In vânătorii de munte, cavalerie, artilerie, infanterie,: 
tancuri, pioneri, flaste tot" prezenţa Învăţătorului, ofiter sau 
grad inferior, s'a afirmat cu hotărâu. EI a fost şi este pre
tutindeni. Aşa cum îl găseşti În timp de pace - din Capi
lala Tării până În cel mai tăinuit Că/un - îl afli şi În vre
me de războiu. Dela Comandamentul marei unităIi până ÎR I 

al mai avallsat punct din linia intAia. Şi-I afli mai cu sea
mă ad: În linia de foc. Multi dintre ei sunt cavalert al ce
lor mai Înalte ordine de războiu, dar şi mai multi au pecet
mit năzuinţa neamului -prin jertfa supremă. 

Sunt ani de când copilaşii atAtorsateaşfeaplă pe .dom
.nul invăţător., dar el nu va mai veni niciodată. Şi-a ars 
trupul ostenit pe rugul Patriei Insângerate. EI, cel mai iu-. 
~it din cărturarii satului, a rămas În stepe îndepărtate, ca 
f) straJă Înaintată a unui neam ce-şi apără fiinta atât de 
grav prim'lduifă. Dar marile jertfe nu pot fi zadarnice. 
{.In popor tW eroi nil piere niciodată. 

Intr'o ti va veni pacea. Cei rămaşi In viaţă se vor in
toarce la casele lor. Unii vor dori, poate, transformări radi
cale, fonditii tlecunoscute. Ori cum, Învăţătorul nu va fi un 
rAzvritit care să Împingă Iara pe marginea prăpastiei. Dar 
pici nu şe va da la o parle. el va Imbrăca haina sacerdo
lală II educatorului. Va fi. Iarăşi, un misionar. Ordinea fi
"ască II lucrurilor, pr<Jgresul tării şi năzuinl1l spre fericire 
a mas,elor vor găsi In el un puter.ic şprilin, Invătătorul 

luptator ee astăzi nu va Întreprinde nimic care sa dăuneze 

Patriei saw. Implinirea visului de rotunjire II hotarelor va 
li marea lui fericire. Pribegii din Nord car, îşi dorm som" 
nul de veci pe indepărtatele stepe rasAritene, numai atunci 
l,i vor. găsi liniştea eternă când pirinlii, fratii, mormintele 
stri/JUne şi larinile unde au aJpilărit vor cunoa~te marea şi 

.~------------------------------------------
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· sfÂnta libertate. 
Invătătorul In luptă nu cedează ori cât de grea IIr fi. 

Cu icoana Patriei In lutlet, iluminat ~e credinta şi 
IIeşnicia neamului, păşe,te înainte. Destinul maiestuos al 
românismului îşi conturează formele ittorice pe altarul iert
felor şi credintelor neblruite. Pe trupul diafan al Anei lui 
Mlnole s'a zidit măreata mănăstire dela Curtea de ArglŞ. 
Pe ;ertfele noastre se vor Inălta zidurile neflierifoare ale 

· României de mâine. Cu Iceste gânduri finale, aducem un 
pios omagiu de recunoşlin/ă tuturor lnvătătoriior eroi care 

, au căzut sau vor cădeli în lupta pentru apărarea Patriei, 

il . Ion Berin'. 

t 

~t SlfG€STII' 1H h€GĂTlJRĂ 
'! 

'i cu examenul de absolvire al elevilor 
~J . 
i din cursul superior-primar (Clasa a VII-a). 
\ 

Odata cu Ince~reci anului şcolar 1942/43, caracterul In
i vlltilmdn!ului celui de al doilea ciclu, al elevilor -din şcoala 
! primarII, şi-a schimp.at radical faţa. 

De unde pdnd aci şi elevilor din cTlrsul s!lperior-primar 
· Ii se făcea aceeaşi instructie ca şi .celor din primul ciclu. (ci 
; '-IV). adecil (f' teOrie /lurll şi plictisitoare, acum prin noua 
: reforma Invdtilmdntul superior-primur, capil!1I un caracter cu 
., adevărat praclic. 

Iniţiativa reformei a pornit de sus. [n"uşi !)L 1, C. Pe-· 
· trese!!, actual Ministru' Subsecretar de stat la Depart~mel'ltul 
· Culturii Naţionale, este autorul acesiui nou curen!. Nou p~n· 

tru noi cari acum am Inceput sll-I aplic,im, dar filrii '~doiG11I 

cII pentru autor e~te destul de vechlu, DI\lil'istru j .. C. Pe
hescu. cu cdţivll ani Inainte, in l.'crlirile D-solle: "Regioroali· 
smul Educativ", .1ktivismul şi noile rcf'lrme ~colare', dar mai 

i les in lucrarea: .Contribuţii la o r>ed()g';t!'~ ronidn~a5cll· vo
lumul 1, (Satul. Temeiul Statului) 5coate In celi.-f importanta 
ace~tei reforme bazatll pe cunoaşterea mecliuloi inconjl:l\'!tor a 

· satului şi chiar a regiunii in care trJk,te ('fţ'lul. 
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In adevdr. numai ţin2nd seama de acest imperativ, vom' 
putea face ca învAţ<lmdntul să fie mai plăcut, mai atractiv şi 

mai rodnic. Numai în felul acesta vom putea scoate şcoala' 

din amorteala in care zacea, şi o vom da satului pentru care 
a fost creată. 

l\ceastă noud reformil şcolarii, la început a fost primită 

cu multă răceald din partea Învdţiltorilor şi chiar cu o oare-, 
care stdngăcie in aplicarea ei. Deşi pentru iniliare şi cuno~-: 

~terea metodului de predare, s'a tipărit de cAtre Ono Minister ali 
Cult. Naţ, .lndrumătorul", totu~i pulini au lost Invăţătorii cari 
an putut face ceva ,in primul an. l"iceasta din mai multe m~-
1ive. Broşurile comandate - cari sunt absolut indispensabile 
elevilor din cursul superior-primar in urma acestei reforme -,i 
<10 sosit cu mare Întdrziere. Ba unele n'au mai sosit deloc,· 
Invllţătorul deci, s'a folosit În primul an de ceeace a aflat In 
biblioteca şcolii, destul de saraca în cele mai multe pdrţi. In 
sfârşit, o mare greutate a avut de Intimpinat invăţi!torul attmd 
ednd În urma nouei reforme şcolare, s'a trezit În clasă cu 2-3 
elevi. 

Nu Înţelegea "Badea Ion" ce ro,t mai are să vină la', 
'icOali! odrasla Sit, dacd nu mai are atdtea carti sa-i umple 
1raista. Şi alte multe necazuri de felul acesta, până cdnd au: 
inceput sa fie cunoscute de sateni roadele Învdţllmdntului fd
cut ~i fIIri! traista plini! de cdrti. 

Deci in primul an s'a fIIcut ce s'a Mcu!. De bine de rău, : 
dar ceva s'a facut. Dealtfel însuşi Ono Minister a numit acest, 
<Jo, "ftn de experimentare". :! 

Cu Inceputul acestui an şcolar (1943-44), lumea dăscă- I 

lească s'a pus' pe treaM serios, Invlţatorul care propune la'i 
dasele din cursul superior, decuvreme şi-a adunat tot materia-il 
luI de care are nevoie in cursul anului şeolar. ~ umplut Iqate, 
golurile simţite In anul trecut. Şi-a Intocmit din' vreme planul! 
de lucru pe anul intreg, divizat apoi pe luni, sliptdmdni şi pe, 
pc zile. Şi-a ales ca să atace numai acele "probleme de viaţl" . 
~ari se potrivesc regiunii respective, de pe urma cărora copilul 
n'are decdt de cd~tigat. Organele superioare ~colare,in toamnaace
.slui an, au ordonat ca să se facă lecţii "model" de predare la 
~Iasele din cursul superior primar, nu numai învăţătorilor cari 
predau la dccste clase, ~j aceste lecţii "model" sA fie văzute 0-, 

il 
I 
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bligatoriu de toţi învăţătorii. O frumoasă şi laudabilă initiativi!. 
In acest fel s'a putut vedea clar, cum se desbqte o probtemă 

de viati! cu toate fazele şi aspectele ei. 
Deci, În urma acestor lecţii "model" cât şi in urma pre

jJătirii serioase a Învătătorului, am făcut un mare pas şi cre
dem că odată cu Încheierca anului În curs, scopul urmărit prin 
noua reformă şcolară, a fost atins în mare parte. 

Mă Întreb acum, oare la eXQmenul de absolvire a elevi
lor din cI. a VII·a, ce se va ţine În acest an 'Şcolar, se va face 
În acest an şcolar, se va face măcar ceva practic din cele în
văţate de elevi în cursul anului şcolar, sau nu? la ti! o Intre
bare ce ne-o punem bazaţi pe ţele petrecute anul trecut cu 
ocazia examenului de absolvire, 'când deşi Ono lnsp. ŞCo al Jud. 
l'Irad, prin ordinul Nr. 33111943, spunea In mod categoric ci!: 
"Examinarea elevilor din cI. VII să se facă după programa 
cea nouă şi Îndrumătorul pentru cursul primar superior. Pro
bele ce se vor da, vor păstra proporţia de 1/3 fixată de pro
grami!, pcntru activităţile teoretice şi practice. i"iIegerea ace
stor probe se va face în aşa fel ca să se vadi!: al în ce mi!
suri! elevii au deprins noua metodă de lucru, b) modul cum o 
(lplică În lucrările ce li se încredinţeazi!, cI rezultatele pe care 
le obtin, d) in ce măsură' au dobândit o pregătire nouă, cores
punzătoare cerinlelor reale ale vieţii". 

Nu ştiu dacă nu cumva domnii preşedinţi ai centrelor de 
examinare, Înainte de a intra în examen, au primit o tele
jJramă de coii'tra-mandare a acestui ordin. Ştiu însă că ordi
nul nu s'a executat, măcar tot sub formă de experimentare. 
Cauza este uşor de înteles, Eram în primul an ... Deci exame
nul de absolvire din anul trecut, s'a desfăşurat după acelaş 

~alapod ca şi In trecut. Teorie şi iar teorie. Omoram copiii cu 
teoria şi totu,i ne intreceam să punem care mai de care cele 
mai savante intrebări bieţilor copii, care tremurau de groază 

-Ci! DU ne vor putea da răspunsul dorit. Dacă un copil de eli:. 
nu ~tia să sufle cdt mai repede trecătorile din Munţii Meri
<lionali, sau afluenţii Oltului, era prost calificat atatel: cât şi 
tnvllţiltorul silu. 

Ei, dacă şi In acest an, examenul de absolvire va avea 
~t acel caracter, mai are dreptate "Badea Ion". 

Credem lnsă, cli, acum cdnd suntem mai adanciti in mă-



.-' -

f1 
1 ' 

16 ŞCOALA VREMD' 
IIIIIIIIIHHlnll!llll1ll111l1n1HIIIIIIIHlmlmlft_AnmlllllllffillmnlKllntlIllllHlIIlIlIHl1IIlIIllIIlInlllllmllnllllll111111111111111111111111111111111111111111_,\ 

1 
sura de a cunoaşte noua reformll şcolarII, atat noi Îovllţlltorii cat;, 
şi elevii no~tri, în acest ao examenul de absolvire, va fi un mlj- i 
loc de emulaţie pe tereo practic mai mult decdt pe cel teoretic.! 

Iată de exemplu corn inţelegem aDi, că s'ar putea face I 
examenul de absolvire, În spiritul nouii reforme şcolare : 1 

Un centru de examinare să fie format din 2-3 comune! 
dintre cele mai apropiak Un asemenea centru ar avea de 1 
examinat, să zicem 50 de elevi. Comisia de eIaminare sA fie I 
compusă din cei trei invăţători sub preşedinţia d-Iui Subin-I 
spector şcolar al plasei, sau de un alt invilţdtor numit de IDsp·i 
Şcolar, admiţdnd teza noastră că acum toţi suntem cunoscă"! 
tori şi colaboratori ai reformei nouă. Comisia de examinare i 
va găsi o problemă de viaţă potrivitil cu timpul cand se va i 
ţine examenul, sau o problemă, care a rămas desthisă ~i care' 
ar putea fi atunci continuatil, şi Impreună cu elevii o vor lu
cra. fiecare tlintre cei trei Învăţători va face o fază a proble-! 
mei şi anume: l'\. va face fixarea subiectului cu toale aspec- ' 
tele ~i sub~iviziunile lor şi va forma echipele de lucru, cari pe' 
cat posibil vor fi formate dintr~ elevii aceleiaşi comUDe. B. 
va face discuţia referate lor şi În sfdrşit C va face aplicarea ! 
practic~, Bine înţeles că se va lăsa Între faz~le lecţiei cel PUţiD 
o zi liberă, pentru ca elevii să-şi poată termina lucrările. In 
timpul lucrului lăsat liber tntre faze, elevii fiecarei comuDe.' 
vor lucra la şcoală sub supravegherea învăţătorului lor. "f 

La sfdr~!t, cdnd SI! va face referatul general, lucrarea cea 1" 
mai bună (aici comisia de examinare să fie foarte obiectivă) ; 
să fie scrisă pe CI coall de hdrtie cât se poate mai curat ~i 
titeţ şi să fie ataşata dosarului format cu ocazia examenului. 
Rău n'ar fi, dacă această lucrare s'ar multiplica şi ,'ar trimite 
fiecărei şcoli CQre a prezentat copii la acel centru de exami
nare. Ba ceva mai mult, Inspectoratul Şcolar jud. să adune 
aceste lucrări dela toate centr~le din judeţ şi să le tipărească 

pe toate formdnd astfel mai multe broşuri, pe ca.ri apoi sa le 
distribue contra cost fiecărei şcoli din judeţ. O astfel de bro
şură, ar fi o minunatii comoară pentru bIl>!i"tecile şcolilor şi 
cum In aceste broşuri vom aIia mai multe probleme de viatll 
(fiecare centru va desbate al,1t'I problemă) vom avea la dispo
ziţie un nepretuit material pentru viitor. 

