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Pelerinajele la sf. Mănăstire H. Bodrog 
impreunate cu misiuni religioase, pentru tnăltarea sufletească, lnvjorarea rellgioasă şi tntărirea 
morală a credincioşilor, urmează şi tn acest an, ca şi In anii premergătorl, illcepând cu praz~ 
nicul Schimbdtii la fald (6 Aug) şi continuând la Adormirea Ni1scdtoarel de Dumnezeu (15 
Aug.) Tdierea capului sf. Ioan (29 Aug.), Naşterea Nc'iscdtoarei de Dumnezeu (8 Sept.) şi la 
Ind/ţarea si. Cruci (14 Sept.) 

La Sântămăria mare (15 Aug.) va participa şi P. Sf. Sa D. D. Episcop Or/garie, 
slujind tn ziua praznicului, cu sobor de preoţi şi predicând la sf. litur~bte P. C. preoţi vor 
comunica această veste de bucurie, Indemnând pe credincioşi si vinA 1n numAr cât mat mare. 

Programul misiunilor 
\ . 

pentru toate pelerinaje1e se tntocmeşte pe 3 zile, precum urmeazA: 
Ziua l-a, VecernJa, urmată de cuvântarea de 1 n t rod u cer e ami si uni lor şi 

molitlla de pregătIre pentru mărturisire, cu alocuţla despre pic a t Ş I poe ă i n t ă. 
Pavecerniţa, Insoţită de predica despre milos tiv t rea lui O u m n e zeu. 
Mezonopflca, cu alocuţia despre m o ar t eşi i ude cat ă. 
Ziua a Il-a, Utrenia cu ceasull, şi cuvânt despre m â n t u I rea suf 1 e t u 1 u 1. Apoi 

sf. liturghie, pentru comunicarea celor pregAtiţl, cu predica despre cum 1 ne c a (e a vre d n i cA. 
Sf. Maslu pentru bolnavi, cu alocuţia despre s f- tel e Tai n e cam i ilo ace de 

m â n t u I re. 
Drumul Crucii, cu meditaţii la fiecare popas, tnHitişat tn cele 14 icoane de pe troiţe, 

pentru adâncirea patlmilor Domnului, trezirea conştiinţii şi a părerii de rău pentru păcate. 
Vecemia zilei, cu mie şi cuvânt despre cre din ţ ă cap u t ere d evi a t ă şi de 

ma. n t u i r e. 
Privegherea praznicului (Utrenla), cu procesiune din biserică la paraclis şi predică 

despre v i a t a v e Ş n t c A, cer u 1 şti adu 1. 
Ziua III-a, a praznicului, In biserici: Clnstitul Paraclis al M-cH Domnului şi rugă

ciunile de pregătire pentru cuminecare. Sj. liturghie pentru Impărtăşirea pelerinitor, cu predică 
despre p re zen t are a 1 ă a D o ro nul u i Ins f. cum i n e c ă tur ă. 

In curtea sf. M· ri, al Il-lea Maslu pentru bolnavi, cu alocuţia despre p Il t ere a 
s 1- te i Tai n e. 

La paraclis: Sj. liturghie solemn§, slugltă tn sobor, cu predică despre Ins e m n ă· 
t a t e a p r a z n ieu 1 u t p e n t r u v i a tac r e Ş t t n 1. 

Sfinţirea apei mici, stropirea creşttnilor şt tnchelerea misiunilor, cu tndemn la t n
. d r e p t a [ e a vie t t i. 



...... ~~ ... -,"~~= .. __ ~_,-,-__ . __ . _-"-~ _~.;;:- __ ~_~~T~~-............ __ ,/k.~""","----"",--"", 

--~:... -~""-----~-----

~g. 2 BISERICA ŞI SCOALA No.29 

In tot tlmpul I,ber, se vor face citiri şi rugdciuni 
particulare, la locuri anume de s" gr.al(', de câte 2 lero
monahi şI prec.ţi, pentru tnb\l:oţde sufltteşti ale pe· 
lerlnl1or, pentru uşurarea şi mâogăluea c~lor Impo
voratl de amărăciunile vltţil, asupriţi de soartea netn
durată, ori mu,~aţl de ,arpele păcatului. 

Asemenea se va face molitvtl de pregătire pentru 
spovedanie. ori de câte ori se vor Ivi grupuri noi de 
pelerln'. ŞI duh" vnlel! vor sta mereu În s 'allnul măr
turisIrII, la iodemâna penltellţilcr. Peati u a r,u aduce 
vătămare regulei canonice, de a nu 8l:hmba d: ho\'n!
eul, preoţii vor da fiilor lor duhovniceşti binecuvâl1tare 
de deslegare, spre a se putea SPOVE dl la ~f. M.re. 

La sfintrle liturghll şi la alte slujb,>, se pot da 
pomeniri, cu felurite rugăciun1 pentru vii, bolnavi, cA· 
Iători, precum şi pomenirl pentru npausiţl, pentru eroii 
morti tn războiul de intregire a neamului, serlindu-se 
pe un bilet numele de botez al celui pentru care se 
face pomenirea, cu amintirea rugăciunII, pe care şi-a 

doreşte. 

La sI. Maslu vor asIsta grupurile dupăcum se 
vor inscrie, in două rânduri, nefiind cu putinţă a se 
dvlrşl sf. Taină pentru nlmenea, în partlcuhr. 

După datina din trecut, grupurile de pelerlnl, a
Duntându-şl sosirea, vor fi intmp!nate la intrare tn 
sf. Mănăstire şI după încunjurarea bisericii, intrând, 
staretal va rosti ruglclunea de mulţumire, în biserIcă, 
sau la paracUs. 

La tncunjurare şI pe tot drumul de pelerinaj se, 
vor clnta nu mat cA n t ă r I b I ser I ce şti, după 
rAndalala ortodoxă: tropare, condact', Irmoast', psalmi 
aleşi şi cântArl ale "OasteI Domnului", Se vor talătura 
cu totul câutărlle de imprumut streln. ŞI in acest scop 
e bine, ca pelerln:1 sA se exercite din vreme şi să fie 
Instruaţl de acasl. 

Corurile, carI do~esc să cAnte la &1. liturghie, să 
se auunte de cu vreme conducerII sf-tel Măuăstir!. ca 
al se poată face orâodulrea. Cântăreţli de strană vor 
participa la toate servlchle religioase, tnfrătlndu-şl 

glasul lor cu rugAciunile preoţilor, t n t r u slava lui 
Dumnezeu. 

