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Pentru 
Do că n'aş a\'ell căluşul în gură, multe 

aş scrie ad. Şi poalel că opinea publică 
ar urmări cu interes multe din solu
liile ('~ le-aş propuue. ACllnlfl, însă -
aşa după cum le fierh eu in miue 
fiecare-şi macină gânuurilein el şi le 
rPlille pentru el, constitutia din Rom:1-
nia moderniî, nepermi!:indu-i să-şi te 
spună liber ••• 

Iar, dacă Încerc lotuşi să ating 
ac('aslil cllesliulle, o bc din (htoria ce 
o am fată de multi cetUari, cari ,nu se 
pot împăca cu »misteruL Îll c.'ll'e este 
~ll\'ăluit acest organ politic şi cu ati
tudinea lui aşa de Îndcpenuentă. Căci, 

lumea la ,noi este obişnuită să ştie dela 
început în slujba cărui curffit politic 
te scalzi şi anume ce om urmezi. Nu 
contează prograinul, scopul sau rezulta
tul ce-l urmăreşti, ci cons('c"en!a fată 

-de {) firmă oarecare. Exact ce spunea 
Mlrânul cronicar: nu vremurile sunt 
sub om, ci bietul om sub vramuri. 

Noi, cei grupati la acest ziar, stăpâni 
IX' ideile şi principiile noastre, 3vpm 
rUi~1 să ni le sustinem şi - dacă 
azi ,nu putem aşa dupi'l. cum vrem -
o să vînă timpul când vom putea face 
şi aceasta. 

In viata politică a României~ se Pl'acti
că un democralism fals, care de câ
ţiva ani demoralizeze intreaga structură 
o. Statului 'nostru. Din ace.-'lsIă cauză par~ 
lide{e politice s'au dezbinat pe interese 
absolut personale şi la ordine venite 
din aIte straturi. 

Se afişează programe, se tulbură 
massele populare şi se agil li înconti·nu 
opinca publică, nu din adHneă conyin
gere: ci din alte interese. 

Experienta de câtin ani, n;~-au dal 
atâlea exemple şi ne-au Scos la supra~ 
fată atâlea societăti p,)litice1 de dreapta 
şi de stângă, cari au lerminut, sau vor 
termina cu aceLaş rezullal, 

Demagogia electorală ne-a sdrucinal 

• 

6 PAGINI 2 lei Du mi n ecă, 21 Iulie 1935 
ZIAR POLITIC INDEPENDENT 

APARE SĂPTĂMÂNAL 

Director. ION JELEC U TEANU 

Redacţia şi administraţia: 

A R A. D, Strada Ernitle~cu N.,.. 20. 

Pe un an .,' 
Pe şase luni 

Abonamente: 

Pentru institutiuni şi autorităţi 

III 

160 tel 
80 ,. 

500 .. 

celilori Discursul Maresalului 
şi ultima sperantă, iar mişdlrHe ;,nu-

01', 'nu la Turnu Sevel'in, cu prilejul 
agita şi mai mult puhlicul, pâ,n~ ('('~~i 

"01' deschide (){~hii toti românii şi Y;)f 
\"edea cine sunt ap;lratorii lor de Ilz.r; 
imbogălii şi parveniti dt'lllOeratislRt,hll 
fals din România de ieri. 

Or, nu la Turnu Severin, cu prilej':tl 
unei întruniri eleclorale, zilele aC!'S!~, 

Mareşalul Ayerescu, -'>punea (arii inLl'('gl 
că "sunl unii oameni c:iri din polilie.i1 
şi-au făcul o meserie şi cari n'aveau 
bani pe piată, iar azi au <iute de mi
lioane".? 

Unde sunl, prin urmare: idealurile 
pl'ccollizale ani Î'nlregi de multi din 
oomenii noştri politici? Unde sunt d,)~ 

"ezile că ei, "01' aplica cu sfintenie 
programul 00-1 afişeazi1 la loa!e ocaziu
nile'! Ba mai mult, ce garantE >/le i'ot 
da aceştia~ - fie că sustin mişcările de 
dreapta, fie pe cele de st;lnga, - că 

pe viitor vor fi adevăratii ex!,onenti ai 
intereselor de Stat? 