Şi acum sa ne Întoar?Cm 1<' parka teoretică a exameou-

I , 
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lui. l'Iceasta si! se facil oumdi din materiile de învdţămdnt cari 
o'au intrat In corelatie cu problema de viaţa atacată Cu ocazia' 
examenului. 

Cc1t priveşte probele scrise, la matematici!, de exemplu. 
care aproape intotdeauna intril In corelaţie cu problema de vialll 

· ce o atacăm, lucrarea scrisil si. se formuleze de comisia de 
examinare prin anumite calcule 10 legllturl cu plObkma de 
viaţll respectivă. Cealaltă lucrare scris il (1: română) ar pntea 

· fi chiar referatul general pe care- trebue sl·1 lucreze fiecare 
'elev. Cu ocozia corectilrii acestei lucrări, se poate vedea foarte 
bine: ortografia, stilul, precum ~i qunntumul de cunoştinţe pe 
cari le posed elevii. Este de sine Înţeles, cii in felul atesta 
lucrilrile scris" nu se vor mai face inainte ca de obiceiu, ci 
atunci cdnd se vor propune respectivele faze ale problemei 
de viaţă atacati!. (L. rom. cu ocazia Întocmirii referatului gene-
ral, Matematica la sfârşitul lazei a 111· a). / 

La desfdşurarea examenului si fie invitate a lua parte 
toate autoritilţile din comuna unde se fixeazil centrul de. exa
minare, precum ,i ceilalţi intelectuali ca: Invăţiltori pensionaţi, 
preoţi, alţi funcţIonari, şi pe cllt posibil, cât mai mulţi ţ/lrani, 

precum şi părinţii copiilor cari se prezintă la examen. 
Sfârşitul examenului sil se desfăşoare intr'o atmosferA de 

slrbătoare ·crc§tincascil şi patriotică. Cat, va recitări de poezii 
· ;ti cdntece naţion.l-patriolice, fără Indoială că vor înălţa sufle
teşte pe toţi 'cei prezenţi. Şi nu numai atât, dar proceddnd in 
felul acesta, noua reformă şcolară se va face cunoscută şi.~. 
va găsi adepji, colaboratori şi sprijinitori, şi printre oamenii 
cari nu sunt chemaţi a Mce instructia elevilor, fopt care nu 
ne-ar putea decât bucura şi Incuraja, vozdnd că am apucat 
sli batem drumul ctl bun. 

In linii generale, acestea ar fi modestele noastre propu: 
neri In legătură cu examcnul de absolvire al elevilor din clasa a 
VII-a primară. Nu ne Indoim că atltorit'Wle noastre şcolure vor 
afla alte criterii poate mai eficace penlru oliDGerea scopului 
armArit. Cert e·ste In să că ceva trebu<, filcut, pentru ca ,ă se 
vadă roadele acestui invilţămd"t practic pe care lumea dllscă· 
easel este chemati! sll·1 aplice şi ad·l propage, cdutând sili 
scoată la lumină deo$ebirea dintre .ieri" şi "ozi". 

Munca istovitoare din cursul anului, aMt a Invăţlltorului. 
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cdt şi a elevilor, aşteaptă să fie scoasă in relief. 
Se va obiectiona, poate, că in urma pwpunerilor făcute 

de noi, elevii şi învătătorii vor fi purtati pe drumuri cdtevQ! 
zile şi că~ această deplasare costă pGra'e. Dacă tinem cont de 
apropierea comunelor cari formează un centru de examinare" 

'pare că această obiectiune nu ar fi tocmai justă. Cdt privc-! 
şte cheltuiala ce-ar face-o invătătorii, iară~i DU ar fi prea gre«:. 

~. de suporlat, cdnd De gdndim că suntem chemati a face apo-. 
stolat, de multe ori cu mari' sacrificii. sa avem mcreu înainte 
cuvintele măgulitoare ale Domnului Mareşal I'Intoneseu: ,.Me-; 
reu Invătătorii". 

1. Păe.rari. 
îIW. Cintei 

C1JReHT€ HOVI P€DAOOGICe 
1, , , 

, ! 

Literalura pedigogică a luat mare avânt In toate tările. In 
alte tiri acestei literaturi i se dă o deosebită atentie fiind îmbră
ţişati cu mire călduri nu numai de profesionişti ci are foarte. 
multi aderenli şi propagandişti In r~nduril. societatii, api
rinlilor, cari se interesează din ce In ce mai mult de soartea co
piilor tor. Şcoala fiind institutia cea mai importantă din sfat, ea 
este baza trăiniciei şi viitorul unui popor. In acest SCGp şi pentru i. 
ridica nivelulşcoal'i In concordanlă cu cerinlele sociale culturale 
şi econQmice ale sec. al XX.-Iea, asistăm azi la o luptă aprigă ce: 
se desfaşoară inaintea noastră inlre pedagogii mondiali. 

AceastA luptă de principii are 'Ia 'bază progresele ştiinlei ce 
eate In continuă evolulie şi din cauza crizei morate şi economice 
<li pornit pe această cale să rezolve problem.le vitale, chestia in
structiei şi a educatiei copiitor. In cadrul acestor preocupări ale 
pedagogiei moderne contimporane, ocupă un loc important problema' 
.Şcoalei active". Principiile stabilite, bazate pe experienle ştiinlh 
fice, au valoare incontestabilă şi formează bază trainică şi viitor,: 
real acestui sistem pedagogic. Toate tările, prin reforme şcolare, 

tind la punerea In aplic~re a .Şcoalei noi·. Cele mai modernei 
pectarogii au la bază psihologia copilului. .~ 

Q d 
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In urma mai multor ex'perienţe psiho-pedagogice s'a ajuns 
la reformele de azi. impuse vieţii şcolare, cari se isbesc azi de 
obstacole neprevăzute. Aplicarea principiilor pedagogice prin me
tod~logie este incontinu expusă diferitelor schimbări de curente 
noi, ce iau naştere din desvoltarea ştiinţelor de hază. Inlre aceste 
curente pute'" aminti: .. Curentul ped. experimentale fală de ped. 
filosofică", "Curentul ped. sociale fală de ped. intelectualistă", 
.Curentul activ faţă de ped. intelectuatistă". Pedagogia este carac
terizată deJa început prin simplilatea sistemului caree determinat 
de epoca sau idealul social at unei anumite grupări ('menşti de. 
unde ~i organ; .. rea principiilor in aşa numitele t'puri de educaţie. 
Putem disting~ astfel un tip de educaţie bazat pe spiritul de caste 
cal] Ind!eni şi Egipteni Alt tip de eeucatie naţională ca la Perşi, 
o educaţie de stat ca la Chinez·i, o educaţie naţională la Evrei 
După cu:n deosebim tipul de educaţie a Romanilor de educalia 
Grecilor şi la aceştia educaţia Spartanilor de a Atenienilor, deci 
vedem că tipurite de educatie ale antichitălii variaz~ dela popor 
la popor. Incepând cu evul mediu, sistemele de educaţie d.plşesc 
frontierele ţărilor de origine, câmpul lor de influentă se Iărgeşt~, 

aşa .că tipul nu mai este legat de o n.ationalitate ci este In ifunc
ţiune de epocă. Astfel e tipul scolastic al evului mediII, cel care 
aduce cu sine tipul humainst şi cel reformat. Humaniamul este 
răsturnarea şcoiasticismului din punct de vedere ştii, tific· intelec
tual cerând o culllHă umană generală, căutând să reînvleze cuII ura 
antică. Tip.J:i reformat este complectarea humanlsmului din punct 
de vedere mor.I, având un caracter religios confesional. Azi deo
lIebim ca în trecut o ideie dominantă, în jurul căreia se grupează 
diferi lele tipuri de educatie. Aşa la IIpul scolastic primează idea 
religioasă, la humanişti idela libertăţii, iezuiţiiadâ nc ideia de lup
tă confesională, iar ia jansenişti vom găsi multe idei cari intră 

in alcătuirea diferitelor s'steme pedagogice ulteriOare şi care prin 
Intinderea şi complexitatea lor, vor deveni adevărate curente pe
dagogice. Curentele pedagogice spre deosebire de tipuri. depăşesc 
-şi limitele etnice şi a timpului, putându-se desvolta mai multe 
eurente deodată pe acelaş teritoriu. Ideia tipului nu a dispărut 

eu totul în pedagogie, ex. sislemul Dallon şi Winetca, insă tipul 
devine o formă tot mli rară, pedagogia fiind reprezentată prin 
eurentele apărute pe care le-am amintit Am ,'Azut că pedagogia 
tradiţională, in practica ei de toate zilele suferea de o caare gre-

->." 
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,aii că, in loc să plece dela realitatea concretă a copilului, "6' , 
studieze şi S'() In!eleagă, ca să-şi Intemeieze astfel principiile sale: I 
pe o bază sigură, ea orientează pe educator către formarea omu·' < 

lui ab;tract, conPlJrm unor legi preslabilite, ASlfel pedagogia fiind' I 
lipsită de corectivul faptelor concrete, care iar procura elemente 
de analiză pentru elaborarea principiilor ei directive intrând in 
această elaborare factorii ei mintali de altă naturi decât cei carl: 
duc la concluzii pozitive precise, ea va pierde caracterul unei dis- i 
cipline ştiinţifice In sens modern. Puţinele observaţii În pedagogii 
trecutului sunt cu totul incomplecte, de ne sunt date În literatura 
pedagogică tot prin diferite descrieri ceace face c~ scrierile peda
gOl/ilor clasici sA aibA caracterul unor scrieri literare decât al unor 
opereşlllnţifice. E destul sA amintim pe Rousseau şi Pestalozzi 
ale căror lucrări pot fi considerate ca romane pedagogice dar CI)' 

foarte multe obserutii psihologice, Nota specifică a pedagog;e: 
clasice este a,Arnarea ei de filozofie; dar cu Incetul pedagogia s'a: 
desprins de filosofie, Mai târziu a Inceput sll se deştepte şi in
teresul manifeatărilor particulare ale vietii după care a crescut şi' 

numlrul acelor cari se ocupă cu studiul copilului pe cale expe-, ' 
rimentall Astfel putem notainstit utul de pedagogie experimentală.' 
a Societăţii Invlţă!. din Leip~ig, laborator de pedagogie exporimtaIă" 
dela Petrogarad s, a Aceaslă pedagogie nu porneşte dela un ideal 
creiat pe cale rationalA, ci pleacA dela insăşi natura suftetului 
copilăresc In raport cu structura organică, mergând pe cât se 
poate până ia diferentierile individuale, Ca mijloc ea constă din 
experienţe şi observatii sistematice, 

pedagogia aceasta pleacă dela diferite experienţe intle care' 
putem să socotim Intâiu de toate in~ăşi activitatea şc61ară obiş •. 
nuită, care este de multe ori organizată incât poate fi socotită sub 
titlul de experienjă, aplidndu-se diferite metode de predare in 
anumite timpuri spre a,i observa reznltatele. Avem apoi testele 
Imprumuhle din psihologie, aplicate In scopul unei orientări bio
lo~;ce, La ~nele experiente avem nevoie de anumite aparate cu 
cari se I'Jcrează in să numai In laboratoare, cari necesită cheltueli 
,i C Jnoştin!e tehnice. Mai utilizate sunt astăzi experientele cu test 
flră' ~.urate cari aunl mici probleme de inteligen!ă cu ajutorul· 
cirora măsurăm una din functiumie mintale: memoria, atentia, im- • 
paginall~ şi judecata. 

Acest cur<!nt al pedagogiel experimentale a avut o multime 
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de aderenti In toate tiriie multumită metodei sale induclive prin 
eare lncearc~ a se constitui ca ştiin!l Intru cIt ea pleacă dela 
realitate, suprinde legi şi formuteazli norme dovedind cli este 
.<ibiectivă $i illductivă. Metoda de lab:>rator dli o expllcatie cau
zală viei ii. Iar pedagogia filozofică îşi va păstra şi pe mai departe 
rolul ei de a fixa idealul educatiei după lumea schimbătoare a 
vaiorilor, care de~ăşeşte experienla. E.perienta ne Invală să cu
'f101şfem ce suntem, iar idealul ne arată linia la care dorim sA 
ajungem. Deaceea ped. filozofică şi experimentatA nu pot li exclusive, 
i!le fiind necesare pentru deslegarea problemelor de educalie. Ideia 
d!mocratică in ped. Illldernă a evoluat În sensul principiului de 

· Tes~ectare individualitălii, deoarece Inv. colectiv este o problemA 
· deslegatli abia In sec. al XIX-lea.' 