Cu blnecuvântarea P. Sf-Iul nostru stăpân, la ml~ 
.• Iunl vor da mână de ajutor preotul mlslonar eparhial, 

apoi mlslonarll şi duhovoicll din protopopiate? In acest 
scop. işl vor aduce cu sine ornatl", cru~e şi cărţIle 

de ritual necesare asemenea şi-le vor aduce cel ce 
vor sA servească tn sobor. 

Indatorat să fac pe viitor amănuntită dare de 
seamA despre pelerloBjele şi misiunile relfgioasc dela 
.t. MAnA,tir<" p. c. preoţi, cari conduc grupurile de 
pelerlol. sunt rugaţi să predea startţ'ilul consemnarea 
pelerlnilor după comune, cu numărul după sex şi vârstă: 
Mrbatl, femel, feciori fete, Intelectuali ortodox! şi stre!oi 
de Ifgca noastră. cari l-ar in soţI. Se va noh deOSebit 
numArul celor dlo Oastea "DomnulUI- fI se va evi- , 

d eoţia şi numărul de ('Arute, ce taseţesc gl upurlle. 
Când pelerinll vin sub eondu ~erra aitula,'decât a preotului 
- şi e necesar să· şi a' bă U LI conducător grupul ori 
cât de mic - conducătorul va fi Instruat de acasA, 
să şi prE'găteascl t<'bloul pelerinllor, cu datele de mal 
sus, s~b:rllndu-J cu "umele şi cu adresa fxactă. Altfd, 
pelerinlJ, d!n comunele ce nil VOi prezenta tab ou, ne 
vor scăpa din conS~tnnarea generală şi nu vor putea 
fi amintIţi, prlotre cucerolcil ioch'nătorl, doral.;1 de',-_ 
inălţare şi ÎLlviorare relg1oasă. . ....... ~. 

Conducătorii grupurilor vor gr;j! de pderlnl per 
ot drumul, vor supraveghea, ca sA se păstreze şi in 
preajma Sf tel M· ri buna ordine şi curăţAnla evitân-
dJ~se tnfătişarea de nerânduială. Pelerlnil se vor apr()-
viziona cu suficientă hrană, şi numai ln caz de nevoie 
mare, vor refle-ta la vâozAtorl, l!psindu-ne mijlocul 
de control suficient al alimentelor, ce le vor imbla. 
Asemenea se vor tngriji să aducA cu sine nutret destul 
pe căruţe, DE'fiind la tademâol nici in comunele ve-
cine, Şi vor fi făcuţi atenţi de acasă, să nu se ath1iA 
dt' cele ce se află În jurol &f tel M-rl. Ori unde s'ar 
găsi omul, trebue sA se căIăuzeaecA de bunul simţ şi 

de respectul, ca datoreşte locului. Cu atât mal mult 
in preajma unei Sf-te Măoăstlrl. 

Pelerlnli se vor ocroti dupA posibilitate pe la st. 
Mănăstire, ca şi În trecut lnteleclualll şi cel ce doresc 
si fie găzdu:ţl, se vor putea ocrotI pe la casele cre~ 
ştlnllor din comunele apropIate, dupA Indlcaţllte con-
ducerII Sf-tel M"rl. 

Cu toatl dorinta arzătoart', şi : u toată pcr găti rea 
de plan şi deviz, nu ne- a fllst cu putintA - ta lipsa 
de mijloace - sA clAdlm nIci tn acest ao p a v j li o nul· 
par a cII s, pentru sfintele slujbe dela pelerlnaje şi 

pentru ocrotlrea pelerlnilor la vreme rea. De aceea se 
va îngriji fIecare de cele de lipsă. [ar p. c. preoţi vor 
Indemna pe crldlncloş! sA ne vină iatr'ajutor cu obolul 
lor, din prisosul agonlsltel şi trudei lor, ca UD prinos 
de recunoştInţă către Domnul, pentru blnefa.:erlle ş' 

binecuvlntările de cari s'au impărtă,lt dela Tatăl ce
resc, - şi asfel, mAcar la anul, sA putem plloi ş\ a
ce&t gând. 

In act st scop vor renunţa şi preoţii ajutătorl la 
ofrandele, d(te pentru dIferite slujb~, având mângăle
rea de a fi contribuit la realizarea unul lucru de tn
semnătate pentru viaţa religIoasă. Cel orânduiţ! d. dea 
mână de ajutor la misiuni însă, vor putea nea rtbo~ 
nificarea chrituielllor de dram. 

In acelaş fond de clădire a pavll!onulul se va 
vărsa şi prof.tul din v!ntarea de cărl' şI broşuri de 
cu prins rei gios ş\ educativ, de "Icoane, crucu\llte, mc· 
dail!oaoe etc. pe cari si. Mre le va pune to vânzare, 
ca. să le poată avea la tndemână, cel ce doresc d dacă 

o amintire dela pel~IDaj. Se vor găsI aici, spre cum
pArare, lumânări de ceară cur.·tă. tămâIe, smirnă, unt 
de lemn şi alte lucruri trebuitoare cultului divin, la 

l 
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s!uibele de alc- şI pentru a se du:e, fn dar, bisericilor 
de acad. 

Orice daruri pentru pododba sf-tei blserlcl ş1 in
zestrarea sf-tel Mrl vor fi bloeprlmlte şi dărultorl\ vor 
fi trecuţi la pomelo!cul de la Sf· tele slujbe de peste an, 
cu rugăciuni pentru sufletul fI sănătatea trupului lor. 
DărultorU cu sume mal insemnate vor fi trecuţI ia 
cartea de aur a blnefăeătorllor. 

PtntfU ajutorarea săracilor, rnilulti de Sf. Mre şi 
pentru contributii la fondul de propagandă religioasă 

prin tipar, vor sta cutii, f xlte de cele doul părţi, la 
intrare ia sI. b'serică. 

