
I , 
~: 

1 

1 

1 
'( 

· : 

L 
I 
I 
I 

I 

.,...--

--f--

ARAD - 1933 ANUC 1. 

'Revistă literară şi culturală 

SUMAR: 
Hotarul 

Dr. (ih. ('illhalldll 

1" larcc! Olincscll 

P":-11lpiliu narbu 

() \','1"/),) spu.~<7 'J),I/llt" 

r('/::,<lfllri l\'I1I,iIlC~1I ('II lcrus,JlIll 111 I 

g'I,';dj IIrhdJ) -- :-ia 1< ',;lIlul ~ (lll','zld 

PIic/i,'"L'.II,j <fI' h,'cric I Jl0I'Zw) 

('e,lslll 

1" rr,,,,;J..·j~1 J-?<"\""JUIIJ rus" 

I<~'gimllri I/)In~~/'Ilarl" 

,~Al NOA 1. 

)\ 1.1lci Piidurc __ o 

bl 1. (i ;1V<111CSCU 

IS<licl Tolan 

Ocl<wian L upa~ 

Ed. 1. Ci.1V.lIlCSCU 

Al. :\cg:urii 

\ "/IIJ Sah/II (\ 'ce/II urme Je \'/ea!,) r,)I1I<Îllt\/,c',i ,n lud.' [r,)<!/ 

"1,,,-':;1,,//1 laici (,)('/11,1111.110 

1><111 

1. Laseu 

P. :-'1.1fg:incanu 

:-'Iarccl Olincsl:u 

Intcrh'f -- Ihllnl'!'//'(' ~ '/h,,'","n) 

('r~'lIicd rilll.!!,) 

Pr"ll/cl/Jd .':,c"j,JI",) 

('rQnicd CC'-'Ih'mit ".1: flIIal/Cldr,1 

("h'IIIC.1 jl/asli(',) 

RccCl1sii: J)r, S/c<.,/,/(·f)r,)g'lIlu: 1<01l1,illii il1 ~(e. "1~\':IV. dllp,i 10P"lliI1lÎl' ~i 0110111,1:i11(,1. (i. t.) 

.\', 1). C,'ce,) ' h'ri,'1' dr ~1\1.1!,î. (111. 0 )-,Jc.ln ('. ,1 t.Jn.1SIlI: :'>Ji~C.lrl.,"l s~~(i,1h.~I,j. 11011 P,~goll'.l.) 

Rc\'isk: "Viat,1 J~,~lll,îllr<l:-'l':I" -- ".\dn·l..Tul I jkr,u'" ._ .J?"lIl,illi,1 Litn,u,j", - "Vrrll1\',I" __ o 

,,1 [ypni~'ll" L\.1\:,) 

Adua[italca: 10 :-1.11 CiIKIll,ik'}!r,ltrk llIunicipiului -- :'>1,'\krnislll h,lIlCn ,,\ l11lul". 
"C,1pit'1Iul" :;;i prccurNld. 11-',111 Vcrni(u) 

N..:-lc: P,II1,llt Istrati - PictNu; St. DimitrrsclI. (J \'.)-- DislÎnl:lic pl'lItnJ~V. (i..'ldis, (C, I!')

+ D,'Zidniu Cs,\l1ky. (i, t.) - I11C,) UllUl: .klll B.HL lir.1c.) 

:@ ! ;;-- • . :::=-



i ILîT\121:r _ ,1P,lfC :-:'llh îllgriiir~.l utlui C0111itet de rcd,lCtil', t0rm,1l din url11<lt0rii 

(111,': li hi ,1i "'~ kl1cului POPllbr .\ r,1d,lll": I )hlrhu I \.:->I1'c piltll, dr. ( 'illh,lI1du (ih,. 
('OI1~f,lI1tiI1CSCU .\1., Cî:Î\)lllCSCU Fdu<Hd, LUP.ll;i L îdd'V'j,lll, l îlincsclI :. Llrccl, 

:-':Cl!l:r:1 .~I, PJl1l1 ) lih,lil, Isal,l Tola'l şi Vuitl Tihniu, ~~ .. ~ ____________________________ a. .. _____________________ _ 

Il\. yr.\ [,n·!" ,lp.lrC hlll,U, cu un SIl1J!llI" l1umJr dublu r1l'lltrll lunile Itllil' :;;1 

.~ ll\.::u~t, ,1 bOI1,ltl1l'l1tu! fiind: 
1 \:l1tru duterit,1ti, institutii !;il Îutrcprindni COtl1lTci,J!c, fil1tll1li,lrC ŞI il1dustri,lk, 

pc an 
pentru p,lrticuLlri ~ 

* * .y. 

]~)O Ici 

1 DO lei 

1 IOT.\ln:r, \',1 ,lp,1rca În 24, 2H şi J.? dc pagllH, nUl1lJrlll duhlu tiind dc 

, I 

cel putin 4H p,lgini. 7 

Pentru domnii aufcri. 

;\ LlllUScrisck llcpuolic.1bilc nu se p,lstrcază şi nu se În,l~,""'i<lZ,l. Cele tldll1isc de 
C011litct VOI' fi publicate în ordine,l primirii. 
Dom llii aut('ri sunt rugati a trimite 1l1,1l1uscrisde perkct citihile, de prderillt<l 
scrise la tnilşind. 

Pentru tot celdce priveşte redactia: I11,Hlllscnsc, Glrli, reviste, dc d se ,ldrc';<l: 

AI. JVegurJ, publicist, Arad. 

~\honamcntdc şi tot ceiace priveşte administratia, se vor ,1drcsa: 

AI. Con.s ta n tin escu, profesor, Strada RomcÎnului, Arad. 

.. . ' 

I 
\ 

i 



7 

" . ' 
I . 

HOT~RlJL 

... 
.... , , , '. , , 

" • 
l-

/' r ,-

," . -... 

f .:: .• 
' .. 

o vorbă spusă înainte 
V~llim azi );uh ochii cctitNilor, diindu~ne Seahlft de h:alilate.l pc care o reptezcllt,llt1. 
Proj!r.lmul nostru? .• 
II indicii ins:lşÎ tÎtulatura! - Suntem" S.l111 ,1 Il Iii aruncalii la tea mdi depiirl.,tă granită şi nu 

pulcm riim,ll1e bob nerodnic.:. 
Dac,\ din truda noastră nu va ieşi la \umină dcc<îl un simplu fir de iarb'l, nu'l vom nega: 

.11.11 ,'1111 puiul da! 
i\:u ,"om aduce În scrisul nostru fraza CilTe ;ncadr"azii simple teorii; hotarul Cl;llosdnd humai 

slarea faplică, din al c,lfei dccent al,il (',1pit<1\(1, cât ~i nwjolitalca Hlllrclcr populilte din cuprinsul 
t,)rii, cunoa!:itc infinil de putin 

Nu \,om Munca din condecle noastre cuvânt de \'wjh.î, dup'l cum nimÎc nu ne va impiedica 
sJ \le spunem credinta, CcÎnd vom fi cOl1\'in-:;i c<l noi sunfcm aceia cari se g:\sesc mai aproape de adevdr. 

Nu suntem nici cenaclu literar !;ii nici biscricul,î. de permanent'l bârfc,llit. l\e este drag scrisul. 
din tr,ls,ltura cămia telul tâşne!;il~ l1<1tural, ca izvcrul răccritcr, 

Cin~ sunf~m? 
Eco\lI dcp.1TlilrilOt dinspre scarc .. apul1c, Ilizuind S.l faccm din el cântec plin de lumină. 
j\m roslit accast.l v.;>rh;l'nainte, penlru a fi Întdcşi dela 'ncqut, că nu dcrim să fim luati 

drept reprezcntantii unui spirit de casUi, ci aceia cari cauUi cuminţenia scrisului şi mai ales adc \',î.1'lI 1 lui. 
Dac<l totu~i cincva ar da naşlcre unui ccnlradictcriu, ii vom răspunde in măsura inleresului, 

pc care suntem chemaţi să" servim, aci În marginea "lI"tarului", 
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.ce găfur:i româneşti 
cu Ierusalimul 

Vec[;i şi nouă 
Ziarele româneşti au inregistrat, acum de

curând, un apel al Patriarhi, i române pent!u 
adunare de mijloace în fo'osul ridicarii unei bi· 
seriei ortodoxe române În Ierusalim, loc de pro' 
povăduire suferinţă, moarte şi de înviere a 
Domnului 

Imprejurarea aceasta mi, a dat un indemn, 
de-a ne reaminti de unele legături cu Patriarhia 
Jerusalimiteană şi cu Mani\stirea Sfân ""lui Mor 
mânt, - legflturi cari s au intins, încă în veacul 
XVlII, pân'~ in valea Tise: dinspre Crişuri şi au 
fost reluate, În veacul al XIX-lea, acum o suU 
de ani, cu prilejul unor strâmlorări materiale 
ale acelei patriarhii 

Pentru ,a menţiona mai întâi legăturile Ulai 
vechi, atrag atenţi I bunului cititor asupra ace e 

lor frumoase şi durabile antimise greceşti, tipă. 
rite 10 Viena, la 1733 şi 1751, pe cari le găsim 
şi azi, slujiându-se pe ele sE. liturghie, pela 
multe din bisericile noastre din Bihor şi tinutul 
Aradului (poate şi în alte părţi) Ele veniau, în 
vremuri de aspre prigoniri T' ligionare din veacul 
XVllI, ca tot atâtea Îmb~rbătări În răbdarea 
pentru credinţa ortodoxă. In inscripţia tipărită 
pe ele se aminte~te de arhimandritul Simeon dela 
"Sfântul Mormânt", care le dadea în dar. Aceste 
antimise trehue să fi fost d-ruite în mare număr, 
în veacul XVIII, deoare am v.hut exemplar, În
zestrat cu semn,tura e, iscopului dela Arad, 

I Gherasim Raţ (1835 -1850), ceeace înseamn~. 
c \ dânsul a mai avut în depositul episcoplel 
exemplare de pus În aplicare liturgic\ prin bi. 
necuvântarea, sfinţirea şi semnarea - ca orice 
document - antimiselor. 

Aşa ajunge tradiţia aceasta, a antimiselor 
dela Ierusalim din veacul XVlll, si} fie legată şi 
de zilele noastre, slugindu:se Înc''1 şi astăzi pe 
ele sfinte liturghii româneŞti. 

* * II< 

Mănăstirea ~ fântului Mormânt era şi este 
locul de reşedinţă a patriarhului dela Ierusalim 
şi de întrunirea sinodului s~u patriarhal. Mănqs~ 
tirea, mai 'nainte vreme, avea foarte mari venituri, 
din cari întreţinea mari cete de pelerini şi multi 
saracii) Dominaţiunea tllrcească Însă a sdruncinat 
starea materială si aceste rosturi ale patriarhiei! 
Acum o sută de ani, patriarhia a fost nevoit~ 
să. apeleze la coreligionarii sai din Europa 2) 
Cererea de a i=se incuviinta În imperiul habsburg 
culegerea de ofrande, ajunse la 27 Sept. 1832 
în stadiul de a i-se face împ:iratului Francisc 1 
un referat de dtre Cancelaria ungară de curte 
de acolo. Din referat vedem următoarele: 

Arhiducele - palatin al Ungariei se alătura 
la opinia cancelarului de stat F. v. Metternich. 

dupl care În cazul cererii patriarhului e vorba 
de un scop pios, pentru a c~ rui realizare con· ,~ 
tribuise şi Însuşi Sultanul cu jum Hate de milion' r 
(1000 pungi) de piastri Pentru a-I convinge pe 
îrnp~ratul, principele Metternich mai adaugA şi 
aceea, că refuzarea acestei cereri ar face o im· ( 
presie foarte defavorabilă În rilndurile mul(imei 
de "neuniţi", atât in ţ ară cât şi în str, inatate. 
De aceea M'Iiestatea Sa sa milostivească a in
cuviinţa contribuirile de milă ce se cer dela su' 
puşii împăratului, de aceeaşi credinţă cu pa
triarhuL In afară de aceasta şi din punct de ve
dere politic ar fi foarte potrivit, ca acest prilej 
să fie utilizat pent; u a câştiga spiritele ortodoc
şilor, spunea Metternich. 

Cancelaria de Curte, ardeleanii, care jncă 
fusese ascultat:i , s'a pronuntat şi ea, dar aceasta 
socote' ca slrâo gerea de prisoase ·sau daruri să I 
nu se' facă de cătră trimişii patriarhului, ci aceasta " 
să se lase in grija guvernului, pentruca nu cumva '( 
sălbatecul vulg valah (der gemeine rohe vala
chische Pobel), care se ţine de biserica r.eunită I 
şi trăeşte dea pururi în vrajbă şi În ceartă pentru 
religie cu unieţii, să poată explica în sens sinis-
tru apariţia comisarului (încasatorului) neunit, din 
care tâlcuire uşor s'ar putea naşte tulburări. 

Cancelaria ungară de Curte se alHură la 
părerea Cancelariei ardelene de Curte. 

Pe urma acestor chibzuiri, prin acăror 
sîtă trecuse cererea patriarhului, Cancelarul de 
Stat adaogă a se provoca la vechiul titlu, ce·l 
poartă regii unguri din epoca cruciaţilor începând 
ca regi ai lerusali mului. prin care împrejurare îm. 
păratul s'ar putea milostivi sâ. d l ruiască şi el 
însuşi, patriarhului, vre=Q 200 ducati În aur. 

La 31 Octomvrie 1832, împăratul punând I 
resolut ia pe referatul efin chestiune, uita (?) sâ J, 
facă patriarhului ortodox darul ce i propunea ! 

sfetnicul său. De aceea împăratul da numai În- t 
cuviinţarea pantahuzei (colectei), În aşa fel însă j 
ca. În cuprinsul statului ungar, episcopii să or 
done adunarea de milostenii prin preoţi, cari le 
vor trimite la episcopie, pentruca de acolo sumele ! 

să treacă, prin mijlocirea mitropolitului dela 
Carloveţ, la Consiliul locotenenţial ungar, de 
unde să se expedit>ze la locul de destinaţie. 

Chiar şi numai atâta Încă era prea deajuns, 
din partea Împăratului Francisc 1, fervent catolic. 
care dorea unirea Românilor din episcopia Ara. 

II A. O, Kyriakos - G. Ervin: Gesch cler orienta
lischen Kirchcn, p. 8 ~ 2. 

~) Documentele, de cari mă servesc, mi le-a comuni-
cat p. C. Sa păr. Dr. St. Lupşa, profesor la Academia Teolo· l 
gic.i din Oradea, care a făcut cercetări În arhivele din Viena. 

3) Staats.Rath No, 5901-183::1. 
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dului, În care privinţă ni sunt mărturie multip' 
lele evenimente şi siluiri din anul 1834 şi cel 
următor, până la moartea Împ~ratului, În primă. 
varOl. anului 18:;5. 

Urmarea încuviinţ' di îrnpărateşti fu aceea 
c' - destuJ de târziu deal fe! - d'abia la 12 
Martie 1833 ajunge administratorul eparhial de: 
atunci, Maxim Manu lovici episcopul dela Timi· 
şoara, s' deie circulara cuvenita c ,tr:! Prt'oţii 
din ciJarhia Aradului. 

In circulara sa, scrisă româneşte, de~i iose 
atribui .. a fi s,lrb, - circubr.1 ce a ajuns la 
cunoştinta intregei obŞli creştine:!i din eparhia 
Aradului, care atunci se Întindea' i peste l3ihor 
.- ni=se d j motivul, ce:\ determină pe patriarhul 
să ceară milostenii. Era c-) M~n;jstirea Sfântului 
Mormânt trebuise să fac~ "multe datorii", pentru 
susţinerea patriarhiei. "Drept aceea împărtăşindu:se 
Bineîncuviinţeniei Tale --- scrie episcopul, pro= 
topopilor săi - se porunceşte, ~ă Îndatil... pe 
la toţi preoţii ... cu aceia adaugere să curen· 
tezi că, fAcând dânşii aceasta poporului în bise= 
rid cunoscut, cu cuviincioas', sfătuire s~:l În: 
demne. ca să se îndure fie~tecare după a sa 
putere a jertfi ceva, ca semn de adevărat» iubire, 
râvn>\ şi bunacinstire creştinească c ·tre Mântu= 
itorul nostru Isus Hristos, spre ajutorul zisei 3. t -M1năstiri, ca în cât e cu putinţă, să se uşureze 

I de ~Şa greale datorii." 
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In toamna aceluiaş an, insă, dăm de un alt 
referat, dela 25 Oct 1833, al principelui de 
Metternich, cătr~ Împ<lrat In acest referat se 
arăta, d\ contribuirile de milostenie, adunate dela 
.,grecii neuniţi" din Viena din Rusia şi din gra 
nita militar, dădeau suma de 3'248 fi. 36:' R er. 
::oi un ducat În aur Principele Metternich mai 
aştepta sosirea darurilor din Ungaria şi din Dai 
malia, precum şi din Bucovina. Tot odată cerea 
dispozitia împăratului, ca darurile adunate deja 
să poat, fi tT imise Mînăstirei, care era în foarte 
mare strâmtorare (dem sehr bedUrftigen Kloster) 
Dar Împăratul n LI se simte Îndemnat să grăbeasc I 
cu acordarea resoluţiei imperiale 1 1. 

De aceea principele Metternich, la 20 Mai 
1834, face un nou referat Împăratului~) De ast, 
dată adaogă, că mai intrase o sumă de 30 n 
47 :l/s cruceri În valută conven ională şi 11. 518 
fI. 10 cr În valută vieneza (hârtie) şi propuse 
împăratului, să incuvîinţeze, ca întreaga suma să 
fie trimisă la destinaţ e. Impăratul mai intârzie 

HOTAI~UL 
• 

de a se "milostivi" să· şi deie aprobarea, până 
d'abia la 5 Iunie 1834, când rhboiul pentru 
catolicizarea Românilor din judetul Aradului ajun
se la apogeul sforţ~ rilor administraţiei politice. 

* 'It .it. 

Desigur, pelângl\ toată sărăCia şi vieata 
plină de mizerii a pop,)rului de iobag, cari toc 
mai erau În asteptarea uşurării sorţii sale mate 
riale şi sociale, va fi contribuit şi el, dupfl să 
r:lcia lui, la uşurarea necazurilor patriarhiei dela 
Ierusalim. Nu putem Îns sfl ştim nimic concret 
despre contribuirile din eparhia Aradului. Nouă, 
din laturea morală, a leg~turilor duhovniceşti, 
ni poate fi deajuns, că, pe urma ordinului dda 
episcopie, de a se vesti creştinilor prin toate 
bisericile strâmtorârile patriarhului ortodox, sărac 
şi el ca oropsita Biserică româneasc' deatunci, 
îşi va fi avut. de sigur cel putin efectul moral, 
În anul dc grea restrişte, 1834, În primăvara că· 
ruia administratorul eparhial, episcop al Timişorii 
trimitea În eparhie o frumoasă păstorală de Îm 
bărbătare, pentru rd bdare şi rilmânere În credin 
ţa ortodox.!, pe care o înfăţişa ca tulpina creş
tinismului ... 