Inv. individual de pe vrem'Jri nu se adapta Insu$irilor indi-
viduale ale c.)pilului, nu se întemeia pe motivliri psihologice ci 

: marcau câle o etapă isloricli. Cu democratizarea Invlllimântului Ift 
· sec. al XtX·lea proble.ni individualitătli devine mai grea fiind 
elasele atât de populate din care cauzi Inv. era s;!it să lucreze 
wnlorm cu principiile unei psihologii generale abstracte, contra 
câreia s'a dus lupta pentru cunoaşterea individuatitătii Rousseall 
fiind socotit printre cei dintâiu care spunea că o educalie buni 
numai atunci se poate face când se cunoaşte firea deosebită a copilului. 
Printre contilluatorii lui putem considera pe Leon Tolstoi, şi Elen 
Key, cari devin apărătorii dreptului de libertate pentru copil, ca 
el să şi poată desvolla însuşirile cu care l-a inzestrat natura. A
ceasta conceplie duce in mod direct la educatia in comun co grija 
Însă de a se respecta individualitatea. A face un tnv. potrivit in
dividualitătii până la cele mai mici amănunte, este imposibil In 
şcoala de aii, ~~prap()pulată. Pentru aceia trebue aflată il altă 
notiu1e interm!diară· Intre individualitate şi colectivitate. Trebue 
dar să a llim pJSibiiitatea de a respecta individualitatea In cadrele 
grupului. Pentru aceia ped. socială nu va putea fi privită In con
tradictoriu fată de paJ. inJividualistă ci ca un aspect al pedagog lei 
in genere. Aşadar, este In p!daj(ogie un pooet care se ocupă cu 
farmarea indIvidului conform structurii lui 'peciale, după cum exi
ată şi un punc de veJere social, care prlvefte pe individ ca mem
bru al sJcietălii. Individualismul presupune evoh1ţia şi perlecti~ 
onarea s); ~,ătii li n IlIe, prin C<Jlectivitatea selectionati de indivizi 
cari adoptă morala luptei nelnfrln!e spre a realiza forme de viall 

• 
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din ce in ce mai superioare. Societatea s'a impus cu atâta puter , 
in sec, al XIX·lea incât a devenit un punct de atracţie şi de orien-! 
tare pentru pedagogie ~ăci, .Omul numai prin comunitate ome-l 
nească devine om·. Viaţa socială treaze considerată ca o formAl 
al cărei conţinut este individualizarea. Tot aşa şi munca colectivă! 
se va desfăşura intens, dar liniştit, unde fiecare individualitate işi; 
va găsi punctul de echibru in cuprinsul massei conştiiente de pU'1 
terea şi menirea ei. La noi acest proces e In curs Deaceea ra,! 

,portul dintre individual şi social nu trebue să fie pentru noi 0' 

problemă teoretică pedagogică, ci trebue să Insemneze mobilH 
zarea tuturor energiilor naţionate pentru a desăvârşi opera de a,i 

_ firmue a personalităţii noastre etnice. . i 
Vedem dela inceput că şcoala veche era intelectualistă de-! 

oarece ignora forţele active ale copilului. întrucât funcţiunile in;' 
telectuale nu erau- exercitate. pentrucă şcoala nu avea in vedefe', 
individuatitatea copilului care caută şi clădeşte prin puterile lui 
proprii d;ferite cunoştin!e ci avea in vedere individualitalta in-, 
vă/ătorului care comunica cunoştinlele de-agala. asllel copilului, 
nu .i-se de!lvoltau decât funcţiile receptive. mai mult memoria cu 
reproducerea mecanică, şcoala fiind prin aceasta m&i mult arti-. 
ficială. Invă/ătorul neputându-se mul/umi cu acest, verbalism ste
ril al ş;oalei intelectualiste. unii au inceflut a se supune par' că; 
profeţiei lui Rousseau: .lnlături cu cărţile, elevul meu va invAţa 
numai din natură" şi se va baza pe propria activitate $i sponta. 

I neitatea. astfel ajungem In pedagogie la ideia $coalei active 
cue apare odată cu renaşterea. Omul de azi caută In mod eri" 
tic adevărul confundând datele experienţ, i cu cerinţele raliunii 
sale proprii. pentruca să poată câştiga convingerea. Un spirit nou ' 
pulseaz~ toată activitatea mintală a omenirii de care nici 'peda
gGgia nu a pulut rAmâne slrăină. Incepând cu Rabelais şi conti
nuând cu Montaigne. Comenius. Loke. Rosseau, Pestalozzi şi. 

Herbul care inregistrează' numeroase pagini scrise In spititul cel 
nou' al vremii ~i cu privire la principiul intuiţiei socotită ca bază 
a intregii cunoştinle. Aplicaraa principiului activ In şcoală. cere 
insă o profundă cunoaştere a psihologiei ducând in caz contrar 
pe foarte mulli educlllori la surmenai. ceeace dovedeşte că tre
bue că foarte multă energie pentruca şcoala activă să-şi facl 
drum In p!dagogia practică. s'a şi ajuns să se impună in $coalele 
de azi ca un priucipiu fundamental al pedagogiei contimporanll. 
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oalei active Insli i s'au dat mai multe inţelesuri: astfel putind 
. isting~ direcţia materiali stă ce o lntâlnim in şcoala americană şi 
ermană care pune mai mult preţ pe activitatea muscular! dec8t 

pe cea intelectuală. Ei se bazează pe aceia că activitatea manuall 
desvoltă spiritul de observaţie, punând pe copii in raport direct 
cu lumea reali şi odatl cu aceasta se desvoltă atenţia, judecata 
~i sentimentele estetice, morale, voinţa şi caracterut cu virtuţile 

sociale. 
Lâsând In.ă la o parte unele idei potrivite ale şcoalei muncii, 

cum sunt: aceia a activităţii manuale precum şi acele de ordin 
. moral ,1 social un sistem Intemeiat pe ideia muncii prezintă dela 
Inceput erori fundamentale, cari il fac impropriu fală de idealul 
general al educaliei, pentrucă scopul şcoalei educative nu poate 
fi acela de a pune pe copil să execute toate muncile Accesare 
.cum cer unii pentru a câştiga astfel cunoştintele utile pentru 
viată. Căci munca presupuRe oboseală peste măsură, iar scopul 
invăţătorului este să scurteze drumul dela lucru la, acte, la Idei, 
economisind eneriliiie, In vederea unui produs cât mai bogat iar 
nu risipindu.se Cu muncă inutilă. Şcoala care Inlltură acestea şi 

urmăreşte personalizarea actelor pe baza spontaneităţii şi a rel
lexiunii pentru a stabili continuitatea Intre fapte şi idei se RU~ 

meşte şcoala activă numită şi intellrală, adică icoala care pune 
preţ mai mult pe activitatea intelectuală Insă fără să excludă pe 
cea musculară. Vedem dar, că şcoala activă s'a concretizat Intiiu 
sub aspectul muncii manuale, ea n'a Intllrziat si se afirme SIlD 

forma ei adevărată, aceia care presupune fn fiecare act, ori cAt 
ar fi de simplu un element de creiaţie Organizarea mintală este 
un punct de mare importanjă, pentru educaţie ~i trebue să de;; 
vină ţinta supremA În motivarea pt. a~tivismul pedagogic cici 
asigură acor_oul intre fapte ,i idei şi realizează ~conomia şi c1ari
latea gAndirii. 

înv. 
Arad-Mureştl 

.) . 

, 
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SAHATATeA ebeVlbOR. 

Mulţi, poate, dintre colegi se vor Intreba cum de-am ajuns 
sA mA preocupe aşa de mult sAnlltatea elevilor şi amestecul InvA
tAtorului şi I scoalei in această chestiune de sănătate. 

. In prImul rând o experientă foarte dureroasa, când tn urma 
unei epidemii de Difterie (Anghina Diflerică) ivită la o clasA 
condusă de O' InvăIătoare care nu vroia să-şi Inleleag~ menirea 
şi rostul de adevărată educatoare; :au murit mai multi elevi de 
această boalA şi al doilea; o observare şi-o Intamplare mai re_' 
eenUI, care iarăşi, sau unei sc!pAri din vedere, sau neglijentă -: 
In ce priveşte controlul elevilor la intrarea in şcoală - se putea' 
intâmpla ceva care nu mai nume bun nu putea aduce şcoli.' . 

Aşa că, prin cele înşirate mai sus, am ajuns la următoarea 
concluzie: Nimic din ceeace se petrece sub acoperământul şcolii 
şi printre şcolari, nu trebue să rămAnă ascuns ori străin acestui 
unic factor ,In acest loc, care e Invătlitorul, - ori de ce natură 
ar fi laptele ce se petrec acolo. Şi sAnAtatea eleviilor elte doar' ' 
unut din elementele primordiale pe care se intemeiază functiona- : 
rţa şcollei şi activitatea invătătorului. Aşa limitat In şcoală, rolul 
sanitar al invătătorului nu depăşeşte tarcul activitAtii sale zilniee 
dăscăh~şti, nici nu-I sileşte să iasă afară din şcoală, - o bună 
pnveghere şi cercetare a elevilor, o simplA grijA de elevii Incre
dintali lui şi la nevoie câteva măluri, totdeauna aceleaşi, pentru i 

apărarea sănătAtii obşteşti a populatiei şcolare ... Nici fişe, nici 
date, nicI rapoarte sau, statistrci. Singura observaţie cu intuijia In: 
~repJa!ă asupra copiilor, este In stare sa acopere fapte ,i stări 
preţioase ce prive,te rolul sanitar al invAtAtorului şi.1 siletc să ia 

I 
anumeatiludini. Alteori faptele vorbesc dela sine, sar In ochi, '1 
numai să fie cine să le asculte ,i să le vadă. Dar totdeauna aceste 
fapte de ordin sanilar, deoarece ele se vădelc In şcoală şi i se 
arală IntAlu invătătorului, li impune acestuia datoria Il! le culeagă 
CII grijă şi să le lucreze măcar dând alarmă şi apărându-şi şcoala. , 

EI inregiltreazA cra ce-l priveşte şi comunică mai departe ' 
tazul autoritAtilor in drept. 

Dacă last constaUlrile eraye ce a Iăcut i-au zguduit lutletul 

-" '--.' 1 
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. ,' 
li l-au hotărât să pă,ească pragul ,colii, afară, de lupta relelor 50' 
~iale, ferice de el şi de comuna care-I are Invătltor. 

Cea mai insemnată grupă de fapte de sănătate ce privesc 
leoala sunt boalele. 

Iar b031ele molipsitoare (infecto-contagioase) a cllror deci a
Talie este impusA de lege sunt: Difteria (anghina-diftencă, Con
juctivita granuloasă, Dizenteria (urdinarea cu sânge) Erizipelul, 
(brânca), Oreonul, Pojarul, Scarlatina, Tifosul (lingoarea), Tifosul 
exantematic, Tusea convulsivă, Turbarea, Meningita, cerebro- spi
nali, Variola (vărsatul). Legea obligă pe toli câli ar cunoaşte un 
asemenea caz, măcar bănuit, si-I declare autoritătilor sanitare şi 

pedepseşte pe cei ce ajută la tăinuirea' acestei boale. 
Cea mai simplă şi imediată constatare pe care o poate face 

invătlitorul in aceasta ordine de fapte esle: lipsa elevului. E obi
ceiul ca timp de trei zile, lipsa copilului dela şcoalA să fie soco
tilă ca ceva firesc şi numai după acest răgaz să se caute motivul 
absenlei copilului dela şcoală. Eu obişnup.sc ca imediat In ziua 

... 

aceia, să trimit pe cate un elev la cel ce a lipsit şi s~ vadă cauza , ! 
lipsei. Şi, de multe ori, printr'un interogatoriu bine condus Invă-
Iătorul poate prinde, respectiv afla, că elevul lipseşte din pricina 
unei boale molipsiloare. In asemenea cazuri, oprim să mai vie la 
şcoală copiii din casa molipsită (Irali şi rude cu bolnavul) până 
la slabiMrea adevlirului. facem desinfeclarea clasei şi a băncilor 
priu.spălare cu leşie fiartă. Ţinem apoi lub observalie zilnică pe 
toli elevii care .. au stat lângă bolnav şi. au avut o atingere mai 
intimA cu el, sau dacă avem loc, pe aceşti toli li. izolăm Inb'un 
coli al .. clasei. Dacă unul din ei se plange de durere de gat, ler-
binlea!ă, durere de cap, pe langă că anunlăm medicul, luăm dela 
capăt măsurile de desinfectare, Aici lşl au lo~ul Farmaciile .şco' 
.lare, despre care va urmă un articol aparte_ . ; . 