- Alli8, cu avem· lot dreptuf 1;ă -'fLU ~te

alipim de \,re'{I cărutl politică, de-o 
firmă sub care tot fel de samsari îşi 

dreg afacerile, ci să răm<i-nem în con .. 
duila noastră, independentă~ - a!;'a ~upă 
cum suntem şi azi. 

Iar, pe cei ce reprezinti1.~ munca, cin
stea, legalitatea şi cu f,lplcl.e lor au do
vedit tării şi lumii inlregi că au lucrat 
pentru făurirea, consolidarea şi prospe
rarea României, ayem daI aria să-i spri
jinim din toale puterile noastre. 

Iată) dece azi ziarul »Inainie~ este pe 
lâ·ngă ~FroIltul Constituţionale şi ră
spândeşte cuvântul celor ce s~ găsesc 

în fruntea celor d.ouă partide Cl" COllSti

tuesc acest front. Cuvântul autorizat, 
de prestigiu şi mare valoare, a Mare
şalului A verescu şi a omului de bronz 
şi caracter: Gh. I. Brătiallu. 

Ion Jeleculeanu 

Am citit discursul pe care Mpreşa
luI A verescu l-a rostit la Cluj ş; cu 
toate că el' nu înfăţi~.:tză poate cele 
mai actuale lozinci ale zil~i de aZt -
această măiastră pagină de gândire 
politică totuş n'ar fi posibil acum s'o 
lăsăm să treacă fără ecou. Ştim bine 
că Mareşalul Averescu, de câtv:.t timp 
cel puţin se ţine par'ca 1.1 oarecare 
distanţă de ritmul precipitat şi sigur 
al unor vremi în care l-am vr~n mai 
activ. Dar de câte ori el ia cuvântul în 
confuzia vieţii noastre publice de azi, 
de câte ori Mareşalul vorbeşte, glasul 
lui are accentul profetic di marilor 
adevăruri şi omul mereu l:indr se ri
dică triumfal peste vârsta lui albă ca 
să ne arate par'că şi să ne spună că 

el nu cere incă nicio indulgentă anilor 
cari nu l-au atins. Intre Mareşal şi noi 
s'a legat o neştiută prietenie de mult, 
ruptă din fervoarea colectivă a RomâA 

niei de aCUm aproape 20 de ani când 
numele gloriosului soldat aducea Îll' 

~....pustii şi triste dela Bucure..,ti 
ecoul sângeros al tranşeelor şi când 
eu, copil, am .invătat dela părinţi să 

mă închin la icoana lui... Şi astfel din 
sufletul infrigurat al copilului de atunci 
in care primele iubiri au rodit, chipul 
Mareşalului a crescut pal"că in fiecare 
an mai mult ca o imagine de poveste 
sau un mit pe care l-a împodobit mai 
târziu adol'aţia nesigură a zgomotoase
lor popularităţi, sau i-a dat o mai .in
duiaşată apolează câteodată uitarea 
contemporanilor cari se pricep atâta: 
de bine să fie ingraţi, Şi mi se pare 
că acum, aşa cum trece el' înalt şi 
discret aproape, dar fără sa renunţe, 

prin scandalul uliţei politice a ţării 

noastre de azi, Mareşalul nostru evoacă 
mult din acea figură de lavă şi de 
bronz a tigrului Clemencean pe care 
Ia sfârşitul vieţei nu l-a mai cunoscut 
o ţară pe care el o făcuse mare. ,. 

ţilor şi pentru concretizorca Jor, din
colo de vălmăşagul anon. 

cerând o i.dentitate mai 
precisă. acelora cari pun sti.ipflllire pe 
destinele noastre şi pe cari noi îi cu
noaştem atât de puţin, în această luptă' 
în sfârşit care azi e a lui - !:li a d-Iui 
Gheorge Brătianu tot atMa de mult 
- să fiţi siguri, lvlareşdlul nu serveşte 
o agitaţie sterilă şi am gre';li să credem 
că se cheltueşte făl'ă folos. 