Cred.lnţa no istră religIoasă numai atunci eite 
deplină, când este lasoţ:t! de fapta creşt:oă. Credinţa 

fără fapte moartă este, dupăcum faptele orleât de 
bune, fărA credlnţl DU lucreaz! mântulrea. Numai ere~ 
dinţi, to&oţltă de dragostea arătată tn faptele mllel 
trupeşti şi sufleteşti, aS'gură ImpărAtia cerurilor şi 

mântulrea sufletuluI. 
P. C. pirlntl sunt rvgaţ\ sA aducă, de cu vreme, 

la cunoştinţa credincioşilor toate a,:ute orientări, ia 
vederea pelerloajelor şi a mlsluollflr rellgioase, orân
dulte la sf. DoastrA MlInăstlre, ca sA poată beneficia 
c:lt mai mulţi de rourarea blneeuvâotllrllor cert şt', ce 

J. - se revarsll pe urma propoveduld de evangh dlzare, a 
::.'.<~."-'-', • 

. '. sfIntelor slUJbe şla rugăciunilor os!rdnlce, slv!rslte 
pentru tnă1larea, tovlorarea şi intArirea sufletească a 
cucernlcllor pelerlol, ajuta.ndu-l la blru:rea riului din 
lume ş\ la ttlstăpân1rea Impărătlei lui Dumneztu intre 
oameni. 

Arhim. Policarp, 
stareţul st-tel Mrl. --..••.• --

1. P. S. Sa Mitropolitul Ardealului despre 
Oastea Domnului. 

In şedinţa Adunării Epath\ale a Arhiepisco
pIeI dela Alba-Iulia şi Sibiu, tinută in 19 Mai 
a. C' I tn lt'găturA. cu activitatea misionarâ a cle
rului şi asociaţiile religioase 1. P. S. Sa Mitro
potîtul De. Nicolae Bălan a declarat următoarele: 

Direcţfontz aceasta mişcare. Nu numai am luat 
to mânA conducerea el, ci am lofllnţat-o chiar. 

10 cOllgrt se şi Intruniri am atras atenţia preoţi

lor mei. că popuful nostru nu ma.I e acelaş ca acum 
40 - 50 de anl. Mal ales acum după rllsbol este o 
sete nllgioasă, care nu mai poate fl indestulltl cu me
todele de păstori re de până acum, cu serviciile rltuale 
,1 cu molltvelnlcul. 

Precum agrlcultoru\ care ar intrebuinţaşl acum 
plugul de lemn, ar fi slab agricultor şi ar avea o şi 
mal slabă recoltă, tot uemeaea succese va avea şi 

preotul cel ce-şI reduce activitatea la metodele vechi. 
Azi poporut ceteşte zIare, broşuri, cărţi, el vrea 

si ie adape la ISlorul InvătAturii creştloe, să clteascl 
Sf. S.:ripturA pe care nu 1-0 putem refuza. 

Preotul cel ce predicA teoretic ş\-şl mllrglneite 
activitatea de predicator la mustrări moral1zJtoare, ca: 
sa nu sudul, d nu furi, etc ..• se află iocă la plugul 
de lemo Aceasta IlU mai ajunge. Trebue să lmpărtl

ş~ştl poporul cu realltăt le superioare ale vieţII spiri
tuale, să-I adu.:1 io leg~Hură cu Hristos, cu viaţa. in 
HrIstos. 

MultA vreme am căutat îatre preotll noştri un 
om ca să mă tnteleagl. Mă felicit şi mulţumesc lui 
Dumnezeu că am găsit În păr. Tr.fa omul de oădejd,e 

care m!·a inţeles lotenţille şi pe care~l socotesc unul 
din cei mai vrednici colaboratori ai meI. 

II multumesc dIn acest Joc pentru actlvitatea lui 
mlslooară pe care o desvoltA la LumIna Satelor şi io 
O .1stea Domnului cu toată priceperea şi cu toată hArnicia. 

M!şcarea e bine Initiată ş\ bine condusă. 

ZIc şi eu: (aptat/ mişcarea pornită tocmai pen
tru a pretntlmplna trecerea la sedari. Oastea Dom
nului trebue să Ue o punte de ·tre:ere dela tlectarlla 
noi şi DU invers. 

Preotul trebue sll stea ia fruntea ei. Nu vi IzolaU 
de ea. ci prindeţi-o. Căd ea trebue sA Iămână to al·_ 
via b:serlcll şi să aducA ,1 mi1carea seetară io aceeaş 
alvie. 

ŞI dacA In acest curent de trezire rel!gloasl vor 
Intra şi intelectuallt, va fi pentru el un titlu de onoare. 

••• 
Din fete de-ale noastre 

călugăriţe catolice 
Un caz nemai pomenit din Sighetul 

Maramureşului. 

. Din Ţara Voevozllor, dio Sighetui Maramureşulul 
trimet o v~steJ care trebue să punA pe gâoduri pe 
oricare româo, care işl Iubeşte legea, limba şi neamul. 

10 aoul 19l4-25, Ministerul Instrucţiunii a dat 
zece ajutoare liceului de fete din S!ghet, din care 5 
să fie date fetelor din Maramureş, iar 5 să se dea la 
fete, veolte dIn vechiul ngat. 

Sub cuvânt că nu au loc in internat, fetele din 
vechiul regat au fost date de conducerea liceului, in 
Internatul călugărlţelor romaDo-catolice maghiare. 
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AIci, fetele erau tInute tn tot timpul liber tn ca
pelă, unde II-se turna in suflet zi de zI tlldem luI 3pre 
monahlsmul catolic. 

O parte dintre eleve au avut tăria si se smulgi 
din vraji ucigătoare şi să fogă acasă la părinţI. 

Două făete insă: Nicu/eseu Eea/erina fatd de 
(aran din jud. Museel şi lJiescu Semiramlda fatd de 
cdpitan tot din Musce! au cdzut pradă acestoT ade
meniT/o Astilzi amândoud sunt cdlugdrlle romano-cato
Uee maghiare. 

PărInţII lor le-au trimis la şcoală cu nădejdea 
in suflet că prin muncă vor ajunge ceva in viată şi 

vor fi mândria părinţilor. 
- AltăzI, departe, dincolo de două şiruri de munţi 
in ţara veche, două familii se lntreabă cu durere: 
oare acesta-I rolul ,coalelor sa. ne adtmenească fe
tele, să le facă să uite legea ,1 neumul ,1 să treacă 
in ,ândul străinilor? 

NI s'a dat s'o vedem şi pe asta In Român!a 
Mare. 

••• 
Consiliul Eparhial ort. rom. Arad. 

Nr. 3958/1930. 

Anunţ şcolar. 
Se aduce la cunoştinţă celor Interesati el petl

ti unile de primire In Academia Teologică ort. rom. din 
Arad sunt a se inainta Consiliului Eparh;al ort. rom· 
din Arad până la 31 Al'guat a. c. 