* * * ~i aşa, 
gândlll la 
intreb: 

scriind aceste lucruri din trecut, cu 
apelul Patriarhului României m~ 

Dacă. !l'a sosit oare vremea, ca chiar oF 
LÎa/Î/iJtea Stutului Româ'! să lucre şi sâ~şi de e 
obolul pentru realizarea Bisericii Rom1ineş'i la 
Ierusalim, menită a Încununa, aşa de expresiv, 
legături duhovniceşti, pe cari pat iarhia lerusali· 
mului le <l avut, până În cele mai îndepărtate 
regiuni, cu poporul şi sufletul rom,Înesc?! 

La Roma se subventionează deja o biseric.., 
o "ramură" tinără a Creştinismuilii românesc. 
Dece nu i·s' ar da şi "tulpinei" ortodoxe române 
partea ce i=se cuvine la Ierusalim, mama tuturor 
Bisericilor? 

Guvernul Homânrei ortodoxe, se cuvine să 
nu ,amafla m!.1i pe jos de stllpânirea catoliCii 
ausfro<ungurri, de acum o sulii de am, care - I 
pe lângă tot fanatismul său - a ajutat, totuşi, 
cel puţin din punga altuia, pe un patriarh de 
altă credinţrt, din Cetatea Mântuiriil 

Arad, Mai 1933 
Prot Dr. Gh. Ciuhandu, 

~) Kab.-Akten: No. 153 -1833. 
',) K.- Akten: 74:! -1834 . 
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Pei:5oj Urban 

Salcâmul 
Sunt singur şi stingfjer: 
Un biet salcâm pe-o margIne de stradă, 
Sorlit să vodă 
Acelaşi colt intIm de cer. 
Aceleaşi case imI alcătuIesc decorul 
,Şi-aceiaşi lume indolentă 
Aşa precum o poartă Zădărnicia..-

(J:Jegisorul -
Mi-aruncă aceeaşi privire indiferentă. 

1Jedus la dimensiuni de bibelou, 
Sunt "tuns" ca un recrut, de-un gră

(dinar Oficial, 
Şi-uniformi;;!at în serii, ca o maşină de 

(tip nou, 
Eu nu-s aecât un număr într'un dosar 

(municipal. 
Trăind o viată monotonă şi stel'ilă 
Acelaşi azi şi aceeaş mâine 
Mă lnfristea;eă frumuseţea-mi inutilă, 

Cfjiar umbră dau doar pentr'un câine. 

Ş1 insnşi strada, ce-o străjuesc ca un 
(v ăiaf, 

Imi mulfumeşte-acoperlndu-mă de praf. 

Desmoştenit de fratii din livadă 
Sortit sunt inutil să pier 
Tot singur şi stingtjer ... 
Ur:. biet salcâm, ce decorează-o stradă. 

Horcel OJinescu 

-

H(YI ),\RIJL 
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Plictiseală de boerie 
De când mă dau în coate cu boierii 
.şi mă iru dese să'ngrop reminiscente, 
..... Stafii micute, ce m'aratd'n ;;cdrente
Mă văd privit cf5iorâş, de ioti boierii! 

La urma urmei, mi-e şi strâmt caftanul, 
Iar gându mi saltă lai spre alte creste ... 
Eram d:. prins cu plete mal modeste 
.şrn aer larg, nu măsurat cu banull ... 

jJ deseori mă cert cu parveniful, 
Ce s-a 'ncuibat în mine - nepot/iiul, 
Reagîtând proc/etu-i vis iomna'lc. 

In toată seara fac pe cronicarul, 
.şi ticluesc, din cât m' ajută daruI, 
CântărI mărunte, de copil sălbatic ... 

PompillU Barbu 

:wa 

Ceasul 
Preda Ambrozie st \ la răspân' I o fi chemat pi ;da, care ... mi=a aci, la r>ispântia drumurilor, vân ... 

tia drumurilor, din mahalaua dat ceasull?" - Du te şi tu la lurile de ndată ce se'ntltlnesc se 
Cucueţilor. Ochii lui caută, f~ră poliţie .. e I'eclamalia lui acolo!". iau a palme şi se'ncaeril la trântă 
si\ ştie dece, peste coşul fabd: O curiozitate de copil îl Îndeam cu atâta zgomot! 
cei de peste drumul care ou· e nă s~ ştie cine·i stăpânul ceasu· *** 
vede. - E un ger uscat, Înăs· lui şi face câţiva pa~i, in lungul Maria, fata Luplliesii dintr un 
prit şi mai al dracului de vântul drumului. "Oare în ce zi era!?" sat depe Târnave cu mintea a 
care bate de azi noapte Şi a Stă pe loc, nu 'şi aducp. aminte' prinsă de dragost'e după f1Acăul I 
lăsat basmaua de gât acasă şi'=i'i ziua şi uiti! Încotro plecase. aşa I lui Oprea Potcoav , a plecat În 
încleşteazl În jurul gâtului mâna că... lume, luând calea Bucureştilor. 
lui de uriaş. - A r;mas la răs - "Straşnic frig, Ambroziel... Flăcăul lui Potcoavă, încorporat 
pântie şj'şi rumegă un gând, pe Ce zici?" într'un regiment din Capit.aIă, s'a 
care nu'l poate Încă înşuruba: a - "Ti-o fi ţie .. mie de loc!" liberat de mult şi a uitat să mai 
ieşit să Întâlnească pe Margareta, - "Ti·e sângele înc~ tânăr, vie acasă. Tată,su ştia de el cât 
o fată venită nu prea de mult bă~tel ... Săra.ce.le o"asele. :nele.;. ştia şi fata Lupulesii: "şi'a luat o 
În mahala. Mai sunt douheci de abIa de le- mal SJmt cand ŞI cand! ţiitoare şi linge blidele boerilor 
minute până să iasă fetele din - Ti ai trăit traiul. . Moa'e el undei halta slujnicA!" -- Maria 
fabrică. I-o spline ceasul, rămas VodL. d'apoi tul" cu mintea aprinsă de aşteptări 
în buzunarul lui, În urma unui - "Tot r< u, flăcăule cu alde s'a pornit să'şi caute dorul În 
furt În plină stradă. mal astă noi!" vălmiJşeala Capitalei. A ajuns 
vară, ziu l namieaza mare. - - "Ce'ţi pasă!... Te .. am între pela Începutul toamnei Oraş ma· 
Scuipă fără grije În lături şi din bat eu ceva!?" ... C ră:td" re şi veşnic neadormil, l'a ras
tele mare, crescut indr~sneţ peste "Hot d~ drumul mare!' ros colit zile întregi, întrehând s,·I. 
buza de sus, a oprit o parte din teşte printre dinţi biet~l D;ago· daţi şi civili, dacă nu cunosc 
scuipat. Şi'l şterge cu podul pal. mir, tiietor de lemne ŞI vecin cu .. 'Jă Mitru Potcoavă, un f1Adu cu 
mei şi iar se uită la coşul fab Preda. - "Bătr~n prosti", fu musteţi galbire, iac:aşa retezate 
dcei. "Cine.i fata asta care nu'mi răspunsul hoţulUI de drumul ici supt un nas pă de ntregul 
răspunde niciodat~ la bună ziua!" mare. vulturescl" Toti au râs, spunându i 
- "Nu-; de a noastră, Ambro= "Cine o fi fata asta, care nu'mi că.aşa ceva nu trăeşte la Bucu· 
zie" i se pare că i=a răspuns ci· răspunde nic:odata la bunăziua!?" reşti, ba alţii i au aruncat câte 
neva". - 'JVa să fie frate, .,îi şi'şi aude tictacurile ceasului din I vorbe de toate şi fata a ascultat 
răspunse Ambrozie, şi'şi mai a· buzunar. Se miră şi el, cum de batjocura, nedumerită de multe 
runcă odată ochii la ceas. "Cum i poate să. audă aşa ceva, când ori de ea. Ultima strânsoare b'i-
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neasc't efa pe terminate când 
cineva i-a făcut loc de munci 
toare În fabrica din mahalaua 
Cucueţilor. Fetele i au schimbat 
reJede numele in Margareta: a· 
vea o faţă smeadă şi dinţi ca 
laptele. Dup câteva săptlimâni 
de lucru s'a aCluat într'o odăijă 
nu· del"arte de casa lui Preda 
Âmbrozie. S'au văzut mai Întâi 
Într'o sâmbH~ seara: el bea În 
carcilltna din marginea mahalalei, 
ea venise să'şi cumpere lumân' ri. 
A privit:o în o.chi Ş ea nu i:a 
dat în l~turi; aduceau, gândi ea 
cu ai lui MitnI. Când s'a des
melicit ţ'i-a'ngropat pornirea gân 
dulul şi ieşind grăbiUl, în poar 
ta casei o astepta flăcăul. "Bun H 

seara' domnişoară Margareta !" 
Nu i.a răspuns şi ingrozita parci 
şi a z \vorÎt zdravăn uşa. Lumina 
a aprins o târziu, când ÎI fnst 
încredinţaU ca la por~i nu mai 
era nJmclll Sub fâlfâirea palid,] 
a luminii fundul odiii ieşi din 
întunerec, Acolo era icoana: S, 
Gheorghe, omor1nd balauruL Işi 
opri privirea pe figl ra sfântului, 
chipul zugriivit de o mâl1'~ stân 
gace semăna cu Mitru! - O co 
bori cu team' din perete si () 
privi lun g. Cu cât o privea: cu 
atât asemăn rea fugea acoperita 
de o ceaţă tot mai deas \. "Mi 
trule, Mitrule ! . '. unde·iii fi?' 
Gândul i se răsuci frânl parCII 
şi:i veni in min te chipul flăc u. 
lui din c:,rclumi şi mai a:oi din 
curie "BunĂ seara i~omnişoară 
MargareUd Am v:'zut, c l p'ea 
te Închini mult la icoaneL .. D l·le 
pustiei, că nici ele nu ştiu mai 
mult ca noi!' Tres~ri, ca ~i cum 
vorbele astea i le spusese chiar 
el! •.. Nu era nirneni - Stinse 
lumina si se strecunl pe prispa 
casei Stelele s getau lumini h. 
r~ lumină şi noaptea curgea pe 
uliţi, nesFlvilitrt de nimeni "Nu 
mai puterea sfântului Gheorghe 
ar putea alunga întunericull", 
gândi fata şi rărnase fă ril nici 
un gând. O armonic" gângAvea 
un cântec cu refr-.;n falş, iar nu 
departe un câine, înpotrnolit 
parcil de pâcla nopţii, rHllcea 
dintr'un şanţ in aItul: mahalaua 
ClIcueţilor îşi aşternea de cui, 
care. 

* * * Sirena fabricei şuieră. Fetele 
dau bazna prin porţile larg des· 

chise. Ambrozie abia acum vede 
în dreptul porţii, un tânăr cu 
trup legat ca şi al lui. Nu· i cu 
noaşte fa fa dar îl simte tan;h: 
sbl drept C:l lumânarea şi' şi ţine 
mâinele la spate. "Hei, de când 
te pripăşişi pe.aci, mocane I?'" 
gândi Ambrozie, pornind o spre 
fabric\ Valul fetele se desprind 
şi se'nvolbură spre toate drumu: 
riie. Râsele scurte, tuse prelungă, 
chemări fără înţeles, plutesc o 
clipă de-asupra mahalalei. Mar 
gareta intârzie şi Arnbrozie simte 
şi mai mult gerul, cum îi intră 
prin nările larg deschise E.acum 
numai la câtiva paşi de celălalt 
şi -ar vrea sâ i vadă fala. Face şi 
cei câţiva paşi, şi'n trecere îşi 
şterge şo!dul de mâinele cari 
stau Încremenite la spate. Il pri
vesc doi ochi de bou cuminte. 
Acum îi trece prin faţă şi i s'a 
oprit in piepi. 

"Ce aştepţi aici mă!" 
"Stau aşa 1" 
"Dece stai ?" 
,.Iaca aşa, de !". 
"Cară.te de unde ai venit"J 

- .,Mai h!'l [" 
. nH;x;na tu !". __ , şi Amhrozie 

simti cum i se Î:lcleşte ză pumnii. 
- "Ce'ai cu mine, m~ vere !?" 
_. "Am eu ce am___ p:, cir~e 

moaş-ta aştepţi!" 

"De, că n o cunoşti!" 
.. De unde ştii!? J 

"Că ştiu eu bine!" 
"Poale pă Ma' garda aia 

care vorbeşte seara cu icoanele 
şi se culcă noaplea pan toate 
şanţurile I?" 

- "Nu p aia ._ c·a mea e de 
la noi din sat ___ şi nu face Ca 
ale voastre 1", şi mcăul văzând 
cum se 'nchid porţile fabricei, se 
mişcă din loc, 

_. "Să nu te mai prind pe
aici că'li cotonegesc picioarele!" 

- ,.Mai hă viteazule 1" şi o· 
fr u! coti colţul drumului. 

Margarela a r<l mas În fabrică, 
la infirmerie. Are c,'\lduri şi cere 
mereu ap,i Preda a rilmas şi el 
1 n fata porţilor închise şi miran
du-se c~ n·a V.1zut-o ieşind îi 
venI 1n minte ftic,lul Se uit] 
cum în etajele fabricei luminele 
se sting lina cât·~ una ~i întelea 
gând C,l nici ea nu. mai este 
acolo, o porneşte spre casJ, spre 
casa ei. Nici aci nu ar de nici o 
lumin,l. Vrea S,l intre 1n curte şi 

: : : = 

se r,lsgândeşte. S'a hoL'îrÎt s,l 
aştepte şi nu ştie dece şi pe 
cine!... De i ar auzi glasul nu i 
1· ar recunoaşte, nici n· a aazit:o 
vorbind. Din fabric<l iese tot 
singur,] şi nu vine nici odat.l pe 
acelaş drum: sau trece pe lâng,\ 
drumul de fier, sau eoteşte de 
dup,] gr'ldina Buzatului, sau În: 
calic.l voini eeşte pârleazul locu
lui bisericii, sau .. _ dinspre linia 
ferat<] vine o albeaţ,l. Se face 
tot lina cu si âlpul porţii, 

"Necăjit ca mine nu:i, decât 
puiul cucului 1". Cântecul se apro: 
pie şi pe-aprope îi trece tot flă 
c,ml din poarta fabricei 

- "Ce cauti p aiCI, m.)!" 
"Iaca a~~ umblu_.. să văd 

când trece trinu 1" 
,.ZI-1U !" 
"Z,lU !" 
"Si ce ai tu cu trenu !?" 
.N-am nica!" 
"Dece I adepţi atunci!r 
"Numa s.1-1 văz1~ 

- "la dă-te mai inca a, m;], S,) 

te v.1d mai bine la ochi !", daf 
cel,\lalt O rupse la fugă. Ambro· 
zic se lu,] dup'l el. Fuga curgea 
deoa lungul linei ferate, Un tren 
venea gâfâind, Doar câţiva paşi 
şi slmt în dreptu.i O smucire 
scur!.l spre stânga, un fluera t, 
ca un tip,\t şi Între ei pav,'za 
grea şi neagra a unui tren, Cll 
r.lsufLlrÎ adânci şi obosite . 

* 
Preda Ambrozie Îşi simte oa 

sele trudite şi o lene boln,\vicioa 
5.1 il line in aşternut. "Trebue S,l 
fie târziu!". şi şi scoase ceasul 
de sub cAp,lt.liu, Tictacurile erau 
amuţite şi limbele <lr.ltau dou,} 
şi opt mint:te ~ - Gându:i se le
g,î de-un trecut nu prea inde· 
p,lrtat. Aceia, arZi adta ceaSOf: 
nicul şi În clipa în care sc,lpat 
de teama de a nu fi prins, se 
uitase I a el, Il r,lsuci, dar ~urubul 
aluneca În gol. "S o fi rupt 
arcu !", şi undeva În ereer simţi 
o ruptur,l, f:lcul,l parc.! de-un 
tren, cu goan,l neagrd în noapte 
şi mai neagrJ. "Mocanul L.- De 
unde dracu·l Cunosc eu!? __ o Ei 
şi, dac,l-or fi din acela~ sat, 
ce· mi pas,l!" "Nu~ti c1,ltina gân 
dtirile, Ambrozie 1.. nu fi moale 
ca 9 balig'l, b,liatule L- Stai 
dârz şÎ 'nfrunt;\'1 aŞa ca eri sear,l, 
când o aşteapta L. Vorba ar un 
cat.:! de tine C,] să culc.1 noaptea 
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pân . anţuri 1 a al i os la nul', C CI "Dece te' nchini alunci pn'a ceasul şi când il g' si, o jJomi pe 
plecal ameţit! N'ai V,lzUt cum mult [a icoane ~ Omul care nU i unde venise>. "Auzi rumânu dra, 
bâiguia şi nu ştia ce S,'l ţi L1S vinovat uiti de ieoani. ~i numa eului .. s·,'mi spună el mie eli. 
pund'l ! .. InfrunLl 1 ~i P,1 mai de când a p c luit îşi mai aduce ceasu meu, e ceasu luiJ .. · Auzi, 
parte :,;i dac,L__ ei mare lucru, aminte c:o are=tl casă!" ceasu meu!" şj l vârî şi mal 
ce ai lu de pierdut !?". "Moarte -- "M'am inchinat, să nu te adânc in buzunarul hainei. 
de om pentr;o muiere L Ei mal duci la ea ~i s te'nlorci la Matci P,ldure 
asta ar fi tare şucar L_ Ambro: mine [" 
zie S,l omoare din dragoste __ nu Mitru simte cum pe umerii lui ~'''.'''''' __ .'''''''''. ___ ''''_''I_''''''_''''J 
Z,'lU n ar cred,~ nici popa JId s:a a~ezat o m'n'; grea, ~i fata 
teric !". a scos un ţipăt 

Incă unu! 

Ceasul i se uita În ochi cu "Buni ziua domni~oar' Mar· 
I b 1 de l I N d 

!,,".l:C <l lU0!jll. illLi ldll.i C~HC :'.c posh:azJ 
im (' e apropiat una a ta, g-ardă. oroc S ea Dumnezeu, 

ca dou,] cuţite in tâl ni iepe 0, mă Mitru le l" ill ,1IOtic,ltl1c"',1 tr~L,:tului: ultim\ll pUp,b C,HC 

'l d ~,~ d d n~, cr,'I·l p,' "illil·"i. Pk<lc.l 10(;m,li c.ll1d 
frunte alO,I, 111 care sa SCUf" lVlOC<lnu! clipeşte es in ochi.. . ,' .. 