Analiza lui va mer~ dimpoi.rÎ\ă 
adânc, aşacum ne-a obieinuit aCest 
surprinzător moşneag pc t'.U'(' incereă

riIe aspre ale vicţei nu l-au obosit pflll{1 
azi, - şi nu-i va rămâne ncrunoscul a
proape nimic din tot ce ne doare astăzi 
pc toţi. Cuvintele lui deasemenea nu 
se risipesc in frazeologia obicinuWi :l 

elanurilor populare şi nu invoacă ni
ciodată deziderate care să nu fie o ex
presie concretă a realităţilor unei ţări 

pe care el o cunoaşte pasionat şi Il 

servit-o toată vieaţa lui, ... o vieaţă caro 
ne s{ă de pază ~i azi. 

Dar iată-l denunţând, cu o clarviziunc 
prodigioasă, democraţia ca o cauză 

esentială a dezastrelor lloastre de 

acum. El vede răspunderile fărâmale 
în competiţiunea anonimă a sufragii· 
lor iresponsabile, a parlamentelor ana!'· 
hice .in care personalităţile nu se mai 
regăsesc, •• 
. Să nu se uite, spune el _. în cuvinte 
care nu se pot decât repeta __ o că şeful 

guvernului este in mâna parlamentari
lor şi (l ceştia in mdna alegătorilor. 

Datorită acestei clientele electorflle, ac
tivitatea politică in loc să fie Q jert;ă 

pentru binele obştesc, este un mijloc 
nejustificat de imbogăţire «(. 

Alegerile defa BarDul Aduocali/or din Ara' 
Să ni se .ingădue nouă, cel puţin, să 

ne apropiem de Mareşal Cu veneraţie, 
cu iubire, eu emoţie. Iar glasul lui 
răspicat în care recunosc 
atâtor biruinţi, ingădue-ni-sc 

vă să-I auzim mai mult! 

secretul 
deopotriA 

Aţi citit de multe ori aceste adevă
ruri. Dela Renan şi până la Charles 
Maurras ele s'au tot repetat, mereu. 
Dar să recunoaştem valoarea lor, altn, 
când aceste adevăruri le auzim din 
gura unui om care le-a trăit. 

Gânditor şi erou, aşa cum ar li vrut 
Carlyle, -:- gândirea politi~ă a Mare
şalului foarte greu s'ar rezuma aici -
dar noj, cu fiecare afirmal'e a lui în 
luptele noastre, salutăm o figtlră im
presionantă şi eovarşitoare R raseÎ 
noastre, un om pe Cdre niciodată nu 
vom şti să·l preţuim, nici să 1 iubim 
de ajuns .•. 

Dumillecă au OVlli loc, alegerile la 
BarDul Advoca(ilor din Arad. După 
cum Se ştie au last 2 liste, una a adl1O
ca(ilor români şi al~rt (J minoritarilor 
pe care figurau .numai 3 români. 

Numarul ad!Jocaţilor cu drept de voi 
a lost de 213. Din/rl! aceştia, au volut 
192. Au lost anulale 23 d(' "oluri, deoa
rece n'au întrunit con,liţiile cerule de 

. l('ge -, 8 poturi au fosl dedurule lllllic 

fllainle de SCrutill .,i 15 /.,"Orar" in tim
pul despuierii scrutinului. 

Din cele 169 de tJoIuri "a/",bilc ma
joritatea a În/rUl/it-o li'!II romdnească, 

-Care a ieşit În intregime. 

După voi uri, re:ullaful e IIrmăloml: 

Decan: dr. Silviu Mohlol:Jl1, 108 vo
turi. 

Membri În conSiliu: dr. Allrel Gro:da, 
108 !loturi; dr. Cornrl Luţai, 107 vo
turi; dr. Emil Jlicloşi., 101 voluri; dr. 