Cursurile AcademIei sunt de 4 (patru) ani: 
In Academia teologică se primele ca studenţi 

ordinari numai abiolveuţl de seminarII ori de liceu cu 
diplomă de bacalaureat. 

Petlllulllle de .dmltere sunt a se insoti de: 
1) Act de botez dela oficIul parohial, eliberat In 

timpul cel mai recent. 
2) Atestat de moralitate dela oficiul puoh!al, la 

care aparţine petlllonarul, VIzat de proprezbiterul res-
pectiv. . 

3) Atestat medical dupre starea sanitară. 
4) Daci pet11ionarul după terminarea ş:oalt>lor 

secundare ,'ar fi dedicat altei carlert, ori a avut altă 
ocupaţtune are &ă dovedeascA ocupaţlunfa ş\ timplIl 
petrecut, dela ultima frecvenţă şcolari. 

5) Certificat dela preotul locului că ştie cetl cu 
litere clrlle ,1 că are aptitudine pentru cântări. 

6) Certificat despre situaţia militară a petiţloDa
rulul dacă este lorolat. 

7) Obligaţtunea din partea părlntllor ori a tuto
rulul că va plăti regulat cheltuielile de Intretinere obll
gătoare in Internat In cursul anilor de studiu. 

8) Cel ce reflectează la bursă care e de 20 lei 
la zi, să alăture şi atestat de starea materiali a pă
rinţilor. Buna se socoteşte ca o intregire a taxel de 
itl1reţlnere care e de 12.000 lei la an. 

9) Condrtiun!le de tntretlnere ia Internat sunt: 
12000 Iei anual, cari se plătesc in 3 rate antlclpaHve 
la Caul ConsHlulul rparh1al şi anume Lei 5000 la 
inscriere, 4000 lei la 1 Ianuarie 1931 ş\ 3t,..OO Iei la 1 
Aprilie 1931. 

La Intrarea in Internat vor adu;e cu sine: 6 c!. 
mAşl, 6 per. de subpantalool, 2 cămAş! de noapte, 6 
pAr. de ciorapi, haine de pat: (cearceafuri, plapomâ, 
perei şi cuvertură de pat), 3 ştergare,3 şerveteJ păhar, 
cuţit, furctlliţA, llf1garâ, o ceaşcă, 3 farfurII, plepteJ, 
săpun, perle de dinti, de haIne, de ghete, a:e, ată ş\ 

ImbrAcămintea necesară. 

Studenţii sunt obligaţI a-şi procura şi purta uni
forma şcoalel (haine de culoare neagrA, vesti iachisă, 
pălării şi pantvfl n€grl). 

11) Pefţiunile sunt a se timbra legal şi a se 
scrie cu mâoa proprie, cele ne timbrate ori defectuos 
Instrulte, se vor retrimite n~rezolvlte. 

12) Petlţlonarll si indice domiciliul şi poşta ul· 
ti mă, scris corect şi cltt ţ . 

13) Inmatrlculările studenţilor se fac la Recto
ratul Academiei, in zilele de 22-24 Septemvrle, cursu
rile se tncep la 25 Septemvrlt. 

Cel intârzlaţl dt:la termlnli matrlculărllor pot f 
matrlculati şi admişi la cursuri Dumal cu aprobarea 
Conilliului eparhlal. 

]4) Tixele şcohre re se plăt!:'sc la RectornlAe,!,;t 
de miei cu ocazlunea Inmatriculărll fac 1000 Lei. 

Cora t!pa'hial ort. rom. --..•.. --
INFORMAŢIUNI. 

Parastas pentru Reg,le Ferdlnand. SimbAtA ta 19 
Iulie ·a. c. s'a ţinut in biserica catedrală din Arad, pa
rastasul obicInuit pentru glor:osul Rege, care a fost 
Ferdlnand 1. , 

A pontflcat părintele consilier Dr. Gh. Cluhaodu, 
asistat de consilierII eparhlall şi preoţimea parohlală. 

A participat autorităţile civile ş\ miJitare precum ,i 
alt public. 

O minune in zel ele noa,lr8. Intr'ull sat din A'Js· 
tria un copil era olog de 4 ani şi nu putta deloc sl 
umble. Cei mai vestiti doctori nu l-au putut vindeca' 
B;>lnavul acesta tasă era foarte evlavIos. lotr'o dlml
neatl, copilul povesteşte părlnt'lor, ci peste noapte, 
ta vis, I a'a arătat un inger şi i-a spus că seara, la 
ora 9, se va vindeca. Seara când se fă ~u 9. copilul a 
rugat pe părlntl să-I ajute si se scoale tn plcioare. 
Părinţii l-au ajutat şi copilul rld!cândll se dIn Plt, a 
Inceput să umble pe picioarele lui. 

Ferlti-vă.de proroci minciuno,i. I:l apropierea corn 
Todireştl dIn BlSarabia şi-au fAcut apariţia oişte in· 
,elătorl, cari spunuu că sunt trimişii lui", Dllmoezeu 

1 
Q 

, 
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şi au inşeIat pe malţl ţărani luâlldu-Ie bani şi lucrurl I trlva lor, cum a făcut Dumitru Costea, din Costanţa 
de preţ şi promlţându le tn Ichlmb diferite bunUAţi de care pomenle3u gazetele. Acesta s'a bătut in parte 
cereşti; apoi s'au făcut nevh.uţl. Autorităţile au lua.t cu taUI său anume Dimaneea Costea şi acum zac 
măsuri pentru prinderea lor. Erau "pocălţt din Bănat". amandoi - şi tatAl şi fiul pe patul spltalulLJll 

Tara Iihertăţilor religioase. A rămas tot America. 
Se lucrează şi In acest domeniu cu acel aş! simplitate 
Oi repeziciune cu care ştiu Americanii să lucreze in 
toate. Banloară, se Ivesc acolo 20 de loşl, clrora le 
abate si fondeze o sectă sau o religie nouD. EI se 
adunA, alcltuese UD mic memoriu fl-I prezintă minis
terului de Interne DacA lucrul nu este Impotriva ordInei 1 
şi a moralei publice, cela ce se constati in maximum 
o jumătate de oră, se dă favolrea, tn schimbul plltel 
unei taxe de o jumătate de dolar. 