• I fI' d 1 tc",cu ,1" <1"",,,,,,,.1 Iil Yl<1(,1 ulti,,,,\ "a 
lo! sange e. prea u g"llia es peste genc e, . . 

f d I 1 · ., 'd --A t' 'r,lIJ1uI.' de ;;"tlet ŞI J,' CIlCr.l!IC, pc Carc "Asta ! .. _ uri un ceas in)u UI man, ŞI prin e mana In 1I1S', " ' , 

1 · nu 1 S'.J D f ! l' l'lIL1od.1t" t1 ,1 .P:~C\lPd,t o. zunaru unUia p'\ care cu -- '(lea umnc/.eu l'a e 
d "N . t d I Areu,,!.: trlllln:ul"i prim"lui şi ultimului 

no~ti, atunci C<ln nici pân minte '" li mal remura asa om , .• < ' 

nu'ti trecea aşa ceva. __ şi nu'ţi ni,oar Margareta! Să ~uno~şte '.IL: rOll\,lIJ "h"_'polts , el k sdlll11 b.i cu 
'1 I 1:11 C,1" l11urtu,ll. iar in loclii lamilor bi. 

vine s,', omo:i p.1 unul care cu c nu eşli de alt". noastre, fato. 
, d IIM [I"lllei, ,"h forta Ul1ui m,I).!:c dcshn la 

noşti, :;i care, i şi al racu ui şi e:;tia lOtul {Isla ce zic.e. M.:i i 
? ' V Abi d <:.1111 t! (ăr.lid ,,1 P_1,ut:, o lllod,'stJ şi comulhl (Lt in m:,sa! • - " ezi, m ro- tru e, eu nu te v: zui ecât asear;l 

. l , f' • d 'd ' . d . cruCi,:; 1 :iL pr"-',~.lk'.\ CUIlUl1d. zie ce ţi e OITlU .___ Iar;, can :;:1 ac -am tUg-lt LJp tine nu 
r S,I ~\. ~~ljdlljC,l~l,,':,l 'Il pac..:! 

nu Irebue şi g,linaţ când" ___ şi ştiu de ce am h cut o... Da, 
* * .. 

J~.Il\ 1 ",1Ir, p",'nJ0nimul !itcrJf a! hoi 
arunc,i ceasul de podele! Pum bine ai fileut c:, te ai scflpat de 
nul de metal alunecând pe scân mine.. nu erarll preg. tit de is= , l l EI;g .. :nlll :). P}okl., fecund ŞI Jll.\r..-: .seriilor 
dtll" s a 0plit a picioare e pere pr vi mari. M<l, le'clm minţit eri 

. dl "pc"" d'JIcI şi s.llatr, s'a n,io;cut li 
telUl din fat,], ca pus de o mân!'! ~earil ca ea face dUc de toate, 
de om. ,Na, m.l, c<'1 nici un ce,l" cre/:irnd c nas·:, mai vi. Da 
nu mai e~ti vrednic să spargi !,'. e~ti c<1ine credincios, ma fl;'ic ule, 
Se uita la el cum Jimbele aproa- nu te despinţi de st; pJn, decât 
; e Sliprapu,e, ie~eau din cadran, dup;, ce I ai dus .a groapa ::>i 
prelung-indu se spre tavan, unde cum s,=ţi sparg- eu li<, jeasla asta 
sau infipl str;l\ucind L_ Ambro I de voinic cHnd nu mai avui pu
zie lşi frecă fruntea, pe care o I tere sll sparg nici rabla asta ", 
simlea caldă, ca o pâine. scoasă şi Ambrozie scoase ceasul din 
din cuptor. __ se u ta atent la buzunar. 

KI-\ in 1')lIrJu;~lli_ I lent'" il continua 

tl~ld':ld ldll1lliLJ. t .. H.il ~(lll, ~(ncralili P 41n.Jlt 

!',otu 1;,1 J,l1 1" liccul miht.H din ;,lşi. 

"ndl" ci şi:J trăit 111,11<': Pdftc din copil,'irie. 
In 1844 Încqlc 5;1 c01,lhorcz~ la ,,;\}IJIICa 

iif'"fd;d", I.U de ,lei În colo I",k:-:,f.I~ură 1,,) 

,ICtlvit,ll~ kbrtl.i pe t,lr.im Itlcr.u In, 90~ 

"".1r.- prilTlul .<itl vollllTl inliU1Jt .Juma! de 
hClIl/. df'ui: 1 ),11,,1 li IIIloIie, I )II/l,i :?11 de ani. 

("'/1 )'Illii in IJ,1!.j, iar d"p,l Iăzbol: Plillz 
subtile str,ducitoarc: erau do ,,ii ,.Cea u meu' !", zise Mitru 

t I,'S,I r:II)J{.J, 11I"'I//I1.1ri şi amIII/II'!, /\'Slc 
raze de soare ierna' ic, dau ima ~i prinse mâna in care obiectul 

r ocean ~i in fin~ rOllldlHlI Euro!,,'!is. 
g ini de lumitl.1 /(>ct'. ri'm s"se f r;1 suflare. 

A bătui ceasltl dou.:. Soarele "Ce ai zis m~ 1 • şi Ambro· 
[n 1'102 a fo,' laurcJt al 1\cddcmic I 

/!"Ill,iIl C, ~dle in 1923 14d llumit membru 
răsărit de dimineală, stă Îngropat zid îşi smuci' mâna prinsA voini· 

d 
cOJ'~"f'un,kn!. 

În nori cenuşii şi fulgu'şte in ceşte. 
E ,=\, m,li seri,; .. CUI1I se de'''',l>;,] chesli-

plin. Preda a pornit-o spre fa Î - " ceasu meu. mi 1 ai fu 
1. • b h I d .. d' b I (,'/1(',) f)ullam" in 19.4, iar in 1420: ,,/.,, 
oncă, ca su porunca une ce', rat asUl var;' e ICI In uzunar. 

rvl d '/(1011"11 du f).IIIlI[,C d S,) s,"ution", iar 
man. Dela colţ vede ceva şi nu ~ tot gftndpam eu e unde te 

d L '1 MI' , D . II' 1,1 1l10arlCJ SJ J r.l III as in 1ll,IDu:;cris 
cre e ocnlOr. ocanu tIne pes I cunosC. '. ;I=ml.' 

Id
' "\ h' • C' I ? '(' d .,C·(l!!C.l l)l111(-lrii'~. 

te ~o un pe l' aro-. are a c Iar In I "" e m". " s:, 1 u ceasu 
;<, i\ murit Iii 12 ~l.litl 1933. 

dreptul porţii fabricei. Indrăgo meu l? . ce's nebun 1 . ir,". 
stitii nu mai aud ~i nu mai Vid "De nu mi·J dai le .. " _ 
nimi de dincolo de ei. A,,,bro. - "Na:;j J m;:' dac. zLi ci! I I 
zie s'a aprit chiar în spatele lor e al t.1u l", -i ceasul e.lzu greu În 
şi vorbele=i cad grele În urechile' fruntea larg a fi, că ului. Mitru, Cititi şi 
întin"e, ca pe o coard!1 gata să dărâmat o clip:'1 de durere se 
plezneasc ' . rezema de gardul fabricei şi vrând I-ăspândiţi 

"Nu i adev'rat! Mitrule, să'şi Încle teze pumnii, căzu sl~, 
nu i dev rat 1" bit În z'pad 

- "Şi c, noa ,tea prin şanţuri -- "Na şi ţie, să nu mai tipi 
cu toţi ·,ia,." aŞa 1" şi cu un pumn zdravlln ră-

- "Nuzi adev rat! A minţit sturn:-I fata peste trupul C8zul! 
nu l ar mai răbda maica dom Fulgii edeau astupând vederea 
nuiui '" la câţiva paşi. Ambrozie, căută 
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Retras in mica insul, Prinkipo, L. Tro~ki, 

dupăc~ a f st llrg-isit şi reHegat de ehi r tov~
rclşii lui de lupta, s'a decis s: scrie istorie. E~tc 

I făr,\ Îndoial~ o nuanţă de adtind tristeţen soarta 
. ~ acestui om politic resemnat s'i hc'i literatur' şi i nevoit azi s:l se refugieze Înt:\111 colt de p[:m5n t 

~ e~it din mare. ilo()1at şi evitat, ca şi un pGrÎcllLIs 
~ microb de însăşi societatea burgheza <l calci 

moarte o jurase. 
De un ~ir de ani L Troski Îşi scrii.' III L'nl o' 

ride şi se consacră istoriei revoluţionare. DUjJ 
eseul autohiog-rafic şi alte vo ume de doctrin;'\ ~i 
[Jolemici, a îllceput acum publicarea ISloriei 
Revolu\iei ruseşti, din care primul volum cuprinde 
Revolutia' din Febrliarie. 

T~oria ca; dinalil a lui Tr ski este aceia ca 
onşlce treCere dela un reg-im feudal la altul 
burghez se face numai printr'o revoluţie EI adu 
~e ca exemplu rev"luţia cnglezfl din veac XVII, care 
a stabilit monarhia constitulional t; În Angiia, cea 
dintăi în Euro a. Acda, lucru cu Franta, în 17:)9 

In ce priveşte revoluţia rusească din 191'l, 
Troski con~ideră ţii susţine c8 Rusia a fost sin~ 
gura tari; din lume care a f; eul mirac,,josiii salt 
social, trecând dela absolutisrnu! ţarist. dt' eSi'nţ"J 
feudală la societatea proletară, ClHlllllii, lI. P in 
urmare din evoluţia aCestui stat a fos\. . .,ăril furma 
b· rghrză şi dt:mocraticl! 

Ni s,~ pare noua că, f .. ră să şi dea seama, 
istoricul L. Troski p irtJseşte obiectivitatea nece 
sar.~ unei expuneri istorice, furat de o considera 
tie de ordin politic şi poate şi de un org-oliu 
naţivnaL Să nu se uite că el a fost, al:ituri de i 
Lenin, unul dintre creatorii şi dictatorii acestei 1· 
societ~ţi comuniste ruseşti. 

Cât este d,~ c'l.duc· aceast ~ [corie vekn~ 
tioaS;l a lui Troski, se poate dovedi şi cu cea 
lalt1 lucrare a sa La Revolution ddiguree, plin 
de rep"oşuri ~i e :ncriminări la adresa altor c' ln~ 
ducători comuni~ti care au urmat ciuf). el În 
Rusia sovietelor. 

Să analizam dur care a fost evoluţia silcie 
tătii ruseşti dUp:l revolulie, direcţia catre care s'a 
orientat. 

In revolutia din 1917, massele şi au Îndep[i, 
nit opera loc de distrugNe a regimdui ţarist. 
Urma apoi rolul conduC torilor pol:lici, In H)eţă. 
Lenin şi Troski, de a cI di pe ruinelc trecutului 
Dar ei au diutat, prin cea mai complectil dema 
gog-ie s~ instaureze un regim conform utopiei lor 
marxiste şi Care a doua zi s'a dovedit neviabil. 

Divorţul dintre realitatea social;, pe care 
voiau s'o comprime într'un tipar social ideologic 
şi această ideologie comunistă, s a evidenţiat tot 
mai mult In cei dintăi ani care au urma d p3 
revoluţie. Lenin s'a v~ wt atunci nevoit s~ l"nseze I 

formula noui politici economice nep1l1 for= I 
mulă de comprd'mis, aruncai ii ca o punte de sal· ! 
vare s.,lre societrltea burghezil european';. Era, I 
deci cea dinthi abdicare dela programul ini!ial! 

;; ... i"- 1, 

~ ~ ~' 
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marxist, În numele e; nua .';(, P! ei! ", ~,',e lT(,!C're,. 
50 iet'lţii proletare. L(~nin, !d"I()~.I:i ;,C · ... "'1 
vullitil, se vedea el Însu~i nevoit Sa ŞI acomode«.' 
principiile dupa imperioasele ne('csit;~ţi ale unui 
con, social ce nu ~' n<;a mod·'ht d\l abstl'ar 1r' 

fo 'rl~ i·'I idC'" Il, hJ iCl! 

." "'Dup . -1~1~ :;r'ka ui Lenin Il I "1 .-; Tro~l,i ~i 
Stalin, .cprezentitnd fit'care două Htilucinl pnlitÎec. 
ellllllctrai opllse Pentru Troski eşirea l',11l greaua 
si ll:lţie intern a Sovietclor şi menţinerea i(~Ri= 
:U;'I lli marxi5t nu se putea d.·cât prin Jecla:~,,'d';a 
)'ev"luţiei comuniste in EUfopa şi <1Cl'sL, trchU'3 
s se realizeze cât mai repede, pentruc.·, oSL,: !,~ 
clpital sie ~ă nu·şi repare ritlllk dup;'! mdrt'le răz 
boi. Altfel, orice înt l7.ierc însemna mo(!l'"~,, re~ 
gilTIului roşu. Stalin I't'ptczenta cel [alt cun'!'~, sa 1 
Ilumim al comunismului national ru, se. Cr:.:Ji1i(a 
lui "·ra că numai prEt CO!l,olid·· ee S ,vietdor, -
de ·,:ci şi planul cincina,,~, v;, : uka lua o;en
$lV. î,npotriva Europr-i. Redi,~arc', <in',"lIi prog 
r . .I11 c ee În<;:l O nQuil capitai,,;'p III aL,: l şi noul 
co c' ,'i hu gheze în interio .. , f"- nLr:! LD('l!iincre<:t 

la [III, ,~:,' a partidului comu j),\ 

;., 'oi"~:'ld Troski a fost ifrân '. Î'l aCdst:~ 
lupt, nu d.' S,d:in ci de lll~uşi cur,'ntn! ~p'e 
d:'"apia, lol md1 acn'n!u::; i" ,,1:: Iil L" l<>·v, -
Jutînll d··fii{ur' t', T'o~kl piâ,;~.· pe ruil1ii, 1J!1Cl 
d"e!' ine. ~lcuLCI pe Stalin de C()iUprOIlU Uli lHH' 

g-hne ",i fi,·m. ill.po"iLJlt laica mell!l!1l ill j "~(' 

m1l1ui cI,muni"t. 
P')porul J'U,"~;C ins" n<>atbpl:Îlldu',e tÎpare 

i"r convenţionale SOCÎ<1Îl". îşi caula ,"sI, zi o forwij 
viabila ŞI dec'i, .'lblb:j După ma cIt, flux ,d re 
v()luţiei, el se fvrr'!I<' ;btle[ s!Jrt' zone mai iini 
tile. Aceast f'voJu(ie r:. sccidtţii rllseş~i U1e g-e 
spre creia"'~l Ullei fnrm burgh,'/:e "j dcmocraîÎCt 

Curentllc si're Jreapl<i e~\e atât de puternic 
si de ndnvÎfi:<, l!lcât SI ,iin insusi a r{lma5 a~t;l;r.i 
.\11 om de slângd, pă:ât d,' ag~nţi, el ! e care 
Troski îl cor,sickra şi 11 aCUZa acum câliva ani în 
urm ca pe Uil "om de dredpla Teoria lui Troski 
care afirm~ ,', pop'lru] flISC'.C a trecut peste So 
cietatca burghez:i tot' Jovecleşte dar labilă. 

, jn cei '15 ani dela revoiutie, toate evcni 
menkle ce s'au p,.\recut în Ru"i'l pOilrtă ac'>'l·;lt, 
tei1dinţă s re dr~'apta, spre cre arca societatii 
burgh<,ze ru~ieşli. Co:--dudltorii politici sunt ne 
voiţi g'~ arunce este bord bal<Lstul ideologiei tor 
inoperank şi s. se acomodeze incvitabl1 cu ne
cesităţile unei socie:-t ţi ce ~i are adîncile ei leg'i 
organice. lvTai mult ca oriunde, în viala popoare 
lor nu se pot face sf1huri ~i experienţe far;'1 pan 
dantui unor inutîie ,;,i sÎngern<lse jertfe. 

Ar fi poate cazul de fOrl'lulat ° intrebare: 
lntrucât situaţia socială din Rllsia mai acopere 
ast zi notiunea comunismului lansat în 19 t 7 ? 
Desigur c:\ Însu!li Troski e muncit de acest gind, 
adică pr~llJuş;rca unei utopii de care era legaU O 
întreagă carieni politică. 

gg:= ;:; 
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.1 I, il ~-II l\~~lLl l',r, ~ .J ~~"l,,,~ bl1~·~~:f ,"1 hll;~T~;itdl 
c\ .. :"1i\l~ ~d~>l\.t\;1 \..-.: "< .Ln l.111,1!':~rl· tiil, i,l"dld-::" 

h :~l ;-'pl"'-' lUlu..'l~· ".I',;:!; r ... ...,~ ... ',l..,.:. F",~ ~ "". ,1~L~ 
1(1·' ,!L 1.1 ·,lIl1 {l~i;....L:i I,.'-dr\:" (l''''~"l/. ~d "-~_'.~ In.' :'" Iri' fd,:",}'<,~ 

:1 \,I;:~\. f. "Z~I.-"'il~<Jl.l dUP~1l\.. 1'\ \! il .. \~ii:;,:nu;~. ~,-Î;-,1 PlL; d~ 

~"' 1, iL: ,~,;ri nl\'1l1,~~îi0'di'( il1 Ji> ~.! ' In ... ..,l1dL.iLl: ~i S'~\i 
; 1 ,; l; 11:';,;1"1,1 111 ,1~,1 urit ::;pec!.Jc01 l'\.: cl!' :-ti,l IlLO 

l;~"':dtlr~l, L'u;n Sl~ ... 1.1 in I:IL.-,h.·_LICCSk~d, dt-led hitil'risnlld ~ 
"II 1."k,)ll'pL1 1,1 (,"1:, il!,l l\,lIiQl1dl .. l pe 111111 ,'~~10; , 

11l'lljl ,ii 111111\.'III.'llii Il 1.1 ,,: d,' -t(\î ,k IlIII lk ,~llt~l'te, 
dll!"j ultllll'] :-;i.1ti'j: ,"1, Jc :':'(1 de' !llli, dllP,l 
,,1,1!1~!I', J dd.l IC1lli, cii, ;,i,l d~[0r J [0rthy ~i (!0Illhos: 

('.1; 111 ll",,"1 .lt.Ît de wlgl1fl',~li d,lri în Spc'CL1CC'1 
Sl' \:lIlh',lcitc din d, ,,'ul eL- Slllll,Ue' ,1k ,~,l!ckl"r 
hll,:l,Hl'~i p,' dc'''',l:-;\Wrd p,lrliClll.m', li illJc,i cin.;til,; 
l' '<1,;11',1 ,i(rnjic trlq~r,ltic,1 k,\de!' II ,1 Irdllsmis niCI 
ci,' l'I,l\J\f.î nimic. du!"j clIm nu tr,lnSlllik niliedd!.1 

I 1 d,I,1 BudJjî\'::it,1 el' (' deLl'Iorahil d"lllllikl 
rC\'lz,,"!:;;!i) 

1 ~ : Pl ,:'IfC$~Jr tll~i\·l'rsiLl:·. f0st nlinistru __ 11 nlin,.:"r>dl"d0r 
,.:,; ,1 I q! :-ţ, ,:l'lu,lllllllil,' de puL! ,l:I\\, rlallll'I1I.tL d. 
}~I, \( r, s',j dPlICJ! ,h U11,lzi :".1 el ,1 111 \ik,I.:: ,1,1.1 

(,11111 f' .. lrldil\c'll!lllui ;ll,l~hiM Ir, ',:I!:,'lj",i ;;,:d'':,ll 
,ni (;c'rIl1,lnii in t 111,~,Hld: ..lI',it,lJld C,l Jl'.IU nici0 