Sever Ispral1nic (senior) 105 voluri; 
cir. Git. Sârbll, 105 vofuri; Nicvlae P. 
Păuseşfi. 104 ooluri. 

Dr. Al. Bolioc, t,.7; dr. L't:(ioiu, ,~6; 

dr. Borneas 53; dr. Bela S('homen, 62; 
dr. Ge::a Juhas:, 62; rir. Romu! Laza, 
37; dr. Jlanl!eim, 1; dr. Al. RQ(,z, 1. 

Ziarul »Poninca Vr';!1!ii( saie, În le
giilură cu fuziunea Goga- Cl1za: 

Dela aelul î,nfăptuirii fuzillnii Cuza
Goga care s'a săvârşit ieri la laşi au 
lipsit d-luii: 1. Vasile')cu-Valjan, prieten 
al' d-Iui OclaYian Goga şi dr. V. Trifu~ 
fru·ntaş ar LANC-ului. 

Absenta este interpretatil în sensul 
că nici d. Valjt>an nici d. dr. Trifu, 
împreună cu toţi prietenii lor nu vor 
urllla acţiunea parlidului national
creşl~n. 

D. N, Titulescu, mi'/istm de externe 
a plecat î,n străinătale. 

Dis<.:ursul Mareşalului, dela Cluj, 
merge în continuarea unei linii de gân
dire pe care n~ pentru prima oară noi 
o admirăm acum. Mareşalul a arătat 

la Cluj portretul trist al unei ţări de8~ 
figurate, şi a evocat aproape 20 de ani 
de jaf şi crimă impotriva unui neam 
Care sângerează şi acum, caşkand fron
turile de altă dată ar .fi trebuit să-şi 

mute tot amarui şi tO>ltă jalea în gra
niţele noastre de azi. Cine să nu pri
ceapă atunci şi cum s'ar putea să ne 
mirăm dacă. în acest nou război care 
mobilizează energiile noastre, Mare~a· 
luI răspunde »prezent..-, din nou, şi 

inaIţă la orizontul trist al României de 
azi, cu figura lui patetkă, st~agul mai 
glorios al biruinţelor cue nu s'au 
uitat ... 

Luptând pentru responsabilitatea gu
vernelor, pentru fixarea responsabilită-

(»Porunca Vremii«) 
Toma Vlldescu 

"Se (ulcă Iăraci. iar dimi .. 
neata le Icoală bogat~U 

D. Gr. Iunian, fost mi,nistru 'in gu
vernul national-tărănist, a spus într'o cu
.... ânlare rostitii la Chişinău despre aa~ 
meDii din partidul .naţional-tll·~nist ur
mătoarele: 

»Nu pol reveni, inlr'un partid care 
Şi-il pierdut busola, şi in Care oamenii 
re culcă seara săraci, iar dimineaţa se 
scoală in palate şi cu bani depll'ji la 
Mnd 1n Elveţia. 

»Noi nu ne putem uni pentl'u 'a. le 
acoperi murdăriile«, 
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Suh titlul de mai .su;; /i,lnd j.,EjJo
('0« publi('ă artiL'olu~;Hl 11l'miHol': 

La ('olls[anfa intrwl Gadnl d!' man' 
solcmnifate, s'a sell'hlilorit S:imbâfii, I 
CÎllci ani de crind a iwd fii!lfd Imrlidul 
11,a{ iOllaI~!ib('!'(Jl al d -llli .C li. ~'ur!.!h(' !lră- 1 
trallU, lwf'l1lP1wnful an' lTI~CmTlClf(/te 1 
pentru loată piaţa [lolI/Îeli a fiirii,,' 
fiilldcfÎ 1/1 111;rleill! lup/elm' dL' !wdid, 
gcorg;şlii au Îllcui cele I!wi ill