Cu modul aceata - după eate aflăm - fiinţează 

fn Statele· Unite 571 rell'gll fi atcte. 
AmericanII au bătut recordul şi 'n materie reli

gioasă. 

Eroul. Nu est~ erou acela care intl'un moment 
dat face un act de mare curaj, ci erou C! acela care 
tn toată viaţa lui de dlmllH aţa până seara t~i face 
datoria. 

Undei frica de porunca Domnului care a zis: 
"Cinsteşte pe tatăl şi pe mama ta, ca si t' fie ţie bine 
şi si trăeştl ani mulţi pe pămâne'? 

PAsările din Cilicia Cllicia este o provincie din 
Asia M!cl, aşezată aproape de Antiohia. Acolo, in 
Tartiul Ciliciei, s'a născut sf. apostol Pavel. 

Sunt in tara acela nişte păsări, care când trec 
prin munti, Iau câte o piatră in gură. pentruca sA nu 

. ţipe ş' si fie prinse de alte pldrl rApltoare. 
ŞI clevetltorU ar putea lua pildA dela aceste p! 

slrl. Să taci, când e vorba, să mlcş.orezl meritele 
aproapeluI. 

SI. tael, când e vorba, sA tăgădueştl lucrul bun 
făcut de vecin. 

Decât să lauzi hullnd. mat bine si taci. 

Rugăciunea unul judecator. Un judecător credin
cios se ruga lui Damnezt!u: 

----.. ,.,..,.-..-.;:
_ .... ..,-'tjlr .... "'·o;- '_"- ~ 

~. * '" .• .o~_u.l<ca.~e "~u,m~nce~te~ .. ~ t?tde~~na ~~ta să facl .. 
......... - .... - ..... ,,!*r ... UD r ati. 

"Prea bunule Doamne şi Dreptule Judecltor. ŞI 

eu sunt un biet judecător in această lume. Da:ă tnsă 
§l T"u prea bunule , Doamne; m"al Judeca,' aşa cum eu, 
după paragraful legII, apoi apoi aş fi pierdut, pentrucA 
plata şI pledeapsa păcatului este moattea (Romaal 
6:23). Tu tosă prea bunule Doamne, at două scaune 
de judecată: scaunul DreptăţII ş\ scaaoul lertă. it, pe 
care l'a ca~tigat scumpul nostru Mautultor. Dela 8cau-~ 
nul Dreptăţii tn faţa căruia mă vor tArA păcatele mele 
eu apelez la scaunul IertărII şi Bunătlţli pe care mi 
1', câştlgat scumpul mell Mântuitor cu Jertfa Lui cea 
scumpi şi sfântă. 

CopII mort de bauturi. Nu bând ,lllgllr - dh:J 
neştilnţl - cum s'ar crede el omorât, val, chiar de 
părinţii sili, cari luâodu·l la o nuotă~ tmpreunA cu alţi 

nuntaşi, l-au dat de a băut, făcând haz de "de~teptA· 
clunea" lui. Serv!udul tnsă prea multe pahare, rezul
tatul a fost că nefericitul copil a fost otrăvit ,1 • in
cetat din vlată to spltal. Era in vârstă de 7 ani. faptul 
s'a petrecut tn Constanta. 

Biblia ,1 Caragiale. UD prIeten al marelui nostru 
Icrlltor Caragiale povesteşte următoarele: 

Caragiale era unul dintre cel !TIai credincioşi ce· 
tltorl al Blbllel. Odată am plecat impreunA dela Berlin 
spre ţară. 

latr'un tâniu tl văzul scotând dia ucul &lu de 
călătorie o carte legatI. dtn care Incepu să clteascl. 

- ştii ce citesc? mă Intrebi Caragiale. 
- Ce? 
- BIblia. 
- EI, aş I 
- Te miri? Apoi IatA: eu nu căIă/oresc fără să 

iau la mine trei cărţi: un calendar, ca să ştiu rostul 
vremii, un mers al trenurilor ca să ŞtIu rostul drumu
lui şi o biblie, ca să ,Uu rostul vieţII. 

Bătaie intra tatA ,i fiu. In vremurile noastre, am 
ajuns să vedem şi astfel de fapte. fiii nu numai că 
Da~fl mal respectă părinţU, dar ridică Oi palma tmpo-

PlugarII, nemll, au ţinut o adunare. in care au 
cerut să ne se mal cumpere dela Iloi din tari grâu. 

Inel ce nu a'a văzut ,i nu s'a mai auzit. - Intr' 
UD sat de pe graniţa dintre Ungaria şi Cehoslavacla 
este o casă care cade chiar pe graniţă. 

ŞI este astfel aşezatl această casă, tnc!t jumă· 
tate cade in Ungaria, Iar cealaltă jumătate in Cehos
lovacia. Ea are două uşi, UDa se desch!de Intr'o tarA, 
iar alta tn cealaUl ţară. StăpAnul casei stă cum are 
pofti: când intr'o ţarl, când in ceaI alti. 

Un lucru şi mal Interesant. O altă casă a unul 
mahalagiu stă pe granIţă In Cehoslovacia, Iar cuptorul 
casel se află in Ungaria, aş:i că femeia, şi coace pai~ 
nea io altă tară. Cum o fi trăind oare aceşti oameni? 
Aceste case 'au fost făcute inainte de a se insemna 
ifaDiţa1 adec! tnalnte de rbbolul cel mare. 
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Satele din Franta 5A bucură din ce ta ce mal 
mult de binefacerile electrlcltAţll. 45°/. din comunele 
fran\:~ze au electricA. Pe când In iara noastrA d!că 

sunt vre-o 20 de comuni rurale rn cari se foloseşte 

electricitate. Avem deci toci mult de făcut Intru edu
catia ştiinţifică a slteanulul. 

••• 
Infrăttrea bisericilor. 

De ani indelungati se trud~sc multi oameni de 
omenie sA facă o apropltre intre toate bisericile cre
ştine şi să le iofrAţeucl. Biserica romAnească a pri
mit cu bucurie acest iodtmD, dar greutatea cea mare 
I PUI-O Papa dela Roma, care a spus că numai aşa 
intelege InfrAtirea daci toată lumea se face catolicA. 

E frumos când omul tine aşi de mult la legea 
luI. Ar trebui II la pildA multi alţII. 

Dar cind e vorbă de pace şi infrAtire, atunci se 
cade ca ftecare sA lase ceva din ale lui ca 'Să ajungi 
la tnvolală unit cu a111i. 