,'1:: I'ri11I,H,] Cil 1il1lh,i geTllhlJld, c:\ dilltr\.' dhs01 0 

\ ,'I:ÎI, ([CI :l.Illi de şcoli prilllarl' nici 20111 "utl lll.-~i 
nt:l.'~l hlllh,l 111,1[(1'11,\, (:1 dilltr: .1hsoh'el~tii de ~c<i 
O'lIp,'ri"'dl\' nici z,,', 1.1 su!', 1111 ::;!iu scrie o f,,iz,'j 
11(llli·',lS");, C:1 il1slllldl,l kY,'ll!;'.:,1 (:-;p0rtuI1111Iil,1I' ,'h: 
!~ ~t.)riu) s,-' LlCt~ ',:xc!usi\" llj ~i:11(1'.1 nL.l,~hjL1r(l, C() Uf..: 

tIJl;~1 1'·"C(II",lI1l.1ld ,1 il11.!1!itit ~:U de mii dr (inlll,:lli, 
de' \ k '1~:':I'\L'cilc cumplit,l il1 P,1rl.1llllll!ll! 
m.1 :ii; ':', CII'ci t;,lU r0,~iil ,1Cl'"k il:fi.'r:lri, Illal cu sed: 

111. (,1 d, BI.ycT ,1 spus $i cn'a ce zi'!'ele nu ,llllill" 
11';;,' CI ,lt.il,l \'1','111\,' (,ît LII,~.!ri.l SI.' P-',l: ,..l ,IOiI!,'l Cli 
1":'; fi ,-;1':' ,'Ijik s,llc. 1"',',11,' S.1 let viseze p,ill:' ',,1 Si-UII\ll= 
,\':'1.',,; ',1 e rO'\'i'/uirl' ,1 tr,l!.llull1i dL r,lC(~ l),::;I.jilll1= 

iriL' ,:,'ska ,lll ,l\'U! ~~ Urtll,lrc Illl,di,I!,î, :-:;1\11).-:1111 

li 1;"lri ,)U dc'llk'lbtL11 Sp,îr,!jm1 .I.!c',llllurik c1s~'i pl'0:e= 
,,)~'tI!lti l)",\'U', SIlOpiild in b,IL1i,' pc 1I(,',\sL1 "c.lkl11= 
1'1,11.'1 ,tllli", illl-,li,T,indll~S( hot1lnic cu "tudenlii ~'\'j'= 
1:1.11:1 ,il. ille'i1 In JiutN ,k k'i,illd !:Ilkll! ,1\ li=llli 
])k .. T, c'k, 

T,':=,II11 rellldr,' IT ,1(,0.,,",1, p"lllrllc,i 11ici,'d,lt,] nu S',l 
pus III ,11:1i li.: s1iji,;cil '1 ,',11, lil,1 Ir.:i.llllCIlÎul n1ill~~~ 

nI-Il ,Ii 1'",.;;ch,'liC,1 U:lgdrii, d,H' ,i p.,'lllni,',l lil' illl' 
P\lII( ,,' C,'lliOtlr.ll:" ni Cl',',1 U' ~l' ,)l trn'c LI Il"i, 

!) E\'l1!i,l:lll, IIl~""\'l-I,'rul=;;d ,lI ill\',-lt,ll11il:l!lIlui dill 
H::n,11 ţii ('ri;;,liu, .1 tlTiut .)'lltll e,îk\',l zil,' (\ C011= 

kri::f,l L1 LîLIlk,j, M,1!,llld silu,lii,l ,:"',,Iik'r din l'ro= 
\Imlik 110,lslr,' ,Lld 1;011ti',r;1 .1'fH1Sl'.1ll,'j, ]';C!i;ll'111 

.l!,\t: 1~"1\ld1\ii dlt ill nlll,lt ,)1 Ct'i~,,!;,l 41 1,1 "u!.'i 
cii,] IO',dul $c"til0f, e,i!ld !'rl'\lllilli etJ\ic eslc ele' Ixsk 
('CI LI ~1id;l i"fln,lllii dU 3~ b sut,i, LI Il,>.;urîî i (" 1.1 
sUI;\ pr,'u! k LHi nc'sc C0I:sidcr,lhil ln d,lUll,l l?0-" 
1l:,111ibr, d,n:,l se judec,1 bl'f',lral Situ,lti,l din f\lt1ilt, de 
n',1 Jill Cn,~,H;.1, S,l SL' c~;mp,lJ'l' .JCc'slc' prN'Cl1!c cu 
pr0Cl'111111 de l)(\ b su!:! ,11 scolil0r llughi,He dm re.-

11\ n.\kl lI. 

tninoritare 
\,' d, }'c \'[,111,',1 "U~"illirti 1l1l,1!;1l1e~ti, ŞI :-;,j se 

tili,) ~I',dll.l de' pr·,'c·,IJlul 1l11.lŞ.1i ,:,c01i!"r Illillenl.îrC 
,,'I:.:;il,Uk ,L: sJ,lful 1\.'IlI:m. S,j se lllai i,l aminte CCC<l 

1',:,',) ,lr:lLII .1,L: 10,lJlll1,1 despre şcoellik prim,1[t' dill 
,\ ~.l:' l,i !" ",10pui"til' de 2i dc mii cit- Ull~uri şi 
\li:,11. il:;;i:'l til!.1 ,Îl' 3:' de mii dl' 1-2om,î111, llll: 

11l.l,~d :;'l0idc'r 1 11,\\.:,l1i,lrl' ,'sk II:,! al:l! c.îi ,,1 CCk'f ro .. 
~d:lIl, ci.; C.l k ,;~l.'till'_', Cii ,1.,·\1:1 l'xcq'!ii, sL1tul ro
ill.111, 1I(,<I:-,11,'i' (d P:ll1;j ,bl,'; !e.1f1II\,j limha Wll1,îlIă era 
(",clu·;,; d:ll 01'.11111 br; c,1 iil nl'l1!L n' ciou,'! c1ftin,' 
.1Llddlll lil! ,tU )(_'dhl r0IlL;lh'.bl'.1, Şi'll \Tl'l1ll' ro( 
:;;c"iik r~~I1l.inl',:-ti ill,~r,ll11,llksc i11 s,lli llc'llc.îp,ik~,lrc, 
P"ll,c'ricl, ci,' d,cl;,! ori ,1t,1Ii,[ ,I('\i cj!i ar fi <ldmisi" 
hi:l, ~c0hL~ illd~·liarl.: ,-:;.: U1!t1rS( in p.Jlatc (cntrtlh' ce 
fdl, .; p" jlllll,ill1c l1\'OCl1P.1tl'. 

_\ ,L'u,1: 
,'\dlil1:uii cp,!rhi,lk ,1 ,\r,1dului s'a "tril~ a: 

L'llli,l ck (,llr" t·,\r. dr. (:iuh,mdu, rclcr':11 fui sectiei 
lLl,lur,1k, aSlIpr,) ullui tap! din cde IlIcli ingrii0riik~,lrc: 
C\'lltilll!Cl1lul de\'Îlor orted0C$i din j-\rad a ::iC,ÎW! în 
,ti-Lll trcTU! ClI (o,),) de il\;;i fat,-l lk mul prnxdmt; 
11 !.1t1Lhul elevilor 1K"11i<.:i a sc,izu! dd.1 l-il) 1 LI 
11,\00; al cln'ih.'r şi dC\'l'lor dcla :;;co[ik de: comert 
d,b 4iX ',1 1'(9: 

Cifrdc ,](estea ,]f fi f0S! şi m,li sp,lim:inlilfeiHE', 
cL,:1 ~,' ,:r,'I!.1 rc,llitak,l ildrl',),>!']' !;ii dllUIllC; pr~'por= 
li,1 III l',I'l' s',l c0l1tinu,ll ~'c.1d, r,',1 in ,mul şcolar in 
C::i':;, f',r0pN!id în C.lrC IN'urile I~om.îllih.'r le OCUpil 
LI ::c~,1ik de st.t! - lIlcq).llld e:.ll11 dr!<l 1l)2'( -
el'\ ii::r,li!li, şi pr0porti.l ill C,lrl' şcolile lllillorilMr în 
k'c <i SO,' "h'p,'pukzc' prin acnik ÎIl:,crirri minoritarI,' 
1.1 ~r:"iik r0!ll,ilil':;,li, i::;1 k,t SpNCSC cOl\till.1!;cntul 
t'k\ ikl. 

(î sl.lti:.,tid Cdl11 de JCC.1,;I,î 1l,lturJ se puhlic.l 
,,':u,,1 il, ,1LU.l!dc şcc,.lki supni0.lTc comcrci.llc de 
h.,i, ti din ,\r.:d, ,\r fi d.'(':,chit de necesar sii ur· 
Ill'J, ,'wrnplul toMe ~cQdldc, şi .rr ti t1~jidnc.1 foark 
hilll' S,] imi!c' şi cdd.l1te (p,lrhii q:>iscepia ariidiln.l, 
si'H.;.m,1 dttp,i cik ştim CirC $i=.1 hldt ('sll'nl',lla siî 
Oh:-;"I\" şi ".1 sc'l1l11.1kze (i",ldn.'irat Cd fiiră IlIClun 

r\. mit,:!, fiindcd ,1dllll.lrc.l "pMhi,ll.1 s'a multumit g,l 
j,1 1.1 CUtl0$tillf,1 Cl! deplin,) l11ululic) ac~'stc in!i:rijor,l= 
1'0dll' st:Hi lk lucruri, 

F,KCl11 Sl'll1Jl,ll,îrik ,Kysk,l in k~,l!urii cu cazul 
dda J'>'lId,lp,'~,t.l, pcntruc,] este 111,1i llluit dn:M sl,l" 
hillUlî( c,'c.lCe admitem !loi in chestie minoritar,l. 

j)",lk, dceM tr,lf,ill1ent mill0rilar del" noi ar fi 
sC·J/.,lbii dc~i dr r,ll11,II1Ca critrcahil, dacă şi,ar il\'ca 
H'tlll r~'st. J),](,î ni ar "duce m:11l~,'iirr,a e,1 încura= 
iJIll ])1 in el o i0i.lliLJtc a cdor de pestc ~rilllită, o 
rc<.:ipreci!,1tc din parlcol IN, o CilllltH adn-ic .1 millori= 
tari!.:r dela 1l~1i, J),lr carc csic 10ialit,lkJ, reciproci", 
t,lk,l, .1t,lş.lmClllul, cu cuc ni se r,lspundc şi de peslc 
gr.lllij,l şi din !.rb,lr.1 milloril,lr:i? Un~aria nu numai 
LI IlU lder,'.1z.1 pc p,lnhlntul ci o şco,~Ll fOIl1Jnc.1sc,l, 
d,1J' IL' am,'nilltj În fiece moment existent,) Iar 10" 
i,liiLlll'd. ,11.1ş'111ll'ntul minorit.ltilor dcla noi? l'lai bine 
S,) llU mai h'rhim ~ 

Isaia Tolan 

== 
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ViI/a Sahta 
Vechi urme de vieaţa românească În judeţl!fI Arad 

Putinc pr0hkllle dil1 trc'cutul ,ju,kjlllllÎ ,\.1'.1.1 
,1U atr.lS, intr'un n10J ,11,ît ck dt'oSt'htt, ,1k"njiul;c1 
istoricik~r Ul1l.(uri, Ca ,1Cn',1.1 c.:i-;k'lki, numirii şi 
sediului măI'I,l:,;tlrii !xl1n-[ictillc ,,!)izl'l'c.l H, \. î Pl"; 

li0dsa (onlri':111ji,' a <ldus, îl\ ,IC,'.l~t.l pri\illţ,l, in 
lkosebi CM01 P.icz, car.', ţW h.1Z,l UII,1r rr,~b,', 
lbc,l nu ho!.lri!0at'c in NicI.' caz s,ltioc:r,l, ,1 k"l!'" 

il d0\'edit c;i l:'>izcrca, Cîcnra şi Z,l~tU 1ll1,;UI:1 .li!: 
(t'\',l ,kdt ui1ul şi ,1(cL1.';;i lucru, 1 i In sprijillll i k 1 

S,11e, C.rrol l<.icz il1\'oc.! tlrlll.lIO.l!'d,' ar~~llnh'l1jl rr:11= 
Cipdk: 

1, .. '\clul fOl1d,l!ional ,Il tl0c'i m,ll1"sjiri klh = 
dictinc Bizc'r,'a l1U exist,l, Exist", În schimh, ,lc LI' 

fOlldati011,11 ,11 m.1l1.ls1irii Zaslu, dat"t dill ilnul 10"., 
2 ... Bizl'fC.l·' c,:tr pur şi "implu tin hJSllI, 

d,ltNii bpllli c,'[ islNicul Pclru P,izl11,il1v il d'>cÎtr,lj 
,greşit UI1 dC1cul1lCtlf, În C.1I'C se \'011)(',1 de C:;,l1.(r( 

şi nu de Bizcrc. Pe c.lnd nOll1clidllm;, Bizn",1 IiU 
h,!!Ufeaz.l III k'ponimÎd jud,'jului ,\r.1d, Cicnc,l est.' 
conservilfă in nmnc\c comun,'i Cicir. 

3, LJl1 document puhlicat în ":-:;Ch"l11dli<;1llUf,}) 

din l~t\O (pdg, (0), \'('rlxş!r de "c\hlutu h,'<lI.IC 
2'L1[i,,( VJrgillis dcBizere il:i.ls Kizc re", 

4, Nmmk initi.11 ,11 eicnei .1 t0'-'1 I:,lstu, 
)",ccst llume se P0,llc arid Într'o lIMIă t"n0,rr<llic,) 
din a dOU,1 Îumiit,lk a \'\',lClJlLli ,li XVId:k~:l, in 
hotarul cOlllunci Cicir, acolo unde il fo,,! situ,]!.l I 
CiCrTeil, ' I 

F,'1I','j să aduc5 do\'czi noi c,~n!rd sus!i tlni]"r . 
lui Carol I..2,Kl, ,,:\',kx. :-'Lîrki il accepta! lTl mOI'0= 
grafia s" p:Jruik adercntilor "Biz"fei", pL1,;,ind:o, 
f,lr,l nici un spirit d" disccrnlîm.lllt, [n Or~,d «( ik,: 
,1:[O\',ltul de ,lzi), unde fireşlc avc,l la dispot.itie sub: 
clClltc ruine istorice. 

La td proccd~'(lZă mai nou .şi dl Cobmiln 
Juh,îsz carc, în lucr,'iri!r sale despre 
cat. il Cnlddului:!), utilizează pur şi 
lui Al. i>Lîrki, 

CpiSC0piil rom, 
simplu d,1kk 

F,l1',l el n ... decl.1ra în intrc~imc partiz,ll1t:l !tu 
Carol I«lcz, \'0111 .1[',11.1, \.tI <lltZi oC.1ziwll', c.ît de 
subredA esli: ,ugulllcnt.l(i,l cdor ce situează "Biz\': 
rca" in Or0d (e Ilogo\'M), Dl'c'Cilmd.1Ll, Ilblsl,lm 
asupra nem0tlc1aturei ,. J:: ,1 stu ", incCfc1nd s,l:i Sl.l= 
bilim .şi le-cui k'POgr,ltk eor,'spunz.lloL De anrlsl,j 
dKstiunc s'au ocupat, în iî fa rii de Carol 1<.1CZ, is
toricii Fr, Pcsly3), 1. K.11',icS011yj4).şi 1. Foltin 5), 

1) A c,;ic~cri r"llloL "Alfold" 1 S~3 ~32; Â 1.1,I\'j 
ap.it~~l~} "J)t.~hn .. 1J~Ydr0rs/~1ţ!i·+ T.jrtl~n,--·ln11 C:-' R~~gc::-I'cti f rt~c~iI6, 
ltl83-l)( -1 t ; ,\ i:a,tyi ,1p,ib,ig rol, ".~lfDld" 1884~11tl, 

2) j)ie Siifte d~r T,ch.lr].1drr Dioz.:',<' im :">1ittd,"lkr, 
:">liinst~r iti \\ 'cstf.lkn. 1 q2( ~i ,,\ c."ltl,idi pli"r6k,;~" terh'lldc, 
",lak6. 1930,' . 

3) Ddm. T6rL ... f:'rtcsiti', 1<)05,_7<). 
'1) Id"111, lKK4.-12H-133, 
r,) ld~ll'l, i8H4,-25-2K 

fJr:î <\ r(U~l'd:::cj .1 ~tirhi ('.'\'<1 di;; dC'\'.,:i!,' aJu"" 
de d,lIl;;ul. 

Dup.\ cum ,,',1 ,lrnintit, primul .:",11111.111 (,;re 
\·Nh,,~t,· d,'.;~'r,' ,,/,hl,(' ,:sk Uil ,lei r,', "l.lpc'llal din 
I 1.1,1(. \)""II:cI ,1,,'sl,1 (oite SI ':c/tlnd is\ c'r l:,;k'l le in 

Col:'" tic:i1 rc,]Z,j !l1.11 1,;S!!' ,; /,lslu, LI I L':-s, Într'un 
i~ \C n~{'~' al 0;1\ I n;cr j'J\. I"i t~ln I)~~l;".~"" (c ... --',n1it,-,~ 
tui p, ), $(' P0;1l"i],~I', "V:ILI ,--;dhhl",") i,l! !,] 111'>3 
,t~1,H', In dIXtl111lilt.' 111.!'Llstir.'.\ Br;:"r\d!.? ~o; 
sunkm d.' p,îrne c~, 1 llr,' 1ll.1i1,'Htir ',1 .%J:;lu 1 

"ViI!.l S,lhlu", exist,~ ," ,:tr.1ll<i k',f,ii':r.l. "knti,'= 
11,1111 cl l<,icz Carol nu si,lhtlc,t" I;~tr,' ele nici lI'l 
Îl: I de' f,1p,'rt. 

;\r,~unwnkk pe h,lZJ C\i,'r,~ [ee ,,\I~ti;;'l11 ,l'ir: 
111 ! s\lIli urlllMoardc : 

1. 111 ilelul fond.lti~'Il,d '.~il1 ll)l.(, ~c' \'c'lh'~IC 
d,' .,"IImita m,1I1J::;!irc J::dS!\I" :'1 LU S(' ,~r\UllC 1l"j,l= 
ri: ,,1:l,JI,.btir,.l .%,lstu". llldC'i,ll~1 d";;,lk'lllh!i l!;'i .\.'<1: 
':C'!k :x;)li:.11i,1 In faptul cii, 1.11Ig," IIUI i'btrc.l ['C 

c.lrC ti in ",""lr,l!=0, exista şi "VliI.1 S,lhtu", C~ lu: 
crurik dU pUlut ,<\ li,' d~tf"l pW,11l ,ldnce l'il! :111'

prc'iurilr,'a (',1, L1 \'t'llircil Lin,l.:ullkr In P.lI1011id, pc 
\.11<:,1 ,iilkri,1,n.l " :>!UT'l',!lllul, unde st'!f'.1I1I'<' H'C: 

\'Oc1U! :\hluill dill ,,:'lor<:-:.I1.I" ICr:, Hl}, ,I,:U ~,!', 
rom.inlş!i "r'~,ll\il.l!c, III jurul 111.in.j"IIII:01' 0,1.\\',';10" 

m.1nc de' ril(rC(o:ori,'nt.d, ..:\C·::;I,' l11.1l1.',s!iri ,HI I~),.;t 
lu,H, in sLip,lllired slr,bl'ii 111 \'c'.lCltl ill :\. [:k.l, 'P,(.l 
in carc ~i 10e'III,'[')i sdkk'r r0!l1,11 I ':::;;Ii. din 0,1111< ni 
liberi, dn'in iohd,!l~) D" rxi,Lllta m.lll,bliri'N !I1rl,~ 
tionak llU se illd('ic~( niei unii i~INici lIll~!l1I'\!l), 

2, ,,~urnitd 1I1;1n:;"lill' /,I"tu" dill Il)bT, cb1c 
ill r(alilcllc Illdll,lstircd [:>'lZCfCil I?) ticb 111"13, 
110llll'!lCl.llur<1 cc'lor JouJ docllmrnlt' c.1dr,\lld intru 
totul (U t,'p0Ilillli,1 dill IwtM,'lc COlllUIIl'!cX Cieir, 
S,imh,Hcni, (iulh"llhrul1 şi Tr,11111dll, 

CLiltul spn'iric,lt in ,1tl1b,'k doculllcnk l'slc 
acela ,11 Sf. h:Cj'~,Hl' :-Llfi,j. 