'
('/"('S[/);[e 

etape. I 
In adc!'ăr, gtÎnrf ind la (fi ace a de

tf'!'minal pe d,v Gh, R:lilimm 1':1 ~93nJ! 
SlI se destJClria CIl a!ut :::;';011101 ifl il1- i 
cOl/jural de atdla lIrii~;i emlljJw-';i1if CiI 1 
ţJD:::iţia de a::i şi a d,j,ti C;h, []!'(Jfimm 
şi a celor cari I-all hulit, eiurh[eniile 
se izbesc. Ncpolu! :)iră,fâ!or;: 'du a
cum cinci an i, o:rllli care a iriil!al 
tesiamel/llll /wfilic al l/1i lond Drâ
tiallu a/unei, esle a-:i in !w::iţ le incersrl, 
desigur, IDt (liât de ~rCH cali/ical de 
celâ/alf partid libcl·al. 

D. (il!. lJl'âlialll1 va li /'cjlcdal (k~i
gur asupra acest OI' hl('cniÎ,. i (!(> roluri 
politice. CoacJ1/:::ia nil l-a im l )re8ional. 
J)-sa reprc:::.intă ceiace e io(/"/e mI' a::i: 
caracterul. ' 

Var cei cinci ani de gCDr':L'i/il, /01"

meu::ă şi lin capitol de iS[(11'jC eontim
ţJor01zi"i, Cdnd se pa porbi de Cu71S~'C
p(,Tlţa politică se pa ci/a in linia in
tliia de e,l'eJ1lţJ!e fUl 1"1 idl1 1 (i 1111' Gh. 
Brăfjamr. E incomparabil mai intc/'c
S(1Il1 dcclit cci doi alli tiiJ fJuferc (Ii 
guvcmului Tătărescu. 

» VIATA SE SCU:11PESTB 
> > 

MEREU,{ 

~ 

~'": ţj ~~~~ ~~,' ~2: : 

fWO!lOrtie cu nouile sacrificii {f?/'ille 
Il('!!,~n;!(~r ilor. 

Ce 1'(1 eOilslala cOllii"ia."J ])('si~~lIr, 
('('C(J('{' (JnJ C{)/ls!u!at .'ii noi in ,'iIlo'lwrii 
(/i/!1u lâ pe care am {(ieu/-o in 1I1il<'1e 
neg; li S r o/'eş li, 

5ji W:IliHe ciî IJl'o('cnfn l r',> SCUIn rire 
a miirfllri!or {afii de 15 ()ci om brie 19;J·l 
este: 

!}ielârie 21 la 1>11 Ni; 
lIImmfal'f::n[ '~O ia sl'/ă, 
e(J{nnialc :~2 la sl1{(i,' 
jormw'{'ulicc 20 .la ,'jură; 
!Jll'nb(Îc~;rif' ,'] î ia .~7!hi. 

Cronica învăIătorilol ---- ~ ... _~~ t 

l 
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Asociaţia învăţătorilor din 
jttdeţul Arad . 

Situaţia de 

1. 
azi 

enrp am dispus. 

! 

1. Iildi de mai hine d(' un an d~ I 
zik, ÎlJ sCund corpului didadic din Arad' 
s'a ivil o dcfce\iune Îulre Îm'ătătOl'~ 
iill{>ri ~i ef'i hălr<lni. :\Iajorilai(':l ÎI1\'~ 
lă'orilnr ljqeri n~ilil.i (IL- <'inco!o de l:a~ 
pali, dornici d(! aetiuili mai yU,dr 'C()~ 41 
dll~l'I'(" Il li.ni de 3\';\lll şi i'llzl,str:lli (~ 

.,j 
mari fOI'! ", ,m llrctin~ să li s,' :l('Drd\ 

IO(,ll ri i Il I'l'll n lea in \'ăn'tm<Î nlul u i ~i, i 
llal urui, şi în fruntea Asael n! ici prof~ 

a~ 
~i()l\a! C', dl'şi pll:lle ll'a\'C'11l un slngi\ 

al 
lllat'l' de luplă prol"psiL}JlaHî. F: erUj 
:: ~i sua! 'J IO\'j( i mai 1[1]"(' îll "julă (~ H 