'., Deas.enrenea orice lipsă dela şcoală va fi deaproape cerce
tată. In caz când se confirmă difterie la unul din elevi, Invălătorul 
va. ,face tot ce-i stă În putintă ca medicul să viziteze ,coala, căci 
contrariul va face aceaşi . trista experientA,amintltA , •. Inceput III 
arlicotului., , , . 

:"" asemenea cazuri se' impune - cu cea mai mare strictelă 
- ,ca .fiecare şcolar să aihă ceaşca lui de băut apA, iar şcoala 

- ar fi de dorit ca toate ,coalele - ali aibe cani cu robinet 
-şi Incuialli cu' lacllt. 
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ţ 
Pe ~rmă, I~ fiecare zi va face cercetarea elevilor, mai a leii 

acelor izolati şi la cel mai mic semn de boală ia iarăşi toate 
mă&urile, dela anuntarea cazului pân~ la desinfec- tarea clase~1 
Şcoala se desinfedează destul de uşor prin spălarea băncilol' 

şi a podelelor cu leşie fiartă. Rare ori este nevoie de creoi' 
lină, accid fenic ori aită substantă antiseptică. La nevoie ~' 
pot spoi şi peretii cu var. Latrina se desinfectează spoind zilnid, 
scaunul şi duşumeaua cu lapte de var şi turnând în hazna var; 
sau creolillă, mai ales In cazuri de lingoare (tifos), dizenterie; 
holeră etc. Tot atunci se desinlectează şi fântâna şcoalei, turnl"j 
du-se în ea var nestins 40-50 kgr. (după canlltatea de apă). ! 

Dacă, din fericire, boala nu se confirmă, cu atât mai bine'! 
InvăIătorul nu i-a eşit nici o clipă din rolul lui de bun gospodar; 
bun administrator al şcoli, desinfectiei ii va zice: Curălenie, - cer" 
cetărilor zilnice la copii le va zice: Inspeclia corporală - lucr~ 
ce ni s'a impus In atâlea rânduri şi ordonate de Domnul Mareşa! 
Antonescu cond ucătorul Statului. Intrebărilor şi anchetei le va 
zice pedagogie: De vorbă cu elevii; grupa de elevi izolată Intr'un' 
colt a salei va figura o sa mă d. elevi buni sau răi, anume grupati 
pedagogic, spre a fi şi mai bine observati, cum ar fi recalcitranli,: 
intârziatii, înapoiază, etc,.. -', 

Dacălnsă s'a confirmat o boală molipsitoare pentru care' 
măsurile au fost laate de invătător, evilându-se atâtea nenorociri,! 
ce răsplată mai mare decât multumirea conştiinlei?1 

In tot timpul unei epidemii va pune pe copii să se spele: 
la inlrare In şcoală, pe m2ini CU antiseptice şi-şi vor freca tălpile 

cu un ţol Inbibat cu antiseptice (creolină, sublima!. etc) Pe urml 
se pnte obliga ca In recrealie, toţi elevii să facă gargară cu ceva. 
substantă medicamenloasă (Accid boric, apă oxigenată etc.), le 
po~te turna la sosire şi plecare picături desinfectante pe nas (ge
menol. mentol etc.). 

Ochiul Invătătorului, se va opri zilnic peobrazi, pe mAinele, 
pe capetele tuturor elevilor. In felul acesta, cu greu ti va scăpa 

o schimbare ivită la şcolari. EI poate observa pe un copila, roşit 

la faţă, aprins de febră pe care boala l-a lovit deodată la şcoalA, 
la care Incă nimic lămurit nu arată ce anume boală izbucneşte 

(gripă, răceală; junghiu, gâlci sau o altă boală molipsitoare). Pe 
lângă a trimite copilul acasă se va lua toale măsllrile ca In cel 
mai scurt timp să afle soiul boalei şi pentru aceasta cel mai bun 
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i'jloc este să anunţe medicul 
Alteori invăţătorul, atent, observă pe obrazul copilului, ~ 

iept. mâini, cap, gât, nişte coşuri, nişte bubuliţe cu apă, puroi; 
ri cu o cojiţă in vârf. Aceasta este vărsatul de vânt, vărsatul iR 

. ruei, adică Varicela, boală molipsitoare. Uneori copiii vin cu 
carlatină la şcoală, larma boalei filnd usoară Alte ori scarlatina 
ravă incepe brusc in clasă, lovind copilul cu vărsături şi durere 

de cap. 
In aceste imprejurări Invăţătorul se gândeşte intâiu la () 

. ulburare de stomac, apleca~e sau altctva, insă nu va uita ci 
carlatina incepe cu vărsaturi, dureri de cap,~şi apoi se arată spu

zeala, Pojarul se arată In chipul unor bubulite spuzate pe obrn 
gât, mâini şi tot corpul. Copilul cu pojar tuşeşte des şi sec şi se 
plânge că il mânâncă şi' ustură ochii care incep să-f Iăcrimcze~ 
Abia peste 2 zile trupul lui se acoperă intreg de spuzeala poja
rului. Altul stă chircit in bancă, cn chipul contractat de durere, 
sau se cere des alară şi invăţătorul cercetAnd află că are urdinare 
mos (SlU urdinare cu sânge, dizenterie.) 

Un altul are ochii roşii, puchinoşi şi cu urctori, la intrebările 

'ce i·sar face, probabil'c'ar răspunde că mai are In familie bolnav~ 
de ochi şi atunci nu este greu a afla că sufere de conjucHvită 

. granuloasă (peri ră.). Durerea de gât, anllhi~a poate fi simplă 

răceală, sau poate fi inceputul scarlatine!. Dacă in git se ivesc 
pehţe albe, atunci n'e ducem cu gândul la difterie şi chemăm nu
mai decât mdicul. Altă dată vedem câte un copilaş cu obrazul 
mai umfat, s'ar creJe c'ar avea dureri de măsele. In realitate en'~ 
pilul are oreion. Faptul se poole co'stata prin aceia eli măselele 
sunt sănătoase, iar umflătura va trece şi' de partea cealaltă. Apoi 
tifosul exatemalic, febra recurentă cari sunl mai greu de cunoscui: 

In tifosul exantematic pe la li patra zi de boală ·ies un fel de 
pete roşii şi rar, pe piete, ca pişcăturile de purece, Meningita ce· 
rebro-spinală poale fi cunoscut!, câte odată, cu c.iteva zile InaInte 
de declarare, "prin· aceia di copilul se plânge de clureri de cap, 
dureri de ceafă, ceafa şi spatele ţeapăn. Firea lui se ·schimbă; e 
frist, m )rocănos, fărl chef de joacă, plânglicios, Iără gusl de IIl-' 
văIătură etc, Toate schimb!rile acestea trebue si atragă a1en!ia 
învăţătorului, care imediat se va ~!ndi că in elev trebue sA cloceasci 
ceva boală şi dupA semnele arătate, trebue si fie meningită şi 'inel 
cea tuberculoasă, Tot asemenea, turbarea searată prin schimbarea 

", . 
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.ifei şi caracterului, dureri de cap, ameţeli, tremurături, nesomn 
şi nelinişte. In cazul acelta, invăţAtorul va face o anchetă amAnun· 
tilă să vadă daci copilul n'a fost muşcat de vreun animal: pisică, 

~ăine, ele. Sau daci! aceste animale mai sunt toate la casă, nu 
da\! ceva semne de turbare şi altele. In caz de cea mai mică bA
n.Uiall, cllpilul trebue indreptat ape institutul Anterabic din Timi-

I ,oara' Urmează apoi tusea măgărească care iarăşi nu se poate 
deosebi de-o simplă bronchită, la început. După o săptămână a
par aşa numitele '1uinte: Copilul IU$Cste de cinci, sase, zece, cin
sprezecă ort' În ,ir, apoi trage cu greu aerul in piept făcând un 
zgomol prelung, ca şi cum ar fi zugrumat de gât (ca un măgar 
care rage (pe urmă iar incepe să tuşească şi să continue cu văr
sAturi de zeci de ori ziua şi noaptea. In cazuri de acestea e bine ' 
să trimitem copilul la medic .. Eu, abunaoară, imediat ce observ 
Il mică sch:mbare la un elev, îi iau temperatura, o scriu pe o 
hârtie şi indată trimit elevul la medic. 

Alleori se poate observa la unii elevi că lala este umllală, 

"uI!ăită, cu picioarele ca ni,tt butuci, cu pleoapele parcă pline 
i:U <lpă. Aceasta este nefrita scarlatinoasă: boală, carţ a atins ri
j)ic)lii şi dacă copilul. se Iasă neingrijit, i-se poate trage moartea. 
Şi măsurile sunt aceleaşi: trimiterea copilului la medic. O altă 

grijă a invăIălorului este ca primivara toţi elevii clasei l-a să fie 
v3l;cilla\i şi revaccinali, Îm potriva vărsatului (Variolei). Siguranta 
deplinA, o putem avea numai dacă cercetăm braţele şi vedem 
~emnele de. alloi. / 
• 1" Măsurile de profilaxie penlru orice caz de boall molipsi-
10.lIre, confirmată, ori măcar blhruită vor fi deci u/măloarele: co
pilul nu va Ji trims la şcoală până nu se va vindeca deplin. Pen
Iru sC'lrl'ltină timpul de boală elle de 6·8 săptămâni (40 zile). 
La lUI a măgărească copilul va fi primit după 40 zile dela Ince
ta~ea lIccuselor. La difterie după 30 zile dela vindecare. De rr uite 
ori un copil ce pare vindecat rămâne totuşi UII purtălor de mic-

•. ropi .difleri~i pe cart-i poate răspindi In jurul lui. In cazul ace
sia .;and un copil ne pare Incă suspect, invătălorul îl va izola, 
()blil(ându-l ~-,i aibe ceaşca lui de beul apA, iar şcoala Insă,; 
şa-ş; aibe cana d.e beul, cu capacul priRs cu la cAt ~i să fie prevă
f#Lcu Ull robinet. In Di~enterie bolnavul va fi primit In şcoală 

şcoalll după l8 zile dela vindecare. In Erizepel după 2 săpt\m1ni 
dela vindecare. IA Meningită €erebro-spinall după 40 zile dela 

~--- -

• 
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· indecare. [n pojar copilul poate veni fa şcoală dupA [6 zile deta 
nceputul boalei. In tifos după 28 zile dela vindecare, dar aici 
rebue să avem grije că vindecatul să nu poarte cu el săm!nla 

boalei, pe care o poate împrăştia prin eşi rea afarA·. (materii fe
ale). Măsurile de luat Sllnt: dezinfeclare cât mai des a lalrinelor 

In varicelă copilul va fi primit la 15 zile după inceperea boalei. 
· n orice boală şi [nainte de a primi elevii la şcoală se cere dez
.IRfectarea bine a locuinţei de către medic sau agentul sanitar. 
Rufele şi hainele celor reprimili trebuelc să fie fosl fierle ori cAI
· ate cu fierul fierbinte sau stropite cu dezinfectante. 

Asemenea lucru se cere şi la şcoală. După ce am consta
at o boali molipsitoare se va face imediat dezinfectarea clasei, 

a latrinei, a fântânei, a bancilor şi tuturor obiectelor din clasă. 

Pentru aceasla se află un anumit aparat de dezinfectare (asemă. 
· Alor cu cel de stropit viile). 

Pentru evitarea multora dintre aceste boale - mai sus amin
ite - se cere ca InvăIătorul să fiA veşnic la datorie şi să inde
plinească ordinele primite şi anume: Examinarea lilnică a ele,i
lor la intrare in clasA, cAci ştiut este că, lifosul exantematic şi 
febra recurentA nu se iau decât prin păduchi Fărl aceşti parazili, 
boala nu se poate intinde. E de ajuns Insă un singur păduche 
care trecând dela unul la allul sA-i ciupească şi să rAspândească 

molima p~ regiuni intregi. 
Deci, cu măsura descrisA mai sus, cu o bună supraveghere 

a copiilor, invăIătorul împlineşte cu desăvârşiee rolul său de apă
r.'ilor a[ sănătâlii copiilor sâi, ba chiar şi a comunei !ntegi. 
(Va urma). 

'.~ 

.. 
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ŞCOALA VREMI 

A. 1. Cle;a inv. Marei 

Ascensiunea vertiginoasă a lui Panait Istrati se datore· 
şte lui Romain Rolland, care a lansat prima poveste istratian~ 
Kira Kiralina, pe care autorul ne-o fixeaza din folclorul brâi 
lean. Poate ca locul IllLin literatura noastră i-ar fi Itht şi mai 
llisputat, dacă acest indrăgostit de viata şi lume, acest aut': 
didact, nu s'ar fi intâlnit intr'un trist episod de viaţă, cu au· 
torul lui Jean Cristoph. 

Modest şi convins că nu are nimic comun cu'n romn 
der, acuzându-se mereu de o lipsă de imaginatie, aduce te, 
fuşi In ciuda acestor Îndoi~li. fluiditatea povestitorului de ta· 
lent şi 'n volumele lui: Kira Kiralina, Moş Anghel, Domnitl 
din Snagov, precum şi in celelalte scrieri el aduce fragmenti 
personale, trăite sau visa te. Povestitorul epic, coboară dep! 
Mc1ul destinului lui ciudat. de om certat cu acelas peisagi~ i 

aJuce dinamismul argintului viu din adânc tie fiinţă brăileanl 
pentru a ni-1 Îllşira În mărgăritare de drept şi zbucium a unoi 
oameni. a căror opinci de glod şi mâini crăpate au fost pro
hibite aproape pentru tinda literaturii. 