J, [1l(C'ITc1rC,l lui C\lrol l..?,icz de.l deri\,l din 
1.:astu CU\ ,illtul "Csllcscr" csk z,ld,lrllic.i, 0rid! 5 'al' 
,1 peld b fil0logia sl.l\<l şi e,,,, n'.lghiM~110) 

E,l esfe, În af.lfii de ,1, caşi.l şi cOIl!r,ldiek'rir, 
pc:ntrucii 1<,lcz C Însuşi .1 declara!, c.l J::dsjU tigu: ' 
rcaz;] 111 h.1l'l,l t0po,gratic.l din J dOLtil jUIl1.it,dc ,1 

w.lCulllÎ .11 :\.VIlI:Ic.l. CUlll se poak explica L1P 
tld (,i J::asfu din j 0(1 (", Ir.lll,;forllldi 1<1 1 1 H3 in Ci= 
enea, rc,lp,HC in n',lClil amintil ll1ai ~llS suht forfll,l 
inîti,ll,\ J::astu? Desigur, llutllai aJmil,lBd cci Zastu 

tol 1\th'I!Z,\J. :'n10111l!1h'l1td l~celc"idc Slri~Dl1icn;-l~, I~-q4. 
,) PI'"I\' "r.: l..îkk\'t·I,k Tcmcs vm. cs T(l1l;:~\',ir\',iro~ 

!orl<:nelcht'!, C .. ~ p,'\". 1. 

si ,\(,,\<1\' J;:.: 1\ tlu):!\',u ic'bb,i~Y'd:~ lorlCllek', I~p<'~t," 
1 ,lOt,. p,l,'" 11-1 ~i IIrll1, 

u Sn .. '71tkL-)!,,lY i\ C~0[111ddi C}!yhr rkb, tC\rt~ pa~. 525~ 
P)~b:fi; .t\. kţ-ipt.3J,il1l i~k0L:ik torkn~;.c )LI:..!Ydr('1r~z. 15"'0~i!.!, 
P,l!!, 345 Ş a. 

19) A ;,i"1\:j ilr,it,d~r61. "A!fold" 11'\1'14:-111', 
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'~tc (l'\'d dcv;,;ebit de Cicnca fl'speeti\'c E)izcrea. 
Dup.! p.'ircrc<1 Iloastr,l, "numita mZm,lstire 

Z,lslu" din J 06T şi ... a Împnlll1ufdl numele dela \'illa 
S.lhtu, mcntiondt,] in documcntul din anul 113H. 

4. DI Col,oman Juh,isz nu are dreplatr atunci 
c,ind afirm,], C,l Sahlll .lI' fi formi! primiti\';] a cu' 
\:mlului ~eilin (in ungurqtr: SajtCny)l1). La fcl 
eslc ~i c"zul lui 10.111 l<eiznrr care, in c,utra sa 
"Szeged tertcnek" (V01. 1, pag 2T), cini\','! din 
S,1htu cu\'~ntlll S.lrk~12). Fii!',l s,l ,li deosehite cu ... 
Ilo$linte filologice, poti vede,l dl dl' risc,mt c;,;1c S.l 

l.kduci din Sdhtu formele SajtCn)' şi SarI":'. 
Inlre S.1hltl dd,l 113H ~i Între Z.lstu deld 

I OhT ~i ccl din \'Cacul al "Vl[ 1=\(,1 l'~lc desigur 
cu mult m,li slr,îns,l Iq!;,itur,l de rill intr,' drducllilc 
d-Iui C, .1l1h,lsZ şi 1. l<eiZllel'. .\cc,lsld cu dl,lt Ill.li 
l1lult Cll C'lt in Il' iunghiul Cicir, S:lll1h,lll'ni :;;i ( (ul ... 
tcnbrun cxis!,l şi azi o Wl1P,IrC dc Cdse, II li 111I.'i 
S,lllll Nor,lrik'r S,lll S,ltu!, De aici rezult,], LI I)i= 
~l·r,·.1 (Cienea) se giise.1 pc locul numit ,m I J.ld,l 
(il1 hotMtil Cicirulul), iiU \ilId S,llttU se .1 fI.I C\,\',1 

nl.li spre 1':sl, i1c~)lo unde este ,1zi S,1tlltlll. 111 "rri 
jilllll .1u:ski kze \'orhesc şi rllinck istNicr din res.: 
pccti\'dt' r,hji de hO!M. 

Olbt,j idcntitiC.ltii \'ill.! Sdhtll, S,l n-dUll de 
citlc Cl'd bClliU, Dup.1 p,lrl'rilc d ... lui C, .lllh,isz şi 
,1k lui 1 l<cimer, popuLltia b:i:jtindş,l ,] dcrstri co: 
l11l!nC ,1 f0st cur,l! Ullg:urC,lsC,l, S,l \Tdc;~l În:';i Cl' se 
SPUIl( în ill\Tllli\1'u! prcrosi!un~i din DOlllos in Irg,l= 
hll',l cu ,lC ,'.1 st.'i dh'stiulh.· 111 c.lrka ,lIHintil,] a lui 
h.n,Hlz (:-k)n. I·:cel. Strig,), la pag', q..J., \ 01. 1, g,l': 
sin1 llrlll ,1 tl'ru 1 !od : 

"In \'ill.J S"htu sunt .llld!orcs s<ilis, quorU!11 
nOlllin,l SUlI! hcc : Suhu, ;'\ld1.lli, h,jllllS, Il.ll.lldi, 
~Idr']lkk, tiucur, CCUSl', Foreos, Emlwl, :'li(11<1I, 
Silc\", \VOSI.'S, Si!11a, NUIl1MCk, Bise, Pnlur, \Vl'Il: 
l:kg:, Tud,], l\.c""creg, Niul1l1i, Sumpu, Custi, • .\i,lIl': 
dul.;, Nic~1lus, Buccn I3). bli per .J11I1Um sexirs IT.: 

I! I A [Sdll,idi pij,p<)\(seg lorl., l'.l~. <lH, 
IZ) !. 1< ci Zllt'r , d\-.ind lHC'·oif de d dni\'d din S,lhlll [II' 

,',illlui S.ulo, 1111 ~e pronlllllă dSllpr,1 expresiei .. /Oflllll SUfllbuth", 
1)1 ,Iuhhz C. proccdCdZ.l hl11e c.ind idenliflcă .. SlIlllburh",ul 
ClI SubOldul IS,imblllcniulL 

lai ])! ('. Jllh,isz [ilc~IC d"lfrl dC,slc clI\'illlc: S,'h,'i, 
\lih,ili, 1v.iIlCS, Ilal,ildi, :-Ltrd,kk, (i,ok~'r, ('~""zc, F'lrb" 
Flllhl'h, \ 1,I1,il. Szi!o, VdSd", Slllld, :\"'Jllldh'k, Piszc. P,'d,'I', 
\"lIdc~, Tllda, !{cwrl'j.!, \.;o\'mdi, l'S-"1ll0, I\,-,sli, ,\i'lnJok, 
:"Ik"!o,, :;i I~ok,'n\· (vI'_ ci!.l, pdg, 9K. 

HOTA1<UL -
dnlll! de ultr.lsih'.1llis pMtibus usquc ad forum SUIW 
bllth cum dUdbllS Ild\ ibllS". 

In!r'.ldn'clf, trebue s;i fii Irndcntio;,; ca SJ nu 
reculloşli, citind flUllll'k accstor plutd:;;i, c,l ci sunt 
în 1ll,1jNif.lIc P~~f1l,ll1i, PClltru a i1fjt,j re,lU<1 crc .. 
din!,l ,1 istoricilor lIllguri, \'0111 da flUIll,li CiI/eva 
exemple Dt. C. J uh,lsz face din. SUbll "S6ho", În 
mod ahsolut arhitrar, pentruc,'! acest cU\'Jnt 5' a pJS'" 
tr.11 incă ŞI ,1:;tăzi in formd S,l din document, in 
COlllllll,1 hăşlind::;a rOfll,lllcdsc,l şi nu \'<11.1hizal,1: 
S,imh,llrni, Superficialitalc,l d=lui C. Juh.isz, în 
,lCc,lst,j privinl,l, se pOdk OhSCT\''! şi din felul cum 
citeşk d .. s.! cU\',inlul din text: \Xlosos, In loc S.1 
tin,) se,II11,1 c.1 \Xl inlocuic::;tc pc u, d"sa citeşte 
VdS,IS şi nu UOS0S (r~~llljncscui Osos,) Dar la ce 
s,'i !11di c~)JJtil1U,1!ll, cJnd insu~i un iS!0ric 11ll}.!tIr, 
.\cs.idy Il!., ['ccun~'dşk c,l şi ddC,) dCl'S!c numc nu 
sunt 1Il1gurc~ti sun! in orice CdZ ullguriz,lk11). 

C,) \'ill,1 S.1htu ,1 fost r01l1,'inC,lsc,l şi nu 1111' 
gllrl"lsc.i se pc.lk dlduc" indeosehi din conditia 
S\'Ci,11J ,1 poplIl.Jfil'j dlll .Jee,1s!.] k·c,1Iit,lk. Cil1C ,1 

sludi,1! !n-ell!tll ioh,lgici din U n,I,!,lria ~i . .\.rdeal, nu 
p~),lk s,l .lfir11lc C,] 1" I J 3K, Uilgurii sunt d,lli Cel 
i~,h,lgi um'j 11l:1Il.1stiri bellniidinr, pl'l1truc,l il1 aUd' 

sl.1 Cc1lit,1k s,l tr,lIlSrortc S.lll' pc j\ 1 urCţ;, dela mi ... 
liric din l\rdral p:iI1,'\ 1.1 S.il1lb,ltrni, cu c.lte dou,] 
plL1k, de Ş,1Sl' 0ri pc <111 Ii,). 

/\tir1l1,lti,1 11\),1Slr,l llli esir dck)c prejudicid!,l 
prin ,Jeeel, c,1 undc rCS~),IIlI.· din documentul ciLlt 
.III li I 11l11.' Ulll.(lIl'l'şli, SClllllific.lti.1 ,1ccsk)r nUI11C Ill' 
lkllll.'llslrr,lz,j, LI cir sun! simple cd:ilic1ti\c dr b,lj~ 
jl'l:III',l, ,1dllSC i0h.l,l!ului rOlll,ln, S,l il- cX,lil1in,'jlll p\' 
k)dtC: :-[,lr,ldck ...... r,lIll,l:;;it,l, ,\;ul1l.llck (:\\~'llll'rcU 
schil.l\, \'\/cmkg .. _ .. Q,1SPI', hn'crcg ~ ,llllcskc:l: 
tur:î, :\j,illdd - d,\r, 

Bidui 1~\')Ill.îIl. din St:1p.l1l d\.'\'l'l1i~l' ohirct de 
eI,n in ll\,in.1 "n,h,ilitl.)rtllui hUllic, fiind supus 
pl.' P,lI11,111 lu1 :;ll"l11lOŞil,,[' 5:1i, 1.J jll).!ul lllilrn.Jr ,Ii 
rl.)hiei, De/dt'iaIJ Lupaş 

al ,-1 11l.1~~ ~lr j(lhb.i.l'!\'Sti).!l. pLlg. b5. 

L~I:I ('.tI d'." Qlll'j~"\~';~l': ~'r~ltl :-;LltcÎnill...· illlPU!">f lOt..'uitoril0f 

Jl:l \ 'tll,l .'l,lhlu, ~c >,O,lle wdc.l dill ",1 m.1).!'. jvbb,])!""l).! 

10rl." ,1 lui "lcs,id~. j,l pdg. (,5, 

7 - -
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Apostolii laici 
Sunt ultima formul ii lansată de 

fi, 5 S, Episcopul Grigorie al 
Aradului, în ,:,edinţa de consti 
tuire a Forului arădan, 

Apostolii laici - căptuşeah 
de preol,i - ar . avea mISIunea 
de Îndrumători morali şi de lup: 
t~tori in arenă pentru ortodoc~ie, 
În cadrele FrHiei române, 

Chestiunea aceasta meritA o 
mai atentR examinare, După cum 
am Înţeles, rostul Frăţiei orto 
docse este dublu: de a pro'llov 
vieaţa morală a societatii şi de 
a combate ravagiile prozelitis= 
mului celorlalte confesiuni şi 
secte 
Dacă există astăzi o crizil de 

conştiinţă pe tărimul religios, 
punctul vicios ni se pare nouă 
ca nu trebue- căutat În afara bi: 
sericii, ci În sânul ei. Deaceea, 
părerea noastra este, iniţial, dia 
metral opusă acelora ce au lan· 
sat formula F rftţiei. 

Apelând atât de mult la con 
cursul acestor apostoli lo/{ i -
şi, În treac{,t fie zis, atâţia din 
cei c~ s'au prez.intat ca indrllmă 
tori n'au in ei nicio chemare 
apostolic~! - se recunoaşte im· 
plicit o deficienţă a preoţimei. 

In zadar' face P. S. Sa Epis" 
copul Aradului savante compa' 
ratii luate din războiu troian, cu 
Odiseus şi Achile o problem~ 
de conştiinţă, atit de grav:i, nu 
se rezolvă cu acest retorism 

Când misiunea de preoţi îm· 
părtăşiti cu dumnezeescul har, 
se concepe astăzi mai mult ca 
o slujb:\ oarecare de lefegiu, cu 
tarife complicate pentru botez, 
cununif' sau Înmormântare, când 
preoţia Jnseamnă. mai ales o se" 
sie şi alle avantaje ale stolei, iar 
preotul, un politician, deci un 
învrf1jbitor de suflete şi nu un a· 
postal, nu c' utaţi criza bisericii 
tn lumea "păcătoasă" a laicilol'l 

Căci fenomenul însuşi al creş
terii şi varietHtii neaşteptate a 
sectarismului, -' rapoartele ofi 
ciale ale diecezei pe anul trecut 
1932, indicii 626 cazuri de tre 
ceri dela ortodocsie la alte culte, 
___ se explică prin această sete 
sufletească a păturii de jos şi 
evident că mi~carea aceasta nu 

o vor stânjeni nICI corn' araţiile 
din H11mer, nici apelul la jandal' 
mi şi mai puţin hagateliz.area 
unei noţiuni biblice in formula 
nefericită a apostolilor laici. 

această tară - desbinarea re' 
ligioasă. 

Să m: Înfrăţim, da, toţi, orto' 
docşi şi uniti, în numele cultu 
rii r omânesti, dacă este vorba 
de pornit 'o luptă de biruint-t 
românească, dar să trecem peste 
ceeace este dureroasă pagina a 
zi lelor de eri şi s \ lăsăm viito 
rului să vindece aceste răni. 

* * * In sf~r~it. a doua misiune: Fo 
rul va lupta impotriva celorlalte 
confesiuni pentru bir uinţa orto' 
docsiei, Cum n'am înţeles nici 
nefericita ideie a "Asociaţiei ge= 
ner ale a Românilor uniţi - Ag' 
rul" - nu găsim o justificare nici 
Frătiei ortodocse române (Forul) 

lată dece nu înţelegem rostul 
acestor exibitii ortodocse sau 
unite, Agrul sau Forul. justifidlm 
pân~ la lin punct furia şi seda" 
ri 'mul clerical, dar nu primim 
opacitatea de orizont a a "a pre' 
tinşilor intelectuali laici. Să fi 
rămas în sufletul lor spoiala te 
ologică a unor sem marii prin 
care au trecut 7 

Ambele asociaţii româneşti 
stau fa'ă în faţ~. 

Când la hotare vrăjmaşii îşi 
strâng rândurile, noi' sUim de 
învrăjbiri confesionale, de di~pute 
teologice, în acest Ardeal În ca 
re un trecut vitreg ne a lăsat Ed.I, G, 

...". 

Inferior 
Cu ocf5ii rezemati pe pagini scrise, 
In viOla olor lumi împleteşti vise L. 
Coboară dIn pereti intreg decorul 
Şi peste el, domol, ti-aşterrli piCiorul! 
Un gân d li-a inceput să se distrame, 
Şi-ai dispărut, ClI el, în alte rame L. 
Petala unei flori cade cenuşe, 
Şi lUQerul s-a 'ntol'S sfios, spre uşe! 
DIn liniştea, ce curge nesfârşită, 
M-a deşteptat o filă ră;zvrătîtă 1 ... 
In goană. trimit gdndul să te prindă ... 
Şi'n oc[5iî-mi triştI, se uită o oglindă 1 

Dumerire 
S-au tot uitat in viată şi-ou vă;e.ut 
Că-orice boboc, rămas T_ edesfăcut, 

Nu şi-a însământat pornil'ea firii 1 ... 
Si cân d ou prins acordul dumel'irii, 

-In oc[5îi luI, privind întâi femeia, 
Adam simti pe bu;ee, cum scânteia 
Din primul ;e.dmbet, i-a aprins dorintE-
Cegând de gâtui ei, brate cuminti, 
Au stat aşa in soare, ca bobocul 
Ce-aşteaptă să culeagă 'n el tot focul 1,0> 
Şi apoi, la c{)emal'ea care'l doare, 
Să poată arunca din el, o floare 1.._ 

A1. Negu-ă 

t 
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In_ritmul cald, al soarelui sonor, 
Ce-avaruncatiatdt multicolor 
Peste negreala biefilor copaci 
(Până mai ieri urdli\' ca nişte~ draci) 
Şi peste sfraturi mufe, din grădini; 
In ritmul ăsfa 'n care noui lumini 
Nă'ngţ)esuesc In lumea fantezlei, 
Incerc să cânt pe coarda poeziei 1 •.• 
Diletanfez, s'ar potrivi mai bine, 
Căci între poezie şi 'ntre mine 
Stau: Pţ)ilippide, Crainic, Topdl'ceanu 
O. Cazimir -. odată-·a stat C. Banu; 
Mai stau apoi: Valerian, Mă!nescu, 
Pilat şi câte-odată, MinulescuL. 
(Pe ..... Argt)ezi şi Maniu nu'i numesc, 
Căci n'aşi dori din raiul pămânfesc, 
Să fiu trimis, plocon, In foc de iad, 
De Al. Maria Tt). Stamatiad /) 
Şi ca să fiu precis, In ce-am să spun, 
Am sd'mi permit, ca praful de tutun 
Ce mi-a rămas, să'l pun intr'o figare 
Şi să pdfrund, cu gândun'n. __ lumea mare! .. 