Cel dlntAI pas bun ,'a fă :ut acum la Rusalll, 
cInd toate blserlclle ortodoxe s'au adunat prin oamenII 
lor la Sf. Munte. 

Este UD semn de bucurie. Deocamd .. tă toate bi
sericile ot1odoxe din lume, cari au cel mai mulţi cre· 
dlncloşl. au hotorât să dea mâna de frătletate şi sA 
lucre Impreuni ta toate ţările pentru tntArlrea picll 
tntre oameni. 

NIci nu se putea alege toc mal potrivit de intâlnlre 
şi tnţAlejlere frăţească de cât coasta muntelui Athos. 
de unde vederea o:hlulul se pierde fo undele mărII, 

unde rugăciunea clopotelor şi mirosul de tămâie de 
veacuri sfmţesc pamIntul şi unde nu se aude, tn 
aceastA luni de primăvarA, decât cântecul prlvlghetorl
Jar, şi al monahllor, vlf'tultori acolo de veacuri. 

In marea mănăstire a Vatopedulul cea inzestrati 
şi Impodobită de voivozii români s'au adunat tn sobor 
câte doi delegaţi din fiecare bIserică ortodoxă spre a 
plănui deocamdată stringerea legăturilor dintre dInsele. 

Am fost de faţi mulţ! trimişi din Grcda, Bulgaria. 
Sârb la, Rusia, U ;ralo8, Arabia, Fraota, .Amerlc., 
şi Asia. 

ortodox:e tntruc!t tOtte blsericrle simt nevoia de a le 
It>ga mal Itrâns fntre elt', a se conifătul ,1 a se orga
niza in comun, pe bazele vechi ale ortodoxiei ecume
alee pentru a lucra pe acelaş drum pentru aducerea 
impArAtiei lui Hristos pe pământ. 

Pornirea aeenta este de cea mal mare toamnA· 
tate pentru dlăşluirea plcU intre popoare. 

- • .::IIE.. •• 

Să imbrăţişăm meseriile! 

Ştlut este, ci banăstarea economică a unei Ţări, 
atAmă ,1 dela gl adul de cultură şi Iscualnt! profesio
nală a clasei de mijloc. Să dAm deci att'oţlune cuve· 
olti clasei mijlocII, - meserlaşllor. -

Să nu le perpetueze Idela că românul trebile al 
moară pe coarnele plug:llal. A sosit timpul ca prin 
incurajarea şi lndemaarea copiilor români la meserll; . 
deci prin croi rea mijloacelor a le face pOlllbll asigu
rarea in vIItor ş\ prin aceasta a da s ~um ;Jei noastre 
PatrII un avânt puternic din punct de vedere industrial 
,1 comercial. 

Recrutarea meseriaşl10r de mâne, nu e azI. .prQ"!_.-"--~_ .a;''''--~ 
blemă grea, pentrucA avem Cămlnurl de ucenici cari 
asI guri copiilor ce se dedică la meserie, educaţIe 

religioasA, morală, culturalâ ,1 naţională, apoi hrani, 
odihnA trupeascA şi sufletească. 

In CămInul Municipiului, Arad Calea Victoriei, 
sunt 10 locuri vacante pentru ucenicI. 

Cel ce doresc a imbrlţlşa meseriile să se adre
seze Direcţ lunei. 

••• 

L. Dublea 
dlr. 

Parohii vacante. 
Conform rezoluţlunel de sub Nr. 3899/1929. a 

Ven. Consiliu Eparhlal prin aceasta se eserle concurs 
cu termin de 30 zile dela prima publicare In org. of. 
.. Biserica şi Şcoala" pentru Indeplinirea parohlel de 
el. III. a din Camna pe lAog! urmAtoarele venite: 

Din Romania a fOllt de fată episcopul Lucian al 
RomanuluI şi Tltu TârgovlşteanuL 

1. Sesla parohl illA constAtAtoare din 32. jug, 
cad. pAmh parte arabil parte fAnat şi 16. jug. pământ 

S'a hotărât si se adune tn curând un si nod ecu· arabil votat pe baza lega agrare, In curgere de expro· 
menlc al Intregel biserici ortodoxe. pelere, dar acestea parohia DU le guanteazA. 

Cari vor fi roadele acestei intruniri se va vedea 2. Bir parohial câte 30. litri porumb afărmat delt 
tn curInd. In tot cuul, acesta este un eveniment pentru . fiecare număr de casl, adus la casa preotuluI. 
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3. CasA parohial! cu un Itravllan de 800. st. O. 
4. Stolele legale. 
5. Intrt glrea dota tIei dela Stat. 
Alesul va suporta toate Impozitele după beneff

clu, va predica in fiecare Dum{nel.:'l şi sărbătoare ş\ 

\ta catechlza la şcoala prlmatl fărll alta remuueratle. 
Reflectant'l la aceutll paroh1e, cu ştirea preala

blUl a protopopulul tractual, se vor prezenta tn Sf. 
Biserică din Camna, tn cutare Cumlneeă orI sărbll· 

toare, spre a-şi arllta dexterltatea ta cele rltuale şi 

oratorle. Cererlle de con~urS adjustate regulamentar. 
adresate Consiliului parohIal din Camna, le vor Ina
Inta in termlnul concursual oflelului ppesc. ort. rom. 
din Şlrla Jud. Arad. Cel dIn altll Eparhle vor adnexa 
şi actul de tnvolre a Preasflntltulul Episcop din Arad. 

Dat tn şedlnta Consiliului parc-blal ort. rom. din 
Camna la 9 IunIe 1930. 

ss. Gheorghe Rotariu SS. Jena Ivan 
preşed. cons. par. not. cons. par. 

In fn1elegere cu: ss. Mihail Lucu/a, ppop. ort. rom. 
2-2 

o 
Licitatie minuendă. 

J.r. In baza devhuluf aprobat de Venerabilul Consiliu 
""'-1 .~ ,'~,~ Eparh~al cu Nr, 2925/1930 pentru repararea bisericII 

. ort. rom. din Siotea-Mlci ,1 aloculDţel paroh. se pubU-
. - - că Ucltatle mlnuendă deschIsA pe ziua de 3 August 

;' a. c. ora 4 d. m. fn localul şcoalel d!n Joc pe lângă 
. următoarele conditIuni: 

1. Preţul de strigare 40000 Lel. 
2. Anteprenorll nu pot pretinde nici un fel de apese 

pentru participare la licitaţie. 