Panait Istrate rupând fragmente din bunătatea sufletului 
lui pe care ştie să-I scalde în curcubeele azurului Mării Medi· 
teraniene, sau al liniştei şi supleţei orientale. ne-a ridicat UI 

basorelief original in literatură adu când eroii din această lume 
nouă. Şi ei ştiu să iubească şi să fie mlndri, zbuciumându·se 
in răm,inând extaziati în faţa unei inimi ce vrea să trăiască: 

Codin sau haiducul Cosma cunosc şi ei duioşia emotivă a sen· 
timentelor, ba mai mult cel din urmă se pedepseşte singur. 
fiindca iubita nu e credincioasă. E ceva in acest gest a per· 
sonagiului istratian din eresul Demonulut lui Lermontow În· 
drăgostit de prin tese Tamara, cea mai Irumoasă din lemeile 
iubite. Pentru ea Demonul a plans prima oarii. Lacrimă ţesută 
'n iad sub care şi pialra crapă când cade la picioarele ei,; 
Demonul şi-a sacrificat prima laerim. iar Cosma viaţa... . 

Găsim peste tot un motiv de lond popular, de folclor ,ii 
înţelepciune a proverbelor, care se ame.tecă, se Îmbină cu Ion·: 
dul religios pentru a broda un ansamblu pur românesc, aşe-: 
zali Inl'un fragment de poesie. 1 

-
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Cincinat Pavelescu spunea odată că a cutreerat ţara in
treagă cu o leafă de aprod, cu o chitară subsioară şi cu o 
inimă in loc de cod. Panait Istrati, judecatorul fără robă, a fă

{;ut Ia fel. O faţă suptă de griji şi greu, nişte ochelari mari 
şi o haină modestă de muncitor, cu un plămân zdrenluit, dar 
{;u o inimă mare, plină de acţiuni samarilene, plină de bună

tate şi veşnic nesătula de lume, oameni şi peisagii. Cand te 
.. tmdeşti că tocmai acest fin bisturiu ce a disecat in adânc cu 
o caldă bynătate i-a atras atatea atribute de huiduială. Inima 
lui l-a dus aci, căci oricând a făcut uz' de ea. • Toată frumu
selea vine din inima noastră cât timp e plină de bucurii. Când 
bucuria ne părăseşte. pământul tot e un cimitir .• 

In .Ciulinii Bltrăganului., Istrati tratează problema revo
'IUliei din 1907. Aceeaşi 'temă ca şi în L, Rebreanu şi C. Pe
trescu. EI nefiind familiarizat cu genul romanului social tratea"ă 
acest subiect sub forma unor fragmente corespunzătoare scri
sului lui. Ne dă minimum din zbuciumul acestui an, reuşind 

însă pe deplin atunci când .Crivaţul. incepe să-şi gonească 

pe intinsul Bărăganului, iureşul dement al scaeţilor, după cari 
suflete Wt"mânde de larg, Ionel şi Mata, he o pornesc in lume, 
{lăd .nimic nu e mai rău deoât sa putrezeşti locului, .când iu
be~ti intreg pământul.. 

Biirăganul pentru copii .întregul pământ., descris infr'o 
formă clasică de către autorul Falsului tratat de vânătoare, 

este vazut sub alt aspect: .Pe spatele lui nici un capac! Şi 

dela un puţ la altul ai tot tot timpul să mori de sete, Nici 
impotriva foamei nu e treaba lui să te apere. Dar dacă cumva 
eşti inarmat impotriva acestor două nevoi ale gurii şi daclt 
vrei slt te afli singur cu Dum~ezeul tău, atunci du-te pe Bă

Tăgan;e ţinutul pe care l-a hărăzit Munteniei, Creatorul, pen
tru ca românul să poată visa. in voie,. 

. Bărăgan plin de ciulini, ce 'nţeapa I .ştie să se apere 
turuiana dracului I Ca şi buruiana omenească, cu cât e mai 
netrebuincioasă cu atât ştie să apăre mai cu înverşunare. 
Dar ce siguranţă avem noi despre ce e trebuincios ori netre
buincios pe pământ 1. E aci o întreagă filozofie a zbuciumulul 
~i a relativităţii strădanii/or omeneşti. 

.Piimântul n'a lost dill omului numai să-i umple burta 
c;u mălai. Mai sunt şi colturi hărăzite reculegerii. Acesta e Bă-
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răl:llnul f. 
Pescarul de pe' lIorcea, plecat cu căruPi şi calul, şubrede~ 

j>'e acets intins, Iăsându-şi calul mort in acest imens de ciulini, 
acoperiţi de un alt imens, al cerului. se spovedeşte intr'o zi : 
.Bietul animal işi dădu sufletul fără nici O casnă, fericit că a 
sfârşit. Calul muri pe asfinţitul soarelui, care auzea pustietatea 
talmeş-balmeşul şi feţele noastre !ntristate_ Scoţându-şi căciula 
şi privind cadavrul, acesta spune: - Dumnezeu mi-e martor 
cII nu l-am făcut să sulere_ Am alergat cale de trei bătăi de 
puşcâ Cii să-i aduc apă, filnul nu i-a lipsit şi de biei n'a fost 
vorba." Un imbold de inima laţă de un prieten al vieţii lui de 
casnă, de careacuma trebue să se despartă. Când soţia-i moare in
lectată de un os de peşte a mai spus: -Blestemat Bărăgan._. 
şi blestemat peşte. Doamne cât e de greu să urei până la ca
piit calvarul vieţii •. 

In toamna anului 1906, ',trebuia să cari snopii pe spinare 
de bărbat, pe spinare de femee, de copil şi aceşti bărbaţi, fe
mei, copiii nu erau decât un morman de ţoale pline de noroi, 
de bJl2ări mllri de pământ, care gafâie imboldiţi de inimi 
inutile ". 

Panait Istratir1\mane un mare prozator al literaturii noa
stre, alătu~i de S~doveanu şi Rebreanu. 

Pentru linal sit-! lăsăm singur să mărturisească: .Creerul ' 
meu e potrivnic oricărei sporiri, ce vine din cărţi. Dacă mama 
m'ar fi dat la liceu aşi fi fost o inspăimântătoare mediocritate. 
In timp ce, aşa cum Imnl, nu maimuţăresc pe nimeni şi nu 
mă !ncumet să sbor la inăltimi unde se cer aripi, pe cari nu 
le am_ In schimb pretuesc orice firimitură de adevăr ce-mi 
arde cu fierul roşu inima neadormită. Sunt un jar incins de 
dorinte. Pământul şi viaţa nu sunt niciodată pre!l mari pentru 
cât pot să le simt. O cârtiţă incandescentă In definitiv, iată 
ce ~unt.g: 

Aar.1 1. CI.i-
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. eilliIZĂRI HO VI IN SPlRITlJb 

. erORMeI şCOhARe. 
Indemnuri. pe marginea conferintei din 20 De
cemvrie 1943 dela Timişoara. 

III ~ Decemni. 19'3, DI. Ministru 1. C. Petrelcu, Inlolil 
. e DI. Prof. Radu Peire, Directorul General II Iny. Normal Pri

r, a fimt! o ~olerlnll cu organell de Indrumare ,i conlrof din 
egigne. ,colarl! Timişoara. 

Cu aceutA o.lIi~, organele de control au primit noui ins· 
rucliuli In legături cu banii mers Il InvAlământului. 

In gele ce urmeazl, dAm, In rezumat, o parte din Iceste 
n,trucliuni. 

•. Ueeeda;.' ilie.. r:lte o crealie personali. Prin el le 

iva .rmAri desvoltarea indemAnArei la Icris şi la desen a unui 
anumit elev. Vor fi Indemnati toli elevii IA·,i Intoc.eucă abe • 
. cedare proprii, InvAIătorul d&ndu·le indicalii de felul acesta, o 
pagini dia abecedar va trebui si cuprindA, in partea de lUI, un 
delen CIre sA re,rezinte o frAnturl din povestirea folositi de In
văIător pentru predarea cuvIntului normal· invătat. Acut desen 
,oate fi Inlocuit cu o illlagine dellupatA dintr'o carte nefoloiibilli 
I8U dintr'un ziar vechiu. La mijlocul paglnel, le va lipi litera de 
tipar găsită de .elev Intr'un ziar sau deleftatA pe o bucatA de 
Urile. Tot aei, din litere decupate, le poate co.bina un alt· cu
vânt, care să suprindă litera nou invAtatA. In partea de JOI a pa
ginei, elevul. poate lerle lin text uşor dupA gradul de desvoltare. 
intelectualA. 

2. A".eedar.' noalr •• I!ste o crulie colectivl'l. Prin el 
se va url1lări tot delvullarea Indemânării la. scris şi la desen a 
elevilor in să tn cadrul unei echipe de munell. Fiecare ecbipA ,. 
lucra la acest abecedar cel pulin 3 zile, după care, lucrarea se 
va trece In seama altei echipe, In aşa fel, ca pană la af1l.rşitu1 

anului Iă ia parte loIi eleviI. Se dau aceleaşi Indrumări, insistân· ; 
dll-ie asupra c~racterului specific local, pe care trebue să le aibl 
desenele şi cuvintele. inlrebuinlate. 

" 
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3. Ca,t ... Ioana la; ",e,Un. Poate fi lucrată atât de elevi 
din ci. III. şi IV. cât şi cei din clasele cursului primar superi~ 

Esle tot o creatie colectivă. Cuprinde tot ce interesează in m~ 

deosebit spiritualitatea locală în dOlIIeniul religiei. De ex.: un dl 
sen sau o. fotografie cu însemnări asupra trecutului zidirii biseri 
cii, desenul sau fotografia unei crucii, dări de seall1ă sau foto 
grafii asupra procesiunilor religioase. rugăciuni pentru diferil. 
ocazii, etc. 

, 4. C .. ,t.a h.na/ai "oapt", .. ,. Este executati de eleli 
cursului primar superior. Este tot o creatie colectivl. r:a va tl'f' 
bui si cuprindA: dări de slamă ilustrate, desene, statistici, retel 
privitoare la activitatea desfă~urată de I/ospodar in diferite epot 
ale anului agricol, etc. 

S. Ca,tea hanei ,oeporline. Va fi executată ca şi Ca~ 
tea bunului gospodar de către o echipă de eleve din cursIÎ 
prilIIar superior şi va privi activitătile gospodăreşti ale acestoFl 

6. Ca,tea ,,,oa/ei. Va cuprinde activit~tile de.sfăşurate li 
şcoală, aşa cum au impresionat ele sufletele elevilor. Va fi rtl> 
lizatv tot de o echipă, care va urmării actiYitatea Intregii şCOli! 

7. Ca,'ea sata/ai. Va cuprinde momentele importante dil i 

viaja satului. Exemple: sfinjirea unei biserici, numirea unui 1& 
vătător în comuna, a unui preot, plecarea recrujilor, IntoarcerII 
luptătoriior de pe front, acjiunea de ajutorare a 1 O.V.R., şezăto~ 
conferinje, serbari, ora de comunicări; [n general toală viata s.' 
tului săli să se oglindească in această carte. 

a. Ca,'ea .,oisma/.' local. Va cuprinde numele tutil' 
Tor eroilor din cele două răsboaie. Pe cât e posihil se vor lip 
fotogralille eroilor, se vor da biografiile acestora şi impresiik 
produse In comună cu ocazia primirii vestel morţii eroilor. [chIp! 
de elevi va sta de vorbă cu părinjii eroilor pentru a prinde c~ 

mai mult dIn viata acestora, pe care le vor consemna cu grip 
aub supravegherea Invăjătorului. Tot aci se vor prinde ca 'ntr'ui 
album s.risorile eroilor. In caz că familiile eroilor JIU dau acesk 
scrisori, se vor copia din ele părjile caracteristice In legătură a 
dragostea de tari. Această lucrare va cuprinde şi actele de eroiSll, 
civic. 

,. P, ........ ,., ••• fI.,.I.i .o,',a. E tol o lucrare ~ 

, I 
• 
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lecliv! şi cuprind~: p~ezii. cântece. strigAturi, ghicitori, descrierea 
'obicnillrilor la botez, cununie, inmormântări, descântece, foi etar 
tn legătură cu războiul, modele (desene, ciopl(turi tlieturi in lemn, 
cusături n'tionale), Se vor trece numai productiunile locale. 

'0. lsloria •• tului. Va cuprinde momente importante din 
lrecutul satului. 

II. lalo,ia ş"oalei. (mono,rafia şcoalei) Se ver lua ca 
model, lucrările de până acum. ' 

12. Mapa oIe eun.şlinte, E un dosar cu mai multe file, 
Impărlit pe obiecte de învătământ. Cuprinde decupări din reviste 
li ziare, precum şi extrase din diferite reviste şi ziare, precum şi 

extrase din diferite cărti, În legătură cu problemele de viată ce 
se trateazii În şcoală. Materialul va fi clasat pe obiecte de Învă

Iământ. \ 

U. Harla sal.lui. L~ fiecare şcoală să se găsească harta 
satutui la scara 15000-1/20000 după caz, Va cuprinde vatra şi 
hotarul comunei. 