. I a~ 

iiP"lll'i maleri:dl' şi u"I!"('] 1"l'C~atllnll ~ fi 
mai ma lIă asprime rc\'eIl(hctLriic ~ 

1 
r( 

tlr-ep (uri J.c 101". Dar :l('csl", pc ce pal 
ni 

prin ril1'c'! - Sil.(m" căllllmai prin As<l 
SI 

<:ialic, prin bi::la 110:\'-:! di a"oeia\ic Cft~ 

11n pna~c 1":1('P mai mult şi ("~1I'c nu-i d~ 
, ac 

r:\! o al1Cxă o m:lrci ~\sOt'i;l\iuni de p: 
(ariî. I:11" slrig:îlelc şi durerile lor ~ o 

I 
I 

~~~~~~~~~fu~Kt""~~~"de"$"I~~'ii:d:'d'$RR""e5"t~ ~ 

E cartea timpului no~tl'll, Cn intr'o 
oglindă ma~ică aid lucrurile prind re
lief, ([elin vizibile - Se implllll)l"Cocupă
rit noastre În rea JiU (i l're7('llte si mu"tl'ii

toare. Dl. Gheorghe Tudor arI' l!l

tniţia eoncretului şi simţ'll induetiv 
al problemelor, pe {"arc le disCf'ă eu 
O spiritualii dihăcie, Că arc '1cesle 
cnW ăţi la un tiupcrior ni\ el el c dcs::î
vârşirc, ne-o dovcdcAC cu prisosinţ:} 

articolele dsale şi mai cu seamă ul
tima lucrare: Vcrhomailla, 

In tot ce scrie dsa, se observă Itt
mina unei irallsp:lrl'nţc de ,illd('~'nUi ,i~ 

şi piHrunzăt oare. E o l:Hldabil~i ( ali

talc ~tiiislici:i, eal'c d~; ::i.~c,;t~ pc c'd it 01' 

CU fncultalea de a 'ied,)a a~:io~uaL;e, 
pfmă în ullimiic UdL'Ltwimi ale proble
mii. De la cauze la con"cC'in ţe, treci 
illlaginativ, printr'o cnleirl(~',{'opkă in
~iruirc de Îllla~~iili [.oi me i a1"\)r", ClllH,lll

ziilc au o corpOk)nttl Il lor l~t'''ptie -
-palpabilă - căci ii-Sl' i!nplli1 in vi/juni 
de ncdcsminiit.i.·caiitah'. 

I Stilul dlui Gh. Tudor c puternic şi 

multiplu colorat de strălucitoare meI lat'on:' ~i, de Vi~lIt'():l"C :~"}ln'sji origi-

t 
na!e, E In s('risu} <Isalc puterea Ul1l"i 

slll;s!antc spirituale,. În c:tn~ ill('il~ i:;;î 

I g8,SeS( cxpl't'sia de ndrîncime şi vraja 
! de m[liac;tră . ('Ol1(-rc(tZllI'C.' Coniu(,lul 
! medi[ati .... <'u partea crit:.tulină a ope-

t 
rci risalc, dc~cllidclnse\:irile spiritului, 

I pl'nhu imp"Îl'tă~il'ca cu c'<cnţa und 

i adc\ilt'nl e cu rosii inlelcchUllc. 

t D1. (;h. Tedol' il lovit în nodul ne
)'\'I'n!!~i(' :\ Ullm" prnh!Pl1w' d\~ ('('1 mai 

I ;:wu! prh'n1 actual. Sllnt seolo lucruri 
t spuse ('u o durcl'oa"il f'OHstararc, rlW"1 

! impun m{lsuri de imlrepinre, clapă un 
I plan de mohilizl1l'{' ::l tuluror fnrţelor, , 

i
' rc ~dt'}in, o f<'il':Îrnil de autoritnt.c mo

rala, III ţara aecnst.,. 

, ,\ ,UI/i, popo~:rl'k Europii, Hmi in 
pru(h 1llll'1 fl'l'llczii de i,l(~nl, d~ nouii 
Ol.'icillal'C', spre un aH tip de \ int:l. 