3. Anteprecorll au a depune o garantie de 10%. 
4. Anteprenorul care va lua lucrarea va .olvl 

Ipe~ele făcute cu devlzuJ. 
5. Devlzu) se PQate vedea la oficiul paroh. in 

·fle care zId după mas! intre 4·5. 
6 Consiliul parohial îşi rezervi dreptul de I da 

lucrarea a celui anteprenor în care va avel mal multi 
incredere fări considerare la rt'zttltatul IIcitaţlel. 

Slntea-Mlcl, la 24 Iunie 1930 

Consiliul parohial Olt. roman. 

r.:r'::Y't~r.t r.r.::~'\(!.:.Y':'I r;:r;:y"t:.:.'r:"ttZr.::y't:.:.r.t r.r.::y~~r.t 
~ •••• ~~ •• 41.~~ •••• ~~ •••• ~~ •••• ~ 

Reclama este sulletul 
comerţului. 

Mulţumită publică. 

Cons.liul paroh'al din Sintea ni:ll mulţumeşte 

şi pe aceasta cale Stlmatulul Domn or. Cucu medic 
judtţ!an pentru danla de 500 Lei pentru bndul ml
lelor. 

Bunul Dreu Iă-I lmpodobeliscă viata d· sale cu 
toate darurile cere ,ti. 

Sllltea-mlci, la 10 Iulie 1930. 
Consilial parohial. 

Licitaţiune minuendă. 

Pe baza devfzulul aprobat de Ven. Conslllu 
Eparhlal Cu Nr. 3798 I 930 pentru repararea turnului 
şi-a blsrrlcU din Mlderat se publicA licitaţIe mlnuendă 
pe ziua de 20 Iulie 1930 orele 3 p. m. tn sala de 
tnviţim4nt Nr. 2 pe langi următoarele conditiuni: 

1. Preţal de strigare 167,630 LeI. 
2. Lfcltanţlt nu vor putea pretinde nici un fel de 

spese pentru participarea Jor la licitaţie .. 
3. Llcltantli vor depune îo bani gata, ori hârtie 

de valoare 10°/. vadlu. 
4. Devlzul ae poate vedea)a oficiul par. din 

MAderat. 
5. Llcltantul care va lua lucrarea tn Intreprindere 

va avea să supoarte spesele devlzulul. 
6. Consiliul parohial lşl rezervă dreptul de a da 

lucrArile acelui IIcttant, fn care va avea mal multA 
incredere, fără privire la reluttatul Ucltatlel. 

Măderat la 6 Iulie 1930. 
Cosilial parDhial ori. rom. MlJderat. 

2-2 

BIBLIOGRAFIE. 
Pentru post recomandăm, - Indeosebi intelec

tuaUlor noştri, - urmAtoarea valoroasl lucrare scrisă 
cu duh· apostolesc : 

Lazar-PopovlcJ: Taina vieţii lungi. Bucdfdria Iara 
loc. Regimlll crud. 1lpo/Ira!ia diecezand Arad 1930. 

Pretul Lei 80 - p.lus Lei 12.- pentru francatarl. 

Intâlul sol al marei rdorme omeoe,tI, pe care 
o propovădueşte apulul cu IsbAozl uriaşe. 

Ştiinţa modernl eliminA complect clrnurlle. nar-
~ .... ~~ .... ~~ .... ~~ .... ~~ .... ~ 
~~)I.~O':'~I.:Ao':"o)l...r~L!).":,;~..rO':'-'!JL!).~~~~,1.:'I\.:J,~)I.~~ cotl<::ele, alcoolul ,1 chiar aromatele din allmeotat1a 
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omului. AstAzi nu mll este pentru nlmenl un secret cA bo I 
ilie toate, fără excepţie, sunt efectul unei hrăni nesănă-
toase, dectul dureros al nerespectărH ll'gllor naturII. 
Pentru cel cari cunosc legea allmentaţlel, legea rit
mului şi legea resplraţlel, viaţa e sănătate, plină de 
bucuria muncII crelatoare. 

Foarte interesantâ şi Instructivă, cartea e scrliă 
intr'uD stii violu ,1 atrAgător, dând reguli de viaţă ,1 
peste 200 retete deopotrivA utile celor dornici de a postJ, 
celor chinuiţi de boII, ca şi celor cari loţell'g să pre
vinA bolile. 

Se poate comanda dela LibrAria dlecezană din 
Arad. 

••• 
Biblioteca Creştinului Ortodox. 

No. 1. Dr. Gn. Ciuhalldu: Un neam şi un suflel 
It 2. Dr. Grigorie Gh. Comşa: Pruncii trebuesc botezaţi, 

dar numai odată. 
,. 3. Pr. N. Popovici: Legea ortodoxă in trecutul nostru. 
• 4. Pr. Igna#e Dilwr: Lupta pentru cruce. 
• 6. Dr. Gh.. Giuhand • ." Calea vieţii şi calea morţii. 
" 6. Dr. Grigori~ GII. Comşa: Luptele baptiştilor împotriva 

preoţi_ii române. 
" 7. Pr. Gai.s TuriCt4: Primiţi !lf. taină a cuminectl.turii. 
• 8. Pr. Contd Magi": De ce cinstim noi icoanele şi 

sfanta cruce. 
,. i}. Protosi"eel ["StiN 1. Suciu: Să lIe mlrturisÎIl1 preotului 

(Spovedania). 
" 10. Dt'. N. Iorgovan.· Despre plcatul beţiei. 
" 11. Proiosincel Policarp P. Morw.şea: Sfânta Scriptură şi 

tradiţia Sfantă. 
" 12. Pr. Şltfa. R Lu"glţ; Posturile şi Însemnătatea lor. 
,. 13. E,,,ilia1l Căpita,,: Oglinda poe ăiţilor. 
" 14. Dr. Gtigont Gh. COIIlşa: Credinţa şi Botezul. 
" 15. D,.. Ioa" FeI~a: La Hristos fără pocăiţi. 
" 16. Dr. ŞtefaN CiorOlaNU: Cinstiţi, ascultaţi şi iubiţi bi

setica vOalltră strămoşească. 
" 17. Preot F. Goartalln: Despr9 căsătorie. 
.. 18. Dr Grigorit Ch. ee"'şa, Episcopul Aradului; Misiuni 

pentru popor. 
• 19. Dr. ş" Cio,.oiann, Prot. ort. rom": Sfinţenia Jurământului. 
" 20. D,.. Ştefan CiOroiaNU, Protopop: Vorbele cele rele strică 

năuvuriie bune. 
~ 21. Etnilia" Căpita,,: Căinţa unui pocăit. 
" 22. D,.. Şt. CioroiaNu: Preotul nostru ortodox creştin. 
" 23. Dr. Grigorie Gh. COI"şa: Pentru Biserica Ortodoxă. 
" 24. Dr. Nkoltu ŞklOlJan: Despre Biserică. 