'4. Pla.al In ,elie' cii salulai. Va fi execlltat de elevi, 
la scară, reprezentându-se formele de teren, În gips, lut, sau ni
sip, iar casele, <lin lemn, carton, etc . 
..-

15. Material ,.enlra lndelelni"i,i p,aeliee. !'iecare 
şcoală va procura din timp materi,.lele necesare pentru Indelet
nicirile practice. Se recomandă: paie. papură, pănuşi, cânepă, 

tătarcă pe~tru miituri, nuiele, hârtie, carton, lemn de diferite e· 
senle, păr de porc, solzi de peşte, frunze de brad, etc. 

Penfru fefe: in, cânepă, bumbac, borangic, linA, etc. 
Şcoalele se pot specializa In introducerea unor anumite ma

teriale Aecesare îndeletnimrilor practice. De ex. o şcoală dintr'o 
regiune, În care cultura cânepei dă rezultate bune, poate insi
mânta suprafele mai mari, oblinând priI! schimb dela alte şcoale, 
materialele de care are nevoie. 

In acest an, in toate şcoalele se va da o atenlie deosebitA 
lucrărilor din pănuşi de porumb: cOluri, şf,rgăf9ri d~ picioar~. 
mese. scaune, pr~şllri, efc. 

La sfârşitul fiecărei luni, Incepând cu Ianuarie 1944, se va' 
raporta numărul obiectelor executate de elevi, pe ~tegorii şi pe 
clase. 
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Obiectele care vor Ivea lnscrise pe o etichetă numele ele
yului ,i data la care au fOlt făcute, se vor păstra cu grijA pG 
Iru verificarea ce se va face de organele de control. Obiectele Jllai 
bine reu,ite le vor valorifica prin expozijia bazar a Inspectoratu· 
lui Şcollr al Jud. Arad. Sumele se vor Inmina celor In drept. 

In aceia, ordine de Idei, Mtnisl. CuII. Nationale recomandA 
,1 se cQnleelioneze jucarii pwtru copii. In acest scop domDii in", 
dlAlori vor lua modele dela magaziile de specialilale 81U le pot 
cere dela Atelierul de jucării .Glia" Breaza din jud. Prahovl, 10: 
mod gratuit. 

O parte din obiecte să poată fi Intrebuinjate ,i de cltre 
eospodlriile elevilor. 

IIi. Până la 20 Pebruarie 1944 se va trimite Inspectoratu
lui Şcolar al Jud. Arad o statistici a tuturor neştiulorilor de cartt. 

... ! 
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De vorbă vreau să stau c,u tille, 
io ţapinarul de pe Iza .. 
ee n'am avut ni~i când un nume, 
~t nici cui spune odat obida 

~ J. CI.j. 
irw. i\1acea 

Sfiitu - s'au de mâinile-mi crăpate, 
de boalele ce şi au culcuş In gubl ... 
când scuip mereu In palme late, 
cu mine arcul se alUl1&I. 

1'u cred că eşti mereu acasă, 
spre opinca mea tu nu te 'ncrunţi ... 
Ti-aşi spune astăzi ce m'apasă, 
ilar mi-e că poate ml! Infrunţi.. 

CII n'am blllenunchiat mii iartl, 
dreptatea am doară de-o SplIII ... 

in miue-i Horia frâut Ile Toail 
şi. astăai urca iar IisUli ... 

Un păc.Jltes se poli te ca să Hu, 
dar m'am rugat cu fapta tot mereu ... 
~'am fost dreptatea Ta o ştiu, 
<laud tesl-am tmplântat-o eu 

Utreuia'n Cuhea Cate'n clop8t, 
mi-aşi stAmpăra un pic obida ... 
Mă iartă dar aşa socot: 
i8 tapi-naTul tie pe &8 .. 

')Ap'rot 1Jt alarul Aro/ealul • 
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Apusul mai privea 'napoi, 
spre creştetul de salcii a plecate; 
voind să vadă- de-s culca te, 
gângăniile prin zăvoL 

In rapitile blonde a rămas 
din el Iărâme risipite, 
ca şi-n cosite despletite, 
ee adună turme din imaş. 

Prin lanurile de săcară, 
el şăgueşte de rămân .. 
flăcăi cu fetele prin fan ... 
în psalmul de tilincă 'n seară. 

Din ceara ta ai frământat, 
bondari şi florile de tei... 
şi prin grădine, clopotei; 
flIrâme ti -ai lăsat prin sat. 

Tort blond d'apus acuma, 
eu cel de noapte s'a 'ntalnit ..• 
cu stelele pânza şi-au urzit, 
odată cu pătrarul, luna. 

"i' 

-e1';'1 

I 

,-' .. 
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t CRONICA 
,z.\., ~Jt.i.sCaMe.t.: 
. ,' Omal fiiR,ă ReC.Ro.caIă 
· Acesta este titlul cărţii lui Ale
'Ix·;s Carrel, care Inchide'n sine o 
!parte de filosofie. De obiceiu, sun
~em incliRati a crede că, in legă
aură cu fimta om, se pun aproape 

'jnumai prollieme de filosofie. Nul 
!Dr. Alexis Carrel, autorul cArţii, nu 
ieste filosof. Sau ... ţinând seamă 
ide semnificaţia atribuită de cei 
'vechi cuvântul filosof, nu nt'ndo
,iim că Alexsis Carrel n'ar fi filo
'isol. EI este medic, de origine 
jamerican~; trăind o parte din vi-
!aţa lui în Franţa, mareşalul Petain 
lin urma dezastrului ei, l-a rugat 
'să intreprindă o reformă a edu· 
caţiei; să dea fum!i franceze o 
direcţie nouă de viaţă. 

Autorul acestei cărţi a venit, In 
'viaţa lui de medic, In contact cu 
oameni de diverse' ocupaţii şi, In 
felul acesta, văzând munca pe ca
re o presteazA a ajuns la convin· 
gerea că datele pe cari le posedă 

· omenirea despre ea însăşi, sunt 
aşa de complexe încât, din cauza 
lipsei de sintez~ şi cucizie, con· 
stitue o piellică în calea irilrebu
inţării. A intreprins acest studiu, 
du pă cum s<:. afirmI'. IA prefaţă, 

· fiindcă trebuia să-I intreprindă 
cineva, câlldva. 

A vorbi a sau scrie despre om, 
esle un lucru pretenţi"s. Omul es
te un complex de manifestări, este 
Incă necunoscut. Această afirmaţie 
provine din imposibilitatea de-a se 
da un răspuns precis unor pro-

· bleme, cari se pun ·aşa de frec-

vent, in legătură cu fiinţa sa, de 
ex.: care este modul de· a spori 
simţul moral, judecata şi Indrb-. 
neala; care e semnificaţia simţului 
estetic şi religios; care e forma 
de energie căreia se datoreiC co
municaţiile telepatice; cari sunt, 
in complexul lor, factorii cari con_ 
tribue la fericirea sau nefericirea 
indivizilor; este posiliil să se su
prime slorţarea, suferinţa şi lupta 
In formarea spi rituală şi fizialo
logică şi atâtea alte şi alle ches
tiuni neexplicate. Prin urmare, e 
justă afirmarea că omul e o fiinţă 
necunoscută incă. 

După părerea autorului, necu
noaşterea, sau intârzierea cunoa
şterii emului, faţă de rapiditatea 
progresului în ceeace priveşte ma
teria iaertă, este cauzată Ile ur
mătoarele mative: 1, felul de vi
aţă al strămoşilor noştri, 2. com
Jtlexiatea fiinţei u~ane şi 3. slruc- . 
tura spiritului nOltru. Strămoşii 
n.ştri, cu mult Inainte de·a simti 
nevoia să se ocu pe de curioaşte' 
rea sufletului şi a corpului, au 
fest nevoiţi să la atitudine impo
triva inamicilor din 'TIediul ambi
ant cari erau animalele sălhatice 
Trebuia să confecţioneze arme de 
apărare, iar pe acele animale de" 
cari aveau nevoie, să le domesti
cească. S'a ajuns, mai tirziu, să 
se contemple Jllna, soarele, ma
reele, etc. dar nicidecum n'au 
simţit nevoia să studieze fiinţa om. 
Chiar În timpul lui Galileu, prin' 
urmare mult mai tarziu, pămantul, 
centrul lumii, este redus la ran
gul umil de satelit al soarelui_ 
Iată deci, cunoştinţele de 112ioI0-· 



r 

gie erau, In tim:>ul acesta. aco
perite de vătat ne:lJnoaşterii. 

In general. omul simte un fel 
de oroare de-a se o.:upa de tu· 
cruri tomplexc. Cei mal mltlti se 
complac In superficialităti, sau. In 
erice caz, se o~upă de lucruri u
,oare. Cam Il fel se prezenat si· 
tuatia şi In vechime. 

Intodeaun., găsim In lume for
mele cari trăiesc In con,tiinlanoas· 
Iră, lorme bine precizate. Aci se 
găse,te explicatla motivului pen
Iru care studiul fiinlelor este difi
cil fală de stuJiul m lteriei inerle. 
Omenirea nu est~ iocă stăpâni 
pe precedeul care i ·ar permite să 
se illtroducA III misterele creerului 
sau al~ perfectei arm ·Jnii. ce exi
stă In a.lJeier..!!a celulelor, In timp 
ce; astron )mia. fiziologia, chimi· 
a, etc., ali inregistrat progrese ui· 
lIIitoare, In domen;ile lor de cer· 
eetare. Ia această ordine de ideI 
Of. AI. C~rrel, precizează urmă· 
torul lucru; Incetineala progresu
lui Î'I cun'Jaşterea liinlei umine 
se datnreşte lip.ei de ragaz, corn· 
plnsitătii subiectului şi formei 
inteligenţei noutre. Deoarece a· 
ceşti faetori s'au dovedit a fi per
JIIanenti. pentru a·i birui, Vi tre· 
"ui s1 se depuie un mue efort. 

E lucru absolut sigur şi eon
Itatat de toli că civiliZllia a schim
bat 'enorm felul de viata al 0-

me~irii, In bine. zicem noI. Viaţa 
a devenit mai uşoară, omul mai 
pulin sup~. rigorilor disciplinei. 
detlrobil de tQate superstitiile ,i 
chiar liber să·şi satisfacă t03te 
poltele. Prin urmue. se ~ustrage 
pe dt posibil dela anumite reguli 
uri. mai mult sau mai pulin. III 
vechime, erau regulele fUlldal1len
tai. de vi.ll. 

Acesta e olllui civilizatiei, ~ 
fel.1 In care·1 vede AI. Caree i 

omul uniformizat, omul de turm\ 
cu spiritul turnat Intr'un tipar eo, 
mun cu al semenului său. Vi~ 
de f_brieă, de birou, de cazarmt; 
etc.l·a uniformizat. Această unifOij' 
miure ·este In detrimen1ul intreg' 
omeniri pontrucă, nefiind pasi' 
să fie ridicate mediocritătile Ilo 
înăllimea celor superioJi, aceşt~ 
din urmă vor fi coborâli la niva, 
lui celor dintiiu Toate spirite~ 
sunt turnate In tipare cari. de celti 
mai multe. ori, nu li se potrivfst,J 
prin urmare devin ridicole. Tran;J 
Ilormărmarile mediului au fO~' 
înfăptuite de aşa numiţii erealo. 
de gjniu la cari, nelinând seam 
de natura omenească, au dai ome: 
nirii I cruri, la cari a căutat ~ 
se ridice, insA, neputlndu.le atin-1 
ge, a decăzut mult. Geniile au u~1 
mat Jrumul dictat de forma Sili! 
ritului lor şi de curiozitatea 10 
sau perspicacitatea lor, fără 
linA socoteală de consecinle ori; 
tocmai aceste conlecinle au for~ 
mat civilizalia. Ea. crdnd condi· 
Iii de trai uşoare, a atras omeni
rea, N'u se Indoieite nimeni de 
valoarea ei însă, paralel cu ea, 
se InregistreazA un Iei de anta
gonism între desvollarea />zică li 
minta'ă a indivizilor. CiviliHlia 
.. odernl a In4reptat omenire upre 
practic, dar a slAbit moralul. c~., 
e cazul In Franta. , 

Umanitatea şi·a pus mare nl-: 
dejde In iivilizalia modernă, re· 
zultatul muncii creatorilor de g~' 
niu, Insa, sore marea ei dezilllz;e. 
n'a oblinul ce-a dorit; oameni 
destul de Indrlizneli şi inteligenţi 
pentru 8 fi capabili să conduci 
aceesti civilizalie pe drumul rot 

1 
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<CIre I pA,il. 
Studiind mai alllAnuntit toate 

consecintele civilizatiei ai rămâne 
cu impreSIa că e incapabilă sA 
producă elite, după Al. Carrel, 

'indivizi inzestrali cu imaginalie, 
inteligenlă şi curaj. In toate IAriie 

"se remarcă o scădere a echilibrn
lui intelectual şi moral, la acei 
cari sunt ch~rRali la direclii poli
tice, ec-onomice şi sociale, De aci 
concluzia că schimbădle produse 
in mediul n 1slru, prin aplicaliile 
-ştiintifice, au avut asupra indivi
zilor efecte puternice, ch;ar deza

. str~oase moralice,te, După CUII! 