Il văd pe 1. Maniu, cum consuItă 
Un comitet de trei, ce-a fosi ... de-9 sUă; 
Aud pe domnul Vaida, cum retoric 
Işi cânfă un ,discrurs foarte simbolic, 
(De'l au;;eili, vă rog aplaudati, 
Că'i vorba de iubirea .. _ Intre frali 1); 
Il văd pe Titulescu, cum de-odatd 
Din trei, tăcând doar una ..... fnsă lată -
A pus-o cOlar pe note, ca Bellini, 
De i-a stricat un plan lui MussoJini L_ 
Dar ce n'aud şi ce nu văd acum, 
Când gdndul meu priveşte 'n nori de fuml._ 
Cd Duca şi Georgel s-au Inteles 
Să poarte am~ndoi acelaş fes; 
Că "Universul" şi cu "Adevărul" 
La acelaş bdrbier şj-au tuns a21 părul; 
Că Grigoraş acţ)ită pdn' la tanc 
Tot ce-a rămas neact)i1at de Blank; 
Că d. Ce2ar Petrescu, In ăsi an 
Ne va blagoslovi doar ... cu-un roman ,-

HOTA.RUL 
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Ce] ,SJdoveanu-J [oarle ir,ttioa! 
el r)e-lFj]li ej ,1 !c:i nu 3<1 Ii"f(;nJ,r'lal 
Ni CfJ,C, pe-o/eite,,] pagin1 dc [)rJ:ilC, 

(S'!"1se âc el o~a cum ŞJj{l ca scrie 11 

In ritmul u31u coi:1, cOnci 1::110[esc 
J-ilo!ea [)jeld/l SUD se ul solar, 
Cdl1l'o scrântIt1, de L/1GJJ, nl~l1esc 
Să 'no11e-o no UCl piatra la "f)otar" ! , __ 
C-or l~bu!i, sau nu nu's g6c1toore 
Si nici nu's 0111 politic, să despic 
In viilor, ca dinlr-o vorbă mare, 
Să mă aleg, la urmă, cu nimic 1 __ _ 

~ Pan-

Problema şcolară 
Mai mult de un deceniu de'lla locul lor. cu atât mal vârtos 

când inf~ ptuirile româneşti - pe se defecteaz't uriaşa ma:;;ma
oricare teren de activitate - n'au I societatea omenească când piesele 
făcut nici un pas spre progres, ei (individuahtA' ile) nu ·s mon, 
Cultura, singurul mijloc de a ne tale la locul lor 
justifica prezenţa În concertul La insumbarea acestor indi. 
popoarelor civilizat~, este stran- vidualităţi În organismul social, 
gulată şi'n locul ei spoială, fard, cel' dintâiu factor ofensÎv e te 
~lJ pf>rfiC'oialitatf> 

Dela acest punct mort, nU ne 
vom ridica d cât atunci CÎlnd 
problema reslau rării valorilor va 
fi rezolvată. Când fiecar e va fi 
pus la locul lui conform vocaţiei, 
conform abtitudinelor. Canaliza 
rea individualitătilor spre anumite 
cariere şi corolarul acesteia ale
gen'!a individualitălilor pentru o 
anumită carieră, sau orjeldarea 
profesionalr'i şi s~lecţia profesională, 
iată postulatul vremii. De~i de. 
osibire Între orientare şi selecţir. 
profesională - prima presupl:l. 
mind alegerea carierii pentru in. 
divid, a d 'ua recrutând indivizi 
pentru o carieră, după necesită
ţile acesteia - ele totuşi se a
jută mutual, căci tintesc acelaş 
scop: plasarea fIeCărUia h locul 
său; lucru fără de care un orga
nism social nu poate trăi Căci 
dacă o maşină nu poate funcţi
ona când nu are toate piesele 

'f-f"I'n!'.ll::. - ~l nUill ~Ip.c t;l"().AI~ TH'}-

mară. Invăţătorul trebuie să fie 
cea mal Înaintată patrulă, din 
avangarda plecată să atace pro: 
blema ierarhizării valorilor. E 
drept, că nici el un poate acţi
ona rapid, dar făra şcoală nu 
se mal poate concepe astăzi nici 
un fel de regenerare. 

Scoala primară, prin persona 
litatea învfcţ torului ŞI cu "me
todele de cunoaşterea individll' 
alitătilor' acele f'xpetimenlări (o 
serie de întreb.jri numite teste, 
ce se pun copiilor spre rezolva 
re, dându ne vârsta inteligentii) 
şi observaţia nlai ales, vor for 
ma pentru fiecare elev o fişă 
individuală, nu dosar, în care 
vor figura aptitudinile, apuciltu· 
riie, anumite exterioriz~ ri ale ca
racterului, etc. Dosarul fiec' rui 
copil ţine loc de note şi îl Va 

Însoţi pân ~ la universitate (dacă-=i 
cazul). Si fiindcă majoritatea e, 

-

levilor dela şcoala primară plea( 
după meserii, Învi\fătorul es o 

chemat s' indice ocupaţia fiec 
rUla Cine are un caracter hot 
rât şi plin de iniţiativa poale 
negustor şi din contră; vis ,tOl 

trebuiesc indeplrtaţi de tesghe 
negustoria fiind o lu ,tă ' gre 
eaTe prf'supune prevedere şi st 
rutnt~. t.1~vu[ care ara'ă o v. 
diU dragoste pentru studiu I! 

va da. posibilitatea să studieze -
P când abstracţie de starea soc 
ală şi material" - numai a~ 
realizăm acel prinCipIU scum 
"libera circulaţie o valonlof' 
datorită căruia individul plea( 
încotr'o îl împing pornirile n; 
turale. 

Printr'o greşit '1 repartizar' 
vom ajunge s l nu mai avem' ni 
o industrie naţională, mCI C( 

mert şi nici element de cond1' 
cere şi din contră, tinând sealI 
de inelin'lrile copilului, se va fi 

aJiza cel mai mare randame 
can'titativ şi calitativ, fiecare 1, 
crând din plăcere. 

lnvăţ,torul este chemat 
schiţeze aceste repart z~ri. 
dacă este chemat trebuie să ră 
pundd! Dar aproape n'avem d 
loc "înv~tători adecvati cerinţ. 

-" ... 

-
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-------------------------------------------------------=~-----'or sociale şi nouilor prinClplJ a ":coalelor Normale, care au afirmare a culturei noastre autoh
Icolare" (G. G. Antonescu). Caci funcţionat şi ele tot cu material tone, conlestată de alţii. 
:ieşi în teorie se mai frar'ânt;; de urnpllltllr~, cu prograne ire· Nu tăg'lduim - ba chiar sub: 
,:;urente noui, În practică majo ale şi făr~ pic de continuitate, liniem -- că printre rânourile 
ritatea inv·rtori!ol' aU rflmas ele schimbflndu:se odaP cu schim învaţăto;ilor se găsesc elemente 
legati de tradiţia acelei şcoli de barea partidelor demne de purtat uniforma fru 
iorIm" plină de formalism sec. mOi\s.', dar şi grea de educator. 

I r nv ţ torul de azi ClI 6 clase 
O şcoal' de t ruia .'1, "un păsat. Procenlul acestora este ins" prea 
f,· . d _." nu mal poate line 11as v emil. . f . d ' -ora pIC e grasime cum o nu . " . . . mIc ata e "ma"s,', a a ca 
me~te illls\r'ul pedilgog I. Ni"i L\II II tre,bUle o şcoali'l supenoar~, aceast,\ mass!l Întru nimic nu şi 
pelll u. Daci pe aiurea se c'eel,- I unde, să mve!:: arheologie, sacI schimbă culoarea, căci deşi pe 
că noi avem o' şcoal'l activă, ologle, ca mal apo reîntors in un câmp verde sunt pres~1rate 
noi indrăsnim să spunem c~ n'a: vatra satului să îmbrăti~e7e şi ici, colo, flori aibe ori roşi, a· 
vem decât ° "şcoală tradiţională", să studieze problemele sociale, I cest C:'I • Il VtJzllt prin perspectiva 
căreia i, am schimbat doar firma economice, politice, morale etc". depărtării, rămâne tot verde. 
in ,şcoalil activa". Vina este şi ,ale satului, s~ngurul mijloc de 1_ Lascu 

............................. ~F .. rm .. ~2~~'-=---.................................. .. 
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Cronică economica financiară 
In concordanţă cu programul schiţat in 

articolul de frunte şi consecvenţi cu activi
tatea desfăşurată de doi ani încoace de mă 
nunchiul de oameni buni şi buni români gru
paţi în fiteneul Popular din fi,ad, in această 
parte economic o financiară a revistei noastre, 
vom evoca trecutul, cu un dublu scop, şi 

anume: 
a) pentru a încolţi În sufletul celor scep· 

tiei sau nou veniţi pe aceste plaiuri, incre
derea în vitalitatea neamului nostru şi În 
dreptu ite de a stăpâni acest pământ roma: 
nesc, de care ne leagă vechi tradHii şi efor
turi gospodăreşti, -- nu numai suferinţe su
flt:H;::;.n .•. 

b) de altă parte voim să evidenţiem drep
turile noastre Şi În fata celorce ni le contestă 
vânturând cu atâta cutezanţă ideea revizui' 
rei tratatelor, cu scopul de a ne schimba ho: 
tate le câştigate cu atât ea sacrificii, Nu noi 
suntem veneticii, şi vom dovedi acest lucru 
şi cu rosturile noastre gospodăreşti, mai 
vechi decât ale oricărei alte naţii convietui
toare pe aceste meleaguri. 

In altă ordine de idei ne vom ocupa cu 
probleme de activitate, pentru a le lumina 
şi a orienta pe fraţii noştri cum trebuie să fie 
privită şi care trebuie să fie tinta pe care o 
urmărim. Noi azi avem o foarte viguroasă 

pătură tărăneasd, care însă în urma crizei 
organice universale a agriculturei, sufere 
cumplit. Neprimind ea dela conducătorii fi-

reşti, îndrumări eficace pentru a ieşi din 
impas, Începe a,şi pierde încrederea în capa: 
citatea spiritual'l a intelectualilor români. flzi 
de fapt noi avem o pătură rurală şi una de 
funcţionari particulari şi publici, la oraşe. In 
comerţ, industrie şi meserii suntem dispro 
porţionat reprezentaţi, încât structura noa
stră socială are dintr'un anumit punct de ve: 
dere o uimitoare asemănare cu aceea aChi' 
nei; suntem un popor de tarani şi funcţionari. 
Ori cucerirea oraşelor, a acelor oaze de sttăi
nism, cari sunt într'un stat modern cetăţi 

economice, centre de avuţie şi bun'stare, pe 
care se bazează civilizaţia şi progresul gene 
y~l, ~ t:"'U,:, . .co 'IT-::II T''Ilf-D~ f~rt> nrin ~nnrir"a 

funcţionarilor, cari sunt consumatori şi nu 
producători, - ci prin cucerirea de teren în 
industrie. meserii şi comert .. ':'i atunci când, 
plin coincidenta împrejurărilor populaţia ru: 
rată este constrânsă la un exod spre oraşe, 
o indrumare conştientă şi sistematică spre 
industrii şi meserii se impune în modul cel 
mal lmperios. Jată de ce, şi în ce directie în 
inţelegem noi sa ne ocupăm de problemele 
de actualitate economică 

Scopul urmărit este foarte important, şi 

greu de atins, căci el trece peste cadrele 
unor preocupări locale, dar cum noi nu avem 
interese politice ori altE' preo upări oportu· 
niste, ne vom da silinţa să ne împlinim sin' 
cer şi cinstit datoria, pe care conştiinţa noa 
sttă de buni patrioţi ne o impune. 

P. Mărglneanu. 

.. 
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Cărţi Reviste 

"Mişcarea socialistă" 
VoI 1. 

FIm fost tentaţi să răsfoim cartea d,lui 1. C. flta· 
nasiu din îndemnurile unei duble curiozităţi: ca să 

aflăm cum se exprimă un fost socialist, azi unul din 
fruntaşii unui partid politic c \ puternic suport naţio

nalist, şi S;I cunoaştem cadrele acestei mişcări, intr'o 
societate prin excelenţă agricol:l, deci lipsita de o in
dustrie bine inchiegată care să fi furnizat elementul 
esenţial al socialismului: muncitorii. 

Prima curiozitate, ne-a fost copios recomp<'l1sată, 
autorul fiind animat de cel mai avansat spirit ooiectiv 
faţă de foştii tovarăşi. Dt 1. C. Fltanasiu face istorie, 
deci Il înşirat evenimentele aşa cum s'au d\?sf,lşurat, 

fără nici o patimă, ci - dimpotrivă -. nu-şi precupe
ţeşte elogiHe faţă de adcversarii de pe atunci. 

Privitor la mişcarea socialistă a anilor 1881-'900, 
cadea d·lui 1. C. fltanasiu serveşte o bogată contribuţie 
la cunoaşterea prefacetilor prin cari a trecut România 
mică, după proclamarea regatului. In epoca aceasta, 
continuau să soseasc(; din streinătate tineri noui cu 
idei generoase, nimbate cu un puternic colorit de drep. 
tate şi libertate. Rceşti tineri, alături de alţii din ţară, 
aveau să fie promotorii socialismului la noi, ,iupă J 880. 
De umarcat faptttl Cl\, din rândurile celor reîntorşi dela 
Paris şi aiurea, făceau parte d·nii Dr. Jean Cantacuzino, 
Dr. Emil Racoviţă, C. Garoflid, Dr. RI. SIătineanu, D. 
Voinov. azi personalităţi cu vastă suprafaţă. 

Mişcarea socialistă a fost inaugurată de Ion Nă· 

dejde, V, G. Mortun, fU şi 1. Rll.dovici. C. Mille, C. 
Dobrogeanu.Gherea, Toni Bacalbaşa, L C. fltanasiu, D. 
Ţăranu, cari formau o falangă de veritabili cărturari, 

scriitori, gazetari; cu alte cuvinte, era o mişcare pur 
intelectuală, urmărind realizarea unor mari postulate: 
votul universal, expropriere a şi educarea l11as5elor, de 
curând coemate s;] ia parte la viaţa politic; •. 

Latura marxist,) a mişcării stătea pe planul al 
doilea, fiind considerată drept prea utopică spre a fi 
realizată imediat. De (apt, nici n'a ("st vorba de un 
partid socialist, din cari cauză, intelectualii s(\cialişti fiind 
mai mult nişte revoltaţi, insetaţide emancipau;'l poli. 

.. 

de Jean C. j\.tanasiu 

tică a poporului şi democratizarea vieţii politice. Miş. 

Carea socialistă a luat atitudine impotriva stărilor so' 
ciale de atunci, urmând ca marea schimbare sii se facă 
in cadrde unei evoluţii perfect legale. 

Că ccastă mişcare nu spera Într'un stat socialist 
În locul celui burghez. o dovedeşte faptul că, la 1900, 
intelectualii mişcării au trecut în partidul liberal, sub 
celebra denumire ,.Tinerime.l generoa,să". 

Dt 1. C, Htanasiu ju5tifică cu ample argumente 
aCeastă trecere la liberali, taxată de mulţi drept o mare 
trădare. 

La 19~O deci, mişcarea socialistă a fost lichidat.]. 
fltât timp cât socialiştii au militat independent, acţiu

nea lor a str,llucit prin desinteresarea nobilă. dovedită 
de fiecare aderent, şi manifestii prin pl'esă, confe. 
rinţe, scdcri lupte electorale şi conciliabule de club. 
Rtunci când unii au cerut adoptarea unei atitudini re
voluţionare, şefii mişcării au reuşit s,:! inlăture aceste 
febre anarhiste, cari preconizau o luplă violentă, in 
afară de ordinea stabilit,l. 

Cluburi sodaliste au existat la Bucnreşti, laşi, 

BI·flHa. Galaţi, Ploeştire etc, în cari se manifestau şi mun. 
citorii. La un moment ins.), s'a produs un mare conflict 
Între intelectuali şi aceştia, primii ne fiind cu nimic 
crutati. Rdevăratul curent socialist insă, se manifesta 
prin presă, ziarul "Lumea Noua" fiind cel mai mare 
organ socialist. Gazetarii socialişti au fost Ion Nădejde, 
flnton Bacalbaşa, C. Graur, V. G Morţun şi altii. 

J\\onarhia română şi-a găsit în mişcarea socÎalislă 
un leal colaborator, Ion Nădejde c0l1siderându·1 pe Re. 
gele Carol 1·, ca absolut indispensabil pentru consoli. 
darea ţăriL fi rămas celebru articolul acestui mare băr. 
kat; "Re~ele şi socialiştii". 

In cei 20 ani de mişcare socialistă, fireşte, n'au 
lipsit luptele intrasi gente pentru apărarea Unor drep. 
turi de factură mai scăzut,l, cuvenite muncitorilor. S'au 
produs unele greve, cari au sfârşit victorioase pentru 
iniţiatori. ]n presa sodalistii, verbul corosiv a fost uti. 
Iizat cu predilectie, nedepăşind inSii cu nimic din tim-

~ ....... __ .............................. __ ...... __ .. ~ ____ .~ __ ...... __ ~--~ ... ____ && __ ......................... ________ ----M~.,~ 
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bajul ot'i cămi partid de opoziţie. Din toat~ ft'ămân

tat'ea socialiştilot' insă, se desprinde sincet'a intenţie 
de a servi poporul. 

lan Pogana. 

N. D. Cccea: Fecior de sluga 
o cat te profund deprimant!!. Pentruc.} e 

şi profund adevărată. Iţi las" in urmă un 
gust ilcrll de codeală, ca în urma unei în 
cercări dl! e!rf.vire: In locul banalelof teorii 
despre dC(il dcnţa socict'ţii noastre inalte, des 
pre fallark,ti';ll1ul piltl,rei noastre burgheze, 
N, D. Cuceil !le pune în fală icoana unor 
evenimente, la care a luat p;ute Romanul e 
construit f~ră li!";', dar şi f{lră dragoste. E mai 
mult cerebral E un pamflet. Promiscuitatea 
vietei noastre sociale, impresionalismul no· 
stru făr~ caracter, N D. Cocea Îl explică prin 
faptuIt că poporul nostru e compus în mare 
parte de feciori de slugă. Slugi la Voevozii 
noştrii t slugi şi iobagi la boeri. slugi la fa, 
narioti şi la to'ate llftele, cari ne'au trecut 
prin ţara noastr,'l, slugi str.,jnăHii, n'am pu' 
tut în timpul scurt, de când am descbis 
poarta civiliza'iei, sa ne emancip~m. Tase 
Bojoceanu, fiul slugei colonelului şi boem" 
lui Hotnog, ajuns, pril'1 mila boerului, baca
laureat Şi din mila evenimentelor războiului, 
maior, denunt" pe nepotul celui care l·a fă 
cut om, pe fostul lui tovarăş de joac', şi de 
studii, pe prietenul lui, căruia îi prostituiaz 
iubita, c~ruia ii silue~te tovara_'a de lupt), îl 
denunţă pe Nelu Rzan, de tăinuitor de co 
munişti. Jmpreună cu Tanase Bojoceanu, o 
turmă intreaga de arivişti, de cocote, de des 
mălaţi. N. D. Cocea şi a aşezat întâmpl,lrile 
în cel mai potrivit cadru pentru acest.: carac 
tere; în subsolurile caselor boet'eşti, în clo· 
sete ~i în taverne. O singurel figur,l simpa 
tică: Nelu Rzan şi'o singur,y figur~ roman' 
ţioasă: Mălina Rzan In colo: slugi şi feciori 
de slugi M Olin. 