Sllrht un v;int de llo,-ihlgil' !.lUpti \Te" 

muri Lwui. i': plUl a il..'l':J 1 de frc,uH<.tlul 

I h 
I şi 

Se petrc(: transformări Hldicnle în Dar cum să l'tlscoleşti imboldurij te 
sunetelor in căutarea n1tor orizonturi. iddc, de un idcal. 

sll'ueiura de gu\'crnăm:"lnt a multor de actiune ale unui popor, t:ărll!n i·4 
-popoare. Suntem în plin proces de I injf'C'lai altLL de mult mÎlTob'.Il Înclod 
rc"izuirc a valorilor mumIe, ::t sistc- ~i al dezall1~igil'ii? Dt Gh. Tudor t 
nidor de conducere, a melocldor în sezÎsat originea răului, până in răol 
şeoa1i:i şi a c[lpitalului în industrie. . ("inele lui cele mai ascunse. t 

E o inlrebare ce ni· L) ))uonem 110i N· ţ' 1 t t' 1 '1 I n po 1 (CŞ ep a lI1('!'f~( cre canl ~ 

~~id: C\lHl poziîm ea cdilwHne IH')- 'luţioncd' hH'rul'iic vel'bl.lh.~. Nu p~ 
rală, politică, cconomic;j, farl de n- aduce norondele la ellltui unui iod B 
ectl:;tă stare de lucruri? O spunem ('u bagatdizl.11, parodiaL [n Vel'homam CI 

o jullLi('ă sinceritalc: suntem dăruiţii se hil"Îucsc il('PS1C mari ddeclc J Cj 

l eelei mai lini\ililoare indilel'cnţc. faţă . 1;iolla!e: ll1nnin de a pune vorba i p, 
! dc e\li'sltl '-1 cmii ,lIe l:I:';liHÎ1n cu raia1.:l i locul faptei şi de a ;1.Cflemi~i orice f ! abscllţă il 1ll1lli pcrsonagiu de basm, ! tcn!.it' bună :;;i orice aet ele eroism. l a 
i care a uitat să-şi mai ritli~c {Un c:1nd I I 11 

I
I-am fi răi judecători, dal';t n'~ . 

în C1111d -- cu ('~lr.ia - spr;îllcendc şi r 
suhlinia eu ce 11ălrunz:lto,lI'P "td,si :111. t 

I 
pi(.:()urdt. Pentru :t pl'b'j la (,J"ugulvl'e- ( 1 

_ I critică ahH'ă dsa problcllwlc, Dt d e 
. mu. '1 h 

" 

Tudor m:inui e cu o egală \'i!~o~ 
\'0"hC8C de un indifcrt·nlism s!rudu- . J /JI stilistiet\, lama mwi ironii tt!iOaf 

II l'a! -~ organic poporulu i nostru. LEl j pamfletul săgetător 10 mi,id lIV;I, --

IllOi nÎl"iodală un ide;\l Jl'U I~kuL 1"0- I'C ţ.,rlc·a unei diolcctke eonvi!lgătoarc, 
Ioana vcrlchrahi n ULlei \oinţc nspt·(' I Ce şi proza unui scris de CC'<l mai ale 

. şi m'indnpleealc, dceise la lupi il. Nu. lileratură. 
mn anI! vidorii rlodrillan~ ho!ewl(' in 
s:ingt', ('lIl11 foarle bine fi afirmă 01. O rc('omandăm ca pe Iln .1 periI 

'} '1' 1 spil'iltlal dlor intelcctuali dc tO:ite I
r 

h (, L U( OI'. 

\ 'idoriilc sunt în definitiv flacările tcgoriilc. ' ! Jj 
1 de Hajă a unor suflelc '\pt'ii)~\." de o ~. P. Ghedeo, t r, 
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