-a'a spus, aceste transformări ale 
meJiului sunt dăunătoare fiindcă 
.au fost făcule fitri o cunoaştere 
mai adincă a nalurii omului. O
mul s'a Inglobat acestei civilizalii 
deşi n'l i s'a potrivit. Mai nece· 
sară decât cunoaşterea crealiuni 
tehnice este cunoaşterea noastră 

. fn,ine. 
; !nventiile şi toate produsele ci
: vilizaliei mojerne, In mod direct 

nu ne aduc vreun rău tnsă, prin 
frumusetea lor inchid iQteligenta 
în materie nelnsuflelită. E pericu

"os să se continue pregătire uaui 
fel de e:ristentă, dacă aceasta a
duced@lnoralizareaindivizilor,sau 
demoralizar~a celor mai nobile ele
lllente ale marilor ra 'e. SA ne'"
toarcem curiozitatu "dela ...fizic şi 
fizi.loiic, către .piritual fi min-
tal. ' 

Se impune Q radicali schim
bare. Această schimbare o vor pu
tea-o face spec;aliştii consacraţi 
diferilelor ,tinte cari, din ansam
blul activitătli lor, să ne dea un 
lot: omul nou, Insă, zice DT, AI. 
Carrel, după cum mal ile inventii 
,şI deKoperiri nu sunt. opera IIIIÎ 
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multor indivizi, ci 8 unui singur 
creer, care s'a frămAntat mult, pâ
nă să scoată la lumină opera, tot 
aşa -ŞI reformarea sau reînoirea 
omului trebue făcută de un singur 
om, care va line socoteală de na
tura omenească, Evident, nu exi-' 
sili savant care sA stăpânească et 
singur tehnica ne~esară studiului 
problemei umane. Şi totuşi acea
sta trebue să se facil. Va fi capa
bil să Introprin;;l reînoirea omu
lui numai acela care a studiai te
meinic omul, sub toate manifes
tările sale. Va simti nevoia sA cu
noască absolut temeinic psiholo
gia, fIziologia şi psihiatria. Va 
reuşi prin" 'un studiu de 25 de 
ani, renunlănd la tot ce-i dis!rac
ţie, pierdere de timp,· chiar şi că
sAtorie. 

Se impune actst studiu nu prn"' 
tru a Inmulti numărul datelor cu 
privire la sufletul individului, ci 
pentru a ne r,'construi pe noi in
şine, In aş~ H incat să putem 
modifica mediul noslru Intr'un 

. sens prielnic nouă Şi, poate eli; 
această cun03şttre li este rezer
vată viitorului. Că nu s'a Inceput, 
acest studiu pină acum, se dato-" 
reaza pe de- o parte creatorului 
falsei probleme a relatiilor corp
suflet, lui Descartes care. prin 
credinta lui dualistă, a dat posi
bilitatea si se vorbească de su
flet ca de o entitate cum se vor
beşte de orient sau de occident, 
Sufletul este acel aspect din noi 
'n,ine care, e s"ecific naturii noa
stre şi ne deolibeşte de toate ce
lelalte fiinle Inlufletite. 

Studiul, oricare ar fi el, priveşte 
omul sub un anllmit aspect; insă 
sub rapGrtul con$liÎIIlel, pAnl a
cum. a lAsat mult de dorit. Omul 

. 
• 
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trebue privitla lumina convergentă 
a tuturor studiilor. Aceasta se poate 
face prill introspecţie ŞI prin stu
diul com;>ortăril. Introspecţia cu
prinje o pdvire profundă in in
tem'JI n');!ru, i~r cO!T\~ortarea pri
v~şt~ 11\ l,ife,tărileexterioare. Toa
te ,,~e,tea se vor face prin ajuto. 
rul inteligeillei, acea facultate, care 
permite şi ajută inţeleg~rea rela
tiilor dinlre lucruri. 

Pentru a veni In ajutorul inte
lig~nţei se impun: exerciţii re
gulate. observarea completă şi 
adâncă a ~ucrurilor, obişnuinţa 
raţionamentului precis. Copiii cre
SCUli In multiphcitatea evenimen
telor, în zgomotul străzii, sau 
ehilr In faţa uniIi ecran de cine
ma, deoarece In aceste împreju
rări impreliile se succed rapid. In 
sufletul lor, nu sunt prea inteli· 
genţi. Aceeaşi este situaţia şi în 
şcolile unde nu se cunoaşte b:ne 
concentrarea intelectuală şi efortul. 
Autorul specifică şi faptul cA nu 
se C'lnOSC încă acele conditii, cari 
intrunite, să favl)i'izeze inteligenţa 
In desvoltarea ei. 

AI. Carrel pune şi problema 
Credinţei spunând el certitudinea 
ei diferă mult de a ştiinţei. Ea 
este mai adâncă, certitudinea ei 

. nu poate fi clătinată cu argumente. 
Cu această calitate a Drofunzimei 
sunt Inzestrati clar văzătorii. savan
Iii de geniu. Numai el sunt inzes- . 
traţii cu intuiţie, imaginaţie crea
toare. Se citeadexp: un adevă
'rat şef n'are nevoie de teste psi
hologice pentru a-5\ cunoaşte sau 
alege sUDuşii, sau, un bun jude
cAtor ştie să dea sentinţa, de 
multe ori, fără '1 se baza pe texte 
de legi, ci pe considerente false. 
Această rară calitate - oCIarviziu-

nea - este o facultate excepţia- , 
nală şi nu se desvaltă decât la 
un număr redus de indivizi. 

Clar· viziunea alături de telepa-· 
tie cOllstitue al şaselea simţ, cu, 
care sunt inzest'aţi numai o parte 
dintre oameni. Prin urmare cu
noaşler~a lucrurilor din mediuf 
ambiant se poate obţine şi pe a
ceastă cale, nu numai prin simţu
rile fizice. Indiferent de modul de 
cunoaştere al mediului ambiant, 
s'a constatat că, lucrurile ne apar 
sub diferite forllle, după stările 
efeetive. E lucru ştiut că: iubirea, 
ura. supărarea, frica, etc. pot aduce 
tulburări chiar in logica individu
lui. Constitue temperamentul care 
imprimă individului superioritatea, 
mediocritatea "au inferioritatea. 

Scopul către care trebue să tin
dă educatia este după Dr. AI. Ca- . 
rrel, moralitatea - activitatea mo
rală. - Prin această actIVitale in. 
dividul devine bun şi altruist şi 
şi tot ea crează în 0111 simţul da· 
toriei şi curajul răspunderii, de· 
care deali fel, dau dovadă aşa de 
pulin oameni. Un exp. celebru, 
de acest Ren, ne oferă anticltita
tea, prin Socrate. Cine-a citit "a
pologia lui Socrate" a găsit un 
exp. rar de acest fel. 

Simţul moral depinde in foarle' 
mare măsură de inteligenţă, de' 
simtul este toc şi de cel religiOl.' 
La creatorii de geniu, inteligenţa { 
şi voinţa constitue o singură fun
cţiune, imprimă actelor omene
şti o valoare superioară. Tot au.' 
torul precizează că. simţul moral 
vine dela o anumită stare struc' 
turalA şi funcţională a corpului 
nostru. Totuşi, din moment ce e
xistă acest simţ în fiecare om, 
intr'o măsură oare~are, inseamnă 
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,- că se poate educa. Neeaucându·1 
a dispare şi oJată cu el structura 

statului se clatină din adânc uri. 
Simţul moral măreşte forta inte

II Iil(entei şi aduce pace Intre oa· 
e meni; este însăşi temelia civiliza· 

tiei. S'a amintit că, simtut moral 
II este in strânsă legătuJă cu simtul 
,. estetic. S'a obs,ervat că acest simt 
. supraveţuieşte inteligenţei. Sunt 
e alienati mintali cari şi in starea 
1, aceasta săvârşesc lucruri de artă. 
1 Dar e foarte adevărat că acest 
e siml nu se desvoltă dela sine deşi 
J, există in stare potentială. Poate 
e să dispară compleeI, acolo unde 
1. altă dată exista intr'o măsură a· 
e preciabJă, cum e. cazul Frantei, 
1, ~ spune Dr. AI. Carrel, Ea şi-a dis· 

i trus frumusetile naturale cuni sunt 
1- f mănăstirile de pe muntele SaiRt 
_: Michel, şi admiră subrezenia ca

selor din Bretania, Normadia sau 
din jurul Parisului. 

Alt aspert al simtului moral 
este senlimentul religios. Deşi 
modernismul cantă să uite sem
nificatia simtului religios, consi· 
derând bisericile drept muzee pen
tru religiile moarte totuşi, el a 
continuat să rămâle funclie nece- . 
sară conştiinţei câterva indivizi. 
Astăzi, Incepe a se manifesta cu 
putere printre oamenii cu i 'altă 
cultură. De alt fel, se ştie că Ba
con a spus: multa cultură şi ştinta 
te apropie de dumnezeu, iar puli
nă cultură şi ştintl! te depArtează 
de Dumnezeu·. După pArerea lui 
AI. Carrel, ca şi după a unei plrli 
dintre oameni, simtul religios este 
mult mai inalt decât simtul este
tic. EI cere Inăllimea spiritului 
către o fiintă care este izvorul fie
cărui lucru; un .entru de forle, 
pe care misticii creştini II numesc 

• 
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D U M N E ZEU. Acest misticism 
creştin exprimă cea mai nobilă şi 
inaltă forma de activitate religi· 
oasă Şi, spune Dr. AI. Canel, e 
tot aşa de imposibil să le apropii 
de misticism nI creştin fără uce
nicie, cum ar fi imposibil să de
vii atlet fără antrenament fizic. 
Rugăciunea mistÎCullli devine con
templatie, plÎlI care poate p~trun.· 
de intr'o viată iluminată. SpiritHI 
lui trece peste limitele spaţiului 
şi ale timpului. EI (ste cu ade· 
vărat individ moral. 

Să nu se uite insă, că, trebuie 
să existe ~trânsă legătur~ intre 
factorii cOllponenti ai moralitnţii, 
Savanţit de geniu sunt Inlotd.c3U· 
na insuflejiti de o adâncă cinste 
şi urmăresc moralitatea. 

Reintorcându-ne la partea dela 
inceput, unde se dă semRalul de 
alarmă, că civilizatia creată de a
numiti oameni, netmând seamă. 
de natura omenească, a devenit 
un pericol pentru omenire şi că 
omul trebue să se reinoiască. A·, 
jungem la conclulia următoare: 
omul trebue neapărat rtÎnolt Daca 
se lntârzie această actiune de re
inoire, omul va fi pierdut din pun! 
de vedere moral. Rolul principal 
In acţiunea de rein9,ire le este re· 
zolvat educatorii ar şi familiei, mai 
ales femeii. 

Femeia trebuie sa fie rea dusă 
la funclia lăsată de Dumnezeu. 
Viala de birou, fabrică şi mai du ... 
re ros ocupatiile in ,ari lşi pierde 
vremea şi chiar sufletul, au Inde
părtat-o complet ,lela creşterea 
copiilor In spirit moral. Dacă o
pera educativA se face numai de 
către educatori se va obtine un 
rezullat slab. Lucrându· se mână 
In mână cu familia, rezultatul va._, 
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fi IAmiil mai bun Dr. AI Carrel 
chiar spune: şi nu s'ar pUlea ca 
toli IineTIi uoei naliuni să lucre
ze pentru ea, pentru f~meie, câte 
un s(urt t;mp aşa cum îşi face 
serviciul militar? 

Deci: să se lase femeii tot tim
pul nece.ar pentru educaţir. Să 
se cunoască. de către fete, toate 
studiile de fiziologie şi mintale. 
Să ne descătuşăm de lumea ma· 
laiei inerle, care p:ar.e aşa de 
mult omenirii. Omul este fiinţa 
vie, este focarul de activităţi min
tale, el se poate intinde dincolo 
de .patiu şi de timp, poate strA
bate infinitul, poate trăi frumuse
ţea şi iubirea inspiratoare de sa
crificiu; rle eroism, de abnegatie. 
de deplină jertfll. pentru reînoirea 
semenilor săI . 

Mai multă iubire, mai' mullA 
sinceritate, mai mult devotament, 
mai mulJl incredere In propriile 
puteri şi cu acestea QontTlbuiţi, 
Intr'o oarecare măsură, la marea 
<lperl de relnoirea omului. 

Sid. Mar'ln 

... 
J. C. P.eNJCU: 

.. Con'rib.,ii la o peda,o,ie 
Nmânea.eă" 

LucrArile pedagogice romineşti 
.tudiat. sub perspectiYa lor de 
<Il"arilie, marcheazA In mod evi
dent influenţa te·a sufrrit-o In
trtaga Il'ândire pedagogica la noi. 