"lA1J11,1I1ii In sec. XI-,,\'fV dUP'1 foponimic şi 
olwmdsticc1" - :. IOIlLI111l'llt,l1.1 lundrc care J ,1p;lrUI 
acum .1ou" s,ipt,lll1<ini sub titlul ao:st,l in colectia 
ACldnnici 1~Orl\:1I1C, n'a ajulls Înci, (Iliei de "ziua 
cJrtii" miledr) nici in \'itrin,l arjd,mii şi nici la hib" 
liolccd Pdla!lliui Cultlll'dl dc aici. E un nciertat pkat 
acedst,l ahsent,'], pcntrllc,'Î rarii carte apiirutii vrrQdată 
ill rom<Îllcşk se ridiCi! la ~ralldio7.il,lka acesfci scrieri 
il d"lui dr. NicQlae Dr,îg-,lIlu, profesor la LJ ni\'nsi!dlea 
din Clui şi 1111111 hru al )\cademÎcÎ 1-<0111.lnc. .2\ llk~rul 
ni=a a dilt în p,lgÎnilc acesfci luo,'iri ceca cl' istoricii 
noştri numai nc".lU L'iS<lt s'o b,l Il li ill1: expansiunca 
de carc=a fost in stare in "l'chile \TUllUri ncamul 
rOlll,încsc. A U1'1ll,lrit ,lCc.:std CXP,lIlSiUIlC în toale 

t,irilc, st,'iruind cu predilectie asupra extinderii noastre 
pesk granita apuseană de ,ui, pc cuprinsul întregii 
Lin.\!ilrii actuale. 

\I\-nit:i tocmai dClllll c.înd ngurii nll=şi lJîneap în 
pirk, LIric" dlui prof. Dr,iganu face (:irii un ncpre"
luit SCf\'i'~ill. Vom rc\'Cni ClI o <impl.:! rccensic. i.l. 

~EVISTE 
Promitem să ne ocupăm la această pa,l!'ină cu 

dare;l de seam,l asupra tutur,,)' publicatiilor p,-riodicc, 
in ll1;i"u r,l imporldlltii pc c,ne fil'cc1t'l' din ele o mar .. 
chic.lz,'\ in Illişrarl-'\ 1l~),lstr,l cultur,ll,i. In clcrst scop 
ill' i1.1111 red,1Ctiilr respecti\'c il nc onora cu atentia 
p,' l'.Hl'=O \'01' il1kkgc de cll\'iint,j, 

D,·=ocanH.I.l!2i \'orhim de ede cari ne sunt per .. 
feeI cunoscute şi a c2iror acti\'itate am urm,'irit"o in 
toale timpurile. 

,,'Viata J.!oJ11,incasc<l". Inconlcstahil că p,']nă 
înain!c de r,izboiu, Llşul rl'prezenta cel mai puternic 
centru de Illi:;-carc rultur.l],i, din cuprinsl+l tării. In 
or aşlIl unde se zilmislisr, numai din adnt tineresc, 
În allul lHb<, CCel dintili revist,i cllltur(ll,î - stilizat 
fedad,l!,) şi bogdt,l in r.lrul mafcrial ;)('k!ristic al 
timpului -, "Vldtd I<Ol1l:111CclSC;i" chona!ă S,1. (om .. 
pktczr u:iace IlU PUkd da "Col1vorhiri literare", s'a 
hucur,l! chiar d,-Ia primde nUlTI\.'fC dC"Q atentie deo .. 
schit,i, :\ tr,ii! dccast,\ rn'is!,l şi s'a dC7.\'olta! În cea 
m,li d\'plin:\ lih(rl,lk, p.inJ in ellllll izhucnirii r,'izbo: 
iului, (,ind Jirccl0flll (i, d. C. Slere; înfrZllld În anu .. 
mite \ederi p"litice, il Închis portile lIllri mi~cilri cui .. 
!ur,lk. cu ,11,il folos e\'Vluti,'i spirituale în ambcle 
prillcip,lIc, l<l'n,l~I('r(',l ei in 1 Y21, a fost vizibil 
m,H'C,lt,l prin twdul, cu care se lega de tn:cut, I<e .. 
ap,lriti,l "Vidii 1..(01llJI1C:;;ti", revis!,] de millullatZi Ira: 
ditic intr' o \Teme ÎI1 CMC gustul publicului cctitor 
se g,bCd k~Cnl,li ,in crl mai accenlthll mOl11ent al 
crizri morale, n'a putul culeg:e dec,it lin slab ecou 
din hals,lmul irc(utului. l-<du7.Jlld sii se Înc,ldrc7.c 
în ritlllui dl'llhxratil'i. ,1runcat,] 1,1 supraf.ltii În,linfc 
d( vreme, - c,'idcr dl' fi Însemnat s,i se prosti .. 
tuezc - g.îndirc<l spil itU,lti din n-chea (cI,11c cullu" 
rell,l tllo!dovcncdsc,l, S',1 rctr,lllş,l! !0t 1ll,li ,Id,înc in" 
tr\m ccrc i1scl11,ln.ltor crlui ddcl » COll\'Nbiri «, în 
c<ln' ştim (,1 respectul fondului şi al n:gulilor clasice, 
descotlsidu<l chi,Jr forma Ullui lalent real. ,) Viata 
]~olll;lllcasc,l(' el prrkrat d~'(i s,'j fie cOllsidu,lt,'j chi,lf . 
un simplu CC~1U de tr,lditic, d"c,it s,\'şi deschid,l larg 
fueslrele sprc un r,ls,lrit -t,llşifieat de iluzia talentului 
veritahil ! 

~i dacii, începând eli ultimul nllmi'ir, s' el decis 
să i1parZi dr(pt »schimbată la fdtă«, ne Iasă imprc= 
sicl unui început de infr,ltlgtrc. Nici rrplantarca la 
Bucureşti şi nici proaspiild schimbare la fală nu \'0[ 

readuce »Viclci l~Qm,lnr:şti « plI!satia intercsului de 
altei dat,\' A \'dnllli unui 1906 il rămas itlcrnncnit În 

pragul r<lzboiului. care I1c=a Întrrgi! ca ncam, ca să [}c 
distr,1l1lC slltkk~tc, pentru a se putea mai cu llŞU" 
rint.) d,lr<lma o credintă şi ncsQcoli o frumoasă Ira .. 
dili" »Viata I~om<Încască" nu avea nevoe de dec ... 
lanşeri - c drept făcute numai În formă - ci tre ... 
bllca să Înlele.lgă că singur "sacrificiul aşteptării«, 
o va repune ca forlJ de adevărată cultură, pc trcapta 

== 

J 
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unde cel mai ckmcn!,u hun simt i:o indicJ. Va putea 
OMC S:l continue acest s,lCrificiu, pc carc noi plicc.
p,llld LI '1. il ad t11 ir.'î tll : ? 

,,/l chTijm/ Literar". l..?ror~'lIlizal ~i eL În \T: 

dn,',] prilldnii ritmului dcrluid>;- gll~t ,11 cdlk'rull1i, il 

adus o I])0\'"ti,,': "primii p,l~i", j\l',1!l1 il:ţ,ks rosllli 
unei astfel ek rl'~'r\!,1Ilj/,11i, ,ILita \ rnlh' Celt În c0k',I= 
nck' ",,". L.", nu ,1111 plJtul C\.'llS1.lI.1 cdfc'i 111,h'"ln1l 
şi cdrei ucenicul ~ ".\lk\,lrtil Lihlar", ,1I\eX,-1 pl'l:iru 
P~;P0r d "VIC!,'j !..?':>I11.illCŞj". tI'l1',k (ksigllf 1111 }.':'.:>I, 

fărd a rCll~i s)i ating,! rr0t'Nlld 111 \ irtukd c.1reiJ d 
pOrllil la r"l'[gdnizMe. '1IlC0Ilko't,lhil CJ d ~ j, (',lli
IKSUI d ,L'\nJI! C,] ştie S,l !te illdrjsnet, - p,lstr,in= 
dll=şi in aceldş timp şi bUllul Şilllt. Colfc'l Cli.lck'ri= 
Zl'dZ,l - minus veninul pc C,He l'a strccurat 1,1 ,ld: 
rCSd ullui cOllfr,llc, pripit şi el în a ,lfllI1C<1 in 1 H2r\'11 I 
vulgului intimităti prea apropi<l!c de sunet. l<e~~r~a= 
nizarea »A. L" sj se fi f,lCUt, S,ltl c01llinuă SiÎ fie 
numai anuntată!? Pul.îndu' ne !o,lLl Încr(dcrca in d. 
C,ililKSCli am nea S.1 \'l'dcrn în »Ad>.'\Jl'ul LitrrM<' 
dd(\'c1r,ll.1 ~dsJk inlrlltll'. 

,J'>c111J,inÎa Lifcrdf,l". » Ci,lzd;j s,lp"lmjnal,l de 
critic,) şi lIlf':>rlll,l1ir litera)',] Mh"ticl :::1 cultur<l!.l", oiŞd 
cum Sl' suhinlitukaz,l, ddl1(l' ~.i'11 lll,llni,llui puh:ic\t 
,H\'j,l::;i intindere L,JS.îlld imprl'sia idlll'X,'j a lInor 
<l1l\l!11ik edituri", ~;cq")1I1 I!U IlC inkrt'seaz,l, JlU adll[e 
in adn;îr,lf,l 111 i::;cMe cultLlfal.l decitl "C,lrlleful I11l'U" 

a dllli C',lI11d 1-\,1ItM.1r ::;i c,lk Od,lt;1 CC<1 In.li Inlrrc: 
S,II 1 tii critiCI ,1 cduil,tl! Camil, Llfe dLld cUlloscutul 
»C,Hllcl de r,lzhoÎlI« a (,\,01\1,11 În ultima IUCfclrC el 

[,1rel rimă ne indic,l prea \'izihil pc :'>Llrcd Pr01'lsl. 
Din reslul co!,lbor,~toriIN, nil 11\'=,1111 putut ind 0hi~= 
\lui CU mult trcll11hit,llul talent al dllli 01il1,111 S"h,15= 
tian, a cdrei traduclre din " Pil1;::uillii', ne"d r;l!l1,l~ 
lot ncui!.lt,l. Sunl p,kalc. .. de CJl'i n'am \'[,'il :;;,1 
Ile 111di ,lducCIll aminte ~i a rdu',l cetirea scrÎ:-;1I111i 
uilui alltor, ,l~a cum ne:a \'('l1it suh .ochi lntâi dl. 
1'>1. S" nu n;: .. ar pll!ca=o impune nici cartca de \·i.= 

zitii a dlui C,lmil PelresclI şi nici chiar p1cdodri,) unui 
Arghezi! 

,. Vremea". Tinuta revistei l1C=O m<lt!uris(~t(' in: 
suşi IiluliJ!Llra şi inclinăm a crede că esle sin\.!urd 
care ne precizează prin mMcrialul publica!, g~lstul 
cditorului de azi, ~ vorbim din cel din C<1oi!a!,l. 
),hterial repartiza! pe pa~il1i, atinge culme ,1 int~'rcsll': 
lui in lot cecarc iscăleşte' d, POtllpiliu Con~t.~l1ti= 
neseu. Atentia deosebită ce se dă ciirtilor sireim:, 
ne lds.:Î impr('sia c2i lllulti colaboratori, vor să 'şi do ... 
vcdeasc<'j bogătia culturii apllselK. Cum pc 11\)1 ne 
interesc,nă (uUma noastră, - şi nici un caz dCcca in .. 
fillrată în literatura româneast:d, prin lecturi strdnc 
sufletului nostru -, rcgr('!ăm că "V ['emea". Celre a 
dat dovada că ştie S.3 reliekze destul de vizihil acest 
fapt, nu se îngriieştc şi de gustul provinciei, Hăl1l<ln .. 
zifă de=U11 acord pUl' estetic, 

De altfel, prin scrisul nostru la aecast."! pdgÎnă, 
nu punem decât simple impresii şi nici decum obice .. 
tări critice. 

A. N. 

HOT,~RUL 

Cronica plastică. 

Sculptorul Lac/ea 
o faţă lunguiaţă ce priveşte dpschis omul 

cu care vorbe.şte şi vieata a căreI sens şi fru~ 
museţi vrea s,l le smu 19-ă. " O figură atent în
cruntată h chinurile unui gâ'ld, e'şi caută ma
teria adequaUi şi care se destinde deodata ca o 
nuia indoit<l, într'un râs plin, gâ!gâitor ca un 
pahar ee se golcşte ţi ir'nlc. 

,O ironie n,'cruţ{ltoare, diabolcă, Un pumn 
ce loveşte , .. Om L 

Volum ce se construieşte masiv. solid ca 
un monument eg plean. Linie ce se succede, 
simpla şi armonioasă. Expresie unică şi totala, 
Caricatură? Nu Vieaţ,,? Da. Opera. 

Dacă vorbeşti de Ladea, ec'ul îţi răspunde 
uniform Ah, Lade '; trăsnitul ,la! Modernistul... 

Mode nist? In arta noastră plastică mo
dernă - maimuta! ie de colonist a curentelor 
metropolelor - Ladea 'nu e şeful sllcursalei nici 
uneia dintre curentele extremiste streine. Ladea 
e un autohton. El porneşte dela, Încercările sta 
tuare ale anonimi\or cioplitori În I'"mn. Noi n am 
aVit o sculptu·ă propriu zis<\. Se opunea orto: 
cloxismul nostru religios. Am avut cioplitori În 
lemn Cioplitori, cari au infrumusetat porţile, 
grinzile, scaunele şi mobilierul caselor lor pro
prii. Ciobanii, cari şi au crestat biita cu capetele 
câinilor dragi. Cioplito' i de cruci, pe cari i-au 
tentat figurile lui Hristos şi ale apostolilor. Ladea 
e urmaşul lor. Arta lui ţine mai mult de produc
lia populară. Sculptura lui Ladea e decorativă. 
Basov reliefuri le lui cu Sfarmă piatră şi Strâmbâ 
lemne ~ sunt fragmente de friz'. Portretele lui 
cer o nişă. [nsuşi materialul aclequat operei lui 
e piatra şi lemnul. Are Oroare de bro z.Constru: 
ieşte un cap ca ziclarul casa. 

Si simplu. Simpli citate 10 mijloacele de 
redare. Simplicitatea Mioriţei. 

Si exagerează. Priviti bassorelil fui lui 
.,Cloşca" Un român mustăcios," 0S0S ca un deal 
stâncos şi c'o expresie, de parcă acum i-ar scăpa 
cea mai pornografică înjurătură. 

Dar portretele? Masive, cu tr~sături exage' 
rate, caricatureşti, îţi prezintă caracterul ca un 
titlu pe O carte de vizită, Omul e redat brutal. 
Situaţia lui socială e complect înlăturată. Eroii 
sunt scoboriiţi de pe pedestalul lor şi ne prezintă 
omul. Cloşca e un ţăran, mucalit şi ne'nfricat. 
Regele Ferdinand un om bun. Xenopol, un gân ... 
ditor muncit de o ideie fixă. P. S Botiş, rec. 
torul Academiei Teologice, omul subtitităţilor 
teologice 

~i totuşi Ladea nu e un pesimist. Şi nici 
un satanic, cum îl văd mulţi. Printre lucr~rile lui 
am văzut un cap de copil cu o expresie, , . co' 
pilărească, Nici înger, nici drac, un copil in toată 
drăgălel'enia lui :)i lucrat cu dragoste. 

R. Ladea nu ţine si placă. Tine numai să 
redea ceiace simte şi ceiace vede Si asta i ce
eace face pe adevăralu1 artist. Marcel Olinescu. 

, , 



fIOTARIIT, 

Actualităfi 
10 Hal. Parada. f'estivităţiJe zilei de 10 Mai s-au I 

-desfăşurat după program, cu aceeaşi solemnitate impunătoare 
cu care răsun,l pasul de defilare pe asfaltul unui oraş ce se pre
tinde incă minoritar, Te·deum la Catedrală, revista trupelor I 
___ Uiră reprezentantul aulorit.lţilor civile __ .defilarea, receptia 
dela Prefectur,j - au epuizat prima parte a programului. 

A doua parte ___ serbarea dela Palatul Cultural - a 
lansat o inovaţie: biletul de intrare. Intele~em intenţiunea 

inovatorilor: evitarea aglomeraţiei şi Intr'o oarecare măsură, 

selecţionarea spectatorilor S1\. ni se ierte insa daci\. o socotim 
fundamental eronah •. 10 Mai este o serbare national1\.. Şi o 
Serbare na(ionala ___ adic,j a intregei natiuni __ este prin 
excelent(l popular,l. Ce s'ar alege din defilare dacă ea s'ar 
produce în faţa ofiterilor comandanti, a celor cf.ţiva capi 
de autoritate - iar trotoarele ar răm.;ne goale, balcoanele 
pustii şi ferestrele oblonite? Poate fi acesta aspectul unei 
sărbatori naţionale'? • . 

Dar serbarea mai are şi un carat.ler educativ, 
In Capitală. poporul vede şi aclamă pe Rege, pe în
altii demnitati ai statului, armata tă ii. Ce motiv a pus pe 
toată lumea, dela vladid\ până la opincă, in straie de s(lr
hMoare? Unii cunosc evenimentele istorice, alţii pe jumătate, 
cei mai multi vag, vag de tot - c:'ind nu le ignorează cu 

deS;lvârşire. Iati\. deci rostul festivalurilor ocazionale: leeţie 

distractivă de istorie naţional.l pentru educarea masselor şi 

insufleţirea tineretului şcolar. Dar asta se face capt'.nd po-
pulaţia ___ în deosebi plebea __ o şi nu punjnd intre ea şi 

intelectualii conducători zăgazul biletului de intrare. Că e 
ciiteodată necesar? Poate! Dar in a-semenea cazuri ce le dai 
fn schimb celor rămaşi pe dinafară? Şi dacâ·i laşi la voia 
Înit, mpl1hii, unde esle caracterul popular şi e(!ucativ al 
serbării na/jonale dela 10 Mai? 

Aceleaşi consideraţiuni şi despre. ,retragerea cu torţe" 
din seara aceleiaşi zile. O retragere care începe la 8\ 2, 

c:ind toată lumea se duce la maS,I, şi se sf'Lrşeşte la ora 9 
pe străzi aproape pustii - nu adaugă nimic, fireşte, la mă
ret:ia zilei. Lumea care inund;! străzile după masa' de seară, 
constată că .,retregerea'· s'a executat "strategic" şi că 
"luminaţia" s'a sF,rşit din motive bugetare. Unde e lumina
ţia carei de" aspel'! feeric noptii de lO Mai? unde sunt 
muzÎcele in jurul cărora să se inteţească hora, să tremure 
pămi'ntul de hătut'l şi să r,lsune văzduhul de chiuituri? 

Si daci nu e nimic din toate acestea, ce mai rămf.ne 

altceva din marea serl.are 'Ia/jonald dec:"tt o simp!., ... 
paradă, mai mult sau mai putin oficialii!"? 