Broşurile No. 1-24 â Lei 3.-

Ne 25-26" Dr. Grigom GII Co'''~: Carte de rugăciune. 10 lei. 
." 27 - 28 Dr. Grigorie Gh. Gomşa." Baptismul in România din 
, punct de vedere istoric, naţional şi religios Preţul 6 lei. 
" 29. Emjljall CăpitaN.' Cinstire a Prea Curatei Fecioare Maria. 

Preţul 3 lei. 
" 30. Dr. Grigorill Gh. Comşa, Episcopul Aradului: Eşti sigur 

de mântuire? Preţul 3 lei. 
" 31-32. Gala Galaction: Meditare la Rugăciunea Domnească 

adiel la Tatăl Nostru, Preţul 6 lei. 
.. 33. Dr. Ştefa" Cio,.Qianu, Protopop: Despre Rugăcltme. 3 lei. 
.. 34-35. ArJlj"landrit Policarp P. Moruşca, stllreţul Sr. Mă

nlstiri Bodrog: Cllsnicia creştină, (Invăţătură pentru miri) 
Preţul 6 lei. 

" 36 Dr. Si,lteOH Şiclova", Profesor la Academia Teologică din 
Arad: Sf. Tradiţie şi Baptiştii. Preţul 3 lei, 

• 37. Dr, Vasile Gh. Ispir, Sectele religioase din România. 5 lei. 
.. a8. PrtotlfJ SflllÎu Bichicea1J: Scrisoare către un pocăit. 4 lAi. 

.. 39-40. Gh Comşa, DO'. Grigorie Episcopul Aradului: Con
cubinajul, DivorţuriJe şi scăderea populaţiei. Preţu14 lei. 

• 41-42. Dt'. Grigorie Gh. Co'''şa, Episcopul Aradului: Pri-
mejdia baptismului. Pretul 5 lei. 

" 43-44. Pr. Gaius Turle.: Apostolii Satelor. piesă de actuali· 
tate din viaţa satelor noastre. 

II 45. Dr. Grigorie Gh. Cotnşa: Podoabele Căminului creştin. 
Preţul 4 lei • 

.. 46 47. Teotlo1' Boloşin, fost predicator baptist: Nu văju· 
caţi cu credinţa" Preţul 6 lei. 

" 48-49. p,.. Ioal! Marşie.: La Mormântul Domnului. 6 lei. 
No. 50. D,.. Grigorie Gh, COH/şa.. Biserica Misionară Cuvân· 

taretinută cu prilej ul congresului preoţesc din 25 Oc
tombrie 1928. 

" 51. p,.. Tfod<>r Rudiev. Misionarul Arhiepiscoplei Chişinăului 
[Basarabia]: Cum dobândim Mântuirea? 

" 52. Pr. Alexanan. Scvoznicov, Misionarul Eparhiei Hotillului: 
Mândria şi "eştiinţa baptiştilor. 

• 53" Pr. SiH.eo" StaHa, Consilier Eparhial: Biruinţa unui 
Preot asupra baptiştilor. 

" No. 64 Pr. Ştefan R. L.ngu, mlsionarul Eparhlel Aradului 
Fericirea Tineretului şi Societatea Sr. Gheorghe • 

.. 55. Dr. Vasile Gh.eorghi'" Prof. la Univ. din Cernăuţi. Des
pre Botezul ti cu Spirit Sfânt şi cu Foc· ,i darurile 
Harismatice. 

• 56. Dr. Grigorie Gh Gomşa, Episcopul AraduluI. Pedep. 
sirea Păcătoşilor ,i Scoaterea din Adunările Baptiste. 

• 57 Dr. Vasm Gheorghiu, Profesor la Universitatea din Cer
năuţi, Problemele Mântuirii Noastre. 

" 58. Preot.Z Teotlo1' RuaietJ, Fugiţi de adunările pocăiţilor. 
• 59. ArhitnaHdritJil PoUearp Moruşca, Omenirea în faţa crucii. 

. Preţul 6 lei. 
» 60. Dr. Grigorie Gh. Gomşa, Lucrarea diavolească a ad-

ventiştilor. Preţul 5 Lei. 
• 61. IOall eetMă, Sf. Cruce, Sf, tcoane, Luminările ,i Tămâie.. 

Preţul ii lei. 
No. 62- 64 Preotul Mina Gaşpar: Legea lui Moisi, Sâmbăta 

evreilor şi Duminica creştinilor. Pretul 6 lei. 
• 65 Preotul Florea Coarea"u: Sămânţa de lângăcale. 8 lei. 
• 66. Dr. Grigorie Gn. Comşa: Cuvântarea ţinută înaduna

rea eparhiaIă festivă din 26 Oct. 1929 când s'au prăznuit 
o sută de ani dela aşet:area celui dintii episcop român în 

lK:aunul epiacopesc al AraduluI. . PNţu1 8- """_'" '" 
M 67. PYe'O/,4l Iuliu Htil,,,,'ig<aK profeso,. tk relig,e: Vio~le 

Sfinţilor pe inţelesul poporului. Preţul " Lei. ". 
• 68, Dr. Gngorie G1I. c.:omşa. Zece ani de luptă împotriva 

baoti~tiIor. Preţul 3 Lei. 
" 69. R. Ha", fost preaicator baptist." Iubirea aproapelui şi 

baptismul Pretul 3 Lei. 
" 70. Ic01Wm I. N. Dăn;ă,.ts<:u: Feriti-vi de adveDti,ti ,i de 

toţi rătăcipi vremurilor noastrel 

~"'-"'~~"~~~~--------.._--..~~.-...~ 
'--~ .-~~-~/' -"'_/""">~--__ -. ~",--F-""'--,-----.. ___ ............... -_~ ____ ·~_'" r-_~_--..~-... _______ -..,.-..~-<o.,.~ .......... ~ __ 
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