Primele InfiripAri a tendintei 
de sul:i8re, .au 8 centactului cU 
peeagogia apusului ,1 mai târziu, 
cniar faza de a da opere cu un 
continut vlldit de sifttezl - se 

glisesc sub dominatia Indeosebi 
a herbartianismunului germallsau 
al altor şcoli străine. ' 

Literatura pedagogică româ
neasei postbelică reliefiează în
cercări şi dă expreslUne nlVoii 
de a creia o vedere educativ! 
cat mai In armonie cu realităţile 
noastre. 

Radicalele transformAri care 
impun funcţii noi şi alle perspec
tive vieţii noastre sociale - re
clamă imperios şi o nouă indru
mare functiei educative, ca o 
drept expresiune a necesiUlilor 
impuse de imperativele rulitllţii 
naţionale. 

Gândirea pedagogică. a dlui 
I. C. PetreScu începe să se con
tureu Intr'o configuraţie spiri
tuaUI care să s'rvea <că cele mai 
intime nllzuinţe naliona1p, în ra
port cu exigenţele şi glasul mo
menhllui istoric al statului nostru. 

Pentru a putea indica, a putea 
prinde în forme şi principii mo
dul de reorganizare a şcoalei ro
mâneşti, d-I I C. Petrescu, cauti 
prin noua lucrare: ,Contribulii 
la o pedagogie româneasdi". si 
elucideze nişte probleme care se 
pun In legatură cu realitatea 
noastră şi din sesizarea obiectivi 
a clrora, IA prindă In mod firesc 
punctele de plecare ,i rolul pe 
care trebue să·1 serveascl insti
tulia şcolarli la noi. 

SpecificInd In .prefaIă· deo
scbirea dintre Idulul de Intre
gire nationali, dinainte de rbboi 
- si irlealul de II creia (1 noul 
spiritualitate romAneucJ, e cul
turii Mlion.l1 de azi, autorul 
arată ÎMulicienla conceptiei ra
lionaliste la creiarea unei noi 
.piritualitall româneşti. 
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Penlru Inlăturarea accstui ne
ajuns, slngurill indreptar ,ămlne 
raportarea continuă la singura 
rea litate autenticA care e la noi: 
satul. Dintr'o plltrundere obiec
tivă a vieţii sub toate aspectele 
ei din sat, se poate ajunge la o 
funJamentare ştiinţifică a ,coalei 
sAte,ti. 

IA cap. 1. .Familla romlDeaael" 
fiind consideratii ca unitatea de 
bază a vielii noastre nalionale In
cadratA satului, este studiatA sub 
diferife aspeete: biolo,ic, social, 
educativ, asistentei sociale, etc. 

. pentru a evidelttia codicientul de 
vitalitate ridicat at neamului, ra
Iul prepJnderent al lemeii In edu
cal'e, realizarea lIiltentei ..... 
eiale, ele. 

Cap. II. .5atul românesc fi 
,coala· pleacA dela credinla cA 

" satul este isvorul românismului 
I ,i el culturii româneşti şi ,coata 
.• ce trebue i'O dAm copilului de 

Ilran, trebue si lie ,coala SI
i tului. 
1· latuie,te determinantele psiho

logiei IAranului care sunt: natura 
I ,i munca, sub influenla cărora I 
1, s', format o psiholo~ie specificA 

din care desprinde urmAtoarele 
principii pe care te găseşte nece
sare la baza nouii şcoJi rom~neştl: 

'1 principiul localist şi regionalilt 
.: - determinat de influienla nl
.r turi, şi principiul activitălii In 
i' comunitate. determinat de munci. 
I Arată apoi şi justifică modalita
. tea de aplieare a acestor prinei
li pii Intr'o nouă şcoalA nalionall. 
. ~ Autorul nu uiti el ceeace dA 
ii ViatA principiilor şi Intregii pra
f erame şi tnaWutii, elte In"ătl
! torul, ,i de aceea li InchinA ,1 i lui un capitol, ari tind lemnifl-

t 

catia influenlei educative a invl
Iătorului, rostul ,i inluficiw(a 
metodelor de selectionare a in
văliUorului pe bazi de vocaţie, 
relievând In Icelaş timp, cum In 
clasă şi viala sociali le poate 
recunoaşte adevAratul InvătAtor. 

Dar pentru toate acestea se 
cere o altă pregătire InvătAtoru:ui. 

Din Intreaga lucrare cu bogă
lia ei de sugestii, de lumini cari 
tind la Inchegarea unei unitare 
şcoli a realitălii nali.nale, se In
trevede pasiunea autorului şi 
dragostea mare care ti poartA 
Intru. creiarea noii şcoli. Este o 
urnlare . aprofundată a lucrArii 
,Şcoalele de experimentare",i 
'fi avea continuare. 

Această lucrare nu este de /n
cercare, ci de fundamentare ob
iectivă a unei şcoli nalionale şi 
In acela, timp, o conturare ar
monică a unei gind iri pedago
gice specifice noi a dlui prof. de 
pedagogie loc/ala 1. C. Petrescu. 

25 V. 1939. 

t Petra Şer .... 

* Mini.feral Caltarli Na,ie
lIale a acordat pe data de' 1 
Sept. 1943, un spor de 30'/0 la 
salar InvAIătoriior din Regiunea 
Moţilor. Printre InvăIAloriicare 

vor beneficia de acest spor lunt 
şi InvăIAtorii din câteva comune 
din judelul Arad • 

Socotim eli Ministerul a făcui 

un act de dreptate prin acordarea 
acestui spor colegik'r noştri, care 
muncesc In condiţii grele de trAI. 

t 

I 
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PUBLlCi\TIE DE CO,\IVOCi\RE.4 
ADUNARII GENER.4LE ORDIN.4RE 

Banca Coopera.i.,.,i a InIJăIă'orilor. Anul social 1943 
/~ Com. Arad. Judetul Arad. 1944 luna Ianuarie ziua 2~ • 

. NI'. 30 1944. CONVOCAREA Nr. 20. 
In conformitate cu dispoziţiunile art. 36 din statut şi 

. potrivit hotărArii consiliului de administraţie din şedinţa 

dela 30 luna Ianuarie anul 1944 se aduce la cunoştinţa mem· 
brilor Băncii cooperativei lnvăţătoriior din Comuna Arad. 
judeţul Arad că sunt convocaţi in 

Adunarea Generală Ordinară 
in ziua de 20 Pebraarie 1944 ora 8 in localul Casei lnvătă' 
torilor din Str. Fraternităţii No. 1 din comuna Arad. ;udetul 
Arad pentru a discuta şi hotări asupra chestiunilor prevăzute 
in ordinea de zi. -

Dacii in această zi nu se va putea lntruni majoritatea 
membri/or. cum -prevede art. 38 din statut. şedinţa adunării 
generale se va amâna pentru ziua dl27 luna Februarie. anul 
1944. orele 8. in acelaş local. cu acei~şi ordine de zi şi când 
.se Vl ţinea cu ori c§ţi membri vor fi prezenţi. 

Bilanţul. conhtl de profit şi pierderi. partida fiecărui 

societar şi registrele de contabilitate. se pot vedea de· D·nii 
membri conform art. 37 din statut. chiar de acum la sediul 
lJăncii in orice zi In orele de birou. 

Ordln.a de zi, 
1. Constituirea biroului şi constatarea membrilor prezenţi. 
2. Darea de seamă a consiliului de administraţie asupra 

mersului operaţiunilor societiţil in anul 1943. 
3. Raportul comisiunei cenzori/or. 
4 Aprobaua bi/anţulul şi contului de profit şi pierderi. 

lmpărţirea beneficiu lui şi descărcarea consiliului de admi· 
nislralie de gestlun~a sa pe anul 1943. 

5. Fixarea sumei maxime pe care cooperativa o poate 
imprum.til dela Federală. Incoop. efe. 

6. Stabilirea doMnzi/or de perceput dela Imprumuturile 
acordate so.clefari/or şi neşociefarilor. 
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7. Fixarea maximului de împrumut ce se poate acorda 
unui societar şi nesocietar. 

8. Stabilirea sumelor ce poate împrumuta cooperativelor 
din localitate şi condiţÎîmiie acordă rei acestor împrumuturi. 

9. Stabilirea conditiunilor de primirea depunerilor spre 
fructificare şi dobânda ce urmează a li se plăti. . 

10. Să ia cunoştinta de imprumuturile membrilor din 
i:~nsiliul de administraţie şi cenzori, 

II. Votarea bugetului pe anul 1944. 
12. Să ia cunoştinţă de rezultatul inspecţii lor făcute de 

· cenzori şi organele institutiunilor de control şi să se avizezt! 
· <i8Upra măsurilor şi sancţiunilor ce urmează să se ia, dacă e 
, cazul. 

13. Alegerea a 3 membri în consiliul de administraţie în 
· locul d'lor Sabin Tomuş, Dimitrie Radu şi Alexandru Burticală. 

, 14. "Iegerea a 3 cenzori şi 3 supleanţi în IOCIII d-Ior: 
ll/lilln Muntean, 1 Păcurar şi Şt. Dumitrescu. 

15, A se lua cunoştintă şi a se ratifica întrarea şi eşirea 
membrilor din cooperativă. 

16. A se ratifica operatiunile de mandat şi a se lua cu' 
noştinţă de angaiamentele contractate şi rezultatele obtinute. 

17. A se hotărî ca retragerea din cooperativă să nu se 
poată face decit după cel putin 10 ani dela înscriere. 

Voturile adunării se fac prin ridicare de mâini, afară de 
cazul când se cere votul &ecret, In conformitate cu statutele. 

Decizlunile luate de adunarea generală în limitele ac' 
talui ~onstitutiv, statutelor şi legii cooperaţiei sunt obliga' 
torii pentru toti societarli. 

Nici un soci,tar nu poate avea mai mult decât un singur 
vot, oricari ar fi numărul părtiior sociale ce posedă. 

Cei absenti şi femeile vor fi reprezentati prin un man
datar societar, cari trebue să aibă un mandat scris. Femeile 
miri/ate nu P61 fi reprezentate prin sotii lor dacă sunl asa' 
ciaţi, fără mandat scris. Un mandatar nu poate reprezenta 
decAt un singur societar In afară de votul lui. 

Ad· tarii nu pot să ia parte la vot: a) pentru aprobarea 
bllllntului şi b) rezolutlunile ce privesc responsabilitatea lor, 

art. 163 c. cam,) şi nici nu pot reprezenta ca mandatar pe 
)un asociat, lipsă la adunare. 

Membrii consiliului de administratie, ale. ciror mandate 
au expiraf,_pot fi rt!aleşi. 
Puşedintl!, Ioan G.idea. Director, la 'ia. Pa,afIă 

:;, 
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BILANfUL 
Incheiat la 31 Decemvrie 11143 

ACTIV 

Dl6ponibilftă/i 
Caua 480800 
Depozite la div. inst. 850 
Efecte publice 23910 
Particip. Ia div. inst. 204828 
Debitori obişnuili 6471670 
Diver,i dehitori 19387 
Dob. de incasat 5917 
Mobilier 44!!83 
Cheltueli reportate 20156 
Div. conturi debitoare 53179 

Total 7325586 
Conluri de ordine 3816600 

Total gen. 11142186 

PA51V 

Fonduri Pl'oPl'ii 
Capital 'vărsat 2265671 
Fonduri de rezeryă 258737 
Alte rezerve 48141t 
Fond cultural 113009 
Fonduri de amortizare 25228" 
Depuneri fructificare 446793 
Credite dela 1. N. C. R ... e.n! 3816600 
Fond deb. datorate 5917 
Div. beneficii reporl. 231054 
Div. conluri credit. 33370 
Profil şi PIerdere 81052 

Total 7325586 
Conluri de ordine 3816600 

Total geD. Il14l18~ 

CONrUL DIl PROFIr SI PIERDERE 
Incheiat la 31 Decel1lvrie 1943 

CHELTUELI , 

Cheltueli generale 
letoane 
Salarii 
Jncălzit iluminat 
Contribuţie de con. 
Indemn de pierd. CIIS. 
Dob. la ef·,~te reesc. 
Dob,' Ia londuri 
Dob. la dep. fruct. 
Impozit 
Mobili~~ 

Tota'ul chp.ltuelHor 
Benefkiu n~t 

23752 
34670 

19J8OG 
16988 
1982d 
6000 

17570 
1~772 
907i 
i (lZ4 
4448 

495159 
81052 

Total 5Î621 1 

Preşed'nt~. 
le .. 6ăclea 

• '!" 

VENITURI 

Dohanzi şi beneficii 422671 
Din imprimate 83426 
Fond spec. S. Mulualll 45530 
Cupoane . 3688-· 
Dob. Ia Ct. eri. 20896 

Total 57621 L 

Contabil. 
ŞI.lan PUPI' 

- .. -., 
'._'" 
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Ti~ .CONCORDIA. 'Mlitu ~ Am OfGI/u" EIIilRd AtU . 
• 11. 944 - 11UY(l. 0. •. Muti Br. N,. 21,351,940." 
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