* I,,:,i întrucât Ungurii sunt aliati de I Modernism bancar. Banca "Vic' 
Onematografele Municipiului. război.u d: suferint~ şi ~e Goem- toria" din Arad, produsul hibrid 

Sunt doua Şi se iau la Întrecere boş hlt~ensm cu Ne.mţll evi· a trei bănci falimentare a găsit 
care să meargA mai prost. Unii dent, hlmul se potrivea de mi- un foarte practic mijloc de a şi 
susţin că de vină ar fi legile fi nune. prelungi agonia: tocmeala cu cre. 
nanciare draconice ale minislru- Dar iată eli un cetăţean mino' ditorii. Generoasa bancă e dispu. 
lui de finanţe care nu permite ritar de origine maghiară şi de să S'i acorde deponentilor săi 
bilete gratuite, Cei mai iniţiaţi confesiune mozaică, află despre până. la 30°·0 din totalul crean· 
,au găsit buba: concurenţa. Ar fi această propagand:l hitleristă ţelor - din fondul de 200 mi· 
vorba despre concurenţa ce le-o comuflată sub egida municipiu- lioane pe care şi mai generoasa 
face cinematograful Corso pus lui şi or~anizeaza ~n. __ ~ boi~ot Bancă Naţională i l-a pus la dis 
sub conducerea ce\ebrilor scrii total. Cel dela muniCIpIU pnnd poziţie - - În schimbul unei re: 
tori români: Kardos, Kornis şi d.e v~~te -- a~. spu~ că .mai .sunt nunţări definitive la orice alte 
Werner Cum sa lupţi impotriva I ş~ unn ?amem .lntellgentl pnn~ret pretenţii. Raţionamentul băncii e 
unei astfel de concurenţe? Noroc el -:- ŞI scot. f!lm:-I de. pe ah;. categoric: activul nostru nu va
că la Municipiu mai sînt şi ~ra_tl.e acest~1 :ntamplă n am fo~t 10rează mai mult de 35 - 36u o 
oameni inteligenţi. Oamenii inte' liPSIti de ferlclr.ea de a v~dea 10 după evaluările de astăzi. Cade 
ligenti au şi iniţiativă ~i idei. ~i zIUa ~~ 10 MalU. "R'săntul de banca? Pierzi tot. Vrei sa iei 
iată cum în ajunul sărbătorii na- Soa~e g,erman. ~ar pe.ntru .a nu ceva? Fa tranzacţia cu noi. Ai 
ţionale de 10 Maiu domnii din rămane In ___ eclipsă (hnanclară) un câştig de 30° o din nişte bani 
fruntea cinematogr;felor munici- s-a pus chiar. a douya z~ pe afiş aproape pierduţi şi faci şi o 
piului au afişat o l'roducţie a (rep~od~cem htlul pastrand pro' operă___ patriotică, contribui la 
casei UF A cu titlul nemţesc Mor' POrll~ literelor): menţinerea bt ncii. Limpede şi 
genrol, în româneşte tradus tot Rapsodia ungară logic - nu? Se zice că acest 
atât de poetic "Râsărit de Soare". Magyar raţionament a convins o serie de 
Aţi auzit dvs de "Apus de Soare", R ~ d" creditori cari Însumau peste 100 
desigur. E piesa În care Barbu apszo la milioane depuneri (= 30 milioane 
Delavrancea dramatizează sfârşi- care, după afirmaţiil~ dlui pnmar achitate, fără nici o altă preten 
tul plin de apotează al lui Stefan al Municipiului a adus la cassa ~iune din cassa_. - Băncii Naţio' 
cel Mare, domnul Moldovei ___ Cinematografului Central cel pu- nale 1) 
"Răsărit de Soare" e filmul în tin 100.000 lei L_ Căci, să nu Noi, mărturisim, suntem abso· 
care UF A dramatizează sacrificiul se uite, cinematograful este În lut ignoranti În materie finan
suferintele şi - în apoteoză -- primul rând o afacere comer ciarâ Bunul simţ instinctiv ne de .. 
reînvierea I militarismului prusac. cială I termină însă să punem două în-

_~.F .• "" ____ ~~~~ ______________ ~ __ _ 
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trebări 
duzie. 

ŞI să tragem o con: 

Prima întrebare; Banca dă 30010 
din capitalul depus de naivii cari 
au avut încredere În ea. Cat pre· 
till de însc\ banca dela debitorii 
săi? Probabil 100% plus chel 
tueli de judecata, pentru cei ur· 
măriţi fecale judiciară, 

Secunda intrebare: Cum se 
chiamă în limbaj financiar O in 
stituţie care-ţi spune: ori iei 300/0 
din dreptul tău şi-mi dai O seri 
soare de multumire, ori te speli 
pe bot de tot capitalul? In Iim 
baj obişnuit ştim cum se nume~te 
tentativa; ne o spune codul penal. 

Conc!uzia: orice bancii este un 
institut de credit. Credit însem. 
neaZ3 Încredere, Încrederea -
onorabilitate, culanţa, Banca" Vic 
toria" speră săcşi poată prelungi 
existenta cu un capital de 30°,0 
onorabilitate proprie (imprumut 
politic dela Banca Naţională) şi 
70°/0 naivitate a deponenţilor so 
maţi S>t fie oameni cumsecade. In 
total 100ll

/ o din ,.ce am avut ţi 
ce am pierdut". Capital deplin 
vărsat! 

* 
"Omul" "Capitalul" şi procuro· 

rul, "Qmul" - o gazeta s~ ptă· 
mânală scoa~ă În Martie 1933 de 
câţiva tineri ar,1 dani. "Capitalul" 
- opera capitală a lui Karl Marx, 
unul dintre cei doi părinţi ai so' 
cialismului contemporan1 apărută 
În 1894=85 Q carte de doctrină 
economid sprijinită pe studiul 
desvoltării claselor muncitoare în 
Anglia. Scris'l Într'un ton mode
rat, este socotită drept evanghe 
lia socialismului economic con 
timporan 

HOTARUL 

La 15 ,mi ddd LInir" zările incep ~,j 

~c limpcz,:,I'C,; şi. in pcr~pccti\',l timpului 

el" ~'J scurs, t0t illt\1 VI\! şi culropitoarc ~c 

ck:;pindr. din fond,llul c\ cnimmldor del.! 

I Dcc. NI"', pcr:;onJhldlf,l lui \' __ liol~ 

di~, IIn\11 dintr,· rJrii fii şi lll,uii 

"i ,\Ce,lui .. \rdc,ll. 

j)i~!i'lClla cr iOd I",t 

lupl,-,Iori 

il1 ~inl' <~C'(,~l:..:~ă ~(,111~HEcdtll' C,-11 111,,11 prc~lIs 

h.h~ YI..'ln!d Q~ln\C'nÎi0r. ~tl im~l<Î\,.'lItd drc~'d.lk 

J I..;k\ri\~i. 

:SI p,nlru 

\ t,~~nic.1 : 

c. ,~. 

s'ar fi desgustat de greşelile de 
corectură, ,~Omul" ar mai fi apărut 
2-3 numere şi ar fi sucombat 
prin inaniţie - dac' n'ar fi inter. 
venit cerberul sănăt.lţii spirituale 
a opiniei publice, procurorul! 
A fost sesizat În scris de înalte 
foruri ar,ldane c,j În ,.Omul" -
2-300 cetitori duminecali- apare 
cu intenţii r.\svr,ltitoare o operd 
proscris,l, Inaltele foruri, emerite 
cunosc.1toare ale tuturor sisteme
lor economiste, au descoperit 
prin lecturi asidue scântei revo 
luţionare în opera lui :\1 arx şi în I 
traduceree lui Katz, I'ropaganda _1IiII ___________ _ 

subversiv,L._ 

Procurorul, om al legii, a che
mat la sine pe ziarist. 

- Nu pot încadra în nici un 
trxt de lege publicarea traducerii 
unei c,lrţi ap,iruL! acum 50 ani "i 
tradus,l în toate limbile; - dar 
nici denunţul nu I pot trece la 
dosar. Te sLHuesc 5,1 Incetezi pu, 
blicarea un număr două. In ehi. 
pul acesta se va vedea că am dat 
curs reclamaţiei. Pe urm,j, treaba 
Dtale! ... 

Urmarea? "Omul" care ago· 
nÎza, a g,lsit momentul prielnic să 
sucombe definitiv, pe o chestie 
mare; temeliile statului au r,imas 
neclintite, iar înaltele foruri ară· 
dane au aflat dela un anticar C,l 

opera incriminat, a ap,jrut şi În 
româneşte Înc,~ de prin ... 1920. 

Ion Vomicu, 

Insemnări 

t j)csidaiu C"<1Il ky. - La BU6 

d,IPCSl.l s'a strins din ViClt,l S,H',lI\L 

lul'C,lfl' .1 d,lt II 111!lll'iIN' ge~;il:r,lh,l 

ishxic,1 ,} UIl:.!,lriei de dinainte de 
'1' ri,11\0 Il , Dctiidcri.ll C,.;,înky, Illemhru 

,il .\"dcl'!11iri ul1).!\lrr~!i ~i fost di: 
1 (dN ,,1 arhi\'dN stIlului, 

S',I StillS din de.Jt,1 il1 ,ll'c(.l"i 
\'l'(tllC dnd lel Bucure:;;ti .1 P ,lrl' ,1 (1 

(.nk C,lI11 <10','111,1 11,1 lo,lrr cu snie 

nik lui,I11,11 sus p\~n1l'llifa lUl'rcll'~' ,1 
dlui prol. :\ic. Dr.;g:i\IlU, \crO'! sil1~ 
gur at11;llllln! C de ajuns S.l explice 
de el' tltllllck $,lU llU l' <lpl·o.lpr 

,k k,c eunc,scul 1.1 noi, LI nei ,1= 

hi,l acum se Î!lo:,lrl'i'i cn'clce ce 
C:;,illk~1 a ,Llt Ungurilor de dtnd 
zeci de ani, fiindc" dac.'i le s:\ com= 
P,lf,1111 cu (it'ografia lui istorică 

,,0 Llrdc Dicti~)nM (il'~;gr,ttic ,Il I~o ... 
mimiei" C<1rC nu eslc opera unui 
singur om, Dictionarul ~ocicUitij 

noastre de Gcografic nu şi:a pro: 

pus ut! singur moment să1mbr,lti: 

o distinctie pentru V, Goldiş ~I'ze k;! p:\ll1.'in!ul locuit Hcod,IU 
de I 1l'<1n1Ll 1 110,Stru, şi \1' a d.!! Cll

ln frl'Il<'IK.l "i"II" de <l,U/i. ClI ,11,It",l 

Un evreu, care în loc să se 
ocupe în orele sale libere cu 
contrabanda de valută" străină 
preferă să şi piard~ tim·pul tra' 
ducându,l pe Spinoza şi apro' 
fundând doctrinele filozofice, pro
fesorul S Katz, - s'a apucat s~ 
ne dea in româneşte opera lui 
Karl Marx, ,':ii pentru a şi eşalona 
munca şi facilita tipărirea, a ce
rut ospitalitate coloanelor gaze 
tei "Omul", Redactorul:proprie
tar a acceptat cu recunoştinţă. 
Astfel d În No. 7 al gazetei a 
apărut pe o pagină inceputul 
traducerii operei lui Marx. Până 
acum nimic deosebit. Si totul ar 
fi mers normal - tr~ducătorul 

probknw s~'cidle ~i CC(\llOlllicc car, 

,1b,orb compleei "tenli,l, dcc"r"r,'<\ lui 

n:nit,l atelltÎc Jş,'z,lriI0T disp.lrutc 
Il, 

\'. in cursul anilor, 
l i"ldi~ ClI oldintll Regl'ic F~rdill<lnd ne 
d,-, prilejul unei pl,-Kutc rdiosp,ctiuni. 

De .mi de zik V. Uoldi~ a r;'llIa~ la 
lll,u)1ine,1 politicii -arJcI"n,., Într'o \'oil:! r..:, 

tr<l!!I.'IC. AI!li s'au IlJIp:lIlal P"lllpOS CIl tiI. 

luI Je lupI"!.'ri "i f,juritori ai l; nilii şi au' 
c.llIlat, in cel" mâl multe (,lI.uri, s,i Ira)!,\ 

lll<lxi 111 li I d" iI\'dlllaje mdtClial~ pentru ci 
'ii c.itNdat;j ~i pentru nea!l1urile lor. 

V. Lioldiş il II ,IiI un izol.lt la .Arad, 
nu odat.1 urgisit, in vreme ce .Ardealul Cu' 
llo~lcd CC<l mai nebună diulre demagogii. 

Dispariti,] ilccastd trebue rej.!n:!.lt.l 

nu I1U11ldi pcntruc.l Desidniu Cs,lllkv 
l1i ... " d<lt un \'.1:51 Il1dlrri,11 de carc 

,'ercdMorii istorici noastre rl'giol1ak 
de dincoace do,' Carpati nu s~' pol 
li psi. ci şi pen truc,} s' " li Il! iiM in 
scrierile lui la strictul "lîintific, f.'hil 
s,'l se 1.1SC furdt de sen!inlcnkk ~o'" 
\'jnis!c cari dU pervertit scrisul M 
proapc tuturor istoricilor unguri. 

-------------------------,~-~' 
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NOTE 
•• RODuinia Cllerard". aduce 

in ultimul său număr, prin pana dlor: 
Liviu Rebreanu, Ion Minulescu, 1. Al. 
Basarabescu, Corneliu Moldovan, Em_ 
Bucuta şi alţii, un emotionant omagiu 
scriitorului de valoare continental!" Panait 
IstratI, care mistuit de boală se g'\ seşte 

in tratamentul sanatorului Filaret, I'rin· 
tre cuvintele de totală adeziune şi de 
elogiu neprecupeţit, care luminează in 
ad"ncurile al'clei trap:erlii care este viata 
acestui minunat talent, acaparat de cur
sul internaţional al literilor, spovedania 
scriitorului, făcuU confratelui s,1u. M, G, 
Zamfirescu, constitue o pagin,! de anto· 
logie. Cu toate luptele aprige ce a dus, 
Panait Istrati a r"mas totuşi artist, po' 

vestitorul f~ră seam:'n. care a fermecat 
o lume Întreagă cu lucrările sale. Măr
turisirile În legătur(t (u Sovietele, con
stitue o reconfirmare a cunoscutei sale 
desamt'giri, pe care a intf'mpinat-o cu 
ocazia vizitei ce-a fAcut anii trecuţi la 
Moscova. Repudierea Comunismului, pe 
noi ne bucură, nu insă din consideren· 
tele politice ale burghezului Prin desfa
cerea sa de către "tovi". practicieni ai 
Imei doctrine iluzorii, Panait Istrati a 
putut s:l'şi rec:lştige independenta de 
gândire şi libertatea de· a scrie, in slujba 
ideale lor eterne alc omenirII, hi'rtuiti\ 
şi devastată de atâtea mizerii. Aceasta 
este un cilşti~ pentru arta scrisului, care 
are nevoe de oameni ce i se dau cu 
totul. 

Panait Istrati a revenit la idealul SHU 

de adev.\T şi de omenire: iată ceiace 
trebue reţinut Iar ata-area de păm:lntul 
ţ:,rii sale şi de oamenii, cari rt, nd pe 
r;"nd, l'au adulat şi l'au respins, inseamnă 
o definitiv't integrare a scriitorului In 

spiritualitatea neamului său, pe care a 
servit·o şi p,lnl aci, cu geniul S,III mi
nunat in toate drumurile, pe cari viaţa 
sa sbuciumată le-a parcurs, p:inâ la a
.:eastă oprire temporară într'un colt de 
odihnă şi reculegere. 

Lite'ile şi spiritualitatea acestui neam 
aşteapt:\ inc,l, o contribuţie, epuratil şi 

diamantină, a lui Panait Istrati la opera 
de afirmare a sufletului rom;l nesc, operă 

la care generaţia de azi lucrear.l prin 
efortul at"tor romancieri şi muncitori ai 
condeiului şi printre cari Panait Istrati, 
este un fruntaş recunoscut, o valoare de 
elită. 

Pictorul Şi DlmJirescu. rec· 
torul Academiei de Arte Frumoase din 
laşi, decedat zilele acr-stea, este cunoscut 
publicului nostru desigur, mai mult din 
reproducerile, cari au ap:!rut in "G,indi 

rea", unde alAturi de A, Demian se pre
zenta ca pictorul Il TU [lării. 

Expozant de fiecare an, In C~pitaIă, 

Împreuni' cu N. Tonita, Şirato. Oscar 
Han in "Grupul celor pHru", el ~'a re· 
levat ca un colorist sensibil, delical şi 

fraged. Spiritualist şi tinzii nd spre o in
teriorizare, liniile animate de meşteşugul 

său au ceva fragil şi totuşi plin de 
viată. DinamÎsmul inlerior care sv:'cneşte 
sub culoarea sa totdeauna vie, a g"sit 
expresii singulare şi personale in arta sa. 
in m:'sura in care numai personalibţile 

CII adevArat puternice reuşesc. 

l'aleta ro:ni'inescă a rămas v"duvită 

de un mare îndră ostit al S,lU, şi de o 
figură proeminent.i a artelor plastice. 
Poslul sau dela Academia ieşană poate 
fi plinit curând, in ierarhia valorilor insă 

numele si,u va rămi"ne mult timp, un 
semn de culme şi de drum rar umblat. 

o asociatIe de educaţie 

patrJotlcă şi de cultivare a senti
mentelor civice, Îşi caut,1 aci in Arad o 
expresie proprie şi o ţi nulă, cu care să 
se poată infăţişa demn ~i cu rodnicie. 

Toti cei cari aU luat cunoştinţă de 
preparativele care se ţin bineinţeles se
cret, aşteapt.l cu un interes vădit şi le· 
gitim actiunea public" a grup"rii, menită 
s,\· impuie un ritm mai viu vietii obşteşti, 
destul de anemică azi, şi să limpezeascj 
atmosfera invadată de miasme. 

Un credit larg şi un sprijin la fel, iată 

cela ce trebuie avansat al'estor "Str"jeri 
ai Rom,iniei", pe cari vrem si1 ·i vedem 
la lucru, 

Viaţa jurldlcd din aceste tinu
turi, unde problemele de unificare legis» 
lativă, peste cadrul strimt al specialih1ţii, 
imb.ăţişează totalitatea intereselor na
ţionale, a primit prin injghebarea Cercului 
JuridiC Bănăţean, un instrument de mun· 
că şi de cercet.iri. 

Pusă sub conducerea unui comitet 
care are preşedinţia dlui Alex. Marta, 
prim-preşedinte al Curţii de Apel din 
Timişoara, aceasb asociaţie, inţeleg.ind 

Si\ fie mai mult declH o grupare profe
sional.l, a organiz,.t o serie de conferin\e 
cu diverse subiecte juridice menite a 10-

teresa opinia publicit in cea ma. largă 

m~sură. 

Una dintre aceste COi feTinte a fost 
rostită la 12 Mai in sala Curtii cu Juri 
a Tribunalului Arad de cAtre dl. Ion 

Popescu preşedinte de Tribunal. ~ubiec· 
tul tratat, purtilnd asupra ordinei publice, 
a fost des.oltat de conferenţiar cu o 
competent,1 şi prestantă apreciat'l unanim 
de un public seled, T. V. 

"'" 
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